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خلق اإلنسان، علمه البيان، أمحده على نعمه العظيمه، وآالئه اجلسيمة، واستعينه ، رب العاملنياحلمد هلل 

واستمد فضله ملزيد عطائه، وجزيل نعمائه، وصلى اهلل وسلم على نيل الرضى، واستمد لطفه فيما قضى، 
 لم تسليًما كثريا، أما بعد.وبارك على خري خلقه، وخامت أنبيائه نبينا حممد وعلى آله وصحبه وس

لِيلِ  َشرْحِ  ِف  السَّْلَسِبيل  فهذا هو اجلزء الثالث من كتاب ) ( ف الفقه على مذهب اإلمام أمحد أسأل اهلل الدَّ
تعاىل أن ييسر إمتامه، وأن جيعله خالًصا لوجهه، وأن جيعله ذخرًا يل يوم ألقاه، وأن ينفع به إنه ويل ذلك 

 والقادر عليه.

وربط كل ه على سالسة األلفاظ، ووضوح العبارات، واجتهدت ف عزو كل قول إىل قائله، حرصت في
حكم بدليله، وعزو األدلة إىل مصادرها األصلية، ورجحت ما رأيته راجًحا، وبينت ضعف ما مل يدل 
عليه دليل، وما ليس له وجه صحيح، ونقلت تصحيح العلماء للحديث، وحيث اطلقت فالتصحيح 

 باين رمحه اهلل، وإن كان لغريه بينته.للشيخ األل

ويشتمل هذا اجلزء على كتاب الصيام، وكتاب اإلعتكاف، وكتاب احلج، وكتاب اجلهاد، وبعد فهذا 
جهد املقل، فإن كان فيه من صواب فمن اهلل، وإن كان فيه من خطأ فلقلة بضاعيت ولسوء فهمي، وأنا 

 نه بريئآن.راجع عنه ف حيايت وبعد مويت، واهلل ورسوله م

 ومن اهلل استمد العون والتوفيق والسداد، وأعوذ به من اخلطأ، واخلطل، واجلهل، والضالل.

واحلمد هلل أوال وآخرًا، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، ما تعاقب الليل 
 والنهار.

 كتبه و                                                                              

 سعيد مصطفى حممد دياب
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 كتاب الصَِّيام  
 :الصَِّيام  تعريف 

 َصْوًما لِلرَّمْحَنِ  َنَذْرت   ِإينِّ  فَ ق ويل  َأَحًدا اْلَبَشرِ  ِمنَ  تَ َرِينَّ  فَِإمَّا} ومنه قول اهلل تعاىل: اإلمساك. لغًة: الصَِّيام  
  1.{يًّاِإْنسِ  اْليَ ْومَ  أ َكلِّمَ  فَ َلنْ 

 2.صائم   فهو ،سري   َأو ،كالم   َأو ،طعام   عن ُم ْسك   كل   :عبيدة أَبو قال

 .العبادة نيةب الشمس غروب إىل الفجر طلوع من املفطرات، عن ْمَساك  اإلوشرًعا: 
 .إْمَساك  بِِنيَّة  َعْن َأْشَياَء ََمْص وَصة  ِف َزَمن  م َعنيَّ  ِمْن َشْخص  ََمْص وص  وقيل: 

 :رََمَضانَ  م  و صَ  م  ك  ح  

 فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، بالكتاب والسنة واإلمجاع.صوم شهر رمضان 

}يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا ك ِتَب َعَلْيك م  الصَِّيام  َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  :أما الكتاب ففي قول اهلل تعاىل
ق وَن * أَيَّامًا مَّْعد وَدات  َفَمن َكاَن ِمنك م مَّرِيضًا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  مِّْن أَيَّام  أ َخَر َوَعَلى قَ ْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تَ ت َّ 

تَ ْعَلم وَن  ِإن ك نت مْ  الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديَة  َطَعام  ِمْسِكني  َفَمن َتَطوََّع َخرْياً فَ ه َو َخي ْر  لَّه  َوَأن َتص وم وْا َخي ْر  لَّك مْ 
ِمنك م  الشَّْهَر  * َشْهر  َرَمَضاَن الَِّذَي أ نزَِل ِفيِه اْلق ْرآن  ه ًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي َِّنات  مَِّن اْْل َدى َواْلف ْرقَاِن َفَمن َشِهدَ 

ِبك م  اْلي ْسَر َواَل ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسَر فَ ْلَيص ْمه  َوَمن َكاَن َمرِيضًا أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  مِّْن أَيَّام  أ َخَر ي رِيد  الّله  
َة َولِت َكب ِّر واْ الّلَه َعَلى َما َهَداك ْم َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن{.  3َولِت ْكِمل واْ اْلِعدَّ

 { فإنه من األلفاظ اليت تدل على الوجوب، وأيًضا قول اهلل تعاىل:ك ِتبَ } :ودليل الوجوب ف اآلية لفظ
 { فهو فعل مضارع مقرتن بالم األمر وهو يفيد الوجوب.فَ ْلَيص ْمه  }

ب ِِنَ اإِلْساَلم  » :قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعِن النَِّبِّ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن ع َمَر وأما السنة فلما ثبت 
 4«.ِإيَتاِء الزََّكاِة َوِصَياِم َرَمَضاَن َواحلَْجِّ َعَلى ََخَْسة  َعَلى َأْن ي  َوحََّد اللَّه  َوِإقَاِم الصَّاَلِة وَ 

                                                            

 22سورة مرمي: اآلية/  - 1
 مادة )صوم( -لسان العرب - 2
 181: 183سورة البقرة: اآلية/  - 3
، حديث رقم: «ب ِِنَ اإِلْساَلم  َعَلى ََخْس  »ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  -رواه البخاري - 4
ميَاِن،   -، ومسلم8 ، حديث رقم: ِكَتاب  اإْلِ ْساَلم  َعَلى ََخْس   12بَاب  قول النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ب ِِنَ اإْلِ
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ثَائَِر الرَّْأِس  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َأْعرَابِيًّا َجاَء ِإىَل َرس وِل اللَِّه  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  َعْن طَْلَحَة ْبِن ع بَ ْيِد اللَِّه 
الصََّلَواِت اخلَْْمَس ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع  »:ا فَ َرَض اللَّه  َعَليَّ ِمْن الصَّاَلِة فَ َقالَ يَا َرس وَل اللَِّه َأْخِبْين َماذَ  :فَ َقالَ 
فَ َقاَل  «َشْهَر َرَمَضاَن ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع َشْيًئا» :َأْخِبْين َما فَ َرَض اللَّه  َعَليَّ ِمْن الصَِّياِم فَ َقالَ  :فَ َقالَ  «َشْيًئا

ْساَلِم َقاَل  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرَض اللَّه  َعَليَّ ِمْن الزََّكاِة فَ َقاَل فََأْخبَ َره  َرس ول  اللَِّه َأْخِبْين ِبَا ف َ  َشرَاِئَع اإْلِ
 َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِه َوالَِّذي َأْكَرَمَك اَل أََتَطوَّع  َشْيًئا َواَل أَنْ ق ص  ُمَّا فَ َرَض اللَّه  َعَليَّ َشْيًئا فَ َقاَل َرس ول  اللَّ 

 1«.أَفْ َلَح ِإْن َصَدَق َأْو َدَخَل اجْلَنََّة ِإْن َصَدقَ 
، ال جيوز معلوم من الدين بالضرورةوصيامه  ،العظام هوفرض من فروض ،ركن من أركان اإلسالمفالصيام 

 .ْلم الفطرألحد تركه إال من عذره اهلل تعاىل كما سيأيت معنا ف احلديث عمن يباح 

 على وجوب صومه. علماءوأمجع ال

 :الصَِّيام   ل  ض  فَ 
 :اإلسالم   من أركان   ركن   الصَِّيام  

 ، وأحد دعائمه العظام، اليت عليها أسس الدين. اإِلْساَلمِ ركن من أركان  الصَِّيام  و 

ب ِِنَ اإِلْساَلم  َعَلى ََخْس  َشَهاَدِة » :َلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهلل  عَ َقاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه  َعِن اْبِن ع َمَر ف
  2.«احلَْجِّ، َوَصْوِم َرَمَضانَ ، وَ اللَِّه، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاةِ  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه  َوَأنَّ حم َمًَّدا َرس ول  

 الذنوب والمعاصي: داهلل تعالى به عن العب يكفرمن أعظم ما  الصَِّيام  
 ومن فضل الصيام أنه من أعظم ما يكفر اهلل تعاىل به عن العبد الذنوب واملعاصي. 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا » :َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه   َعْن َأِِب ه َريْ َرةَ ف
َم ِمْن َذنِْبهِ ه  مَ َواْحِتَسابًا غ ِفَر لَ    3«.ا تَ َقدَّ

 فَ َقاَل: أَي ك ْم ََيَْفظ  قَ ْوَل َرس وِل اللَّهِ  َرِضي اهلل َعنه   َقاَل ك نَّا ج ل وًسا ِعْنَد ع َمرَ  َرِضي اهلل َعنه   عن ح َذيْ َفةَ و 
َنِة ق  ْلت  أَنَا ِف  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َنة  الرَّج ِل ِف َأْهِلِه »: ء . ق  ْلت  َعَلْيِه جلََرِي . قَاَل ِإنَّكَ اَله  ، َكَما قَ اْلِفت ْ ِفت ْ

                                                            

: الزََّكاة  ِمَن اإِلْساَلِم، حديث رقم:  -رواه البخاري - 1 ميَاِن، بَاب  بَ َياِن  -، ومسلم42ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  ِكَتاب  اإْلِ
ْساَلِم، حديث رقم: الصََّلَواِت الَّيِت ِهَي   11َأَحد  َأرَْكاِن اإْلِ

، 8، حديث: «ب ِِنَ اإِلْساَلم  َعَلى ََخْس  »ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:   -رواه البخاري - 2
، حديث: ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  قول النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوسَ   -ومسلم ْساَلم  َعَلى ََخْس   12لََّم ب ِِنَ اإْلِ

: َصْوم  َرَمَضاَن اْحِتَسابًا ِمَن اإِلميَاِن، حديث:   -رواه البخاري - 3 ِكَتاب  َصاَلِة   -، ومسلم38ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب 
 027رَاِويح ، حديث: اْلم َساِفرِيَن َوَقْصرَِها، بَاب  الت َّْرِغيِب ِف ِقَياِم َرَمَضاَن، َوه َو الت َّ 
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َنة  قَاَل لَْيَس َهَذا أ رِيد  «. َدَقة  َواأَلْمر  َوالن َّْهى  َوَمالِِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ت َكفِّر َها الصَّاَلة  َوالصَّْوم  َوالصَّ  ، َوَلِكِن اْلِفت ْ
َها بَ مَت وج  َكَما مَي وج  اْلَبْحر  الَّيِت  نَ ْأس  يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننيَ . قَاَل لَْيَس َعَلْيَك ِمن ْ نَ َها بَابًا م ْغَلًقا، ِإنَّ بَ ي ْ . قَاَل َك َوبَ ي ْ

نَّ د وَن أَ ، َكَما يَ ْعَلم  اْلَباَب قَاَل نَ َعمْ  . ق  ْلَنا َأَكاَن ع َمر  اَل ِإًذا اَل ي  ْغَلَق أََبًدا. قَ قَاَل ي ْكَسر  أَي ْكَسر  أَْم ي  ْفَتح  
َلةَ  ثْ ت ه  اْلَغِد اللَّي ْ َنا َأْن َنْسَأَل ح َذيْ َفةَ . َفهِ ِِبَِديث  لَْيَس بِاأَلَغالِيطِ ، ِإينِّ َحدَّ أََله  فَ َقاَل ، فََأَمْرنَا َمْسر وقًا َفسَ ب ْ
  1.اْلَباب  ع َمر  

َنة  الرَّج لِ »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ والشاهد قول  ِف َأْهِلِه َوَمالِِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ت َكفِّر َها الصَّاَلة  َوالصَّْوم   ِفت ْ
. أي الذنوب واملعاصي اليت تكون من العبد بسبب األهل واملال والولد واجلريان «َدَقة  َواأَلْمر  َوالن َّْهى  َوالصَّ 

 عن املنكر. َوالن َّْهى  باملعروف اأَلْمر   َكفِّر َهاي  وَ  َدَقة  الصَّ َكفِّر َها الصَّْوم  َوت َكفِّر َها ي  ت َكفِّر َها الصَّاَلة  وَ 

: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة و  الصََّلَوات  اخلَْْمس  َواجلْ م َعة  » َكاَن يَ ق ول 
نَ ه نَّ ِإىَل اجلْ م َعِة َوَرَمَضان  ِإىَل َرَمضَ    2«.ِإَذا اْجتَ َنَب اْلَكَبائِرَ  اَن م َكفِّرَات  َما بَ ي ْ

 من أعظم أسباب دخول الجنة: الصَِّيام  
 مع اإلميان باهلل تعاىل وإقامة الصالة وأداء الزكاة. أعظم أسباب دخول اجلنةوالصيام كذلك من 

فَ َقاَل: د لَِِّن َعَلى َعَمل  ِإَذا َعِمْلت ه   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ى النَِّبَّ َأنَّ َأْعرَابِيًّا أَتَ  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة ف
ر وَضَة، ، َوت  َؤدِّى الزََّكاَة اْلَمفْ ِقيم  الصَّاَلَة اْلَمْكت وبَةَ ، َوت  لََّه اَل ت ْشرِك  ِبِه َشْيًئاتَ ْعب د  ال» َة. قَاَل:َدَخْلت  اجْلَنَّ 

: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ . فَ َلمَّا َوىلَّ قَاَل النَِّب  َيِدِه اَل أَزِيد  َعَلى َهَذا. قَاَل َوالَِّذي نَ ْفِسي بِ «َضانَ َوَتص وم  َرمَ 
  3«.نَِّة فَ ْليَ ْنظ ْر ِإىَل َهَذاَمْن َسرَّه  َأْن يَ ْنظ َر ِإىَل َرج ل  ِمْن َأْهِل اجلَْ »

وهذا يدل على أمهية  ي  َقال  َله  الرَّيَّان  غري  الصائمني،  اَل َيْدخ ل  ِمْنه   وللصيام باب خاص من أبواب اجلنة
 الصيام وعظم مكانته ف دين اهلل تعاىل. 

                                                            

: الصَّاَلة  َكفَّاَرة   -رواه البخاري - 1 ميَاَن، بَاب   -، ومسلم121حديث:  ،ِكَتاب  َمَواِقيِت الصَّاَلِة،  بَاب  ِكَتاب  اإْلِ
ْساَلِم َبَدأَ َغرِيًبا َوَسيَ ع ود  َغرِيًبا، َوأَنَّه  يَْأرِز  بَ نْيَ اْلَمْسِجَدْيِن، حد  144يث: بَ َياِن َأنَّ اإْلِ

ِلَما ِكَتاب  الطََّهارَِة، بَاب  اْلصََّلَواِت اخلَْْمِس َواجلْ م ع ِة ِإىَل اجلْ م َعِة، َوَرَمَضاِن ِإىَل َرَمَضاَن م كفِّرَات   -رواه مسلم - 2
، حديث:  نَ ه نَّ َما اْجت ِنَبِت اْلَكَبائِر   233بَ ي ْ

ميَاِن   -، ومسلم1330الزََّكاِة، حديث:  ِكَتاب  الزََّكاِة، بَاب  و ج وبِ   -رواه البخاري - 3 ميَاَن، بَاب  بَ َياِن اإْلِ ِكَتاب  اإْلِ
 14حديث:  ،الَِّذي ي ْدَخل  ِبِه اجْلَنََّة، َوَأنَّ َمْن مَتَسََّك ِبَا أ ِمَر ِبِه َدَخَل اجْلَنَّةَ 
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، َيْدخ ل  ِإنَّ ِف اجْلَنَِّة بَابًا ي  َقال  َله  الرَّيَّان  » قَاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِّ  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َسْهل  ف
، اَل َيْدخ ل  ِمْنه  َأَحد  ْيَن الصَّاِئم وَن فَ يَ ق وم ونَ ، اَل َيْدخ ل  ِمْنه  َأَحد  َغي ْر ه ْم ي  َقال  أَ صَّاِئم وَن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ِمْنه  ال

  1.«فَ َلْم َيْدخ ْل ِمْنه  َأَحد  ، َدَخل وا أ ْغِلقَ  فَِإَذا ،َغي ْر ه مْ 

َمْن أَنْ َفَق َزْوَجنْيِ ِف َسِبيِل اللَِّه » قَاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه   َعْن َأِِب ه َريْ َرةَ و 
. َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصَّاَلِة د ِعَي ِمْن بَاِب الصَّاَلِة َومَ  اَن ِمْن ْن كَ ن وِدَي ِف اجْلَنَِّة يَا َعْبَد اللَِّه َهَذا َخي ْر 

 ِمْن َأْهِل َأْهِل اجلَِْهاِد د ِعَي ِمْن بَاِب اجلَِْهاِد َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِة د ِعَي ِمْن بَاِب الصََّدَقِة َوَمْن َكانَ 
د  ي ْدَعى ِمْن تِْلَك األَبْ َواِب قَاَل أَب و َبْكر  الصِّدِّيق  يَا َرس وَل اللَِّه َما َعَلى َأحَ «. بَاِب الرَّيَّانِ الصَِّياِم د ِعَي ِمْن 

َوأَْرج و نَ َعْم »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِمْن َضر وَرة  فَ َهْل ي ْدَعى َأَحد  ِمْن تِْلَك األَبْ َواِب ك لَِّها قَاَل َرس ول  اللَِّه 
  2«.َأْن َتك وَن ِمن ْه مْ 

فَ َقاَل: أَرَأَْيَت ِإَذا َصلَّْيت   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرس وَل اللَِّه َأنَّ َرج اًل َسَأَل  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َجاِبر  و 
ًئا أَأَْدخ ل  الصََّلَواِت اْلَمْكت وبَاِت َوص ْمت  َرَمَضاَن َوَأْحَلْلت  احلَْاَلَل َوَحرَّْمت  احلَْرَاَم وملَْ أَزِْد َعَلى َذِلَك َشيْ 

  3َل َواللَِّه اَل أَزِيد  َعَلى َذِلَك َشْيًئا.قَا«. نَ َعمْ » :اجْلَنََّة قَالَ 

ومن ختمت حياته بصيام يوم  فقد سعد سعادة ال شقاء بعدها، ومل ال ؟ وقد وجبت له اجلنة على لسان 
 نسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتة. َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ رسول اهلل 

قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ َمْن » :ِإىَل َصْدرِي فَ َقالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْدت  النَِّبَّ قَاَل َأْسنَ  َرِضي اهلل َعنه   َعْن ح َذيْ َفةَ ف
ْن َدَخَل اجْلَنََّة َومَ  َوْجِه اللَِّه خ ِتَم َله  ِبه ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه خ ِتَم َله  ِِبَا َدَخَل اجْلَنََّة َوَمْن َصاَم يَ ْومًا ابِْتَغاءَ  اللَّه  

  4«.َم َله  ِِبَا َدَخَل اجْلَنَّةَ َتَصدََّق ِبَصَدَقة  ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه خ ت

 .خ ِتَم َله  بِالصَِّيامِ إذا  َدَخَل اجْلَنَّةَ ومن مات بعد افطاره وكان صائًما َدَخَل اجْلَنََّة فمن مات صائًما 
َا اأْلَْعَمال  بِاخْلََواتِيمِ » قَاَل: لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ : َأنَّ النَِّبَّ اَرِضي اهلل َعنهَ  َعْن َعاِئَشةَ ف   1.«ِإَّنَّ

                                                            

: الرَّيَّان  لِلصَّاِئِمنَي،  ،ِكَتاب  الصَّْومِ   -رواه البخاري - 1 بَاب  َفْضِل  ،ِكَتاب الصَِّيامِ   -، ومسلم1832حديث: بَاب 
 1112حديث:  ،الصَِّيامِ 

: الرَّيَّان  لِلصَّاِئِمنَي، حديث:   -رواه البخاري  - 2 ِكَتاب الزََّكاِة، بَاب  َمْن مَجََع   -، ومسلم1830ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب 
 1720 حديث: ،الصََّدَقَة، َوَأْعَماَل اْلِبِّ 

ميَاِن الَِّذي ي ْدَخل  ِبِه اجْلَنََّة، َوَأنَّ َمْن مَتَسََّك ِبَا أ ِمَر ِبِه َدخَ   -ه مسلمروا - 3 ميَاَن، بَاب  بَ َياِن اإْلِ  َل اجْلَنََّة،ِكَتاب  اإْلِ
   11حديث: 

 بسند صحيح 23324حديث:  -رواه أمحد - 4
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َل َله   الصَِّيام    :اَل ع د 

َعَمِل اْبِن وذلك ألن كل  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ والصيام ال يعدله شيء من العبادات بنص حديث النب 
 تبارك وتعاىل نسبه لنفسه، وألن مبناه على الصِب. اهلل ِإالَّ الصَِّياَم، فَِإنَّ  آَدَم َله  

َعَلْيَك » أي  اْلَعَمِل أَْفَضل  قَاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَنَّه  َسَأَل َرس وَل اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َأِِب أ َماَمَة ف
  2«.ْوِم فَِإنَّه  اَل ِعْدَل َله  بِالصَّ 

 أجره إال اهلل تعالى:ال يعلم قدر  الصَِّيام  
مبناه على الصِب وقد قال اهلل ، وذلك كما قلنا لئن ال يعلم قدر أجره إال اهلل تعاىلومن فضل الصيام أنه 

{ تعاىل: َا ي  َوَّفَّ الصَّاِبر وَن َأْجَره ْم ِبَغرْيِ ِحَساب    3.}ِإَّنَّ

ِن آَدَم َله  َقاَل اللَّه  ك ل  َعَمِل ابْ » :َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَِّه قَاَل: قَاَل َرس ول  ال َرِضي اهلل َعنه   َعْن َأِِب ه َريْ َرةَ وَ 
ْصَخْب، ، َفاَل يَ ْرف ْث َواَل يَ َكاَن يَ ْوم  َصْوِم َأَحدِك مْ   ، َوِإَذا، َوأَنَا َأْجزِى ِبِه. َوالصَِّيام  ج نَّة  ، فَِإنَّه  يل ِإالَّ الصَِّيامَ 

َد . َوالَِّذي نَ ْفس  حم َمَّد  بَِيِدِه خلَ ل وف  َفِم الصَّاِئِم َأْطَيب  ِعنْ م  َأْو قَاتَ َله  فَ ْليَ ق ْل ِإينِّ اْمر ؤ  َصائِ  ،فَِإْن َسابَّه  َأَحد  
  4.«ِمهِ رَبَّه  َفرَِح ِبَصوْ  ، َوِإَذا َلِقيَ َرح ه َما ِإَذا أَْفَطَر َفرِحَ ، لِلصَّاِئِم فَ ْرَحَتاِن يَ فْ اللَِّه ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 

َا َعَمل   َواَل  قَ ْول   ِف  آَدمَ  بن من يظهر اَل  الصَّْومَ  َأنَّ  َأْعَلم   َواللَّه   قال ابن عبد الِب: َمْعَناه    يَ ْنَطِوي نِيَّة   ه وَ  َوِإَّنَّ
َها  َوَسائِرَ  َوالصََّدَقةَ  َوالصَّاَلةَ  الذِّْكرَ  ب  َتْكت   َكَما احلََْفظَة   فَ َيْكت ب  َها َيْظَهر   ُمَّا َولَْيَستْ  اللَّه   ِإالَّ  يَ ْعَلم َها اَل  َعَلي ْ

ْمَساكِ  ه وَ  لَْيسَ  الشَّرِيَعةِ  ِف  الصَّْومَ  أِلَنَّ  الظَّاِهرِ  َأْعَمالِ   الن ِّيَّةِ  اْسِتْشَعارِ  د ونَ  َوالشَّرَابِ  الطََّعامِ  َعنِ  بِاإْلِ
 ِمْنه   َوق  ْربَةً  تَ َزل ًفا ِإلَْيهِ  َنَدبَ  ِفيَما َوَرْغَبَته   اللَّهِ  ثَ َوابِ  ابِْتَغاءَ  َواجلَِْماعَ  َوالشَّرَابَ  الطََّعامَ  تَ رَْكه   بَِأنَّ  الن ِّيَّةِ  َواْعِتَقادِ 

رَ  ِبهِ  ي رِيد   اَل  َواْحِتَسابًا ِإميَانًا ِمْنه   َذِلكَ  ك ل    لَّ َوجَ  َعزَّ  لِلَّهِ  أَنَّه   ِبَصْوِمهِ  يَ ْنوِ  ملَْ  َوَمنْ  - َوَجلَّ  َعزَّ  - اللَّهِ  َغي ْ

                                                                                                                                                                          

ْحَساِن، ِذْكر    -رواه ابن حبان - 1  ،اْلبَ َياِن بَِأنَّ اْلَمْرَء جيَِب  َأْن يَ ْعَتِمَد ِمْن َعَمِلِه َعَلى آِخرِِه د وَن َأَوائِِلهِ ِكَتاب  اْلِبِّ َواإْلِ
 بسند صحيح  347حديث: 

ِكَتاب الصَِّياِم، ِذْكر  ااِلْخِتاَلِف َعَلى حم َمَِّد ْبِن َأِب يَ ْعق وَب ِف َحِديِث   -، والنسائي22143حديث:  -رواه أمحد - 2
ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  َفْضِل الصَِّياِم َوأَنَّه  اَل َعْدَل َله  ِمَن   -، وابن خزمية2222اَمَة، ِف َفْضِل الصَّاِئِم، حديث: َأِب أ مَ 

ل ه  َشْيء  ِمَن ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  َفْضِل الصَّْوِم، ِذْكر  اْلبَ َياِن بَِأنَّ الصَّْوَم اَل يَ ْعدِ   -، و ابن حبان1833اأْلَْعَماِل، حديث: 
   بسند صحيح، 3422الطَّاَعاِت، حديث: 

 17سورة الزمر: اآلية/  - 3
: َهْل يَ ق ول  ِإينِّ َصاِئم  ِإَذا ش ِتَم، حديث:   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 4 ِكَتاب الصَِّياِم،   -، َوم ْسِلم  1374ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب 

 1111بَاب  َفْضِل الصَِّياِم، حديث: 
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 ِإالَّ  الشَّرْعِ  ِف  ِبَصاِئم   لَْيسَ  َوالش ْربِ  ِلْْلَْكلِ  التَّارِكَ  أِلَنَّ  احلََْفظَة   َعَلْيهِ  َتطَِّلع   اَل  ِإنَّه   ق  ْلَنا فَِلَهَذا ِبِصَيام   فَ َلْيسَ 
 َله   َشرَِيكَ  اَل  َوْحَده   َله   َوَشرَابَه   َطَعاَمه   هِ تَ رْكِ  ِمنْ  َوَرِضَيه   ِبهِ  أََمَره   ِبا تعاىل اهلل إىل التقرب ذلك ِبِفْعِلهِ  يَ ْنِويَ  َأنْ 
 1ِسَواه . أِلََحد   اَل 

َفع    الصَِّيام   َم ال ق َياَمة  َيش   :ل ل َعب د  يَ و 
، ِبَقْلب  َسِليم   يَ ْوَم اَل يَنَفع  َمال  َواَل بَ ن وَن ِإالَّ َمْن أََتى اللَّهَ ، لِْلَعْبِد يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َيْشَفع   ومن فضل الصيام أنه 

يماً ويقل الناصر وينشغل اخلالئق كل واحد منهم ِبال،  يم  محَِ يَِفر  اْلَمْرء  ِمْن َأِخيِه َوأ مِِّه و ، َوال َيْسَأل  محَِ
 فاعته.  ، فيتقدم الصيام شفيعاً، فتقبل شَوأَبِيِه َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ِلك لِّ اْمرِئ  ِمن ْه ْم يَ ْوَمِئذ  َشْأن  ي  ْغِنيهِ 

الصَِّيام  َواْلق ْرآن  » قَاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  َماَرِضي اهلل َعنه   ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر وعَ ف
َويَ ق ول   ِت بِالن ََّهاِر َفَشفِّْعِِن ِفيِه.َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يَ ق ول  الصَِّيام  َأْي َربِّ َمنَ ْعت ه  الطََّعاَم َوالشََّهَوا

  2«.ِِن ِفيِه. قَاَل فَ ي َشفََّعانِ اْلق ْرآن  َمنَ ْعت ه  الن َّْوَم بِاللَّْيِل َفَشفِّعْ 

 يباعد  اهلل  عز وجل به العبد عن النار: الصَِّيام  
 . َعِن النَّاِر َسْبِعنَي َخرِيًفا تعاىل يباعده اهللِف َسِبيِل اللَِّه  ومن فضل الصيام أن َمْن صاَم يوًما واحًدا

َما ِمْن َعْبد  َيص وم  »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَّهِ  َرِضي اهلل َعنه  َعْن َأِِب َسِعيد  اخْل ْدرِيِّ ف
  3«.ِن النَّاِر َسْبِعنَي َخرِيًفاه  عَ يَ ْوًما ِف َسِبيِل اللَِّه ِإالَّ بَاَعَد اللَّه  ِبَذِلَك اْليَ ْوِم َوْجهَ 

َصلَّى قول النب فإذا كان املسلم صائما فهو أبعد ما يكون عن النار وعن عذاب اهلل تعاىل وهذا معِن 
  4«.ِسَلِت الشََّياِطني  َم، َوس لْ ، َوغ لَِّقْت أَبْ َواب  َجَهنَّ ف  تَِّحْت أَبْ َواب  اجْلَنَّةِ  ِإَذا َدَخَل َرَمَضان  »: اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

عن سخط اهلل تعاىل  أبعد ما يكونحقيقًة فيكون املسلم  مَ أَبْ َواب  َجَهنَّ حقيقًة وتغلق  أَبْ َواب  اجْلَنَّةِ تفتح 
ِة الصَّْوم  ج نَّة  ِمَن النَّاِر َكج نَّ »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولِ وعذابه وقد دل على ذلك أيضا قول 

  1«.َأَحدِك ْم ِمَن اْلِقَتالِ 

                                                            

 (301/ 3االستذكار ) - 1
 بسند صحيح ،2732حديث رقم:  -، واحلاكم2222 حديث رقم: -رواه أمحد - 2
ِكَتاب    -َوم ْسِلم   ،2228ِكَتاب اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب َفْضِل الصَّْوِم ِف َسِبيِل اللَِّه، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 3

،الصَِّياِم،  باب َفْضِل الصِّيَ   2020حديث رقم:  اِم َِّف َسِبيِل اللَِّه ِلَمْن ي ِطيق ه  ِباَل َضَرر  َواَل تَ ْفِويِت َحقٍّ
للَّه  ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب َهْل ي  َقال  َرَمَضان  َأْو َشْهر  َرَمَضاَن َوَمْن رََأى ك لَّه  َواِسًعا َوَقاَل النَِّب  َصلَّى ا -َرَواه  اْلب َخارِى   - 4

ِكَتاب  الصَِّياِم،  باب َفْضِل َشْهِر   -َوم ْسِلم   ،1021ِه َوَسلََّم َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَقاَل اَل تَ َقدَّم وا َرَمَضاَن، حديث رقم: َعَليْ 
 2140حديث رقم:  ،َرَمَضانَ 
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م  ج نَّة  م َن النَّار :  الصَّو 
 ومن فضل الصيام أنه وقاية لصحابه من النار َيميه منها كما َيمي الدرع السابغ صاحبه من السهام.  

ََب  فَ ق ْلت  ِإينِّ َصاِئم . فَ َقاَل: َفَدَعا بِلَ  َرِضي اهلل َعنه  َعْن م َطرِّف  قَاَل َدَخْلت  َعَلى ع ْثَماَن ْبِن َأِِب اْلَعاِص ف
  2«.ِة َأَحدِك ْم ِمَن اْلِقَتالِ الصَّْوم  ج نَّة  ِمَن النَّاِر َكج نَّ »: يَ ق ول   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َسَِْعت  َرس وَل اللَّهِ 

َا َكاَن الصَّْوم  ج نًَّة ِمْن النَّاِر؛ أِلَنَّه  إْمَساك  َعْن الشَّ  َهَواِت َوالنَّار  حَمْف وَفة  بِالشََّهَواِت َكَما ِف احلَِْديِث َوِإَّنَّ
  3.«ح فَّْت اجْلَنَّة  بِاْلَمَكارِِه َوح فَّْت النَّار  بِالشََّهَواتِ »الصَِّحيِح 

ِف َسَفر  فََأْصَبْحت  يَ ْومًا َقرِيباً  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل ك ْنت  َمَع النَِّبِّ  َرِضي اهلل َعنه  َعْن م َعاِذ ْبِن َجَبل  و 
َلَقْد َسأَْلَت َعْن »: َة َوي  َباِعد ين ِمَن النَّاِر. قَالَ ِمْنه  َوََنْن  َنِسري  فَ ق ْلت  يَا َنِبَّ اللَِّه َأْخِبْين ِبَعَمل  ي ْدِخل ِِن اجْلَنَّ 

 َلْيِه تَ ْعب د  اللََّه َواَل ت ْشرِك  ِبِه َشْيئًا َوت ِقيم  الصَّاَلَة َوت  ْؤِتى الزََّكاَة َوَتص وم  َعِظيم  َوِإنَّه  لََيِسري  َعَلى َمْن َيسََّره  اللَّه  عَ 
ج ِل الرَّ  َأاَل أَد ل َك َعَلى أَبْ َواِب اخلَْرْيِ الصَّْوم  ج نَّة  َوالصََّدَقة  ت ْطِفئ  اخلَِْطيَئَة َوَصاَلة   َرَمَضاَن َوََت ج  اْلبَ ْيَت ُث َّ قَالَ 

 :ُث َّ قَالَ  {يَ ْعَمل ونَ }َحَّتَّ بَ َلَغ  {تَ َتَجاََّف ج ن وب  ه ْم َعِن اْلَمَضاِجعِ } :ُث َّ قَ َرَأ قَ ْوَله  تَ َعاىَل «. ِف َجْوِف اللَّْيلِ 
رَْأس  اأَلْمِر َوَعم ود ه  » :لَ فَ ق ْلت  بَ َلى يَا َرس وَل اللَِّه. قَا«. َعم وِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمهِ َأاَل أ ْخِب َك ِبرَْأِس اأَلْمِر وَ »

. َفَأَخَذ فَ ق ْلت  َله  بَ َلى يَا َنِبَّ اللَّهِ «. ِب َك ِبِاَلِك َذِلَك ك لِّهِ َأاَل أ خْ » :ُث َّ قَالَ  -ِمِه اجلَِْهاد  الصَّاَلة  َوِذْرَوة  َسَنا
َثِكَلْتَك » :فَ َقالَ ِه َوِإنَّا َلم َؤاَخذ وَن ِبَا نَ َتَكلَّم  ِبِه فَ ق ْلت  يَا َرس وَل اللَّ «. ك فَّ َعَلْيَك َهَذا»: بِِلَسانِِه فَ َقالَ 

  4«.ِإالَّ َحَصاِئد  أَْلِسَنِتِهمْ  -َأْو قَاَل َعَلى َمَناِخرِِهمْ  -َعَلى و ج وِهِهْم ِف النَّارِ  أ م َك يَا م َعاذ  َوَهْل َيك ب  النَّاسَ 
  

                                                                                                                                                                          

عقوب ف ِكَتاب  الصَِّياِم،  ذكر االختالف على حممد بن أِب ي  -والنسائي، 12310 حديث رقم: -رواه أمحد - 1
ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  َما َجاَء ِف الصَِّياِم َوَفْضِلِه،  -، وابن ماجه2237حديث رقم:  ،حديث أِب أمامة ف فضل الصائم

 ، بسند صحيح1233 حديث رقم:
 تقدم خترجيه - 2
 0378اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب، حديث رقم: كتاب   -َرَواه  مسلم - 3
كتاب اإلميان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب َما َجاَء  -، والرتمذي22723يث رقم: حد -رواه أمحد - 4

 ، بسند صحيح 2212ِف ح ْرَمِة الصَّاَلِة، حديث رقم: 
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يَّة  النَّب يِّ  ي اهلل َعنه  أَلص َحاب ه   اهلل  َعَلي ه  َوَسلَّمَ  َصلَّىالصَِّيام  َوص   :مَرض 
َرِضي اهلل أ َماَمَة  اأَبيوصي به أصحابه، فقد َوصَّى به  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ولعظم فضل الصيام كان النب 

 مَعنه   ي اهلل  َرضِ ومر معنا احلديث الدال على ذلك ووصى به أيًضا أبا هريرة وأبا الدرداء وغريهم  َعنه  
  مجيًعا. 

ثَِة أَيَّام  ِمْن ك لِّ بَِثاَلث  ِصَياِم َثالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأْوَصاين َخِليِلي » َقاَل: َعنه   َرِضي اهلل   َعْن َأِِب ه َريْ َرةَ ف
 1«.ْن أ وتَِر قَ ْبَل َأْن أَنَامَ ، َوأَ َشْهر ، َورَْكَعيَت الض َحى

ْرَداِء َعْن َأِِب او  : ث  َلْن أََدَعه نَّ َما ِعْشت  بَِثالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َحِبيِب  َأْوَصاين » :قَالَ  َرِضي اهلل َعنه  لدَّ
  2«.، َوبَِأْن اَل أَنَاَم َحَّتَّ َأوتِرَ لِّ َشْهر ، َوَصاَلِة الض َحىِبِصَياِم َثالَثَِة أَيَّام  ِمْن ك  

 :ة  نَّ جَ ي ال  ف   د  ب  عَ ال   ة  جَ رَ دَ  ع  ف  رَ  ب  بَ سَ  الصَِّيام  

وََكاَن  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرج َلنْيِ َقِدَما َعَلى َرس وِل اللَِّه  َرِضي اهلل َعنه   َعْن طَْلَحَة ْبِن ع بَ ْيِد اللَّهِ 
َا َأَشدَّ اْجِتَهاداً ِمْن َصاِحبِ  يعًا وََكاَن َأَحد مه  ِه فَ َغَزا اْلم ْجَتِهد  ِمن ْه َما فَاْست ْشِهَد ُث َّ َمَكَث اآلَخر  ِإْساَلم ه َما مجَِ

ا ِِبَِما َوَقْد َخرََج َخارِج  بَ ْعَده  َسَنًة ُث َّ ت  و َّفَِّ قَاَل طَْلَحة  فَ َرأَْيت  ِفيَما يَ َرى النَّاِئم  َكَأِّنِّ ِعْنَد بَاِب اجْلَنَِّة ِإَذا أَنَ 
اْرِجْع فَِإنَّه  ملَْ  فَ َقااَل يل  اْست ْشِهَد ُث َّ َرَجَعا ِإيَلَّ  ياآلِخَر ِمن ْه َما ُث َّ َخرََج فََأِذَن لِلَّذِ  ت  و فَِّ  يذِ ِمَن اجْلَنَِّة فََأِذَن لِلَّ 

 اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّىيَْأِن َلَك بَ ْعد . فََأْصَبَح طَْلَحة  َي َدِّث  ِبِه النَّاَس فَ َعِجب وا ِلَذِلَك فَ بَ َلَغ َذِلَك َرس وَل اللَِّه 
َسِبيِل اللَِّه  قَال وا يَا َرس وَل اللَِّه َهَذا َكاَن َأَشدَّ اْجِتَهادًا ُث َّ اْست ْشِهَد ِف «. َذِلَك تَ ْعَجب ونَ  يِّ ِمْن أَ » :فَ َقالَ 

َله . فَ َقالَ  « َوأَْدَرَك َرَمَضاَن َفَصاَمه  »قَال وا بَ َلى.  «.أَلَْيَس َقْد َمَكَث َهَذا بَ ْعَده  َسَنةً » :َوَدَخَل َهَذا اجْلَنََّة قَ ب ْ
فَ َلَما »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَال وا بَ َلى. قَاَل َرس ول  اللَِّه « َوَصلَّى َكَذا وََكَذا َسْجَدًة َِّف السََّنةِ »قَال وا بَ َلى. 

نَ ه َما أَبْ َعد  َما بَ نْيَ السََّماِء َواأَلْرضِ    3«.بَ ي ْ
  

                                                            

َس َعْشَرَة، حديث رقم: ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب ِصَياِم أَيَّاِم اْلِبيِض َثاَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوَخَْ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 1
ا صالة املسافرين، باب اْسِتْحَباِب َصاَلِة الض َحى َوَأنَّ أَقَ لََّها رَْكَعَتاِن َوَأْكَمَلَها ََثَاِن رََكَعات  َوَأْوَسَطهَ  -، ومسلم1841

َها  1071حديث رقم:  ،أَْرَبع  رََكَعات  َأْو ِستٌّ َواحلَْثِّ َعَلى اْلم َحاَفَظِة َعَلي ْ
ا صالة املسافرين، باب اْسِتْحَباِب َصاَلِة الض َحى َوَأنَّ أَقَ لََّها رَْكَعَتاِن َوَأْكَمَلَها ََثَاِن رََكَعات  َوَأْوَسَطهَ  -َواه  م ْسِلم  رَ  - 2

َها  1078حديث رقم:  ،أَْرَبع  رََكَعات  َأْو ِستٌّ َواحلَْثِّ َعَلى اْلم َحاَفَظِة َعَلي ْ
، ِكَتاب  تَ ْعِبرِي الر ْؤيَا، بَاب  الر ْؤيَا الصَّاحلَِة  يَ رَاَها اْلم ْسِلم  َأْو ت  َرى َله   -، وابن ماجة1473 حديث رقم: -رواه أمحد - 3

 ، بسند صحيح3321 حديث رقم:
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 :ف  َفم  الصَّائ م  َأط َيب  ع ن َد اللَّه  تَ َعاَلى م ن  ر يح  ال م س ك  خ ل و 

وهو تغري رائحة َفِم الصَّاِئِم  خ ل وفَ وُما يدل على فضل الصيام، وعلى عظيم منزلته عند اهلل تعاىل أن 
 َرِضي اهلل َعنه  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة ، فَأْطَيب  ِعْنَد اللَِّه تَ َعاىَل ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ الفم بسبب ترك الطعام والشراب، 

، َوِإِن اْمر ؤ  قَاتَ َله  َأْو َشامَتَه  الصَِّيام  ج نَّة ، َفاَل يَ ْرف ْث َواَل جَيَْهلْ »: قَالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه 
، تَ َعاىَل ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ  ِدِه خلَ ل وف  َفِم الصَّاِئِم َأْطَيب  ِعْنَد اللَّهِ ، َوالَِّذي نَ ْفِسي بِيَ َصاِئم  َمرَّتَ نْيِ  فَ ْليَ ق ْل ِإينِّ 

 1.«َسَنة  ِبَعْشِر أَْمثَاِْلَا، َواحلَْ ام  يل، َوأَنَا َأْجزِى ِبهِ ، الصِّيَ ابَه  َوَشْهَوَته  ِمْن َأْجِلىيَ ت ْر ك  َطَعاَمه  َوَشرَ 

ِإنَّ اللََّه أََمَر ََيََْي ْبَن زََكرِيَّا » :َقالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ النَِّبَّ  اهلل َعنه   َرِضي يِّ اأَلْشَعرِ  احْلَاِرثِ عن وَ 
ِإنَّ اللََّه ا فَ َقاَل ِعيَسى ِِبَْمِس َكِلَمات  َأْن يَ ْعَمَل ِِبَا َويَْأم َر َبِِن ِإْسرَائِيَل َأْن يَ ْعَمل وا ِِبَا َوِإنَّه  َكاَد َأْن ي  ْبِطَئ ِبَِ 

ِإمَّا أَنَا آم ر ه ْم. فَ َقاَل أََمَرَك ِِبَْمِس َكِلَمات  لِتَ ْعَمَل ِِبَا َوتَْأم َر َبِِن ِإْسرَائِيَل َأْن يَ ْعَمل وا ِِبَا فَِإمَّا َأْن تَْأم َره ْم وَ 
اَس َِّف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس فَاْمَتَْل اْلَمْسِجد  َأْو أ َعذََّب َفَجَمَع النَّ  ِِبَا َأْن ُي َْسَف ِب  ََيََْي َأْخَشى ِإْن َسبَ ْقَتِِن 

ِِبَْمِس َكِلَمات  َأْن َأْعَمَل ِِبِنَّ َوآم رَك ْم َأْن تَ ْعَمل وا ِِبِنَّ َأوَّْل  نَّ َأْن  َوقَ َعد وا َعَلى الش َرِف فَ َقاَل ِإنَّ اللََّه أََمَرين 
ِإنَّ َمَثَل َمْن َأْشَرَك بِاللَِّه َكَمَثِل َرج ل  اْشتَ َرى َعْبًدا ِمْن َخاِلِص َمالِِه ِبَذَهب  تَ ْعب د وا اللََّه َواَل ت ْشرِك وا ِبِه َشْيًئا وَ 

فَاْعَمْل َوأَدِّ ِإىَلَّ َفَكاَن يَ ْعَمل  َوي  َؤدِّى ِإىَل َغرْيِ َسيِِّدِه فَأَي ك ْم يَ ْرَضى َأْن  يَأْو َورِق  فَ َقاَل َهِذِه َدارِى َوَهَذا َعَملِ 
 َوْجَهه  ِلَوْجِه َعْبِدِه ِف  وَن َعْبد ه  َكَذِلَك َوِإنَّ اللََّه أََمرَك ْم بِالصَّاَلِة فَِإَذا َصلَّْيت ْم َفاَل تَ ْلَتِفت وا فَِإنَّ اللََّه يَ ْنِصب  َيك  

َصابَة  َمَعه  ص رَّة  ِفيَها ِمْسك  َفك ل ه ْم عِ  ِف َصالَتِِه َما ملَْ يَ ْلَتِفْت َوآم ر ك ْم بِالصَِّياِم فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرج ل  
َقِة فَِإنَّ َمَثَل يَ ْعَجب  َأْو ي  ْعِجب ه  رَي َها َوِإنَّ رِيَح الصَّاِئِم َأْطَيب  ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيِح اْلِمْسِك َوآم ر ك ْم بِالصَّدَ 

ِإىَل ع ن ِقِه َوَقدَّم وه  لَِيْضرِب وا ع ن  َقه  فَ َقاَل أَنَا أَْفِديِه ِمْنك ْم بِاْلَقِليِل  َذِلَك َكَمَثِل َرج ل  َأَسَره  اْلَعد و  فََأْوثَ ق وا َيَده  
أَثَرِِه ِسرَاًعا  د و  ِف َواْلَكِثرِي. فَ َفَدى نَ ْفَسه  ِمن ْه ْم َوآم ر ك ْم َأْن َتْذك ر وا اللََّه فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرج ل  َخرََج اْلعَ 

الَّ ِبذِْكِر  ِإَذا أََتى َعَلى ِحْصن  َحِصني  فََأْحَرَز نَ ْفَسه  ِمن ْه ْم َكَذِلَك اْلَعْبد  اَل َي ْرِز  نَ ْفَسه  ِمَن الشَّْيطَاِن إِ َحَّتَّ 
سَّْمع  َوالطَّاَعة  َواجلَِْهاد  َواْلِْْجَرة  ِِبِنَّ ال َوأَنَا آم ر ك ْم ِِبَْمس  اللَّه  أََمَرين »: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل النَِّب  «. اللَّهِ 

يَ ْرِجَع َوَمِن ادََّعى َواجلََْماَعة  فَِإنَّه  َمْن فَاَرَق اجلََْماَعَة ِقيَد ِشِْب  فَ َقْد َخَلَع رِبْ َقَة اإِلْساَلِم ِمْن ع ن ِقِه ِإالَّ َأْن 

                                                            

باب َفْضِل  ،ِكَتاب  الصَِّيامِ   -، َوم ْسِلم  1021حديث رقم:  بَاب َفْضِل الصَّْومِ ، ِكَتاب  الصَّْومِ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 1
  2021حديث رقم:  الصَِّيامِ 
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َوِإْن َصلَّى َوَصاَم » :َقاَل َرج ل  يَا َرس وَل اللَِّه َوِإْن َصلَّى َوَصاَم قَالَ ف َ «. َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة فَِإنَّه  ِمْن ج ثَا َجَهنَّمَ 
  1«.فَاْدع وا ِبَدْعَوى اللَِّه الَِّذى ََسَّاك م  اْلم ْسِلِمنَي اْلم ْؤِمِننَي ِعَباَد اللَّهِ 

 ( الناسيجب صوم رمضان برؤية هالله على جميع ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 بما يثبت دخول الشهر؟
 بواحد من أمور ثالثة:شهر اليثبت دخول و جيب صوم رمضان 

 .هاللالاألول: رؤية 
 2{.َفَمن َشِهَد ِمنك م  الشَّْهَر فَ ْلَيص ْمه  } :ودليل ذلك قول اهلل تعاىل

ص وم وا ِلر ْؤيَِتِه َوأَْفِطر وا ِلر ْؤيَِتِه » :للَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَقاَل النَِّب   :قَالَ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  ه َريْ َرَة  َأَِب عن وملا ثبت 
 3«.الشَّْهر  فَ ع د وا َثالَِثنيَ  فَِإْن غ مَِّى َعَلْيك م  

 الثاني أن يشهد مسلم عدل على رؤية الهالل.
 وجب الصوم.ال يشرتط ف الرؤية أن يراه كل مسلم حَّت جيب عليه الصيام، بل إذا رآه مسلم عدل فقد 

وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثالثين من شعبان ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  (احتياطا بنية رمضان

َسَحاب  أَْو  ،ليلة الثالثني من شعبانرؤية هالل رمضان حال دون إذا استدل من قال بوجوب الصيام 
َا » :َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرس ول  اللَِّه  :قَالَ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  ِن ع َمَر َعِن ابْ ِبا ثبت غيم  َأوْ  قَ تَ ر   إَّنَّ

  4«.مَّ َعَلْيك ْم فَاْقد ر وا َله  الشَّْهر  ِتْسع  َوِعْشر وَن َفاَل َتص وم وا َحَّتَّ تَ َرْوه  َواَل ت  ْفِطر وا َحَّتَّ تَ َرْوه  فَِإْن غ  

                                                            

أَبْ َواب  اأَلْمثَاِل َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، باب َما َجاَء  -، والرتمذي10833حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 بسند صحيح 3172َِّف َمَثِل الصَّاَلِة َوالصَِّياِم َوالصََّدَقِة، حديث رقم: 

 181البقرة: اآلية/  سورة - 2
ِإَذا َرأَيْ ت م  اِْلاَلَل َفص وم وا، َوِإَذا َرأَيْ ت م وه  »ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:   -رواه البخاري - 3

َرَمَضاَن ِلر ْؤيَِة اْلِْاَلِل، َواْلِفْطِر ِلر ْؤيَِة اْلِْاَلِل،  ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  و ج وِب َصْومِ   -، َوم ْسِلم  1373حديث رقم:  ،«َفَأْفِطر وا
 1781َوأَنَّه  ِإَذا غ مَّ ِف َأوَّلِِه َأْو آِخرِِه أ ْكِمَلْت ِعدَّة  الشَّْهِر َثاَلِثنَي يَ ْوًما، حديث رقم: 

ر ْؤيَِة اْلِْاَلِل، َواْلِفْطِر ِلر ْؤيَِة اْلِْاَلِل، َوأَنَّه  ِإَذا غ مَّ ِف َأوَّلِِه َأْو ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  و ج وِب َصْوِم َرَمَضاَن لِ  -َرَواه  م ْسِلم   - 4
ة  الشَّْهِر َثاَلِثنَي يَ ْوًما، حديث رقم:  1787 آِخرِِه أ ْكِمَلْت ِعدَّ
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َفَكاَن َعْبد  اللَِّه ِإَذا َمَضى ِمْن َشْعَباَن ِتْسع  َوِعْشر وَن يَ ب َْعث  َمْن يَ ْنظ ر  فَِإْن ر ِئَي َفَذاَك  :قَاَل نَاِفع   :مْحَد  أَ  َوزَادَ 
َحاب  َأْو قَ تَ ر  َأْصَبَح َوِإْن ملَْ ي  َر وملَْ ََي ْل د وَن َمْنَظرِِه َسَحاب  َواَل قَ تَ ر  َأْصَبَح م ْفِطرًا َوِإْن َحاَل د وَن َمْنَظرِِه سَ 

  1.َصاِئًما

 
ر   ع دَّةَ  ال  مَ ك  إ  : ث  ال  الثَّ   .اوم  يَ  َثاَلث ينَ  َشع َبانَ َشه 

ِإْن غ بَِّ ص وم وا ِلر ْؤيَِتِه َوأَْفِطر وا ِلر ْؤيَِتِه فَ » :َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل النَِّب   :قَالَ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  ه َريْ َرَة  َأَِب فعن 
َة َشْعَباَن َثاَلِثنيَ   2«.َعَلْيك ْم فََأْكِمل وا ِعدَّ

 َضي ِّق وا َمْعَناه  : اْلع َلَماء ِمنْ  طَائَِفة فَ َقاَلتْ (  َله   فَاْقد ر وا)  َمْعَِن  ِف  اْلع َلَماء : َواْختَ َلفَ َرمِحَه  اللَّه  قال النووي 
َلةِ  يَ ْومِ  َصْوم جي َوِّز ُمَّنْ  َوَغرْيه َحْنَبل ْبن َأمْحَد ِِبََذا قَالَ  َوُمَّنْ  السََّحاب، ََتْت َوَقدِّر وه   َله    َرَمَضان َعنْ  اْلَغْيمِ  لَي ْ

 ق  تَ ْيَبة َواْبن اللَّه َعْبد ْبن م َطرِّف: ِمن ْه مْ  - َومَجَاَعة س َرْيج اِْبن َوقَالَ  -تَ َعاىَل  اللَّه َشاءَ  ِإنْ  - َسَنْذك ر ه   َكَما
 َواخْلََلف السََّلف َومج ْه ور َحِنيَفة َوأَب و َوالشَّاِفِعيّ  َماِلك َوَذَهبَ  اْلَمَنازِل، ِِبَِسابِ  َقدِّر وه   َمْعَناه  : -َوآَخر ونَ 

 .يَ ْوًما َثاَلِثنيَ  اْلَعَدد مَتَام َله   َقدِّر وا: َمْعَناه   َأنَّ  ِإىَل 
ْرته َوأَْقد ر ه   أ َقدِّره   الشَّْيء َقدَّْرت: ي  َقال: الل َغة َأْهل قَالَ   قَالَ  الت َّْقِدير، ِمنْ  َوه وَ  َواِحد ، ِبَْعًِن  َوأَْقَدْرته َوَقدَّ

 فََأْكِمل وا اْلَمْذك وَرة، بِالرَِّوايَاتِ  اجلْ ْمه ور َواْحَتجَّ { اْلَقاِدر ونَ  فَِنْعمَ  فَ َقَدْرنَا} :تَ َعاىَل  اللَّه قَ ْول َوِمْنه  : اخلَْطَّاِب  
 َيْذك ر َوتَارَة ،َهَذا َيْذك ر تَاَرة َبلْ  رَِوايَة ، ِف  جَيَْتِمَعا ملَْ  َوِْلََذا ،« َله   اْقد ر وا »لِ   تَ ْفِسري   َوه وَ  ِثنَي،َثاَل  اْلِعدَّة
َصلَّى اللَّه   قَ ْوله َهاءاْلف قَ  مج ْه ور مَحَلَ : اْلَمازِرِيّ  قَالَ  ،( َثاَلِثنيَ  َله   فَاْقد ر وا) السَّاِبَقة  الرَِّوايَة َوي  ؤَكِّده   َهَذا،

 جَي وز َواَل : قَال وا آَخر، َحِديث ِف  َفسََّره   َكَما َثاَلِثنَي، اْلِعدَّة َكَمال   اْلم رَاد َأنَّ  َعَلى َله ، َفاْقد ر وا: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 أَفْ رَاد ، ِإالَّ  يَ ْعرِف ه   اَل  أِلَنَّه   َعَلْيِهْم؛ اقَ ضَ  ِبهِ  ك لِّف وا َلوْ  النَّاس أِلَنَّ  اْلم َنجِِّمنَي؛ ِحَساب اْلم َراد َيك ون َأنْ 

َا َوالشَّرْع  .َأْعَلم   َواَللَّه  . مَجَاِهري ه مْ  يَ ْعرِف ه   ِبَا النَّاسَ  ي  َعرِّف   ِإَّنَّ
َنك   َحالَ : َفَمْعَناه  ( َعَلْيك مْ  غ مَّ  فَِإنْ : )َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَ ْوله َوأَمَّا َنه ، مْ بَ ي ْ  َوأ ْغِميَ  غ مَّ : ي  َقال ،َغْيم   َوبَ ي ْ

 وَك ّلَها اْلَباء، وََكْسر اْلَغنْي  ِبَفْتحِ  غ بَِّ : َوي  َقال ِفيِهَما، َمْضم وَمة َواْلَغنْي  َوخَتِْفيفَها اْلِميم بَِتْشِديدِ  َوغ ِميَ  َوغ مِّيَ 
 ِلَمْذَهبِ  َداَلَلة اأْلََحاِديث َهِذهِ  َوَأَغمَّْت، َوِف  َوتَ َغيََّمتْ  َوَأَغاَمتْ  َوَغيََّمتْ  السََّماء َغاَمتْ  َوَقدْ  َصِحيَحة،

 ِإَذا َرَمَضان َعنْ  َشْعَبان ِمنْ  الثَّاَلِثنيَ  يَ ْوم َواَل  الشَّكّ  يَ ْوم َصْوم جَي وز اَل  أَنَّه   َواجلْ ْمه ور َوالشَّاِفِعيّ  َماِلك
َلة َكاَنتْ  َلة الثَّاَلِثنيَ  لَي ْ   3.َغْيم لَي ْ

                                                            

 ، بسند صحيح4488 حديث رقم: -َرَواه  َأمْحَد   - 1
 تقدم خترجيه - 2
 (40/  4م )شرح النووي على مسل - 3
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: َدَخْلت  َعَلى ِعْكرَِمَة َِّف يَ ْوم  َوَقْد َأْشَكَل َعِلىَّ أَِمْن َرَمَضاَن ه َو أَْم ِمْن قَالَ  -ك  يَ ْعِِن اْبَن َحْرب  َعْن َِسَاوَ 
َتَطو ًعا.  ، َوِإْن َكاَن ِمْن َشْعَباَن َكانَ : ِإْن َكاَن ِمْن َرَمَضاَن ملَْ َيْسِبْقِِن فََأْصَبْحت  َصاِئًما فَ ق ْلت   َشْعَباَن.

زًا َوبَ ْقاًل َولَبَ ًنا فَ َقاَل:  : َأْحِلف  َصاِئم  فَ َقالَ  : ِإينِّ َهل مَّ ِإىَل اْلَغَداِء ق  ْلت  َفَدَخْلت  َعَلى ِعْكرَِمَة َوه َو يَْأك ل  خ ب ْ
: س ْبَحاَن اللَِّه قَاَل: َأْحِلف  بِاللَِّه لَت  ْفِطَرنَّْه.  فَ َلمَّا رَأَيْ ت ه  اَل َيْسَتْثِِن أَْفَطْرت  فَ َغَدْوت  بِبَ ْعِض بِاللَِّه لَت  ْفِطَرنَّه  ق  ْلت 

َعان ، ُث َّ ق  ْلت  يْ الشَّ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه : َهاِت فَ َقاَل: َسَِْعت  اْبَن َعبَّاس  يَ ق ول  َسَِْعت  َرس وَل اللَِّه ِء َوأَنَا َشب ْ
: َوَسلَّمَ  َنه  َسَحابَة  َأْو غَ ص وم وا ِلر ْؤيَِتِه، َوأَْفطِ » يَ ق ول  َنك ْم َوبَ ي ْ ، َواَل َيايَة  فََأْكِمل وا اْلِعدَّةَ ر وا ِلر ْؤيَِتِه فَِإْن َحاَل بَ ي ْ

  1«.َمَضاَن بِيَ ْوم  ِمْن َشْعَبانَ َتْستَ ْقِبل وا الشَّْهَر اْسِتْقَبااًل اَل َتْستَ ْقِبل وا رَ 

ز ئ  إ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ن ه  َوي ج   (.ن  َظَهَر م 
 ، وكان قد عزم على الصوم من الليل.بأن تثبت رؤيته ِبوضع آخر

 .ثرم: قلت ألمحد، فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد بهقال األ

 (.وتصلى التراويح): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َصلَّى َأنَّ َرس وَل اللَِّه  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  َريْ َرَة َعْن َأِِب ه  ملا ثبت كله إال بذلك   رمضان يتحقق قيام ألنهاحتياطاً 

َم ِمْن َذنِْبهِ » :قَالَ  اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ    2«.َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا غ ِفَر َله  َما تَ َقدَّ

 .(والعتق وحلول األجل كوقوع الطالقوال تثبت بقية األحكام  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 الرتاويح احتياطًا للعبادة. تصلىوإَّنا قلنا بأن الصوم جيزئ و ا، ألن دخول الشهر مل يثبت يقينً 

 (.ا أو أنثىوتثبت رؤية هالله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبد  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن َعبَّاس  كلف ما ثبت ُما يدل على أن رؤية هالل رمضان تثبت بشهادة مسلم م

 :فَ َقاَل: ِإينِّ رَأَْيت  اْلِْالَل يَ ْعِِن ِهالَل َرَمَضاَن، فَ َقالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َجاَء َأْعرَاِب  ِإىَل النَِّبِّ 

                                                            

، حديث رقم:   -، والنسائي1381حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 ، والبيهقي 2183ِكَتاب  الصَِّياِم، ِصَيام  يَ ْوِم الشَّكِّ
، َوالن َّْهِي عَ  -ف السنن الكِبى ْن َصْوِم يَ ْوِم ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  الن َّْهِي َعِن اْسِتْقَباِل َشْهِر َرَمَضاَن ِبَصْوِم يَ ْوم  أَْو يَ ْوَمنْيِ

، حديث رقم:  ، حديث رقم:  -، والدارمي0340الشَّكِّ : ِف النَِّهِي َعْن ِصَياِم َيوِم الشَّكِّ ، 1837ِكَتاِب الصَّْوم، بَاب 
 بسند صحيح

: َتَطو ع  ِقَياِم َرَمَضاَن ِمَن اإِلميَاِن، حديث رقم:  -رواه البخاري - 2 ِكَتاب  َصاَلِة  -مومسل ،30ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب 
 013 اْلم َساِفرِيَن َوَقْصرَِها، بَاب  الت َّْرِغيِب ِف ِقَياِم َرَمَضاَن، َوه َو الت َّرَاِويح ، حديث رقم:
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، » :؟ قَاَل: نَ َعْم، قَالَ نَّ حم َمًَّدا َرس ول  اللَّهِ أََتْشَهد  أَ » :ْم، قَالَ ؟ قَاَل: نَ عَ َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه   أََتْشَهد  » يَا ِبالل 
 1«.أَذِّْن ِف النَّاِس َأْن َيص وم وا َغًدا

َأينِّ  ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَّ قَاَل: تَ رَاَءى النَّاس  اْلِْالَل، فََأْخبَ ْرت  َرس وَل اللَِّه  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن ع َمَر و 
 2َوأََمَر النَّاَس ِبِصَياِمِه. َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ رَأَيْ ت ه ، َفَصاَم َرس ول  اللَِّه 

 (.وتثبت بقية األحكام تبعا: )َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 بوت دخول رمضان ِبِب الواحد.لث تبعا كوقوع الطالق وحلول األجل وغري ذلك  وتثبت بقية األحكام

 (وال يقبل في بقية الشهور إال رجالن عدالن): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

، َفَجاَء َرج ل  ِإىَل َوالِيَها، َوَشِهَد ِعْنَده   طَاو س  َعْن ملا روي  قَاَل: َشِهْدت  اْلَمِديَنَة َوِِبَا اْبن  ع َمَر، َواْبن  َعبَّاس 
يَزَها، َوقَااَل: َعَلى ر   ِإنَّ َرس وَل »ْؤيَِة ِهاَلِل َرَمَضاَن، َفَسَأَل اْبَن ع َمَر َواْبَن َعبَّاس  َعْن َشَهاَدتِِه، فََأَمرَاه  َأْن جيِ 

ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجاَز َشَهاَدَة َرج ل  َواِحد  َعَلى ر ْؤيَِة ِهاَلِل َرَمَضاَن، وََكاَن َرس  
ْفطَاِر ِإالَّ َشَهاَدَة َرج َلنْيِ  يز  َشَهاَدًة ِف اإْلِ   3.«َعَلْيِه َوَسلََّم اَل جيِ 

  4: إَذا َشِهَد َرج اَلِن َذَوا َعْدل  َعَلى ر ْؤيَِة اْلِْاَلِل فَأَْفِطر وا.ِف اْلِْاَلِل قَالَ  رضي اهلل عنه َعْن َعِليٍّ وَ 
 
 

  

                                                            

َهاَدِة، حديث أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف الصَّْوِم بِالشَّ  -رواه الرتمذي - 1
، وضعفه 1212بَاب  َما َجاَء ِف الشََّهاَدِة َعَلى ر ْؤيَِة اْلِْاَلِل، حديث رقم:  ،ِكَتاب  الصَِّيامِ   -، وابن ماجه231رقم: 

 األلباين
، وصححه 2342قم: ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب  ِف َشَهاَدِة اْلَواِحِد َعَلى ر ْؤيَِة ِهاَلِل َرَمَضاَن، حديث ر  -رواه أبو داود  - 2

 األلباين
 1313 حديث رقم: -رواه الطِباين ف األوسط - 3
: اَل جَي وز  ِإالَّ ِبَشَهاَدِة َرج َلنْيِ، حديث رقم:  -رواه ابن أِب شيبة - 4  3423ِكَتاب  الصَِّياِم، َمْن َكاَن يَ ق ول 
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 ل  ص  فَ 
 (.وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: اإلسالم والبلوغ والعقل): َرمِحَه  اللَّه  ل  اْلم َصنِّفِ قَ وْ 

ر ِفَع اْلَقَلم  »اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعِن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلب  َرِضَي اللَّه  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  ملا ثبت 
َمْجن وِن اْلَمْغل وِب َعَلى َعْقِلِه َحَّتَّ يَِفيَق، َوَعِن النَّاِئِم َحَّتَّ َيْستَ ْيِقَظ، َوَعِن الصَِّبِّ َحَّتَّ َعْن َثاَلثَة ، َعِن الْ 

  1.«ََيَْتِلمَ 

فال جيب على الكافر، وال يصح منه؛ ألن اإلسالم شرط ف كل عبادة، وهو ما ذلك َماطب بإصول 
( ِف َجنَّات  33( ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي )38ْفس  ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنة  )ك ل  ن َ }الشريعة وفروعها؛ لقوله تعاىل: 

( ومََلْ 43( قَال وا ملَْ َنك  ِمَن اْلم َصلِّنَي )42( َما َسَلَكك ْم ِف َسَقَر )41( َعِن اْلم ْجرِِمنَي )47يَ َتَساَءل وَن )
  2.{نِ ( وَك نَّا ن َكذِّب  بِيَ ْوِم الدِّي41َمَع اخْلَاِئِضنَي )( وَك نَّا ََن وض  44َنك  ن ْطِعم  اْلِمْسِكنَي )

 اجملنون؛ ألنه فاقد لْلهلية. ألنه ناقص األهلية، وال جيب على وال جيب الصب

فمن عجز عنه لكبر أو مرض ال يرجى زواله أفطر وأطعم ، والقدرة عليه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(بر أو نصف صاع من غيره مد عن كل يوم مسكينا

مرضا مزمنا ال الصيام، وال املريض  اجيهدمه انذلاملرأة الكبرية الال على الشيخ الكبري و الصوم فال جيب 
  3.لقول اهلل تعاىل: }ال ي َكلِّف  اللَّه  نَ ْفًسا ِإال و ْسَعَها{ ؛برئه يرجى

}َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديَة  َطَعام  ا لقول اهلل تعاىل: كل يوم مسكينً عن  عليه أن يطعم جيب و 
  4.ِمْسِكني {

: كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومها ال يطيقان الصيام أن َماَعن ْه   اهلل   َرِضيَ  عباس   قال ابن  
 .فطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ي

 

 

 

                                                            

 رواه أبو داود، بسند صحيح وتقدم خترجيه - 1
  42 :38 سورة املدثر: اآليات/ - 2
 282سورة البقرة: اآلية/  - 3
 184سورة البقرة: اآلية/  - 4
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َمه   ال م َصنِّف   قَ و ل    (.اإلسالم: ةست صحته وشروط: )اللَّه   رَح 
 فال يصح من كافر ملا تقدم.، الشرط األول من شروط صحة الصوم: اإلسالم

 .(وانقطاع دم الحيض والنفاس): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 اهلل   َرِضيَ َعْن م َعاَذَة، قَاَلْت: َسأَْلت  َعاِئَشَة ملا ثبت  ؛والنفاس الحيض الطهارة من الثاني والثالث:

: َلْست   َهاَعن ْ  : َما بَال  احْلَاِئِض تَ ْقِضي الصَّْوَم، َواَل تَ ْقِضي الصَّاَلَة. فَ َقاَلْت: َأَحر ورِيَّة  أَْنِت؟ ق  ْلت  فَ ق ْلت 
. قَاَلْت:    1.«الصَّاَلةِ  َكاَن ي ِصيب  َنا َذِلَك، فَ ن  ْؤَمر  ِبَقَضاِء الصَّْوِم، َواَل ن  ْؤَمر  ِبَقَضاءِ »ِِبَر ورِيَّة ، َوَلِكِنِّ َأْسَأل 

، القضاء عليها فيجب حيضها، أيام ف عليها صالة ال احلائض أن على العلم أهل أمجعقال ابن املنذر: 
 2.رمضان شهر ف حيضها أيام ف تفطره الذي الصوم قضاء عليها أن على وأمجعوا

المطيق للصوم أمره به وضربه عليه  الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(ليعتاده

فَعِن الر بَ يِِّع بِْنِت م َعوِِّذ اْبِن  مه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  قياًسا على الصالة، ولفعل الصحابة  ،التمييز: الرابعالشرط 
َها اهلل   َرِضيَ  َعْفرَاءَ  َيانَ َنا الصَِّغاَر ِمن ْه ْم إِ » ، قَاَلْت:َعن ْ ْن َشاَء اهلل ، َوَنْذَهب  ِإىَل اْلَمْسِجِد، ك نَّا ن َصوِّم  ِصب ْ

فْ  َناَها ِإيَّاه  ِعْنَد اإْلِ   3.«طَارِ فَ َنْجَعل  َْل م  الل ْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، فَِإَذا َبَكى َأَحد ه ْم َعَلى الطََّعاِم َأْعطَي ْ

 (.الخامس: العقل): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 املتقدم. يّ لِ ألنه مناط التكليف، وحلديث عَ ؛ الشرط الخامس: العقل

 منه قليال لكن لو نوى ليال ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  .(صح

 صح صومه؛ لوجود اإلمساك منه ف بعض النهار.

 .(لكل يوم واجبالسادس: النية من الليل ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

                                                            

 ، وتقدم خترجيهرواه البخاري ومسلم - 1
 (42(، واإلمجاع البن املنذر )ص: 212/ 2اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر ) - 2
َياِن، حديث رقم:  -رواه البخاري - 3 ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  َمْن َأَكَل   -ومسلم ،1327 ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  َصْوِم الصِّب ْ

 1132 ِف َعاش ورَاَء فَ ْلَيك فَّ بَِقيََّة يَ ْوِمِه، حديث رقم:
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َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ ملا ثبت ؛ الشرط السادس: النية في صوم الفرض
  1.«َمْن ملَْ جي ِْمِع الصَِّياَم قَ ْبَل اْلَفْجِر، َفاَل ِصَياَم َله  »َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

فمن خطر بقلبه ليال أنه صائم فقد نوى وكذا األكل والشرب بنية ): َرمِحَه  اللَّه  ْول  اْلم َصنِّفِ ق َ 
 .(الصوم

 ألن النية حملها القلب، وقد وجدت منه النية ف بعض الليل.

 (.وال يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  خر الليل، وال يضره إال أن يعزم على الفطر بعد انعقادها منه.جلواز األكل إىل آ

 (.أو قال إن شاء اهلل غير متردد): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 ألن االستثناء للتِبك ال يناف حقيقة العزم.

 دا من رمضان ففرضيوكذا لو قال ليلة الثالثين من رمضان: إن كان غ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  (.وإال فمفطر

 وهو بقاء الشهر. ألنه بِن على أصل مل يثبت زواله

 (.ويضر إن قاله في أوله): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 لعدم جزمه بالنية، وألن الشهر مل يثبت.

ر الثاني إلى غروب وفرضه اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفج): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(الشمس

َ َلك م  اخْلَْيط  اأْلَبْ َيض  ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُث َّ أمت  } لقول اهلل تعاىل:  وا وَك ل وا َواْشَرب وا َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ
  2{.الصَِّياَم ِإىَل اللَّْيلِ 

 -اَل مَيْنَ َعنَّ َأَحدَك ْم »َل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: قَا ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َعِن اْبِن َمْسع ود  وملا ثبت 
لِيَ ْرِجَع قَاِئَمك ْم، َولِي  َنبَِّه  -َأْو ي  َناِدي بَِلْيل   -أََذان  ِباَلل  ِمْن َسح ورِِه، فَِإنَّه  ي  َؤذِّن   -َأْو َأَحًدا ِمْنك ْم 

                                                            

 ، وصححه األلباين2414ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب  الن ِّيَِّة ِف الصَِّياِم، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 1
 180سورة البقرة: اآلية/  - 2
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َوقَاَل بَِأَصاِبِعِه َوَرفَ َعَها ِإىَل فَ ْوق  َوطَْأطََأ ِإىَل َأْسَفل  َحَّتَّ « -أَِو الص ْبح   -يَ ق وَل الَفْجر   نَاِئَمك ْم، َولَْيَس َأنْ 
 : َها َعْن مَيِيِنِه َوِِشَالِهِ »يَ ق وَل َهَكَذا َوقَاَل ز َهي ْر  َا فَ ْوَق األ ْخَرى، ُث َّ َمدَّ   1.«ِبَسبَّابَ تَ ْيِه ِإْحَدامه 

 تتمة:

 :الصحة وشرط الوجوب شرط بين رقالف
 عليه جتب فال صغري، كان فإذا كالبلوغ العبادة، وجوب عدم عدمه من يلزم ما هو الوجوب شرط

 فإن والقدرة لْلهلية، فاقد ألنه العبادة؛ عليه جتب ال فاجملنون والعقل األهلية، ناقص الصغري ألن العبادة،
 كالتمييز، العبادة، صحة عدم عدمه من يلزم ما هو فهو حةالص شرط وأما العبادة، عليه جتب ال العاجز
 .أداها لو العبادة منه تصح ال مييز ال الذي فالصب

 فاملميز، التمييز، مثل العبادة، وتصح الوجوب، يسقط فقد الصحة، عدم الوجوب عدم من يلزم وال
 حال أداها ولو العبادة، هعلي جتب ال فالعاجز والقدرة، املكلف، على إال جتب وال العبادة منه تصح
 وجوب، وشرط صحة شرط كاإلسالم، واحد، آن ف ووجوب صحة شروط وهناك منه، صحت عجزه

 عليه جتب ال ومعِن القيامة، يوم عنها سيسأل كان وإن عليه، جتب وال العبادة، منه تصح ال فالكافر
 ف وشرط الصحة، ف شرط العقل، أيًضا ذلك ومثال اإلسالم، ف دخل إذا منها فاته ِبا يطالب ال أنه

  .  عليه جتب وال العبادة، منه تصح ال فاجملنون كذلك، الوجوب

                                                            

ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  بَ َياِن   -، ومسلم221ِكَتاب  اأَلَذاِن، بَاب  اأَلَذاِن قَ ْبَل الَفْجِر، حديث رقم:   -اريرواه البخ - 1
، َوب َ  َره  َحَّتَّ َيْطل َع اْلَفْجر  ْجِر الَِّذي تَ تَ َعلَّق  ِبِه َياِن ِصَفِة اْلفَ َأنَّ الد خ وَل ِف الصَّْوِم ََيْص ل  ِبط ل وِع اْلَفْجِر، َوَأنَّ َله  اأْلَْكَل َوَغي ْ
 1734اأْلَْحَكام  ِمَن الد خ وِل ِف الصَّْوِم، َود خ وِل َوْقِت َصاَلِة الص ْبِح َوَغرْيِ َذِلَك، حديث رقم: 
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 الصَِّيام   ن  نَ س  
يل  ال ف ط ر  وسننه ستة: ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   (.تَ ع ج 

اَل »، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِلَما َرَوى َسْهل  ْبن  َسْعد  السَّاِعِدي   ؛سِ مْ الشَّ  إَذا ََتَقََّق غ ر وبَ 
  1«.اْلِفْطرَ تَ زَال  أ مَّيِت ِِبَرْيِ َما َعجَّل وا 

اس  اْلِفْطَر اَل يَ زَال  الدِّين  ظَاِهرًا َما َعجََّل النَّ »َعْن َأِب ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: وَ 
  2«.وَد َوالنََّصاَرى ي  َؤخِّر ونَ أَلنَّ اْليَ ه  

: َرج اَلِن ِمْن  اهَ ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َوَعْن َأِب َعِطيََّة، قَاَل: َدَخْلت أَنَا َوَمْسر وق  َعَلى َعاِئَشةَ  فَ َقاَل َمْسر وق 
ْفطَاَر َوي  َعجِّل  اْلَمْغِرَب، َواآْلَخر  ي  َؤخِّر  َأْصَحاِب َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحد   َا ي  َعجِّل  اإْلِ مه 

ْفطَاَر َوي  َعجِّل  اْلَمْغِرَب؟ قَاَل: َعْبد  اللَّ  ْفطَاَر َوي  َؤخِّر  اْلَمْغِرَب؟ قَاَلْت: َمْن الَِّذي ي  َعجِّل  اإْلِ ِه. قَاَلْت: اإْلِ
  3«.لَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصَنع  َهَكَذا َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى ال»

ير  السُّح ور  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   (.تَأ خ 

ِإنَّ ِف السَّح وِر َتَسحَّر وا فَ » :َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َقاَل النَِّب   َعنه   َرِضي اهلل  عن أََنَس ْبَن َماِلك  و 
  4.«بَ رََكةً 

َواْلم ْستَ ْغِفرِيَن }؛ ومنه قوله تعاىل: الليِل، واجلْمع َأْسَحار   آِخر  وهو ، السََّحرِ نسبة إىل  ور  السَّح  
  1.{بِاألْسَحارِ 

 .ما ي  َتَسحَّر  ِبِه َوْقَت السََّحِر من َطعام َأو لََب ، و ِضَع اَْساً ِلَما ي  ؤَْكل ذِلك الوْقتَ وهو 

                                                            

ْفطَارِ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 1 ، باب َفْضِل الصَِّيامِ كتاب  -َوم ْسِلم   1821حديث، رقم: ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب تَ ْعِجيِل اإْلِ
 2278،حديث رقم: الس ح وِر َوتَْأِكيِد اْسِتْحَباِبِه َواْسِتْحَباِب تَْأِخريِِه َوتَ ْعِجيِل اْلِفْطرِ 

 ، وحسنه األلباين2311ِكَتاب  الصَّْوِم، باب َما ي ْسَتَحب  ِمْن تَ ْعِجيِل اْلِفْطِر، حديث رقم:    -رواه أبو داود - 2
حديث  الصَِّياِم، باب َفْضِل الس ح وِر َوتَْأِكيِد اْسِتْحَباِبِه َواْسِتْحَباِب تَْأِخريِِه َوتَ ْعِجيِل اْلِفْطِر،تاب ك   -َرَواه  م ْسِلم   - 3

 2217رقم: 
َلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابَه  َواَصل وا ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب بَ رََكِة السَّح وِر ِمْن َغرْيِ ِإجَياب  أِلَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  عَ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 4

الصَِّياِم، باب َفْضِل الس ح وِر َوتَْأِكيِد اْسِتْحَباِبِه َواْسِتْحَباِب كتاب   -، َوم ْسِلم  1083، حديث رقم: وملَْ ي ْذَكْر السَّح ور  
  2273، حديث رقم: تَْأِخريِِه َوتَ ْعِجيِل اْلِفْطرِ 
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  1.اللَّْيِل وِإقْ َباِل الن ََّهاِر، فهو م تَ نَ فَّس الص ْبحِ السََّحر استعارًة ألَنه َوْقَت ِإدباِر قال الزَََّمَْشرِّي: وِإَّنا َس َِّي 

ْرنَا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ُث َّ  َما ملَْ ُي َْش ط ل وع  اْلَفْجرِ  ، قَاَل: َتَسحَّ ِلَما َرَوى َزْيد  ْبن  ثَاِبت 
  2ِسنَي آيًَة.إىَل الصَّاَلِة. ق  ْلت: َكْم َكاَن َقْدر  َذِلَك؟ قَاَل: َخَْ ق ْمَنا 

ْفطَارِ  صلى اهلل  عليه وسلَّم:  قَاَل: َقاَل َرس ول  اهللِ  ،َعْنه   اللَّه   َرِضيَ َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلك   َوَأخِّر وا  َبكِّر وا بِاإْلِ
   3 .الس ح ورِ 

 .َعَلى الصَّْومِ له ح وِر أَقْ َوى الس   تَْأِخريَ وَ  َوأِلَنَّ 

 (.والزيادة في أعمال الخير): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 وغريها.وترك الغيبة والنميمة والصدقة اهلل وذكر  القرآن قراءةكثرة من   

 (.َصائ م   إ نِّيوقوله جهرا إذا شتم: ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َعْن َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َأنَّ ملا ثبت ه وملن شتمه بأنه ف طاعة ال يريد أن يفسدها؛ تذكريا لنفس

الصَِّيام  ج نَّة  َفاَل يَ ْرف ْث َواَل جَيَْهْل، َوِإِن اْمر ؤ  قَاتَ َله  َأْو َشامَتَه  »َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
  4.«ق ْل: ِإينِّ َصاِئم  َمرَّتَ نْيِ فَ ْلي َ 

سبحانك  ،ت  ، َوَعَلى ر ز ق َك َأف َطر  ت  اللَّه مَّ َلَك ص م  وقوله عند فطره: ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
نِّ وبحمدك اللهم   (.، إ نََّك أَن َت السَّم يع  ال َعل يم  يتَ َقبَّل  م 

:  َرِضيَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  ملا ورد  اللَّه  َعن ْه َما َقاَل: َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَْفَطَر يَ ق ول 
  1.«اللَّه مَّ َلَك ص ْمَنا، َوَعَلى رِْزِقَك أَْفَطْرنَا، فَ تَ َقبَّْل ِمنَّا، ِإنََّك أَْنَت السَِّميع  اْلَعِليم  »

                                                            

  (211/ 1) -أساس البالغة - 1
كتاب   -، َوم ْسِلم  1080، حديث رقم: ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب َقْدِر َكْم بَ نْيَ السَّح وِر َوَصاَلِة اْلَفْجرِ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 2

 2272، حديث رقم: تَ ْعِجيِل اْلِفْطرِ الصَِّياِم، باب َفْضِل الس ح وِر َوتَْأِكيِد اْسِتْحَباِبِه َواْسِتْحَباِب تَْأِخريِِه وَ 
، 2784( حديث رقم: 17/ 2مبارك بن سحيم( ، والديلمى ) 1872، ترمجة 322/ 2أخرجه ابن عدي ) - 3

 1003حديث رقم:  -، والسلسلة الصَِّحيَحة2831انظر َصِحيح اجلَْاِمع: حديث رقم: 
ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  ِحْفِظ   -، وم ْسِلم  1834صَّْوِم، حديث رقم: ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  َفْضِل ال  -َرَواه  البخاري - 4

 1111اللَِّساِن لِلصَّاِئِم، حديث رقم: 
َلِة لِلصَّاِئِم، حديث رقم:  -رواه الدارقطِن - 1  -، وابن السِن ف عمل اليوم والليلة2287ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  اْلق ب ْ

 487َر، حديث رقم: بَاب  َما يَ ق ول  ِإَذا أَْفطَ 
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، َوثَ َبَت اأْلَْجر  ِإْن َشاَء اللَّه  َذَهَب الظَّ ويستحب أن يقول أيًضا: )  اْبنِ  َعنِ ؛ ملا ثبت (َمأ  َوابْ تَ لَِّت اْلع ر وق 
َذَهَب الظََّمأ  َوابْ تَ لَِّت »قَاَل: َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا أَْفَطَر قَاَل:  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  ع َمَر 

، َوثَ َبَت ا   1.«أْلَْجر  ِإْن َشاَء اللَّه  اْلع ر وق 

 
اللَّه مَّ َلَك »قَاَل: َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ِإَذا أَْفَطَر، قَاَل:  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  َعْن َعِليٍّ وَ 

  2.«ابْ تَ لَِّت اْلع ر وق  َوبَِقَي اأْلَْجر  ِإْن َشاَء اللَّه  تَ َعاىَل ص ْمَنا َوَعَلى رِْزِقَك أَْفَطْرنَا فَ تَ َقب َّْله  ِمنَّا، َذَهَب الظََّمأ  وَ 

 .(وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َوَسلََّم ي  ْفِطر  قَ ْبَل َأْن ي َصلَِّي  َكاَن النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ »قَاَل:  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  ملا ثبت 

َي ْرَات  َحَسا َحَسَوات  ِمْن َماء   ، فَِإْن ملَْ َتك ْن مت  ، فَِإْن ملَْ َتك ْن ر طََبات  فَ ت َمي ْرَات    3.«َعَلى ر طََبات 

  

                                                            

ْفطَاِر، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 1  ، بسند حسن2310ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  اْلَقْوِل ِعْنَد اإْلِ
 1301ترتيب األمايل اخلميسية، حديث رقم:  -رواه ابن الشجري  - 2
ْفطَاِر، حديث رقم:  ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  اْلَقْولِ   -، وأبو داود12202حديث رقم:  -رواه أمحد - 3  ،2312ِعْنَد اإْلِ

، حديث رقم: أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء َما ي ْسَتَحب  َعَلْيِه اإِلْفطَ  -والرتمذي ار 
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 ل  ص  فَ 
 (.ويحرم على من ال عذر له الفطر برمضان): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 صومه، وألنه ركن من أركان اإلسالم. لوجوب

ب  ال ف ط ر  َعَلى) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    (.الحائض والنفساء َوَيج 
َصلَّى، َفمَ َعْن َأِب َسِعيد  اخل ْدرِيِّ، قَاَل: َخرََج َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َأْضَحى َأْو ِفْطر  ِإىَل ا

 
رَّ مل

ْقَن فَِإينِّ أ رِيت ك نَّ َأْكثَ َر َأْهِل النَّارِ »َعَلى النَِّساِء، فَ َقاَل:  فَ ق ْلَن: َوِِبَ يَا َرس وَل اللَِّه؟ « يَا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ
َهَب لِل بِّ الرَّج ِل احلَازِِم ِمْن ت ْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكف ْرَن الَعِشرَي، َما رَأَْيت  ِمْن نَاِقَصاِت َعْقل  َوِدين  أَذْ »قَاَل: 

ْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة »، ق  ْلَن: َوَما ن  ْقَصان  ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرس وَل اللَِّه؟ قَاَل: «ِإْحَداك نَّ 
َ
أَلَْيَس َشَهاَدة  امل

ق  ْلَن: بَ َلى، « َس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ت َصلِّ وملَْ َتص مْ َفَذِلِك ِمْن ن  ْقَصاِن َعْقِلَها، أَلَيْ »ق  ْلَن: بَ َلى، قَاَل: « الرَّج لِ 
  1.«َفَذِلِك ِمْن ن  ْقَصاِن ِديِنَها»قَاَل: 

 وقيس النفاس على احليض.

َتاج  يَعَلى َمن  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  َلَكةٍ  ه  ح  ن  َقاذ  َمع ص وٍم م ن  َمه   (.إل  
 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ار ك  الصَّْوِم بِاْلَقَضاِء، ِِبِاَلِف اْلَغرِيِق َوََنْوِِه،أِلَنَّه  مي ِْكن ه  َتدَ 

 (.ويسن لمسافر يباح له القصر): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ا ألن األحكام تعلق على العلل ال على احلكم، ألن العلة منضبطة ِبالف احلكمة، فإهنولو بال مشقة، 

وصف ظاهر غري منضبطة، وأيًضا ألن العلة ظاهرة ، واحلكمة قد ختفى أحيانًا، لذلك تعرف العلة بأهنا: 
 .منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم

 .احلِْْكَمةِ ف الغالب، لذلك على احلكم على العلة، وليس على  احلِْْكَمة  ِهَي َمَشقَّة  السََّفرِ وَ 

َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن أَيَّام  أ َخَر، ي رِيد  اللَّه  ِبك م  الي ْسَر َواَل ي رِيد  ِبك م  َوَمْن  تعاىل: } قال اهلل
  2.الع ْسَر{

                                                            

ميَاَن، بَاب   -، وم ْسِلم  374حديث رقم:  ،ِك احلَاِئِض الصَّْومَ ِكَتاب  احلَْيض، بَاب  تَ رْ  -َرَواه  البخاري - 1 ِكَتاب  اإْلِ
ميَاِن بِنَ ْقِص الطَّاَعاِت، َوبَ َياِن ِإْطاَلِق َلْفِظ اْلك ْفِر َعَلى َغرْيِ اْلك ْفِر بِاهلِل، َكك   ْفِر الن ِّْعَمِة َواحلْ ق وِق، حديث بَ َياِن ن  ْقَصاِن اإْلِ

 03رقم: 
 181لبقرة: اآلية/ سورة ا - 2
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ب  َأْن ت  ْؤَتى ر  : »لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اللَِّه صَ  َرس ول   قَالَ ؛ وقد للفطر رخصة السََّفرَ وألن  َخص ه   ِإنَّ اللََّه َيِ 
  1.«َكَما َيْكَره  َأْن ت  ْؤَتى َمْعِصَيت ه  

 ِف َسَفر ، ملا ثبت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَّه  َعن ْه ْم، قَاَل: َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ و 
لَْيَس ِمَن الِبِّ الصَّْوم  ِف »، فَ َقال وا: َصاِئم ، فَ َقاَل: «َهَذا؟ َما»فَ َرَأى زَِحاًما َوَرج اًل َقْد ظ لَِّل َعَلْيِه، فَ َقاَل: 

  2«.السََّفرِ 

 .(ولمريض يخاف الضرر): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
الي ْسَر َواَل ي رِيد  ِبك م  َوَمْن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن أَيَّام  أ َخَر، ي رِيد  اللَّه  ِبك م  لقوله تعاىل: }

  3.الع ْسَر{

الصيام على املريض، ومع ذلك مل  َواحلِْْكَمة  ِف املرض ظاهرة جًدا وهي َمَشقَّة  أِلَنَّه  َوْصف  ظَاِهر  م ْنَضِبط ، 
نضبط ، ال تالشَّاقَِّة ِف احلََْضرِ  عمالاأل َمَشقَّةِ  مثل، على املشقة وحدها ألهنا ال تنضبطيعلق احلكم 

 ِبال.

 (.ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َجِْب  قَاَل: ك ْنت  َمَع َأِب َبْصَرَة اْلِغَفارِيِّ َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َسِفيَنة   َعْن ع بَ ْيِد ْبنِ ملا ثبت 

َمَضاَن، فَ ر ِفَع ُث َّ ق  رَِّب َغَداه ، قَاَل َجْعَفر  ِف َحِديِثِه: فَ َلْم جي َاِوِز اْلب  ي وَت َحَّتَّ َدَعا ِمَن اْلف ْسطَاِط ِف رَ 
: أََلْسَت تَ َرى اْلب  ي وَت، قَاَل أَب و َبْصَرَة  أَتَ ْرَغب  َعْن س نَِّة َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  »بِالس ْفَرِة، قَاَل: اقْ رَتِْب ق  ْلت 

  4قَاَل َجْعَفر  ِف َحِديِثِه: َفَأَكَل.« َلْيِه َوَسلَّمَ عَ 

ع   ال َحام ل  )وَ : َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  َماَوال م ر ض  ه   (.َوَلد  الَعَلى  و  أَ  ، إَذا َخافَ َتا َعَلى أَن  ف س 
. ، إَذا َخافَ َتا َعَلى أَنْ ف ِسِهَما، فَ َله َما اَواْلم ْرِضع   احْلَاِمل   ، َوَعَلْيِهَما اْلَقَضاء  َفَحْسب  بَ نْيَ  بغري خالفْلِفْطر 

 .رِيِض اخْلَاِئِف َعَلى نَ ْفِسهِ ؛ أِلَن َّه َما ِبَْنزَِلِة اْلمَ َأْهِل اْلِعْلمِ 

                                                            

 1822حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
لَْيَس ِمَن الِبِّ »ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَمْن ظ لَِّل َعَلْيِه َواْشَتدَّ احَلر   -َرَواه  البخاري - 2

ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  َجَواِز الصَّْوِم َواْلِفْطِر ِف َشْهِر َرَمَضاَن لِْلم َساِفِر   -م  ، وم ْسلِ 1342، حديث رقم: «الصَّْوم  ِف السََّفرِ 
ْن ي  ْفِطَر، َيص وَم، َوِلَمْن َيش ق  َعَلْيِه أَ ِف َغرْيِ َمْعِصَية  ِإَذا َكاَن َسَفر ه  َمْرَحَلتَ نْيِ َفَأْكثَ َر، َوَأنَّ اأْلَْفَضَل ِلَمْن َأطَاَقه  ِباَل َضَرر  َأْن 

 1111حديث رقم: 
 181سورة البقرة: اآلية/  - 3
حديث رقم:  باب َمََّت ي  ْفِطر  اْلم َساِفر  ِإَذا َخرََج، ِكَتاب  الصَّْوِم،  -، وأبو داود20202حديث رقم:  -رواه أمحد - 4

 ، بسند صحيح2414

 



  

 25 

َنا َخْيل  رَ ملا ثبت  َصلَّى اهلل  س وِل اللَِّه َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  َرج ل  ِمْن َبِِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكْعب  قَاَل َأَغاَرْت َعَلي ْ
فَ ق ْلت  ِإِّنِّ «. ك لْ اْدن  فَ » :َوَجْدت ه  يَ تَ َغدَّى فَ َقالَ ف َ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَأَتَ ْيت  َرس وَل اللَِّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْثَك َعِن الصَّْوِم َأِو الصَِّياِم ِإنَّ اللََّه تَ عَ » :فَ َقالَ . َصاِئم   اىَل َوَضَع َعِن اْلم َساِفِر الصَّْوَم َوَشْطَر اْدن  أ َحدِّ
ِكْلتَ ْيِهَما َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  َواللَِّه َلَقْد قَاَْل َما النَِّب  «. ِضِع الصَّْوَم َأِو الصَِّيامَ الصَّاَلِة َوَعِن احْلَاِمِل َأِو اْلم رْ 

َا فَ َيا َْلَْف نَ ْفِسى َأْن الَ    1.َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأك وَن َطِعْمت  ِمْن َطَعاِم النَِّبِّ  َأْو ِإْحَدامه 

يِن ِمْن ألن الصوم يضعفها وجيهدها إجهاًدا شديًدا، وقد قال تعاىل: وَ  }َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم ِف الدِّ
}  2.َحرَج 

   3.{اْلع ْسرَ َواَل ي رِيد  ِبك م   ي رِيد  اهلل  ِبك م  اْلي ْسرَ }وقد قال تعاىل: 

َواْلَعَمل  َعَلى َهَذا ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم. َوقَاَل بَ ْعض  َأْهِل اْلِعْلِم احْلَاِمل  َواْلم ْرِضع  ت  ْفِطرَاِن  :قَاَل أَب و ِعيَسى
ض ه ْم ت  ْفِطرَاِن َوت ْطِعَماِن َواَل َوتَ ْقِضَياِن َوت ْطِعَماِن. َوِبِه يَ ق ول  س ْفَيان  َوَماِلك  َوالشَّاِفِعى  َوَأمْحَد . َوقَاَل بَ عْ 

.  4َقَضاَء َعَلْيِهَما َوِإْن َشاَءتَا َقَضَتا َواَل ِإْطَعاَم َعَلْيِهَما. َوِبِه يَ ق ول  ِإْسَحاق 

 .(لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

، احْلَاِمل  إ َعْن ك لِّ يَ ْوم   َوي ْطِعَماَذا َخاَفْت َعَلى َجِنيِنَها، َواْلم ْرِضع  إَذا َخاَفْت َعَلى َوَلِدَها، فَ َله َما اْلِفْطر 
  1.اللَِّه تَ َعاىَل: }َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديَة  َطَعام  ِمْسِكني { َقْولِ ل، ِمْسِكيًنا

َا َداِخَلَتاِن ِف ع م و  : }َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديَة  َطَعام  ف قوله تعاىل َعِن اْبِن َعبَّاس  ملا ورد ؛ ِم اآْليَةِ َومه 
  2.ِمْسِكني {

َا ي ِطيَقاِن الصَِّياَم َأْن ي  ْفِطرَا، َوي ْطِعَما»قَاَل:  اَن ك لِّ َمكَ  َكاَنْت ر ْخَصًة لِلشَّْيِخ اْلَكِبرِي، َواْلَمْرأَِة اْلَكِبريَِة، َومه 
َلى َواْلم ْرِضع  ِإَذا َخافَ َتا   0.«يَ ْعِِن َعَلى َأْواَلِدمِهَا أَْفَطَرتَا َوَأْطَعَمَتا»، قَاَل أَب و َداو َد: «يَ ْوم  ْسِكيًنا، َواحلْ ب ْ

َلى: أَْنِت ِبَْنزَِلِة الَّيِت ال ت ِطيق ه  فَ َعلَ    1ْيِك اْلِفَداء ، واَل َقَضاَء َعَلْيِك.وَكان اْبن  َعبَّاس  يَ ق ول  أل مِّ َوَلد  َله  ح ب ْ

                                                            

َلى َواْلم ْرِضِع،باب َما َجاَء َِّف الر ْخَصِة َِّف اإِلْفطَاِر لِ  -رواه الرتمذي - 1 ِكَتاب  -، النسائي013حديث رقم:  ْلح ب ْ
 ، بسند صحيح2200حديث رقم:  باب ِذْكِر َوْضِع الصَِّياِم َعِن اْلم َساِفِر،الصَِّياِم، 

 08سورة احلج: اآلية/  - 2
 181سورة البقرة: اآلية/  - 3
َلى َواْلم ْرِضِع )باب َما َجاَء َِّف الر ْخَصِة َِّف اإِلْفطَا -سنن الرتمذي - 4  (212/ 3ِر لِْلح ب ْ
 184سورة البقرة: اآلية/  - 1
 184سورة البقرة: اآلية/  - 2
َلى ،ِكَتاب الصَّْومِ  -رواه أَب و َداو دَ  - 0  2327 ، حديث رقم:بَاب  َمْن َقاَل: ِهَي م ْثَبَتة  لِلشَّْيِخ َواحلْ ب ْ
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ألنه ، َعَلى َوَلَدْيِهَما أَْفَطَرتَا، َوَعَلْيِهَما اْلَقَضاء  َوِإْطَعام  ِمْسِكني  َعْن ك لِّ يَ ْوم  وَ إَذا َخافَ َتا َعَلى أَنْ ف ِسِهَما، وَ 
 .فطر انتفع به شخصان

 ؟أتفطر فسَهانَ  على ختَاف َواحْلَاِمل اْلم ْرضع أمحد إلمامل قيل

  2.ه َريْ َرة أِب َحِديث ِإىَل  ِفيهِ  أذهب َوتطعم تقضي أفطرت ِإذا قَالَ 

ْطَعام  َعَلى َمْن مَي ون  اْلَوَلَد َعَلى الصَِّحيحِ وَ  3.جيَِب  اإْلِ
  

وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(غ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم اإلمساك والقضاءبل

، أما الكافر فلوجوب الصوم عليه باإلسالم، وأما غريه القضاءلزمهم اإلمساك حلرمة الشهر، ولزمهم 
 لزوال املبيح للفطر.ف

 .(ن يصوم غيره فيهوليس لمن جاز له الفطر برمضان أ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 .ألنه لو أمكنه الصوم فالواجب عليه أن جيعله فرض وقتهال يسع غري ما فرض فيه، و وقت ألنه 
  

                                                                                                                                                                          

 4332 حديث رقم: -رواه البزار - 1
 (11/ 3ام أمحد رواية ابنه أِب الفضل صاحل )مسائل اإلم - 2
 (232/ 3اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) - 3
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 ال م ف ط َرات  ي ف   ل  ص  فَ 
، ومنها ما وجب القضاء ومنها ما يوجب الفديةالصيام ومبطالته، منها ما ي هي مفسدات اْلم ْفِطرَات  

  هنا.يوجب القضاء والكفارة، وسيأيت بيا

 (.خروج دم الحيض األول: وهي اثنا عشر:): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َها اللَّه   َرِضيَ  َعاِئَشةَ لقول    1.«َكاَن ي ِصيب  َنا َذِلَك، فَ ن  ْؤَمر  ِبَقَضاِء الصَّْوِم، َواَل ن  ْؤَمر  ِبَقَضاِء الصَّاَلةِ : »َعن ْ

أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ت َصلِّ وملَْ »ه ، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِب َسِعيد  َرِضَي اللَّه  َعنْ 
  2.«َتص ْم، َفَذِلَك ن  ْقَصان  ِديِنَها

 (.والنفاس): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َلةً  أَْربَِعنيَ  الن  َفَساء   مَتْك ث  »: قَالَ  اْلَعاِص، َأِب  ْبنِ  ع ْثَمانَ  قياسا على احليض، فَعنْ   الط ْهرَ  تَ َرى َأنْ  ِإالَّ  لَي ْ

  3.«َذِلكَ  قَ ْبلَ 

 (ت  و  المَ  :الثَّان يَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ْنَسان  انْ َقَطَع َعَمل ه   :قَالَ  ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَّ  ؛ َأنَّ َرس وَل اللَّهِ َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  يْ َرةَ َعْن َأِب ه رَ   ِإَذا َماَت اإْلِ

: َصَدَقة  َجارِيَة ، َأْو َعَمل  ي  ْنتَ َفع  ِبِه، َأْو َوَلد  َصاِلح  َيْدع و َله  .   4ِإالَّ ِمْن َثاَلث 

 (.ة  دَ الرِّ  :الثَّال ث  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  1.َيْحَبَطنَّ َعَمل َك َولََتك وَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن{}لَِئْن َأْشرَْكَت لَ لقول اهلل تعاىل: 

 (.ال ف ط ر   َعَلى م  ز  عَ ال  : الرَّاب ع  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  .وشرط فيها استدامتها إىل متام العبادة لقطعه النية

َحَّتَّ ، فَ َلْم ي  ْفِطْر ، ُث َّ َعَزَم َعَلى اْلِفْطرِ : إَذا َأْصَبَح َصاِئًمار ِوَي َعْن َأمْحََد، أَنَّه  قَالَ  :اللَّه   َرمِحَه   قال ابن قدامة
، َوَلْو  َلى الصَّْوِم يَ ْوَمه  ك لَّه  ملَْ جي ْزِْئه  َحَّتَّ َيك وَن َعازًِما عَ . أ مِت  َصْوِمي ِمْن اْلَواِجبِ َبْل  ،: اَل ُث َّ قَالَ  ،َبَدا َله  

  1َهَل.َكاَن َتَطو ًعا َكاَن َأسْ 

                                                            

 وتقدم رواه البخاري وم ْسِلم   - 1
 رواه البخاري وم ْسِلم  وتقدم خترجيه - 2
 (243/ 2األوسط ف السنن واإلمجاع واالختالف ) - 3
ْنَساَن ِمَن الث ََّواِب بَ ْعَد َوَفاتِِه، حديث رقم:ِكَتاب  اْلَوِصيَّ   -رواه م ْسِلم   - 4  1231 ِة، بَاب  َما يَ ْلَحق  اإْلِ
 21سورة الزمر: اآلية/  - 1
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 (.التردد فيه :ال َخام س  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 لعدم اجلزم بالنية.

ء   :السَّاد س  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ا الَقي  د   (.َعم 
َذَرَعه  الَقْيء ، فَ َلْيَس َعَلْيِه َقَضاء ، َوَمْن  َمنْ »َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ملا ثبت 

  2.«اْستَ َقاَء َعْمًدا فَ ْليَ ْقضِ 
  3.اعامدً  استقاء من صوم إبطال على وأمجعواوقال ابن املنذر: 

 (.من الدبر   االحتقان   :السَّاب ع  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 نص عليه.

 .(ى الفم  لَ إ   لت  صَ إذا وَ  النخامة   بلع   :الثَّام ن  ): اللَّه   َرمِحَه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
: ال تفطر ألهنا معتادة ف وعنهألهنا تكونت من الغبار واألتربة اليت ف اْلواء؛ وألنه ال يشق التحرز منها، 

 الفم أشبه بالريق.

ع  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(ان أو محجوما: الحجامة خاصة حاجما كالتَّاس 
َا ي  ْفِطر   َفالَ  قَاءَ  ِإَذا: »َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ه َريْ َرةَ  أَبَا َسَِعَ : ثَ ْوبَانَ  ْبنِ  احَلَكمِ  ْبنِ  ع َمرَ  َعنْ   ،«ي وِلج   َوالَ  ُي ْرِج   ِإَّنَّ

،َعبَّ  اْبن   َوقَالَ  َأَصح   َواأَلوَّل   «ي  ْفِطر   أَنَّه  : »ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  َوي ْذَكر    ُمَّا َولَْيسَ  َدَخلَ  ُمَّا الصَّْوم  : »َوِعْكرَِمة   اس 
 أَب و َواْحَتَجمَ  بِاللَّْيلِ  ََيَْتِجم   َفَكانَ  تَ رََكه ، ُث َّ  َصاِئم ، َوه وَ  ََيَْتِجم   َعن ْه َما، اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبن   وََكانَ  «َخرَجَ 

، َوقَالَ  ِصَياًما اْحَتَجم وا: َسَلَمةَ  َوأ مِّ  أَْرَقَم، ْبنِ  َوَزْيدِ  َسْعد ، َعنْ  َوي ْذَكر   لَْياًل  م وَسى  ك نَّا: َعْلَقَمةَ  أ مِّ  َعنْ  ب َكي ْر 
َهى َفالَ » َعاِئَشةَ  ِعْندَ  ََنَْتِجم    احلَاِجم   أَْفَطرَ : »فَ َقالَ  َمْرف وًعا َواِحد   َغرْيِ  َعنْ  احَلَسنِ  َعنِ  َوي  ْرَوى «تَ ن ْ

ْحج وم  
َ
  4.«َوامل

                                                                                                                                                                          

 (134/ 3املغِن البن قدامة ) - 1
ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب  الصَّاِئِم َيْسَتِقيء  َعاِمًدا، حديث رقم:   -، وأبو داود17423حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِفيَمْن اْستَ َقاَء َعْمًدا، حديث   -والرتمذي ،2387
 ، بسند صحيح1202ِكَتاب  الصَِّياِم بَاب  َما َجاَء ِف الصَّاِئِم يَِقيء ، حديث رقم:   -، وابن ماجه027رقم: 

 (43بن املنذر )ص: اإلمجاع ال - 3
 ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  احِلَجاَمِة َوالَقْيِء لِلصَّاِئِم.   -رواه البخاري تعليقا - 4
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، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلى اهلل َعَليِه َوَسلَم أََتى َعَلى َرج ل  بِاْلَبِقيِع، َوه َو ََيَْتِجم ، َوه َو َعْن شَ  اِد ْبِن َأْوس  آِخذ  دَّ
  1بَِيِدي لَِثَماِن َعْشَرَة َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن، فَ َقاَل: أَْفَطَر احْلَاِجم  َواْلَمْحج وم .

ر  ): اللَّه   َرمِحَه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  َرار   َمن يِّ ال إ ن  َزال  : ال َعاش   (.َنَظر  الب َتك 
نْ زَاَل بِاللَّْمسِ   .أِلَنَّه  إنْ زَال  ِبِفْعل  يَ ْلَتذ  ِبِه، َومي ِْكن  التََّحر ز  ِمْنه ، َأْشَبَه اإْلِ

 .(ال بنظرة وال بالتفكر االحتالم وال بالمذي): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 ه  اَلفَ نه ُي َ ؛ أِلَنَّه  اَل َنصَّ ِفيِه، َواْلِقَياس  َعَلى إنْ زَاِل اْلَمِِنِّ اَل َيِصح ؛ أِل َمْذي  بَِتْكرَاِر َنَظر  يَ ْفس د  َصْوم  بِِإنْ زَاِل  اَل 

 ِف اأْلَْحَكاِم.

المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو أو  خ ر وج  ال َمن يِّ : َعَشرَ  ال َحاد ي): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(مباشرة دون الفرج

 .َمْن قَ بََّل َفَأْمَِن فَ َلْيَس َعَلْيِه َغي ْر  القضاءوَ ، عن مباشرة   ألنه إنزال  من مفسداِت الصوم  خ ر وج  اْلَمِِنِّ 
َلةَ  َكرِهَ  َمنْ  َأنَّ  َعَلى اْلع َلَماء   َأمْجَعَ  َوَقدْ قال ابن عبد الِب:  َا لِنَ ْفِسَها َيْكَرْهَها ملَْ  اْلق ب ْ  َما َخْشَيةَ  َكرَِهَها َوِإَّنَّ

نْ زَالِ  ِمنَ  ِإلَْيهِ  ََتِْملَ   .اْلَمْذي   َذِلكَ  َوأََقل   اإْلِ
  2.َعَلْيهِ  َشْيءَ  َفاَل  وََكِثريِهِ  َذِلكَ  قَِليلِ  ِمنْ  مَ َوَسلِ  قَ بَّلَ  َمنْ  َأنَّ  ِف  َُيَْتِلف وا ملَْ وقال: 

 من مائعٍ  أو الدماغ   أو الحلق   ى الجوف  لَ إ   لَ صَ ا وَ مَ  لُّ : ك  َعَشرَ  الثَّان يَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .(وغيره  

َأْسِبِغ الو ض وَء، َوَخلِّْل »َعْن َلِقيِط ْبِن َصِبََة، قَاَل: ق  ْلت  يَا َرس وَل اللَِّه، َأْخِبْين َعِن الو ض وِء؟ قَاَل: ملا ثبت 
  3.«َصاِبِع، َوبَاِلْغ ِف ااِلْسِتْنَشاِق، ِإالَّ َأْن َتك وَن َصاِئًمابَ نْيَ األَ 

لَّ َعَلى أَنَّه  ي  ْفِطر  ِحْفظًا لِلصَّْوِم، َفدَ  ِف ااِلْسِتْنَشاقِ نَ َهى َعْن اْلم َباَلَغِة إَّنا  لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ  أِلَنَّ النَِّبَّ 
 ه  َوَصَل ِبِفْعل  َمْنِهيٍّ َعْنه ، فََأْشَبَه الت ََّعم َد.، َوأِلَنَّ اْلم َباَلَغةِ بِ 

 

                                                            

ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  َما   -، وابن ماجه2320ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  ِف الصَّاِئِم ََيَْتِجم ، حديث رقم:   -رواه أَب و َداو دَ  - 1
 1281اَمِة لِلصَّاِئِم، حديث رقم: َجاَء ِف احلِْجَ 

 (231/ 3االستذكار ) - 2
أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اللَِّه  -، َوالت ِّْرِمِذي  142ِكَتاب الطََّهاَرِة، بَاب  ِف ااِلْسِتْنثَاِر، حديث رقم:  -َرَواه  أَب و َداو د - 3

  ، بسند صحيح 088ِف َكرَاِهَيِة م َباَلَغِة ااِلْسِتْنَشاِق لِلصَّاِئِم، حديث رقم: َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء 
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فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 (.جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه

من ذلك ف معِن األكل وال الشرب، وأما  فيه نظر ألن الشرع إَّنا هنى عن األكل والشرب، وليس شيء
َثِِْد اْلم َروَِّح ِعْنَد الن َّْوِم  ، َوقَاَل:   1«.لَِيتَِّقِه الصَّاِئم  » ما روي َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  أََمَر بِاإْلِ

: قَاَل يل ََيََْي ْبن  َمِعني  ه َو َحِديث  م ْنَكر  يَ ْعِِن َحِديَث قَاَل أَب و َداو دَ ، فال يثبت عنه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  2اْلك ْحِل  .

 (.اك  ل  ع   غَ ضَ مَ  و  أَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ملا  الذي يعرفه الناس اليوم اللبان ال طعم وال رائحة، وال يقاس عليهو  َوالِعْلك  اليت يذكره الفقهاء ال لون له

العلماء  إمْجَاعِ ب َواَل جَي وز  َمْضغ  َما يَ َتَحلَّل  ِمْنه  َأْجزَاء   نه يتحلل ف الفم،يه من الطعم واللون والرائحة وألف
، َلَع رِيَقه  فَ َيج وز   فلو وجد ْلا طعما ف حلقه فسد صومه. إالَّ َأْن اَل يَ ب ْ

 ومياء   ه وَ وَ : الِعْلكِ  َمْضغ   لِلصَّاِئمِ  وي ْكَره  قال أبو اخلطاب: 
 َما فََأمَّا َقِويَ  َمَضَغه   ك لََّما الَِّذي والل َبان   امل

  3.أَْفَطرَ  َحْلِقهِ  ف َطْعَمه   َوَوَجدَ  َمَضَغه   وَمََّت  َمْضغ ه ، َله   جَي وز   َفالَ  َأْجزَاء   ِمْنه   ي  َتَحلَّل  

 (.قهأو ذاق طعاما ووجد الطعم بحل): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 شراءه. لقول ابن عباس: ال بأس أن يذوق اخلل الشئ يريدأما إذا وجد طعمه ف لسانه فال يضره، 

 .(أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 ، فأشبه شرب املاء.ِمْنه   التََّحر زَ  ْمَكنَ ألنه انفصل عن موضعه، وأ

 (.وال يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا): َرمِحَه  اللَّه  نِّفِ قَ ْول  اْلم صَ 
ِإَذا َنِسَي فََأَكَل َوَشِرَب، »َعْن َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ملا ثبت 

َا َأْطَعَمه  اللَّ    4.«ه  َوَسَقاه  فَ ْلي ِتمَّ َصْوَمه ، َفِإَّنَّ

 
 

                                                            

 ، بسند ضعيف2300ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب  ِف اْلك ْحِل ِعْنَد الن َّْوِم لِلصَّاِئِم، حديث رقم:  -رواه أَب و َداو دَ  - 1
 (317/ 2سنن َأِب َداو َد ) - 2
 (127مام أمحد )ص: اْلداية على مذهب اإل - 3
ِكَتاب   -، وم ْسِلم  1333ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  الصَّاِئِم ِإَذا َأَكَل َأْو َشِرَب نَاِسًيا، حديث رقم:   -َرَواه  البخاري - 4

، حديث رقم:   1111الصَِّياِم، بَاب  َأْكل  النَّاِسي َوش ْرب ه  َومِجَاع ه  اَل ي  ْفِطر 
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 (.أو مكرها): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ِإنَّ اللََّه َقْد جَتَاَوَز َعْن أ مَّيِت »َعْن َأِب َذرٍّ اْلِغَفارِيِّ، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ملا ثبت 

  1«.رِه وا َعَلْيهِ اخلَْطََأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْست كْ 

 (.وال إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 التحرز منه.  ملشقة

 .(وال إن جمع ريقه فابتلعه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

   2.ْفًسا ِإال و ْسَعَها{: }اَل ي َكلِّف  اللَّه  ن َ تعاىل اللَّهِ  قال ؛ألنه مل ميكن التحرز منه

                                                            

 ، بسند صحيح2743الطَّاَلِق، بَاب  َطاَلِق اْلم ْكَرِه َوالنَّاِسي، حديث رقم:  ِكَتاب  -رواه ابن ماجه - 1
 282سورة البقرة: اآلية/  - 2
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 ل  ص  فَ 
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 .(يلزمه فيها اإلمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة
، قَاَل: َعْن َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: أَ ملا ثبت  َتى النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َرج ل ، فَ َقاَل: َهَلْكت 

َفص ْم َشْهَرْيِن »قَاَل: لَْيَس ِعْنِدي، قَاَل: « فََأْعِتْق َرقَ َبةً »قَاَل: َوقَ ْعت  َعَلى َأْهِلي ِف َرَمَضاَن، قَاَل: « ومَِلَ؟»
قَاَل: اَل َأِجد ، َفأ يتَ النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم « فََأْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا»اَل: قَاَل: اَل َأْسَتِطيع ، قَ « م َتَتاِبَعنْيِ 

، فَ َقاَل:  َقاَل: َعَلى َأْحَوَج ِمنَّا يَا َرس وَل « َتَصدَّْق ِِبََذا»قَاَل: َها أَنَا َذا، قَاَل: « أَْيَن السَّاِئل ؟»ِبَعَرق  ِفيِه مَتْر 
َها َأْهل  بَ ْيت  َأْحَوج  ِمنَّا، َفَضِحَك النَِّب  َصلَّى اهلل  عَ اللَّ  ، َما بَ نْيَ الَبَ تَ ي ْ َلْيِه َوَسلََّم ِه، فَ َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحَلقِّ

  1«.فَأَنْ ت ْم ِإًذا»َحَّتَّ َبَدْت أَنْ َياب ه ، قَاَل: 
 .حاله نمل يستفصل ع ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ الكفارة على املكره والناسي ألن النب القضاء و ب جيو 

 .(وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َا النَِّساء  َشَقاِئق  الرَِّجالِ » :َرس ول  اهلِل َصلى اهلل َعَليِه َوَسلمَ  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَالَ ملا ثبت    2«.ِإَّنَّ

نه ال جيب عليها الكفارة، ألن النب مل يأمر امرأة املواقع ِبا، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال والراجح أ
 جيوز، ولو أمرها بذلك لنقل إلينا.

َنةٍ  :َكفَّارَة  الوَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  م  د   ع ت ق  رَقَ َبٍة م ؤ  َري ن  م َتَتاب   م  َياَفص   فَإ ن  َلم  َيج  فَإ ن  َلم  َعي ن  َشه 
َتط ع   ك ين ا م  اط عَ إ  فَ  َيس  تِّيَن م س   (.س 

قَاَل: « فََأْعِتْق َرقَ َبةً : »له َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  السابق وفيه: أنَأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، حلديث 
قَاَل: اَل  «َفَأْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا»قَاَل: اَل َأْسَتِطيع ، قَاَل:  «َفص ْم َشْهَرْيِن م َتَتاِبَعنْيِ »لَْيَس ِعْنِدي، قَاَل: 

  3.َأِجد  
د  َسَقَطت  َعن ه  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(بخالف غيرها من الكفارات فَإ ن  َلم  َيج 

                                                            

َجاِمِع ِف َرَمَضاَن، َهْل ي ْطِعم  َأْهَله  ِمَن الَكفَّاَرِة ِإَذا َكان وا حَمَاِويَج، حديث   -َرَواه  البخاري - 1
 
ِكَتاب  الصَّْوِم، بَاب  امل

 1330 رقم:
أَبْ َواب  الطََّهاَرِة  -، والرتمذي232ِكَتاب الطََّهاَرِة، بَاب  ِف الرَّج ِل جيَِد  اْلِبلََّة ِف َمَناِمِه، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2

، بسند 113ر  اْحِتاَلًما، حديث رقم: َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  ِفيَمْن َيْستَ ْيِقظ  فَ يَ َرى بَ َلاًل َواَل َيْذك  
 حسن

 تقدم خترجيه - 3
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َها،   َنصَّ َعَلْيهِ مل يلزمه به مع فقدها،  لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ ألن النب َتْسق ط  َعْنه  َهِذِه اْلَكفَّارََة بِاْلَعْجِز َعن ْ
  .الصَِّحيح  ِمْن اْلَمْذَهبِ وهو 

 ، والرواية األوىل أوىل للحديث.َوَعْنه  اَل َتْسق ط  

 (.وال كفارة في رمضان بغير الجماع): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 غري اجلماع. لعدم ورود النص بوجوب الكفارة ف

 .(واإلنزال بالمساحقة): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

  وقياس اإلنزال باملساحقة على اجلماع قياس مع الفارق. ،فيه نظر
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 ل  ص  فَ 
 .(َوَمن  فَاَته  َرَمَضان  َقَضى َعَدَد أَيَّام ه  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

َفَمْن  : }لَِقْوِل اللَّهِ  ؛َقَضى َعَدَد أَيَّاِمِه م ْطَلًقا ع ْذر   َغرْيِ للِع ْذر  َأْو  ،تَامًّا َأْو نَاِقًصا سواء كان َمْن فَاَته  َرَمَضان  
  1.َكاَن ِمْنك ْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن أَيَّام  أ َخَر{

  (.ال َفو ر   َعَلى ال َقَضاء   ن  سَ ي  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 . إلبراء الذمة من عهدة العبادة ؛واملبادرة إىل ذلكَقَضاء  َرَمَضاَن يسن 

ر   َشع َبانَ  م ن   بَق يَ  إَذا إالَّ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ب   َعَلي ه   َما بَقد   .(فَ َيج 

، كأن يكون إنسان  عليه من قضاء اْلَوْقتِ  ِلِضيقِ  َعَلْيهِ  َما َقْدرِ ب َشْعَبانَ  ِمنْ  بَِقيَ  إَذاف الصياِم  التََّتاب ع   جيَِب  
 الصيامِ  ف التََّتاب ع  عليه  َيِجب  ، فأيام   رمضان َخسة أيام، ومل يبق على دخول رمضان الثاين إال َخسةَ 

 .َله   ع ْذرَ  اَل  َمنْ  َحقِّ  ِف  َرَمَضانَ  َكَأَداءِ  حينئذ ؛ ألنه واجب مضيق،

َما ك ْنت  أَْقِضي َما » :َقْوِل َعاِئَشةَ ل ؛عليه َنصَّ  ،َقَضاِء َرَمَضاَن إىَل َرَمَضاَن آَخَر، ِباَل ع ْذر   ْأِخري  تَ  ر م  َيَ وَ 
  2.«َيك ون  َعَليَّ ِمْن َرَمَضاَن ِإالَّ ِف َشْعَباَن، َحَّتَّ ت  و فَِّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 (.رََمَضانَ  َقَضاء   يه  لَ عَ  ن  مَ  اب ت َداء  َتَطوُّع   ح  ص   يَ اَل وَ ): َرمِحَه  اللَّه  نِّفِ قَ ْول  اْلم صَ 
ِة اْشِتَغالِِه ِف التََّطو ِع، فَ َيم وت  َمْشغ وَل  وقال الصديق ، الذمة بتلك العبادةاِلْحِتَماِل اْنِقَضاِء َأَجِلِه ِف م دَّ

 . اْلَفرِيَضة   َؤدَّ ت    ما مل اَل ت  ْقَبل  نَاِفَلة  وإنه  :ف وصيته له لَّه  َعْنه  َرِضَي اللعمر  َرِضَي اللَّه  َعْنه  

 .(حَّ صَ  ال  ف  ن َ  ه  بَ لَ ق َ  مَّ ث   اء  ضَ قَ  و  ا أَ ب  اج  ا وَ م  و  وى صَ نَ  ن  إ  فَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
مثل صومه صح نفال ُث بدا له أن يقلبه  ،أو نذر ،أو كفارة ،كصيام قضاء رمضان َواِجًبا َصْوًما َنوىإذا 

 .، لوشرع ف فرض ُث قلبه نفالالصالة

 
 

 

                                                            

 184سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء  -، والرتمذي24328حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 083يث رقم: ِف تَْأِخرِي َقَضاِء َرَمَضاَن، حد
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م   َوي َسنُّ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  مٍ  ه  ل  ضَ ف  أَ وَ  ع  و  طَ التَّ  َصو  مٍ  يَ و   .(َويَ و 
م   م ن   ي َسنُّ  َما : َصو   التََّطو ع 

، كما أخِب النب َصْوم  َداو َد َعَلْيِه السَّاَلم  ، وهو يَ ْوم   ِإْفطَار  يَ ْوم  وَ  َصْوم  من األيام اليت يستحب صيامها 
س ِئَل  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ه  َعنْ  َرِضي اهلل   يِّ َعْن َأِِب قَ َتاَدَة األَْنَصارِ ؛ فَصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  1«.َداو َد َعَلْيِه السَّاَلم   يَذاَك َصْوم  َأخِ »: ْوم  قَالَ َعْن َصْوِم يَ ْوم  َوِإْفطَاِر ي َ 

َعن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل أ ْخِبَ ف َ ؛ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ وهو أفضل  الصيام كما أخِب النب 
. فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه أَنَّه  يَ ق ول   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرس ول  اللَِّه  ألَق وَمنَّ اللَّْيَل َوأَلص وَمنَّ الن ََّهاَر َما ِعْشت 

َصلَّى فَ ق ْلت  َله  َقْد ق  ْلت ه  يَا َرس وَل اللَِّه. فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه «. آْنَت الَِّذى تَ ق ول  َذِلكَ » :َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ِإنََّك اَل َتْسَتِطيع  َذِلَك َفص ْم َوأَْفِطْر َوََنْ َوق ْم َوص ْم ِمَن الشَّْهِر َثالَثََة أَيَّام  فَِإنَّ احلََْسَنَة فَ » :اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْهرِ  َوأَْفِطْر ص ْم يَ ْوًما » :أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن َذِلَك. قَالَ  قَاَل ق  ْلت  فَِإينِّ «. ِبَعْشِر أَْمثَاِْلَا َوَذِلَك ِمْثل  ِصَياِم الدَّ
ص ْم يَ ْوًما َوأَْفِطْر يَ ْوًما َوَذِلَك ِصَيام  » :أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن َذِلَك يَا َرس وَل اللَِّه قَالَ  قَاَل ق  ْلت  فَِإينّ «. يَ ْوَمنْيِ 

َصلَّى اهلل  َك. قَاَل َرس ول  اللَِّه أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن َذلِ  قَاَل ق  ْلت  فَِإينِّ  «.َداو َد َعَلْيِه السَّاَلم  َوه َو َأْعَدل  الصَِّيامِ 
قَاَل َعْبد  اللَِّه ْبن  َعْمر و رضى اهلل عنهما أَلْن َأك وَن قَِبْلت  الثَّاَلثََة  «.اَل أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ » :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  2.َوَمايل  ي ِمْن َأْهلِ َأَحب  ِإىَلَّ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرس ول  اللَِّه  األَيَّاَم الَّيِت 

َهِر   َشْطرِ  َصْوم  وهو  َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر و َأنَّ َرس وَل اللَِّه ؛ فعن اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرس ول   قَالَ كما الدَّ
َله  ِوَساَدًة ِمْن أََدم  َحْشو َها لِيف  َفَجَلَس َعَلى  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ذ ِكَر َله  َصْوِمي َفَدَخَل َعَليَّ فَأَْلَقْيت  

َنه  فَ َقالَ  يَا َرس وَل  :ق  ْلت   :قَالَ « أََما َيْكِفيَك ِمْن ك لِّ َشْهر  َثاَلثَة  أَيَّام  » :اأْلَْرِض َوَصاَرْت اْلِوَساَدة  بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
ًعا» :قَالَ  .يَا َرس وَل اللَّهِ : ق  ْلت  « ََخًْسا» :قَالَ  .اللَّهِ  يَا  :ق  ْلت  « ِتْسًعا» :قَالَ  .يَا َرس وَل اللَّهِ  :ق  ْلت  « َسب ْ

اَل َصْوَم فَ ْوَق َصْوِم َداو َد َعَلْيِه » :ُث َّ قَاَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  .«ِإْحَدى َعْشَرةَ » :قَالَ  .َرس وَل اللَّهِ 
َهِر ص ْم يَ وْ    3«.ًما َوأَْفِطْر يَ ْوًماالسَّاَلم َشْطَر الدَّ

                                                            

الصيام، باب اْسِتْحَباِب ِصياَِم َثالَثَِة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر  َوَصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة َوَعاش ورَاَء َوااِلثْ ن َنْيِ كتاب    -َرَواه  م ْسِلم   - 1
 2874، حديث رقم: َواخلَِْميسِ 

باب  ،الصيامكتاب   -، وم ْسِلم  1842، حديث رقم: َوِإْفطَاِر يَ ْوم   ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب َصْوِم يَ ْوم    -َرَواه  اْلب َخارِي   - 2
ْهِر ِلَمْن َتَضرََّر ِبِه َأْو فَ وََّت ِبِه َحقًّا َأْو ملَْ ي  ْفِطِر اْلِعيَدْيِن َوالتَّْشرِيقَ  َوبَ َياِن تَ ْفِضيِل َصْوِم يَ ْوم  َوِإْفطَاِر  الن َّْهِى َعْن َصْوِم الدَّ

 2082، حديث رقم: يَ ْوم  
 1844، حديث رقم: ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب َصْوِم َداو َد َعَلْيِه السَّاَلم  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 3
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م   نُّ سَ ي  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ر َثاَلثَ  يَ ه  : وَ ال ب يض   أَيَّام   َصو  رَ  َوَأر َبعَ  ،َعش  رَ  َوَخم سَ  ،َعش   (.َعش 
 َوأَْرَبعَ  ،َعْشرَ  َثاَلثَ ، رِ هْ شَ كِل   أَيَّام  ِمنَ  َثالَثَة   َوِهيَ  ،اْلِبيضِ  أَيَّامِ  َصْوم  من األيام اليت يستحب صيامها 

يَا أَبَا َذرٍّ ِإَذا » قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: :قَالَ  ه  َعنْ  َرِضي اهلل   َعْن َأِِب َذرٍّ ؛ فَعْشرَ  َوََخْسَ  َعْشَر،
 1«.ْشَرَة، َوََخَْس َعْشَرةَ ص ْمَت ِمَن الشَّْهِر َثالَثََة أَيَّام  َفص ْم َثاَلَث َعْشَرَة، َوأَْرَبَع عَ 

أََمَرنَا َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِصَياِم َثاَلثَِة أَيَّاِم اْلِبيِض َثاَلَث »َعْن َأِب َذرٍّ َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: وَ 
  2«.َعْشَرَة َوأَْرَبَع َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرةَ 

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبدِ وَ  ِصَيام  َثالَثَِة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر  »اهلِل اْلَبَجِليِّ
ْهِر، َوأَيَّام  اْلِبيِض َصِبيَحَة َثاَلَث َعْشَرَة َوأَْرَبَع َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرةَ    3«.ِصَيام  الدَّ

بَِثاَلث  ِبِصَياِم َثالَثَِة أَيَّام  ِمْن   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَخِليلِ  َأْوَصاين » :قَالَ  ه  َعنْ  َرِضي اهلل  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة وَ 
  4.«الض َحى َوَأْن أ وتَِر قَ ْبَل َأْن َأْرق دَ  ك لِّ َشْهر  َورَْكَعيَت 

َأِِب َذرٍّ املذكورة  ف حديِث  اْلِبيض   يَّام  هي األَ  ه  نْ عَ  َرِضي اهلل  َأِِب ه َريْ َرَة وهذه األيام املذكورة ف حديث 
؛ لذلك ه  َعنْ  َرِضي اهلل   َأِِب َذرٍّ ، فيحمل املطلق ف حديث أِب هريرة على املقيد ف حديث ه  َعنْ  َرِضي اهلل  

يَّاِم اْلِبيِض َثاَلَث َعْشَرَة بَاب ِصَياِم أَ بقوله:  ه  َعنْ  َرِضي اهلل  َأِِب ه َريْ َرَة بوب البخاري رمحه اهلل على حديث 
  .َوأَْرَبَع َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرةَ 

  اْسِتْحَباَب ِصَياِم أَيَّاِم اْلِبيِض َغي ْر  اْسِتْحَباِب ِصَياِم َثاَلثَِة أَيَّاِم ِمْن ك لِّ َشْهر .وقيل: 
.قَاَل الر ويَاين : ِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر  م سْ  ، فَِإْن ات ََّفَقْت أَيَّام  اْلِبيِض َكاَن َأَحبَّ   1َتَحبٌّ

                                                            

 ،باب ما جاء ف صوم ثالثة أيام من كل شهركتاب الصوم، -، الرتمذي21404حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، وصححه 2424حديث رقم: من كل شهر، كيف يصوم ثالثة أيام ،  كتاب الصيام -، والنسائي021حديث رقم: 

 األلباين
 ، بسند حسن2423، حديث رقم: كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر ِكَتاب  الصَِّياِم، -رواه النسائي - 2
نَي لِْلَخَِبِ ِف َذِلَك، ِكَتاب  الصَِّياِم، َكْيَف َيص وم  َثاَلثََة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر  َوِذْكر  اْخِتاَلِف النَّاِقلِ    -رواه النسائي - 3

 ، وحسنه األلباين2041حديث رقم: 
، حديث رقم: ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب ِصَياِم أَيَّاِم اْلِبيِض َثاَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرةَ  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 4

َصاَلِة الض َحى َوَأنَّ أَقَ لََّها رَْكَعَتاِن َوَأْكَمَلَها ََثَاِن رََكَعات  باب اْسِتْحَباِب  صالة املسافربن،كتاب   -، وم ْسِلم  1841
َها  1071، حديث رقم: َوَأْوَسَطَها أَْرَبع  رََكَعات  َأْو ِستٌّ َواحلَْثِّ َعَلى اْلم َحاَفَظِة َعَلي ْ

 (220/ 4فتح الباري البن حجر ) - 1
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َباِب ِصَياِم قَاَل ِف اْلَفْتِح: َوِف َكاَلِم َغرْيِ َواِحد  ِمْن اْلع َلَماِء أنَّ اْسِتْحَباَب ِصَياِم أَيَّاِم اْلِبيِض َغي ْر  اْسِتحْ 
  1َثاَلثَِة أَيَّاِم ِمْن ك لِّ َشْهر .

م  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  نِّفِ قَ ْول  اْلم صَ  ث  نَ ي ن  وَ  ال َخم يس   َصو   (.اال 

، ألهنما يومان َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، وهو مستحب لفعل النب ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميسِ  ِصَيام   التطوعِ  ِصَيامِ ومن 
َرِضي َساَمَة ْبِن َزْيد  أَنَّه  اْنطََلَق َمَع أ َساَمَة َعْن َمْوىَل أ  على اهلل تعاىل، وذلك ملا ثبت  اأْلَْعَمال  فيهما ت  ْعَرض  

مِلَ َتص وم   :ِإىَل َواِدي اْلق َرى َيْطل ب  َمااًل َله  وََكاَن َيص وم  يَ ْوَم ااِلثْ نَ نْيِ َويَ ْوَم اخلَِْميِس فَ َقاَل َله  َمْواَله   ه  َعنْ  اهلل  
َكاَن َيص وم   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإنَّ َرس وَل اللَِّه  :َكِبري  َقْد َرقَ ْقَت قَالَ   يَ ْوَم ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميِس َوأَْنَت َشْيخ  

ِإنَّ َأْعَماَل النَّاِس ت  ْعَرض  يَ ْوَم ااِلثْ نَ نْيِ َويَ ْوَم »: يَ ْوَم ااِلثْ نَ نْيِ َويَ ْوَم اخلَِْميِس َفس ِئَل َعْن َذِلَك فَ َقالَ 
  2«.اخلَِْميسِ 

ت  ْعَرض  اأْلَْعَمال  يَ ْوَم ااِلثْ نَ نْيِ »: قَالَ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  ه  َعنْ  َرِضي اهلل   ه َريْ َرَة َعن َأِب و 
 3«.َواخلَِْميِس فَأ ِحب  َأْن ي  ْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصاِئم  

َكاَن َأْكثَ َر َما َيص وم  ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميَس  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ للَِّه َأنَّ َرس وَل ا ه  َعنْ  َرِضي اهلل  َعن َأِب ه َريْ َرَة و 
م  ِإنَّ اأْلَْعَماَل ت  ْعَرض  ك لَّ اثْ نَ نْيِ َوَخَِيس  َأْو ك لَّ يَ ْوِم اثْ نَ نْيِ َوَخَِيس  فَ يَ ْغِفر  اللَّه  ِلك لِّ م ْسلِ »: َفِقيَل َله  فَ َقالَ 

َاَأْو ِلك لِّ   4«.م ْؤِمن  ِإالَّ اْلم تَ َهاِجَرْيِن فَ يَ ق ول  َأخِّْرمه 

 َرِضي اهلل  َعْن َربِيَعَة ْبِن اْلَغاِز أَنَّه  َسَأَل َعاِئَشَة ف ِصَياَمه َما؛ يَ َتَحرَّى َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   ألن النب َصلَّىو 
 1«.َكاَن يَ َتَحرَّى ِصَياَم ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميسِ »: فَ َقاَلتْ  ِه َوَسلَّمَ َعْن ِصَياِم َرس ول اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَليْ  ه  َعنْ 

 يهِ يِه أ ْنزَِل َعلَ َوفِ ، َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يهِ فِ  و ِلدَ  يَ ْوم  ااِلثْ نَ نْيِ  يَ ْومَ وكان يصومهما أيًضا شكرًا هلل تعاىل؛ ألن 
 :يَا َرس وَل اللَِّه أَرَأَْيَت َصْوَم يَ ْوِم ااِلثْ نَ نْيِ َويَ ْوِم اخلَِْميِس قَالَ  :َقالَ أنه  ه  َعنْ  ي اهلل  َرضِ َعْن َأِِب قَ َتاَدَة ف َ  ؛اْلق ْرآن  

  2«.يِه أ ْنزَِل َعَلىَّ اْلق ْرآن  ِفيِه و ِلْدت  َوفِ »

                                                            

 (220/ 4املصدر السابق ) - 1
 ، حديث رقم:باب ِف َصْوِم ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميسِ  كتاب الصوم،  -، وأبو داود21032حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

2438 
 040، حديث رقم: كتاب الصوم، باب ما جاء ف صوم يوم االثنني واخلميس -رواه الرتمذي - 3
، َعِن الشَّْحَناِء َوالت ََّهاج رِ  كتاب الِب والصلة واآلدب، باب الن َّْهىِ  -، ومسلم8343حديث رقم:  -رواه أمحد - 4

 ، وهذا لفظ أمحد2017حديث رقم: 
 1033حديث رقم:  كَتاب  الصَِّياِم، بَاب  ِصَياِم يَ ْوِم ااِلثْ نَ نْيِ َواخلَِْميِس، -رواه ابن ماجه - 1
ْهِر َتَطو ًعا، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2  2428ِكَتاب  الصوم، باب ِف َصْوِم الدَّ
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تَّ وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(م ن  َشوَّالٍ  ةٍ س 
َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُث َّ أَتْ بَ َعه  »قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرِضَي اهلل  َعْنه   وبَ َعْن َأِب أَي  ملا ثبت 

ْهرِ    1.«ِستًّا ِمْن َشوَّال  َفَذِلَك ِصَيام  الدَّ

 

 (.ال م َحرَّم   وم  : صَ نَّ س  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َياِم َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اهلل  َعْنه ، يَ ْرفَ ع ه ، قَاَل: س ِئَل: َأي  الصَّاَلِة أَْفَضل  بَ ْعَد اْلَمْكت وبَِة؟ َوَأي  الصِّ  َعنْ ملا ثبت 

للَّْيِل، أَْفَضل  الصَّاَلِة، بَ ْعَد الصَّاَلِة اْلَمْكت وبَِة، الصَّاَلة  ِف َجْوِف ا»أَْفَضل  بَ ْعَد َشْهِر َرَمَضاَن؟ فَ َقاَل: 
  2.«َوأَْفَضل  الصَِّياِم بَ ْعَد َشْهِر َرَمَضاَن، ِصَيام  َشْهِر اهلِل اْلم َحرَّمِ 

 (.وهو كفارة سنة َعاش ورَاء   ه  د  آكَ و  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ِصَيام  يَ ْوِم َعاش ورَاَء، »َلْيِه َوَسلََّم: : قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  عَ َرِضَي اهلل  َعْنه   َعْن َأِب قَ َتاَدةَ ملا ثبت 

َله     3.«َأْحَتِسب  َعَلى اهلِل َأْن ي َكفَِّر السََّنَة الَّيِت قَ ب ْ

 (.ة  جَّ ح  ي ال  ر ذ  شَ عَ  َصوم  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 أَيَّام   ِف  الَعَمل   َما»ل  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل َرس و  َماَرِضَي اهلل  َعن ْه  َعْن اْبِن َعبَّاس  ملا ثبت 

َها أَْفَضلَ  َاِطر   َخرَجَ  َرج ل   ِإالَّ  اجِلَهاد ، َوالَ : »قَالَ  اجِلَهاد ؟ َوالَ : قَال وا «َهِذِه؟ ِف  ِمن ْ  فَ َلمْ  َوَمالِِه، بِنَ ْفِسهِ  ُي 
  4.«ِبَشْيء   يَ ْرِجعْ 

أَْرَبع  ملَْ َيك ْن َيَدع ه نَّ النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِصَياَم َعاش ورَاَء، »، قَاَلْت: اَعن ْهَ  اهلل   َرِضيَ  َعْن َحْفَصةَ وَ 
  1.«رَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اْلَغَداةِ َواْلَعْشَر، َوَثاَلثََة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر ، وَ 

م   َكد ه  و آ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(وهو كفارة سنتين َعَرَفةَ  يَ و 

  

                                                            

ااِلثْ نَ نْيِ ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  اْسِتْحَباِب ِصَياِم َثاَلثَِة أَيَّام  ِمْن ك لِّ َشْهر  َوَصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة َوَعاش ورَاَء وَ   -رواه مسلم - 1
 1122َواخلَِْميِس، حديث رقم: 

 1123: ِكَتاب  الصَِّياِم، بَاب  َفْضِل َصْوِم اْلم َحرَِّم، حديث رقم  -رواه مسلم - 2
 رواه مسلم وتقدم  - 3
 323ِكَتاب  اجل م َعِة، بَاب  َفْضِل الَعَمِل ِف أَيَّاِم التَّْشرِيِق، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4
أَيَّام   ِكَتاب  الصَِّياِم، َصْوم  َثاَلثَِة أَيَّام  ِمَن الشَّْهِر، َكْيَف َيص وم  َثاَلثَةَ   -، والنسائي22413حديث رقم:  -رواه أمحد - 1

 ، بسند ضعيف2412ِمْن ك لِّ َشْهر ، َوِذْكر  اْخِتاَلِف النَّاِقِلنَي لِْلَخَِبِ ِف َذِلَك، حديث رقم: 
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م  َفض ل   م  َعَرَفةَ  َصو   :يَ و 

َعِن اْبِن َعبَّاس  من أفضل األيام عند اهلل تعاىل يوم عرفة، وهو يوم يباهي اهلل تعاىل فيه بعباده املالئكة، ف
ي اهلل  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َماَلِئَكَته  ِف السََّماِء بَِأْهِل اأْلَْرِض َرِضَي اهلل  َعن ْه َما قَاَل:  يَ ْوم  اْلم َباَهاِة يَ ْوم  َعَرَفَة، ي  َباهِ 

: ِعَباِدي َجاء وين ش ْعثًا غ ب ْرًا، َصدَّق وا ِبِكَتاِب وملَْ يَ َرْوين؛ أَل ْعِتَقن َّه ْم ِمَن النَّاِر. قَاَل: وَ  ه َو يَ ْوم  احلَْجِّ يَ ق ول 
  1.اأْلَْكَِبِ 

ان الفاضلة تتضاعف فيها األجور، وتعظم فيها احلسنات، وتستحب فيها الطاعات وال شك أن األزم
أكثر منها ف غريها، ومن تلك العبادات اليت يتضاعف أجرها، ويعظم فضلها الصيام، فهو على ما له 

َأِِب َعْن فمن املنزلة، وعلى مكانته ف دين اهلل تعاىل، يتضاعف أجره، ويعظم فضله ف هذا اليوم املبارك؛ 
: س ِئَل َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة فَ َقالَ  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ه  َعنْ  َرِضي اهلل   يِّ قَ َتاَدَة األَْنَصارِ 

  2«.ي َكفِّر  السََّنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ »

م   م  ح ك  م  َعَرَفةَ  َصو   :ب َعَرفَاتٍ  يَ و 
من فضل عظيم، وأجر كبري كما ورد ف هذا احلديث املتقدم، إال أنه يستحب  ِم يَ ْوِم َعَرَفةَ َصوْ لومع ما 

، فلم يكن َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ الفطر يوم عرفة، ويكره صومه ملن كان بعرفة، ألنه خالف هدي النب 
َعاءَ  الصوم أِلَنَّ صائما بعرفة وذلك  فال يقوى على مواصلة  ،ِف َذِلَك اْلَمْوِقِف الشَّرِيفِ  ي ْضِعف ه ، َومَيْنَ ع ه  الد 

الدعاء، وعلى االجتهاد فيه ف هذا اليوم، وال شك أن الفطر أقوى له، وأكثر عونًا على االجتهاد ف 
 . الدعاء

  3مَجَاَعة . وََكرَِهه   أَْفَضل ، َوِفْطر ه   َعَرَفةَ  يَ ْومِ  َصْوم   ِبَعَرَفةَ  لِْلَحاجِّ  ي ْسَتَحب   قال ابن مفلح: َواَل 

 َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِصَياِم َرس وِل اللَِّه  َعْن أ مِّ اْلَفْضِل بِْنِت احْلَاِرِث َأنَّ نَاًسا مَتَاَرْوا ِعْنَدَها يَ ْوَم َعَرَفَة ِف ف
. فََأْرَسلْ  :َوقَاَل بَ ْعض ه مْ  .ه َو َصاِئم   :فَ َقاَل بَ ْعض ه مْ  ت  ِإلَْيِه ِبَقَدِح َلََب  َوه َو َواِقف  َعَلى بَِعريِِه لَْيَس ِبَصاِئم 
  4ِبَعَرَفَة َفَشرِبَه .

                                                            

 ، بسند حسن2042حديث رقم:  -أخبار مكة رواه الفاكهي ف - 1
ْن ك لِّ َشْهر  َوَصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة َوَعاش ورَاَء َوااِلثْ نَ نْيِ باب اْسِتْحَباِب ِصياَِم َثالَثَِة أَيَّام  مِ  كَتاب  الصَِّياِم،  -َرَواه  م ْسِلم   - 2

 2874حديث رقم: َواخلَِْميِس، 
 (80/ 1الفروع ) - 3
باب اْسِتْحَباِب  كَتاب  الصَِّياِم،  -، َوم ْسِلم  1148، حديث رقم: بَاب َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفةَ  ِكَتاب احلَْجِّ،  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 4
 2288حديث رقم:  ْلِفْطِر لِْلَحاجِّ ِبَعَرَفات  يَ ْوَم َعَرَفَة،ا
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َعْن ولكن األحاديث الواردة ف ذلك ال تثبت، ومن ذلك ما روي  َعْن َصْوِم َعَرَفَة ِبَعَرفَات   يهَ ن َّ وقد ورد ال
، فَ َقاَل أَب و ه َريْ َرَة:ِعْكرَِمَة، قَاَل: قَاَل: َدَخْلت  َعَلى َأِب ه َريْ َرَة ِف ب َ   ْيِتِه، َفَسأَْلت ه  َعْن َصْوِم َعَرَفَة ِبَعَرفَات 

  1.«نَ َهى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم َعَرَفَة ِبَعَرفَات  »
 ع َمرَ  ن  ابْ وَ  ع َمر  منهم  م،َعن ْه   اهلل   َرِضيمجلة من الصحابة َعْن  الن َّْهي  َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ وقد ورد 

  2َعْن ع بَ ْيِد ْبِن ع َمرْي ، قَاَل: َكاَن ع َمر  يَ ن َْهى َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة.ف ؛َعن ْه م اهلل   َرِضي اس  بَّ عَ  َواْبن  
 
ال عن الفضل بن عطية قال: كنت عند عطاء بن أِب رباح، فسأله رجل عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقو 

  3له شيخ عنده من قريش، يقال له حممد بن عبد الرمحن: سألت ابن عمر عنه فنهاين.
، قَاَل: ِإينِّ َصاِئم ، قَاَل: ِإنَّك ْم أَئِ وَ  ، َدَعا َأَخاه  ع بَ ْيَد اهلِل يَ ْوَم َعَرَفَة ِإىَل َطَعام  مَّة  ي  ْقَتَدى ِبك ْم، َعِن اْبِن َعبَّاس 

َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ِِبِاَلب  ِف َهَذا اْليَ ْوِم، َفَشِرَب َوقَاَل ََيََْي َمرًَّة: َأْهل  بَ ْيت   َقْد رَأَْيت  َرس وَل اهللِ 
  4ي  ْقَتَدى ِبك ْم.

 :في تفضيل يوم عرفة على يوم عاشوراء في األجر فائدة
َرَة   ه وجهان.أما كون صوم يوم عرفة بسنتني ففي رمحه اهلل:قَاَل اْبن  ه بَ ي ْ

 ملا كان يوم عرفة ف شهر حرام بني شهرين حرامني كفر سنة قبله وسنة بعده. أحدهما:

 إَّنا كان ْلذه األمة وقد وعدت ف العمل بأجرين. والثاني:

  5وإَّنا كفر عاشوراء السنة املاضية ألنه تبعها وجاء بعدها والتكفري بالصوم إَّنا يكون ملا مضى ال ملا يأيت.

 
 

                                                            

، حديث رقم: كَتاب  الصَِّياِم، بَاب  َما َجاَء ِف الصَِّياِم َوَفْضِلهِ  -، وابن ماجه8718حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، بسند 2844حديث رقم:  َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ الن َّْهي  َعْن َصْوِم يَ ْوِم باب  كَتاب  الصَِّياِم،  -، والنسائي ف الكِبى1032
 ضعيف

  2841حديث رقم:  الن َّْهي  َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ باب  كَتاب  الصَِّياِم،  -رواه النسائي ف الكِبى - 2
ومن  ،نالكذكر من أفطر ذلك اليوم ه -رواه الطِبي ف هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار - 3

 188حديث رقم:  اختار الفطر فيه على الصوم من الصحابة والتابعني،
 ، بسند صحيح3233رواه أمحد حديث رقم:  - 4
 (243/ 3) ف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل اإلنصاف - 1
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رَ  َما : م نَ  ه  ي ك   الصَِّيام 
َراد  رََجبٍ وك  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ    (.َره  إف  

، ْبنِ  َخَرَشةَ  َعنْ ف َ  ؛اجْلَاِهِليَّةِ ألنه كان معظًما ف  ؛بالصَّْومِ  َره  إفْ رَاد  َرَجب  وك  ، وإَّنا َنصَّ َعَلْيهِ   رَأَْيت  : قَالَ  احلْ رِّ
، ِف  اسِ النَّ  َأك فَّ  َيْضِرب   ع َمرَ  َا ك ل وا،: َويَ ق ول   اجْلَِفاِن، ِف  َيَضع وَها َحَّتَّ  َرَجب   ي  َعظِّم ه   َكانَ  َشْهر   ه وَ  فَِإَّنَّ
  1.اجْلَاِهِليَّةِ  َأْهل  

َره  زَاَلِت اْلَكرَاَهة   وحَّت ال يشبهه برمضان، اَمه  َرج ل ، قَاَل َأمْحَد : َوِإْن صَ  ،فَ َلْو أَْفَطَر ِمْنه  َأْو َصاَم َمَعه  َغي ْ
 أَْفَطَر ِفيِه يَ ْوًما َأْو أَيَّاًما، ِبَقْدِر َما اَل َيص وم ه  ك لَّه .

  (.ال ج م َعة  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 ، َنصَّ َعَلْيِه. ؛ ألنه يوم عيد للمسلمنيكذلك بالصَّْومِ َوي ْكَره  ِإفْ رَاد  يَ ْوِم اجلْ م َعِة 

 .: اَل جَي وز  َصْوم  يَ ْوِم اجلْ م َعةِ اإلسالمْيخ  شَ : اَل نَ ْعَلم  ِفيِه ِخاَلًفا، َوقَاَل قَاَل اْلَمْجد  

م  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(والسَّب ت  بالصَّو 
 .َحِديث  َمْنس وخ  مه الوارد ف صيا نَّ احلَِْديثَ فيه نظر؛ فإِ يَ ْعِِن ي ْكَره  إفْ رَاد  يَ ْوِم السَّْبِت بِالصَّْوِم، وَ 

  .قَ ْول  َأْكَثِر اْلع َلَماءِ  هو: أَنَّه  اَل ي ْكَره  ِصَيام ه  م ْفَرًدا، وَ اإلسالمْيخ  َواْخَتاَر شَ 

، َعْن أ ْخِتِه، َوقَاَل يَزِيد : الصَّمَّاِء، َأنَّ النَِّبَّ َصلى اهلل َعَليِه وَ ف لَم قَاَل: اَل سَ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ب ْسر  الس َلِميِّ
وَد َشَجَرة  َتص وم وا يَ ْوَم السَّْبِت ِإالَّ ِف َما افْ رت َِض َعَلْيك ْم، َوِإْن ملَْ جيَِْد َأَحد ك ْم ِإالَّ حِلَاَء ِعَنَبة ، َأْو ع  

  2فَ ْلَيْمَضْغه .
  3قَاَل أَب و َداو َد: َوَهَذا َحِديث  َمْنس وخ .

 (.وكره صوم يوم الشك وهو الثالثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر): ه  َرمِحَه  اللَّ قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َمْن َصاَم يَ ْوَم الشَّكِّ فَ َقْد َعَصى أَبَا الَقاِسِم َصلَّى اهلل  َعَلْيِه » :قَالَ  َرِضَي اهلل  َعْنه   ملا ثبت َعْن َعمَّار  

  1«.َوَسلَّمَ 
                                                            

الصَِّياِم، ِف َصْوِم َرَجب  َما َجاَء ِفيِه، ِكَتاب    -، وابن أِب شيبة0232حديث رقم:  -رواه الطِباين ف األوسط - 1
 310، وصححه األلباين ف اإلرواء، برقم: 3018حديث رقم: 

، حديث رقم:   -أَب و َداو دَ رواه  - 2 أَبْ َواب   -، والرتمذي2421ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب  الن َّْهِي َأْن ُي َصَّ يَ ْوم  السَّْبِت ِبَصْوم 
، بسند 044اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف َكرَاِهَيِة َصْوِم يَ ْوِم السَّْبِت، حديث رقم:  الصَّْوِم َعْن َرس ولِ 

 صحيح
 (101/ 3سنن أِب داود َتقيق عوامة ) - 3
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ر م   َما   الصَِّيام   م نَ  َيح 
ر م  ): َرمِحَه  اللَّه  نِّفِ قَ ْول  اْلم صَ  م   َوَيح  ر يق   َوأَيَّام   ال ع يَدي ن   َصو   .(التَّش 

َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهى َعْن ِصَياِم يَ ْوَمنْيِ يَ ْوِم : »قَالَ  َعْن َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اهلل  َعْنه  ملا ثبت 
  2.«رِ اأْلَْضَحى، َويَ ْوِم اْلِفطْ 

 ُث َّ  َفَصلَّى َفَجاءَ  َعْنه   اهلل   َرِضيَ  اخلَْطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ  َمعَ  اْلِعيدَ  َشِهْدت   قَالَ  أَنَّه   أَْزَهرَ  اْبنِ  َمْوىَل  ع بَ ْيد   َأِِب  َعنْ وَ 
 يَ ْوم   ِصَياِمِهَما َعنْ  َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   نَ َهى يَ ْوَمانِ  َهَذْينِ  ِإنَّ » :فَ َقالَ  النَّاسَ  َفَخَطبَ  اْنَصَرفَ 
 3«.ن س ِكك مْ  ِمنْ  ِفيهِ  تَْأك ل ونَ  يَ ْوم   َواآلَخر   ِصَياِمك مْ  ِمنْ  ِفْطرِك مْ 

 َعنْ  اَصاَمه مَ  َسَواء َحال، ِبك لِّ  اْليَ ْوَمنْيِ  َهَذْينِ  َصْوم ََتِْرمي َعَلى اْلع َلَماء َأمْجَعَ  اللَّه : َوَقدْ  قال النووي َرمِحَه  
 اَل : َواجلْ ْمه ور الشَّاِفِعيّ  قَالَ  ِلَعْيِنِهَما، م تَ َعمًِّدا َصْوَمه َما َنَذرَ  َوَلوْ . َذِلكَ  َغرْيِ  أَوْ  َكفَّاَرة   َأوْ  َتَطو ع   َأوْ  َنْذر  

َعِقد   َا، يَ ْلَزم ه   َواَل  َنْذر ه   يَ ن ْ َعِقد ،: َحِنيَفة أَب و َوقَالَ  َقَضاؤ مه  َا، َويَ ْلَزمه   يَ ن ْ  َأْجزَاه ، َصاَمه َما فَِإنْ : قَالَ  َقَضاؤ مه 
  4.َذِلكَ  ِف  ك ل ه مْ  النَّاس َوَخاَلفَ 

َمة   ك  ر يم   من الح  م   َتح  : َوأَيَّام   ال ع يَدي ن   َصو  ر يق   التَّش 

ْعرَاضِ  من فيه امل التَّْشرِيقِ  َوأَيَّامِ  اْلِعيَدْينِ  َصْومِ  من ََتِْرميِ  ْكَمة  احلِ وَ   1.بِالصََّوابِ  َأْعَلم   َواَللَّه   ِلِعَباِدهِ  تَ َعاىَل  اللَّهِ  ِضَياَفةِ  نع اإْلِ

  

                                                                                                                                                                          

 رواه البخاري تعليًقا - 1
 2028َويَ ْوِم اأَلْضَحى، حديث رقم:  كتاب الصيام، باب الن َّْهِى َعْن َصْوِم يَ ْوِم اْلِفْطرِ   -رواه مسلم - 2
كتاب الصيام، باب الن َّْهِى   -، ومسلم1814ِكَتاب الصَّْوِم، بَاب َصْوِم يَ ْوِم اْلِفْطِر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

 2020َعْن َصْوِم يَ ْوِم اْلِفْطِر َويَ ْوِم اأَلْضَحى، حديث رقم: 
 (128/ 4شرح النووي على مسلم ) - 4
 (20/ 2ظر الفتاوى الفقهية الكِبى )ان - 1
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 حكم إتمام النوافل:
 (.ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

: تعاىل لقوله ؛والعمرة احلج إال هأن يتم ال جيب على من دخل ف تطوعفيه نظر والصواب أن يقال: 
   1{.لِلَّهِ  َواْلع ْمَرةَ  احلَْجَّ  َوأمت وا}

َها اخْل ر وج   َوَله   إمْتَام َها، فَ َله   ِفيَها َشرَعَ  فَِإنْ  تَ ْلَزْمه ، ملَْ  م دَّة   اْعِتَكافَ  نَ َوى َوِإنْ : قدامة ابن قال . َشاءَ  َمََّت  ِمن ْ
 . الشَّاِفِعي   قَالَ  َوِِبََذا

 وهو واحلنابلة، الشافعية قول من النوافل، وال جيب قضاء ما مل يتمه هو والقول بأنه ال يلزم امتام شيء
 كما ذكرنا.  الراجح

وهي: الصالة، والصوم، واالعتكاف، ، َسْبع  واملالكية ال جيب عليه أن يتم من النوافل إال  األحناف لاوق
 اَشا ِمْن احْلََنِفيَِّة:َكَمال بَ   اْبن  كما قال  ؛باإلحرامِ  ااِلْئِتَمام  واحلج، والعمرة، والطواف، و 

         ِمْن الن ََّواِفِل َسْبع  تَ ْلَزم  الشَّارِعَ 

 َأْخًذا ِلَذِلَك ُمَّا قَاَله  الشَّارِع   *****
 

          َصْوم  َصاَلة  ع ك وف  َحج ه  الرَّاِبع  

 َطَواف ه  ع ْمَرة  إْحرَام ه  السَّاِبع   *****
 

َعْن َعاِئَشَة يء من النوافل سوى احلج والعمرة لآلية السابقة، وأيًضا ملا ثبت وال دليل على وجوب إمتام ش
َها، قَاَلْت: قَاَل يل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َذاَت يَ ْوم   يَا َعاِئَشة ، َهْل »أ مِّ اْلم ْؤِمِننَي َرِضَي اهلل  َعن ْ

قَاَلْت: َفَخرََج َرس ول  « فَِإينِّ َصاِئم  »: يَا َرس وَل اهلِل، َما ِعْنَدنَا َشْيء  قَاَل: قَاَلْت: فَ ق ْلت  « ِعْندَك ْم َشْيء ؟
قَاَلْت: فَ َلمَّا َرَجَع َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل   -َأْو َجاَءنَا َزْور   -اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَأ ْهِدَيْت لََنا َهِديَّة  

: يَا َرس وَل اهلِل، أ ْهِدَيْت لََنا َهِديَّة   َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َما »َوَقْد َخَبْأت  َلَك َشْيًئا، قَاَل:  -َأْو َجاَءنَا َزْور   -ق  ْلت 
، قَاَل: « ه َو؟ : َحْيس  قَاَل طَْلَحة : « َقْد ك ْنت  َأْصَبْحت  َصاِئًما»َفِجْئت  ِبِه فََأَكَل، ُث َّ قَاَل: « َهاتِيهِ »ق  ْلت 
َذاَك ِبَْنزَِلِة الرَّج ِل ُي ْرِج  الصََّدَقَة ِمْن َمالِِه، فَِإْن َشاَء أَْمَضاَها َوِإْن »ْثت  ُم َاِهًدا ِِبََذا احلَِْديِث، فَ َقاَل: َفَحدَّ 

  2.«َشاَء أَْمَسَكَها
 

 

                                                            

 132سورة البقرة: اآلية/  - 1
ِمْن َغرْيِ كتاب الصيام، باب َجَواِز َصْوِم النَّاِفَلِة بِِنيَّة  ِمَن الن ََّهاِر قَ ْبَل الزََّواِل َوَجَواِز ِفْطِر الصَّاِئِم نَ ْفاًل   -رواه مسلم - 2

 2007ع ْذر ، حديث رقم: 
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ب  وفي ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .(فَ ر ٍض َيج 

  1.َوال ت  ْبِطل وا َأْعَماَلك ْم{متامه لقول اهلل تعاىل: }وجب عليه ا فَ ْرض  صوم من شرع ف 

 .(ما لم يقلبه نفال  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 َعْن أ مِّ َهاِنئ  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ملا ثبت فإن قلبه نفال جاز له امتامه وجاز له قطعه؛  
َقاَل َها َفَدَعا ِبَشرَاب  َفَشِرَب، ُث َّ نَاَوَْلَا َفَشرَِبْت، فَ َقاَلْت: يَا َرس وَل اللَِّه، أََما ِإينِّ ك ْنت  َصاِئَمًة، ف َ َدَخَل َعَلي ْ 

َتَطوِّع  أَِمني  نَ ْفِسِه، ِإْن َشاَء َصاَم، َوِإْن َشاءَ »َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 
  2.«أَْفَطرَ  الصَّاِئم  امل

  

                                                            

 33ة/ سورة حممد: اآلي - 1
بَاب  َما َجاَء  أَبْ َواب  الصَّْوِم َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، -، والرتمذي22833حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

َتَطوِّعِ 
 
 ، بسند صحيح 032، حديث رقم: ِف ِإْفطَاِر الصَّاِئِم امل

 

 



  

 45 

 ك َتاب  االع ت َكاف  
رًا َكاَن َأْو َشرًّا: ل َغةً  ااِلْعِتَكاف    .ه َو الل ْبث  َواحْلَْبس  َواْلم اَلَزَمة  َعَلى الشَّْيِء َخي ْ

  1.}َوال ت  َباِشر وه نَّ َوأَنْ ت ْم َعاِكف وَن ِف اْلَمَساِجِد{ :تَ َعاىَل اهلل  قَاَل 
  2.تَ ْوا َعَلى قَ ْوم  يَ ْعك ف وَن َعَلى َأْصَنام  َْل ْم{}فَأَ  :تَ َعاىَل  َوقَالَ 

  3.}َما َهِذِه التََّماثِيل  الَّيِت أَنْ ت ْم َْلَا َعاِكف وَن{ :تَ َعاىَل  َوقَالَ 

 .ي  َقال  اْعَتَكَف َوَعَكَف يَ ْعك ف  َويَ ْعِكف  َوع ك وفًا
 .ل ز وم  اْلَمْسِجِد ِلطَاَعِة اللَِّه تَ َعاىَل  :َوَشْرًعا

مْجَاع  و  َوالس نَّة   اْلِكَتاب  َواأْلَْصل  ِفيِه    كما سيأيت بيانه.  اإْلِ

 :االع ت َكاف   حكم
 (.وهو سنة): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

اْلَمْرء   ه  ْرًضا، إالَّ َأْن ي وِجبَ قَاَل اْبن  اْلم ْنِذِر: َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ ااِلْعِتَكاَف س نَّة  اَل جيَِب  َعَلى النَّاِس ف َ 
  4َعَلى نَ ْفِسِه، فَ َيِجب  َعَلْيِه.

َها، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ملا ثبت  َكاَن يَ ْعَتِكف  اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلل  َعن ْ
  1.«َوَجلَّ، ُث َّ اْعَتَكَف أَْزَواج ه  ِمْن بَ ْعِدهِ  َرَمَضاَن، َحَّتَّ تَ َوفَّاه  اهلل  َعزَّ 

 َواْعَتَكْفَنا َعْن َأِب َسِعيد  اخل ْدرِيِّ قَاَل: اْعَتَكَف َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر األ َوِل ِمْن َرَمَضانَ وَ 
ل ب  أََماَمَك، فَاْعَتَكَف الَعْشَر اأَلْوَسَط، فَاْعَتَكْفَنا َمَعه  فَأَتَاه  ِجِْبِيل  َمَعه ، فَأَتَاه  ِجِْبِيل ، فَ َقاَل: ِإنَّ الَِّذي َتطْ 

ْن َرَمَضاَن فَ َقاَل: ِإنَّ الَِّذي َتْطل ب  أََماَمَك، فَ َقاَم النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َخِطيًبا َصِبيَحَة ِعْشرِيَن مِ 
َلَة الَقْدِر، َوِإينِّ ن سِّيت  َها، َمْن َكاَن اْعَتكَ »فَ َقاَل:  َف َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ْليَ ْرِجْع، فَِإينِّ أ رِيت  لَي ْ

ْسِجِد جَ « َوِإن ََّها ِف الَعْشِر اأَلَواِخِر، ِف ِوْتر ، َوِإينِّ رَأَْيت  َكَأينِّ َأْسج د  ِف ِطني  َوَماء  
َ
رِيَد وََكاَن َسْقف  امل

                                                            

 180سورة البقرة: اآلية/  - 1
 138ية/ سورة األعراف: اآل - 2
 12سورة األنبياء: اآلية/  - 3
 (17اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 4
َساِجِد ك لَِّها، حديث   -رواه البخاري - 1

َ
ِكَتاب  ااِلْعِتَكاِف، بَاب  ااِلْعِتَكاِف ِف الَعْشِر اأَلَواِخِر، َوااِلْعِتَكاِف ِف امل

 1102اِف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، حديث رقم: ِكَتاب  ااِلْعِتَكاِف، بَاب  اْعِتكَ   -، ومسلم2722 رقم:
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ْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ النَّْخِل، َوَما نَ َرى ِف السََّماِء َشْيًئا، َفَجاَءْت قَ َزَعة ، فَأ ْمِطْرنَا، َفَصلَّى بَِنا النَِّب  َصلَّى اهلل  َعلَ 
َهِة َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَ  اِء َعَلى َجب ْ

َ
  1ْرنَ َبِتِه َتْصِديَق ر ْؤيَاه .رَأَْيت  أَثَ َر الطِّنِي َوامل

َذ َله  ِفيِه َعِن اْبِن ع َمَر قَاَل: اْعَتَكَف َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، فَ و  اختِ 
، فَ َقاَل:  ، قَاَل: َفَأْخرََج رَْأَسه  َذاَت يَ ْوم  اْلم َصلَِّي ي  َناِجي َربَّه  َعزَّ َوَجلَّ، فَ ْليَ ْنظ ْر  ِإنَّ »بَ ْيت  ِمْن َسَعف 
  2.«اَءةِ َأَحد ك ْم ِبَا ي  َناِجي َربَّه ، َواَل جَيَْهْر بَ ْعض ك ْم َعَلى بَ ْعض  بِاْلِقرَ 

ر  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ب  بالنَّذ   .(َيج 
َها، َعنِ  َمْن َنَذَر َأْن ي ِطيَع اللََّه فَ ْلي ِطْعه ، َوَمْن »النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ

  3.«َنَذَر َأْن يَ ْعِصَيه  َفاَل يَ ْعِصهِ 

لنَّاِس فَ ْرًضا، إالَّ َأْن اْلم ْنِذِر: َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ ااِلْعِتَكاَف س نَّة  اَل جيَِب  َعَلى ا اْبنِ  وتقدم قول
  4اْلَمْرء  َعَلى نَ ْفِسِه، فَ َيِجب  َعَلْيِه. ه  ي وِجبَ 

 (.وشرط صحته ستة أشياء: النية): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

 شروط صحة اإلعتكاف:
 .بغري نية؛ للحديث وتقدمعبادة وال تصح  ستة: أوْلا: النية؛ ألنه عبادةاإلعتكاف  صحة شروط

 (.واإلسالم): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .فال يصح من كافر ولو مرتًدا

 (.والعقل): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 قد لْلهلية، فليس من أهل التكليف، ولعدم النية منه.فال يصح من ُمنون، ألنه فا

 (.والتمييز): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 يصح من طفل، لعدم النية، ولعدم ما يدل على اجلواز. فال
 

                                                            

 813 حديث رقم: ِكَتاب  اأَلَذاِن، بَاب  الس ج وِد َعَلى األَْنِف، َوالس ج وِد َعَلى الطِّنِي، -رواه البخاري - 1
 ، بسند صحيح1343حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
 2232ذ وِر، بَاب  النَّْذِر ِف الطَّاَعِة، حديث رقم: ِكَتاب  اأَلمْيَاِن َوالن    -رواه البخاري - 3
 (17اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 4
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 (.وعدم ما يوجب الغسل): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َها قَالَ وملا روي عن  ؛فال يصح من جنب وال حائض وال نفساء : َجاَء َرس ول  اللَِّه تَعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ

َوجِّه وا َهِذِه اْلب  ي وَت َعِن »و ج وه  ب  ي وِت َأْصَحاِبِه َشارَِعة  ِف اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 
َصة ، َفَخرََج ُث َّ َدَخَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، وملَْ َيْصَنِع اْلَقْوم  َشْيًئا َرَجاَء َأْن تَ ْنزَِل ِفيِهْم ر خْ «. اْلَمْسِجدِ 

  1.«َوجِّه وا َهِذِه اْلب  ي وَت َعِن اْلَمْسِجِد، فَِإينِّ اَل أ ِحل  اْلَمْسِجَد حِلَاِئض  َواَل ج ن ب  »ْيِهْم بَ ْعد  فَ َقاَل: ِإلَ 

 (.كونه بمسجدو ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  2.َعاِكف وَن ِف اْلَمَساِجِد{}َوال ت  َباِشر وه نَّ َوأَنْ ت ْم  :تَ َعاىَل اهلِل  لقول؛ فال يصح بغري مسجد

 .(ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 االعتكاف ف أي املساجد يكون؟سئل اإلمام أمحد 

3.قال: ف كل مسجد تقام فيه الصالة
  

هي أو  َورََحَبت ه  ال َمح وَطة  َوَمَنارَت ه  الَّت يسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ومن الم): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 (.بَاب  َها ف يه  

 ألهنا تابعة له ف الوجود، فكانت تابعة له ف احلكم؛ للقاعد التابع تابع.

 .(بمسجد غير الثالثة لم يتعين ع ت َكافَ االومن عين ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ْسِجِد احَلرَامِ  معني   من نذر أن يعتكف ف مسجد  

َ
، أو َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ أو َمْسِجِد النَِّبِّ ، َغرْيِ امل

ْسِجِد األَْقَصى
َ
، جاز له االعتكاف ف أي مسجد؛ ألن اهلل مل يعني لعبادته موضًعا خاًصا، فلم يتعني امل

عن شد الرحال إال إىل  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ النَِّب  ، وقد هنى إليهبالنذر، ولو تعني للزم أن تشد الرحال 
اَل ت َشد  الرَِّحال  ِإالَّ ِإىَل َثاَلثَِة »َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ثالثة مساجد؛ ف

  4.«ْسِجِدي َهَذا، َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصىَمَساِجَد: َمْسِجِد احلَْرَاِم، َومَ 

                                                            

، وقال شعيب األرناؤوط 232ِكَتاب الطََّهاَرِة، بَاب  ِف اجلْ ن ِب َيْدخ ل  اْلَمْسِجَد، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
 إسناده حسن

  180سورة البقرة: اآلية/  - 2
 (1211/ 3إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )مسائل ا - 3
ِديَنِة، حديث  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 4

َ
ِديَنِة، بَاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِف َمْسِجِد َمكََّة َوامل

َ
 كَتاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِف َمْسِجِد َمكََّة َوامل

 1330ال  ِإالَّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجَد، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اَل ت َشد  الرِّحَ   -، َوم ْسِلم  1183رقم: 
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َ  الثَّاَلثَةِ  اْلَمَساِجدِ  َغرْيِ  َمْسِجد   ِف  ااِلْعِتَكافَ  َنَذرَ  َوَمنْ اإلسالم:  وقال شيخ  ِبَزِيَّة   َغرْيِهِ  َعَلى اْمَتازَ  َما تَ َعنيَّ
  1.مَجْع   وََكثْ َرةِ  َكِقَدم   َشْرِعيَّة  

يَا َرس وَل اللَِّه، إينِّ »، أَنَّه  قَاَل: َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعْن ع َمَر ملا ثبت ثالثة تعني فإن عينه بواحد من املساجد ال
َلًة ِف اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ    2.«ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْوِف بَِنْذرِكَصلَّ . فَ َقاَل النَِّب  َنَذْرت َأْن َأْعَتِكَف لَي ْ

إىل كل مسجد منها ملا له من الفضل، وملا ف الصالة فيه من األجر الذي ال وجيوز له أن يشد الرحال 
 املتقدم. َأِب ه َريْ َرةَ يوجد ف غريه، وال جيوز ذلك لبقعة على األرض غري هذه املساجد الثالثة؛ حلديث 

ْسِجِد احَلرَامِ وإن عينه ف األفضل مل جيزئه فيما دونه فمن عينه ف 
َ
 مل جيزئه ف  امل

َ
 ومن عينهيِّ و ْسِجِد النَّبَ امل

 
َ
ْسِجِد األَْقَصىمل جيزئه ف يِّ و ْسِجِد النَّبَ ف امل

َ
 .امل

ْسِجِد األَْقَصى االعتكاف ف مسجد أعلى منه، فمن نذر أن يعتكف فومن عينه ف أدِّن أجزأه 
َ
، امل

ْسِجِد احَلرَامِ ف  يعتكف أجزأه أن
َ
، ومن نذر أن يعتكف ف ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ى اللَّ َصلَّ أو َمْسِجِد النَِّبِّ ، امل

ْسِجِد احَلرَامِ ف  يعتكف ، أجزأه أنى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ َمْسِجِد النَِّبِّ 
َ
  .امل

ْرت  لِلَِّه ِإْن فَ َتَح اللَّه  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َأنَّ َرج اًل، قَاَم يَ ْوَم اْلَفْتِح، فَ َقاَل: يَا َرس وَل اللَِّه، ِإينِّ َنذَ وَ  
َصلِّ »، ُث َّ َأَعاَد َعَلْيِه، فَ َقاَل: «َصلِّ َهاه َنا»َعَلْيَك َمكََّة، َأْن أ َصلَِّي ِف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس رَْكَعتَ نْيِ، قَاَل: 

  3.«َشْأن َك ِإَذنْ »، ُث َّ َأَعاَد َعَلْيِه، فَ َقاَل: «َهاه َنا

ْسِجد   وأفضل املساجد الثالثة:
َ
 ، ُث احَلرَام   امل

َ
ْسِجد  ، ُث ي  و النَّبَ  ْسِجد  امل

َ
َعْن َأِب ه َريْ َرَة، ؛ ملا ثبت األَْقَصى امل

َصاَلة  ِف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضل  ِمْن أَْلِف َصاَلة  ِفيَما ِسَواه ، ِإالَّ »النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  أنَّ 
  4.«رَامَ اْلَمْسِجَد احلَْ 

 (.ويبطل االعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  

                                                            

 (387/ 1الفتاوى الكِبى البن تيمية ) - 1
ِكَتاب  اأْلَمْيَاِن، بَاب  َنْذِر   -، َوم ْسِلم  2732ِكَتاب  ااِلْعِتَكاِف، بَاب  ااِلْعِتَكاِف لَْياًل، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِي   - 2

 1212َعل  ِفيِه ِإَذا َأْسَلَم، حديث رقم: اْلَكاِفِر َوَما يَ فْ 
  

ِكَتاب اأْلَمْيَاِن َوالن ذ وِر، بَاب  َمْن َنَذَر َأْن ي َصلَِّي ِف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، حديث   -وأبو داود ،حديث رقم: -رواه أمحد - 3
 ، بسند صحيح3371رقم: 

ِديَنِة، حديث كَتاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِف َمْسِجِد مَ   -رواه البخاري - 4
َ
ِديَنِة، بَاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِف َمْسِجِد َمكََّة َوامل

َ
كََّة َوامل

َة َواْلَمِديَنَة، حديث رقم:   -، ومسلم1137رقم:   1334ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِبَْسِجَدْي َمكَّ
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 مبطالت اإلعتكاف:
َعْن ملا ثبت ألنه يناف حقيقة اإلعتكاف؛ و  ؛عذر لغريإذا كان  املسجد من باخلروج االعتكاف يبطل

ِإْن ك ْنت  أَلَْدخ ل  اْلبَ ْيَت لِْلَحاَجِة، َواْلَمرِيض  ِفيِه، َفَما »َوَسلََّم قَاَلْت: َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه 
ه  َوه َو ِف اْلَمْسِجِد َأْسَأل  َعْنه  ِإالَّ َوأَنَا َمارَّة ، َوِإْن َكاَن َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْدِخل  َعَليَّ رَْأسَ 

  1.«، وََكاَن اَل َيْدخ ل  اْلبَ ْيَت ِإالَّ حِلَاَجة ، ِإَذا َكاَن م ْعَتِكًفافَأ َرجِّل ه  

اْلم ْعَتِكِف: َأْن اَل يَ ع وَد َمرِيًضا، َواَل َيْشَهَد َجَنازًَة، َواَل مَيَسَّ اْمرَأًَة،  َعَلى الس نَّة  َعاِئَشَة، أَن ََّها قَاَلْت:   َعنْ وَ 
، َواَل اْعِتكَ َواَل ي  َباِشَرَها، َواَل ُيَْ  اَف ِإالَّ ِف َمْسِجد  ر َج حِلَاَجة ، ِإالَّ ِلَما اَل ب دَّ ِمْنه ، َواَل اْعِتَكاَف ِإالَّ ِبَصْوم 

 . َجاِمع  
  2.«اِئَشةَ َجَعَله  قَ ْوَل عَ »قَاَل أَب و َداو َد: َغي ْر  َعْبِد الرَّمْحَِن اَل يَ ق ول  ِفيِه: قَاَلْت: الس نَّة   ، قَاَل أَب و َداو َد: 

 (.وبنية الخروج ولو لم يخرج): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
ملا ثبت عن ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اللَّه  َعْنه  قَاَل: َسَِْعت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  لقطعه النية؛

 : َا اأَلْعَمال  بِالن ِّيَّاتِ »يَ ق ول  َا ِلك لِّ اْمرِئ  َما نَ َوىِإَّنَّ   3«.، َوِإَّنَّ

 (.وبالوطء في الفرج): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
  4.}َوال ت  َباِشر وه نَّ َوأَنْ ت ْم َعاِكف وَن ِف اْلَمَساِجِد{ :تَ َعاىَل اهلِل  لقول

 .(وباإلنزال بالمباشرة دون الفرج): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
}َوال ت  َباِشر وه نَّ َوأَنْ ت ْم َعاِكف وَن ِف  :تَ َعاىَل اهلِل  ي عن املباشرة؛ لقول؛ وقد هن ِ ترتب عليها إنزال ألهنا مباشرة
  1.اْلَمَساِجِد{

  1املباشرة. من ُمنوع املعتكف أن علىقَاَل اْبن  اْلم ْنِذِر: َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم 

                                                            

: اَل َيْدخ    -رواه البخاري - 1 ِكَتاب    -، ومسلم2723ل  البَ ْيَت ِإالَّ حِلَاَجة ، حديث رقم: ِكَتاب  ااِلْعِتَكاِف، بَاب 
َوِقرَاَءِة اْلق ْرآِن ِفيِه، حديث احْلَْيِض، بَاب  َجَواِز غ ْسِل احْلَاِئِض رَْأَس َزْوِجَها َوتَ ْرِجيِلِه َوَطَهارَِة س ْؤرَِها َوااَلتَِّكاِء ِف ِحْجرَِها 

 230رقم: 
 ، وصححه األلباين2403َتاب الصَّْوِم، بَاب  اْلم ْعَتِكِف يَ ع ود  اْلَمرِيَض، حديث رقم: كِ   -رواه أَب و َداو دَ  - 2
 تقدم خترجيه - 3
 180سورة البقرة: اآلية/  - 4
  180سورة البقرة: اآلية/  - 1
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 (.وبالردة): اللَّه   َرمِحَه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
}َوَلَقْد أ وِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمل َك َولََتك وَننَّ ِمَن لقول اهلل تعاىل: 

 2.اخلَاِسرِيَن{
 .(ر  ك  السُّ ب  وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 

  ملنافاة السكر للعبادة.

  (.وحيث بطل االعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع): َرمِحَه  اللَّه  ْول  اْلم َصنِّفِ ق َ 

 ألنه أمكنه اإلتيان باملنذور على صفته فلزمه، كحالة االبتداء.

 (.غير المقيد بزمن): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
فإن كان ، ألنه عبادة واحدة استئناف النذر املتتابعمل جيب عليه إال  ،بزمن م َعنيَّ  غري  ْذر  نَّ ال فإن كان

   منه. َما فَاَته   ىَعَلى َما َمَضى ِمْن اْعِتَكاِفِه، َوَقضَ متفرقًا، بِن 

 (.َكفَّارَةَ   اَل وَ ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 ِتَكاف  الَِّذي َخرََج ِمْنه .رْيِ َأْن َيْسِبَقه  ااِلعْ َكَما َلْو أََتى ِبِه ِمْن غَ ؛ لعدم فوات احملل،  ملَْ تَ ْلَزْمه  َكفَّاَرة  

 (.وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
جيب ، وَ يَ ْقِضي َما فَاَته  ِمْنه  َزَمَن خ ر وِجهِ فهذا َكَما َلْو َنَذَر َأْن يَ ْعَتِكَف َشْهَر َرَمَضاَن ِف َسَنِة َكَذا َمَثاًل، 

، لَِفَواِت اْلَمَحلِّ   ي َكفِّرَ عليه أن    .َكفَّاَرَة ميَِني 

 .(وعليه كفارة يمين لفوات المحل): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
َها، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ملا ثبت   َمْعِصَية  وََكفَّاَرت ه   اَل َنْذَر ِف »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ

  3.«َكفَّاَرة  ميَِني  

وال يبطل االعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 (.أو إلزالة نجاسة

                                                                                                                                                                          

 (17اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 1
 22سورة الزمر: اآلية/  - 2
بَاب  َمْن َرَأى َعَلْيِه َكفَّارًَة ِإَذا َكاَن ِف ِكَتاب اأْلَمْيَاِن َوالن ذ وِر،   -ود، أبو دا22738حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 ، بسند صحيح3237َمْعِصَية ، حديث رقم: 
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: َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اْلم ْنِذرِ قَاَل اْبن   اَل ب دَّ َله  ِمْنه  ألنه أمر ؛ إلَْيهِ  اخْل ر وجِ إذا مل ميكنه ذلك إال ب
  1.َكِفِه لِْلَغاِئِط َواْلبَ ْولِ لِْلم ْعَتِكِف َأْن َُيْر َج ِمْن م ْعتَ 

 َيك ْن َله  َمْن يَْأتِيهِ ، إَذا ملَْ ىَل اْلَمْأك وِل َواْلَمْشر وبِ إ وكذلك إذا احتاج، ذلكان  ََيَْتاج  إىَل أِلَنَّ ك لَّ إْنسَ وَ 
ِكن  ِفْعل ه  ِف ، َواَل مي ْ ك ل  َما اَل ب دَّ َله  ِمْنه  ، وَ َيتَ َقيَّأ َخارَِج اْلَمْسِجدِ ، فَ َله  َأْن َُيْر َج لِ ءِإْن بَ َغْته  اْلَقيْ كذلك ، وَ ِبهِ 

  .، َواَل يَ ْفس د  اْعِتَكاف ه  اْلَمْسِجِد، فَ َله  اخْل ر وج  إلَْيهِ 
 (.تلزمه ج م َعةٍ ل و  أَ ): اللَّه  َرمِحَه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  

ا َأْوَجَبه  اللَّه  تَ َعاىَل ُمَِ اجلْ م َعَة ؛ ألن لِي َصلَِّي اجلْ م َعةَ  ر وج  جاز له اخل  اَل مج  َعَة ِفيِه،  ِف َمْسِجد   اْعِتَكافَ لو 
َها، َها، َواَل يَ ْبط ل  وجيوز له التبكري  َعَلْيِه، َويَ ْلَزم ه  السَّْعي  إلَي ْ  اْعِتَكاف ه . إلَي ْ

 .(مشرب لعدم خادم وله المشي على عادتهوال إن خرج لإلتيان بمأكل و ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ 
 .، والضرورة تقدر بقدرهاَما ملَْ ي ِطلْ ألنه ضرورة، 

َد َأن  يَ ن و  ): َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ  ع ت َكافَ َويَ ن َبغ ي ل َمن  َقَصَد ال َمس ج  َة ل ب ث ه  ف يه   َي اال   .(م دَّ
ِمْن طَاَعة  َوم َباح  يَ ْنَبِغي لِْلَجاِلِس ِف اْلَمْسِجِد اِلنِْتظَاِر َصاَلة  َأْو اْشِتَغال  ِبِعْلِم َأْو ِلش ْغل  آَخَر َأْو ِلَغرْيِ َذِلَك 

َة  ،َأْن يَ ْنِوَي ااِلْعِتَكافَ    .ََتِْصياًل لِثَ َواِب ااِلْعِتَكافِ وَ  ،، زيادة ف األجرِفيهِ  بقائهم دَّ

يََّما إن  َكاَن َصائ م ا(: َرمِحَه  اللَّه  قَ ْول  اْلم َصنِّفِ   .)اَل س 

 .احلََْسَناتِ  ملا فيه من مضاعفةِ  ،َرمِحَه  اللَّه   ذََكَره  اْبن  اجلَْْوزِيِّ 
َة  ِلَمْن َقَصدَ  َرمِحَه  اللَّه   تيميةَ  شيخ اإلسالم ابن  وملَْ يَ َر  اْلَمْسِجَد لِلصَّاَلِة أَْو َغرْيَِها َأْن يَ ْنِوَي ااِلْعِتَكاَف م دَّ

  2ل ْبِثِه.

 

                                                            

 (17اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 1
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 ك َتاب  ال َحجِّ 
 .اْلَقْصد  إىَل َمْن ت  َعظِّم ه   :احلَْج  ل َغةً 

:  قَاَل املخبل الشَّاِعر 

َا                     َأملَْ تَ ْعَلِمي يَا أ مَّ َسْعد  بَِأَّنَّ

 اطََأين َرْيب  الزََّماِن أِلَْكث  َراختََ  *****
 

                    َوَأْشَهد  ِمْن َعْوف  ح ل واًل َكِثريَةً 

 ََي ج وَن بَ ْيَت الزِّْبرِقَاِن اْلم َزْعَفرَا *****
 

. َوَشْرًعا: َقْصد  َمكََّة لِلن س كِ   ِف َزَمن  ََمْص وص 

ةِ  الدِّينِ  ِعَماد   الصَّاَلةَ  أِلَنَّ  َوالصَّْوِم؛ َوالزََّكاةِ  الصَّاَلةِ  َعنْ  احلَْج   أ خِّرَ  فائدة: َها احْلَاَجةِ  َوِلِشدَّ  ك لَّ  لَِتَكر رَِها إلَي ْ
 لَِتَكر رِهِ  الصَّْوم   ُث َّ  َوَغرْيِهِ  اْلم َكلَّفِ  َوِلش م وِْلَا اْلَمَواِضعِ  َأْكَثرِ  ِف  َْلَا َقرِيَنةً  ِلَكْوهِنَا الزََّكاة   ُث َّ  َمرَّات   ََخْسَ  يَ ْوم  
 1َسَنة . ك لَّ 

 ال َحجِّ فضل 
 الحج أعظم مطهر للذنوب والمعاصي:

 فَ َلمْ  اْلبَ ْيَت، َهَذا َحجَّ  َمنْ » :َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   ه َريْ َرةَ  َأِِب  َعنْ 
  2.«أ م ه   َوَلَدْته   َكَما عَ َرجَ  يَ ْفس ْق، وملَْ  يَ ْرف ثْ 

ِإنَّ َمْسَح احلََْجِر اأْلَْسَوِد َوالر ْكِن »أَنَّه  قَاَل:  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِّ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َعِن اْبِن ع َمرَ 
  3.«اْلَيَماينِّ ََي طَّاِن اخلَْطَايَا َحطًّا

د م   ال َحجُّ  َله   َكانَ  َما يَ ه    :قَ ب  

 ِسَياَقةِ  َِّف  َوه وَ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   اْلَعاصِ  ْبنَ  َعْمَرو َحَضْرنَا قَالَ  اْلَمْهرِىِّ  َِشَاَسةَ  اْبنِ  َعنِ عبد الرمحن  عن
 اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َركَ َبشَّ  أََما أَبَ َتاه   يَا يَ ق ول   ابْ ن ه   َفَجَعلَ  اجلَِْدارِ  ِإىَل  َوْجَهه   َوَحوَّلَ  َطوِيالً  فَ َبَكى. اْلَمْوتِ 

 َما أَْفَضلَ  ِإنَّ  فَ َقالَ . ِبَوْجِههِ  َفَأقْ َبلَ  قَالَ  ِبَكَذا َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ول   َبشََّركَ  أََما ِبَكَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
                                                            

 (301/ 2كشاف القناع عن منت اإلقناع ) - 1
َب ْر وِر، حديث رقم:   -ه  اْلب َخارِى  َرَوا - 2

ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِف َفْضِل   -، َوم ْسِلم  1121ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َفْضِل احَلجِّ امل
 1317احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، َويَ ْوِم َعَرَفَة، حديث رقم: 

، 3238ِتاَلِم الر ْكنَ نْيِ اْلَيَمانِي َّنْيِ لِْلَحاجِّ، َواْلع مَّاِر، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، ِذْكر  َحطِّ اخلَْطَايَا بِاسْ   -رواه ابن حبان - 3
 ، وصححه األلباين8800حديث رقم:  -وعبد الرزاق ف مصنفه ،13438حديث رقم:  -والطِباين ف الكبري
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 َأَحد   َوَما رَأَيْ ت ِِن  َلَقدْ  َثاَلث   َأْطَباق   َعَلى ك ْنت   َقدْ  ِإِّنِّ  اللَّهِ  َرس ول   مًَّداحم َ  َوَأنَّ  اللَّه   ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَدة   ن ِعد  
 فَ َلوْ  فَ َقتَ ْلت ه   ِمْنه   اْسَتْمَكْنت   َقدِ  َأك ونَ  َأنْ  ِإىَلَّ  َأَحبَّ  َوالَ  ِمِنِّ   َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  ِلَرس ولِ  ب  ْغًضا َأَشدَّ 

َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  النَِّبَّ  أَتَ ْيت   قَ ْلِب  َِّف  اإِلْساَلمَ  اللَّه   َجَعلَ  فَ َلمَّا النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  َلك ْنت   احْلَالِ  تِْلكَ  َعَلى ت  م  
. «َعْمر و يَا َلكَ  َما» قَالَ . َيِدى فَ َقَبْضت   - قَالَ  - مَيِيَنه   فَ َبَسطَ . َفْل بَاِيْعكَ  مَيِيَنكَ  اْبس طْ  فَ ق ْلت   َوَسلَّمَ 

 اإِلْساَلمَ  َأنَّ  َعِلْمتَ  أََما» :َقالَ . ىِل  ي  ْغَفرَ  َأنْ  ق  ْلت  . «ِبَاَذا َتْشرَتِط  » :قَالَ  .َأْشرَتِطَ  َأنْ  أََرْدت   ق  ْلت   قَالَ 
َله   َكانَ  َما يَ ْهِدم   َلَها َكانَ  َما تَ ْهِدم   اْلِْْجَرةَ  َوَأنَّ  قَ ب ْ َله   َكانَ  َما ِدم  يَ هْ  احلَْجَّ  َوَأنَّ  قَ ب ْ   1.«قَ ب ْ

َهاد   اع  وَ ن   أَ  َأف َضل   جُّ حَ ال    :ال ج 

 ُن َاِهد   أََفالَ  اْلَعَمِل، أَْفَضلَ  اجلَِْهادَ  نَ َرى اللَِّه، َرس ولَ  يَا قَاَلتْ  أَن ََّها اهَ ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   اْلم ْؤِمِننيَ  أ مِّ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
  2.«َمب ْر ور   َحجٌّ  ادِ اجلِْهَ  أَْفَضلَ  َلِكنَّ  اَل،» :قَالَ 

 َلك نَّ » :فَ َقالَ  َمَعك مْ  َوُن َاِهد   نَ ْغز وا َأالَ  اللَّهِ  َرس ولَ  يَا ق  ْلت   قَاَلتْ  اهَ ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   اْلم ْؤِمِننيَ  أ مِّ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 اللَّهِ  َرس ولِ  ِمنْ  َهَذا َسَِْعت   ِإذْ  بَ ْعدَ  احلَْجَّ  أَدَع   َفالَ  َعاِئَشة   فَ َقاَلتْ . «َمب ْر ور   َحجٌّ  احلَْج ، َوَأمْجَل ه   اجلَِْهادِ  َأْحَسن  

  3.َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 َوالضَِّعيفِ  َوالصَِّغريِ  اْلَكِبريِ  ِجَهاد  » :قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولِ  َعنْ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   ه َريْ َرةَ  َأِِب  َعنْ 
  4.«َواْلع ْمَرة   احلَْج   َمْرأَةِ َوالْ 

 :ال َفق ر   نَ ى م  نَ غ  ال   اب  بَ س  أَ  ن  م   ال َحجُّ 

 احلَْجِّ  بَ نْيَ  تَاِبع وا»: َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ول   قَالَ  :قَالَ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َمْسع ود   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 لِْلَحجَّةِ  َولَْيسَ  َواْلِفضَّةِ  َوالذََّهبِ  احلَِْديدِ  َخَبثَ  اْلِكري   يَ ْنِفى َكَما َوالذ ن وبَ  اْلَفْقرَ  يَ ْنِفَيانِ  افَِإن َّه مَ  َواْلع ْمَرةِ 
  1.«اجْلَنَّة   ِإالَّ  ثَ َواب   اْلَمب ْر وَرةِ 

                                                            

ْساَلِم يَ ْهِدم  َما ق َ   -رَواه م ْسِلم   - 1 ميَاِن، بَاب  َكْوِن اإْلِ َله  وََكَذا اْلِْْجَرِة َواحلَْجِّ، حديث رقم:ِكَتاب  اإْلِ  121 ب ْ
َب ْر وِر، حديث رقم:    -َرَواه  اْلب َخارِى   - 2

 1127ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َفْضِل احَلجِّ امل
 1821 ِكَتاب  َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب  َحجِّ النَِّساِء، حديث رقم:  -َرَواه  اْلب َخارِى   - 3
 2222ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، بَاب  َفْضل  احلَْجِّ، حديث رقم:   -، والنسائي3413حديث رقم:  -رواه أمحد - 4
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ر ور   ال َحجُّ   :ال َجنَّة   إ الَّ  َجَزاء   َله   لَي سَ  ال َمب  

 ِلَما َكفَّاَرة   اْلع ْمَرةِ  ِإىَل  اْلع ْمَرة  » :قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  ه  نْ عَ  َي اهلل  َرضِ  ه َريْ َرةَ  َأِِب  َعنْ 
نَ ه َما،   2.«اجْلَنَّة   ِإالَّ  َجزَاء   َله   لَْيسَ  اْلَمب ْر ور   َواحلَْج   بَ ي ْ

 :ر  ص  حَ ال   اَ يهلَ ي عَ ت  أ   يَ اَل وَ  دُّ عَ ا ال  يهَ ص  ح   ي  اَل  ور  ج  أ   ال َحجِّ ي ف  

َا َرج النِ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ  ِإىَل  َجاءَ : قَالَ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ  ، األَْنَصارِ  ِمنَ  َأَحد مه 
 َسبَ َقكَ  ثَِقيف   َأَخا يَا:لِلث ََّقِفيِّ  ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَّ  النَِّب   فَ َقالَ ، األَْنَصارِي   َفَسبَ َقه  ، ثَِقيف   ِمنْ  َواآلَخر  

 َعنْ  َسلْ  ثَِقيف   َأَخا يَا:َله   فَ َقالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولَ  يَا أََبد ه   أَنَا: األَْنَصارِي   فَ َقالَ ، األَْنَصارِي  
 فَِإنَّكَ :قَالَ ، تَ ْفَعلَ  َأنْ  ِإيَلَّ  َأْعَجب   َفَذاكَ : قَالَ ، َعْنه   َتْسَأل   ِبهِ  ِجْئتَ  مَّاعَ  أ ْخِبَكَ  َأنْ  ِشْئتَ  َوِإنْ ، َحاَجِتكَ 

 ِإي: قَالَ ، ِفيِه؟ يل  َماَذا: َوتَ ق ول  ، ِصَياِمكَ  َوَعنْ ، س ج وِدكَ  َوَعنِ ، ر ك وِعكَ  َوَعنْ ، َصالِتكَ  َعنْ  َتْسأَل ِِن 
، ِإًذا فَأَْنتَ :قَالَ ، َوَسطَه   َصلَّْيت   فَِإنْ : قَالَ ، َوَسطَه   َوَنَْ ، َوآِخَره   اللَّْيلِ  َأوَّلَ  َفَصلِّ :قَالَ ، بِاحلَْقِّ  بَ َعَثكَ  َوالَِّذي

 َحَّتَّ  رَْأَسكَ  اْرَفعْ  ُث َّ ، َأَصاِبِعكَ  بَ نْيَ  َوفَ رِّجْ ، ر ْكَبتَ ْيكَ  َعَلى َيَدكَ  َفَضعْ  فَ رََكْعتَ  الصَّالةِ  ِإىَل  ق ْمتَ  فَِإَذا: قَالَ 
َهَتكَ  فََأْمِكنْ  َسَجْدتَ  َوِإَذا، َمْفِصِلهِ  ِإىَل  ع ْضو   ك ل   ْرِجعَ ي َ   اْلِبيضَ  اللََّيايلَ  َوص مِ ، تَ ن ْق رْ  َوال، اأَلْرضِ  ِمنَ  َجب ْ

 ِشْئتَ  َوِإنْ  َحاَجِتكَ  َعنْ  َسلْ : فَ َقالَ  ،األَْنَصارِيِّ  َعَلى أَقْ َبلَ  ُث َّ  .َعْشَرةَ  َوََخْسَ  َعْشَرةَ  َوأَْرَبعَ  َعْشَرةَ  َثالثَ 
، احلَْرَامَ  اْلبَ ْيتَ  تَ ؤ م   بَ ْيِتكَ  ِمنْ  خ ر وِجكَ  َعنْ  َتْسأَل ِِن  ِجْئتَ  فَِإنَّكَ : قَالَ  ،ِإيَلَّ  َأْعَجب   َفَذِلكَ : قَالَ  ،َأْخبَ ْرت كَ 

: َوتَ ق ول   ،اجلَِْمارَ  َرْمِيكَ  َوَعنْ  يِه؟فِ  يل  َماَذا: َوتَ ق ول   ،ِبَعَرَفةَ  و ق وِفكَ  َعنْ  َتْسَأل   َوِجْئتَ  ِفيِه؟ يل  َماَذا: َوتَ ق ول  
: قَالَ  ِفيِه؟ يل  َماَذا: َوتَ ق ول   ،رَْأَسكَ  َحْلِقكَ  َوَعنْ  ِفيِه؟ يل  َماَذا: َوتَ ق ول   ،بِاْلبَ ْيتِ  َطَواِفكَ  َوَعنْ  ِفيِه؟ يل  َماَذا
 رَاِحَلت كَ  َتطَأ َها َوْطَأة   ِبك لِّ  َلكَ  فَِإنَّ  اْلبَ ْيتَ  تَ ؤ م   بَ ْيِتكَ  ِمنْ  خ ر وج كَ  أَمَّا: قَالَ  ،بِاحلَْقِّ  بَ َعَثكَ  َوالَِّذي ِإي

 السََّماءِ  ِإىَل  يَ ْنزِل   َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ِبَعَرَفةَ  و ق وف كَ  َوأَمَّا ،َسيَِّئةً  ِِبَا َعْنكَ  َومَيْح و ،َحَسَنةً  ِِبَا َلكَ  اللَّه   َيْكت ب  
نْ َيا  ،َرمْحَيِت  يَ ْرج ونَ  َعِميق   َفجٍّ  ك لِّ  ِمنْ  غ ب ْرًا ش ْعثًا َجاء وين  ِعَباِدي َهؤ الءِ :فَ يَ ق ول   ،اْلَمالِئَكةَ  ِِبِم   فَ ي َباِهي الد 

نْ يَ  أَيَّامِ  ِمْثل   َأوْ  ،َعاِلج   َرْملِ  ِمْثل   َعَلْيكَ  َكانَ  فَ َلوْ  رَأَْوين؟ َلوْ  َفَكْيفَ  ،يَ َرْوين  وملَْ  ،َعَذاِب  َوَُيَاف ونَ   ِمْثل   َأوْ  ،االد 

                                                                                                                                                                          

أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف  -، والرتمذي 3223حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، بَاب  فْضل  اْلم َتابَ َعِة بَ نْيَ احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة،   -، والنسائي817حديث رقم: ثَ َواِب احَلجِّ َوالع ْمَرِة، 

 ، بسند صحيح2231حديث رقم: 
حلَْجِّ، بَاب  ِف ِكَتاب  ا  -، َوم ْسِلم  1003ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  و ج وِب الع ْمَرِة َوَفْضِلَها، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 2

 1343حديث رقم: ،َفْضِل احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، َويَ ْوِم َعَرَفةَ 
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 َلكَ  فَِإنَّ  ،رَْأَسكَ  َحْلق كَ  َوأَمَّا، َلكَ  َمْذخ ور   فَِإنَّه   اجلَِْمارَ  َرْمي كَ  َوأَمَّا ،َعْنكَ  اللَّه   َغَسلَ  ذ ن وبًا السََّماءِ  َقْطرِ 
  1.أ م كَ  َوَلَدْتكَ  َكيَ ْومِ  ذ ن وِبكَ  ِمنْ  َخَرْجتَ  بِاْلبَ ْيتِ  ط ْفتَ  فَِإَذا ،َحَسَنة   َتْسق ط   َشْعَرة   ِبك لِّ 

قَاَل اللَّه : ِإنَّ َعْبًدا » قَاَل: َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن َأِب َسِعيد  اخْل ْدرِي  
  2.«َأْعَوام  اَل يَِفد  ِإيَلَّ َلَمْحر وم   َصحَّْحت  َله  ِجْسَمه ، َوَوسَّْعت  َعَلْيِه ِف اْلَمِعيَشِة مَيِْضي َعَلْيِه ََخَْسة  

 :ال  مَ ع  األَ  َأف َضل   ن  م   جُّ ال حَ 

 ِإميَان  » :فَ َقالَ  أَْفَضل   اْلَعَملِ  َأى   س ِئلَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   ه َريْ َرةَ  َأِِب  َعنْ 
  3.«َمب ْر ور   َحجٌّ » :قَالَ  َماَذا ُث َّ  ِقيلَ . «اللَّهِ  َسِبيلِ  َِّف  اجلَِْهاد  » :َقالَ  َماَذا ُث َّ  ِقيلَ . «َوَرس ولِهِ  بِاللَّهِ 

 :اللَّه   َوال م ع َتم ر  َوف د   ال َحاجُّ 

 َواحْلَاج   اْلَغازِى َثالَثَة   اللَّهِ  َوْفد  »: َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ول   قَالَ  :لاق   ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   ه َريْ َرةَ  عن أِب
  4.« َواْلم ْعَتِمر  

 َواحْلَاج   اللَّهِ  َسِبيلِ  َِّف  اْلَغازِى»: قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ  َعنِ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   ع َمرَ  ْبنِ  اهللِ  دِ بْ عَ  َعنْ 
   1.«فََأْعطَاه مْ  َوَسأَل وه   فََأَجاب وه   َدَعاه مْ  اللَّهِ  َوْفد   َواْلم ْعَتِمر  

 ي  ْعِتقَ  َأنْ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  يَ ْوم   ِمنْ  َما» :قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  َرس ولَ  نَّ أ اَعن ْهَ  اهلل   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ وَ 
   1.«َهؤ اَلءِ  أَرَادَ  َما فَ يَ ق ول   اْلَمالَِئَكةَ  ِِبِم   ي  َباِهى ُث َّ  لََيْدن و َوِإنَّه   َعَرَفةَ  يَ ْومِ  ِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َعْبًدا ِفيهِ  اللَّه  

                                                            

بَاب  َفْضِل احلَْجِّ، ِكَتاب  اْلَمَناِسِك،   -، وعبد الرزاق ف مصنفه13122 حديث رقم: -رواه الطِباين ف الكبري - 1
 2100حديث رقم:  -، والبزار ف مسنده8837حديث رقم: 

ْخَباِر َعْن ِإثْ َباِت احلِْْرَماِن ِلَمْن َوسََّع اللَّه    -ن حبانرواه اب - 2 َعَلْيِه ُث َّ ملَْ  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َفْضل  احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، ِذْكر  اإْلِ
ْلَمَناِسك، َفْضل  احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، ا -، والبيهقي ف الشعب3073يَ ز ِر اْلبَ ْيَت اْلَعِتيَق ِف ك لِّ ََخَْسِة َأْعَوام  َمرًَّة، حديث رقم: 

 ، بسند صحيح3038حديث رقم: 
ميَاَن،   -، ومسلم22ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  َمْن َقاَل ِإنَّ اإِلميَاَن ه َو الَعَمل ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ِكَتاب  اإْلِ

ميَاِن بِاهلِل تَ َعاىَل أَْفَضلَ   83اأْلَْعَماِل، حديث رقم:  بَاب  بَ َياِن َكْوِن اإْلِ
ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب    -، وابن خزمية2221ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، َفْضل  احلَْجِّ، حديث رقم:   -رواه النسائي - 4

، بَاب  َفْضل  احلَْجِّ ِكَتاب  احلَْجِّ  -، وابن حبان 2111َفْضِل احلَْجِّ ِإِذ احلَْاج  ِمْن َوْفِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، حديث رقم: 
َأوَّل  ِكَتاِب اْلَمَناِسِك،  -واحلاكم 3232َواْلع ْمَرِة، ِذْكر  اْلبَ َياِن بَِأنَّ احْلَاجَّ والع مَّار َوْفد  اللَِّه َجلَّ َوَعاَل، حديث رقم: 

  ، وصححه األلباين1211حديث رقم: 
 ، وحسنه األلباين2833د َعاِء احْلَاجِّ، حديث رقم:  ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  َفْضلِ  -رواه ابن ماجه - 1
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 :ال َحجِّ  ض  ر  ف َ 

َرة   عَ مَ  ب  اج  وَ  وَ ه  وَ ) :رمحه اهللفِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(ف ي ال ع م ر  َمرَّة   ال ع م 
  2.}َوأمت وا احلَْجَّ َواْلع ْمَرَة لِلَِّه{لقول اهلل تعاىل: 

أَي  َها النَّاس  َقْد »فَ َقاَل:  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َخطَبَ َنا َرس ول  اهلِل  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن َأِب ه َريْ َرةَ ا ثبت مل
 قَاَْلَا َثاَلثًا، فَ َقاَل ، فَ َقاَل َرج ل : َأك لَّ َعام  يَا َرس وَل اهلِل؟ َفَسَكَت َحَّتَّ «فَ َرَض اهلل  َعَلْيك م  احلَْجَّ، َفح ج وا

: نَ َعْم َلَوَجَبْت، َوَلَما اْسَتَطْعت ْم  ، ُث َّ قَاَل: َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرس ول  اهلِل  َذر وين َما »:   َلْو ق  ْلت 
َلك ْم ِبَكثْ َرِة س َؤاْلِِْم َواْخِتاَلِفِهمْ  َا َهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ َعَلى أَنِْبَياِئِهْم، فَِإَذا أََمْرت ك ْم ِبَشْيء  فَْأت وا ِمْنه   تَ رَْكت ك ْم، فَِإَّنَّ

  3.«َما اْسَتَطْعت ْم، َوِإَذا نَ َهْيت ك ْم َعْن َشْيء  َفَدع وه  

، قَاَل: قَاَل الص َب  ْبن  َمْعَبد : ك ْنت  َرج اًل َأْعرَابِيًّا َنْصرَانِيًّا فََأْسلَ وملا ثبت  ، َفأَتَ ْيت  َرج اًل ِمْن َعْن َأِب َواِئل  ْمت 
 احلَْجَّ َواْلع ْمرََة َعِشرَييت ي  َقال  َله  ه َذمْي  ْبن  ث  ْرم َلَة، فَ ق ْلت  َله : يَا َهَناْه ِإينِّ َحرِيص  َعَلى اجلَِْهاِد َوِإينِّ َوَجْدت  

ا َواْذَبْح َما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَْدِي فََأْهَلْلت  ِِبَِما َمًعا، َمْكت وبَ نْيِ َعَليَّ َفَكْيَف يل بَِأْن َأمْجََعه َما؟، قَاَل: امْجَْعه مَ 
يًعا، ف َ  َا ِلآْلَخِر: فَ َلمَّا أَتَ ْيت  اْلع َذْيَب َلِقَيِِن َسْلَمان  ْبن  َربِيَعَة، َوَزْيد  ْبن  ص وَحاَن َوأَنَا أ ِهل  ِِبَِما مجَِ َقاَل َأَحد مه 

َا أ ْلِقَي َعَليَّ َجَبل  َحَّتَّ أَتَ ْيت  ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، فَ ق ْلت  َله : يَا أَِمرَي َما َهَذا بِأَفْ َقَه ِمْن بَِعريِ  ِه، قَاَل: َفَكَأَّنَّ
، َوأَنَا َحرِيص  َعَلى اجلَِْهاِد َوِإينِّ  حلَْجَّ  َوَجْدت  ااْلم ْؤِمِننَي، ِإينِّ ك ْنت  َرج اًل َأْعرَابِيًّا َنْصرَانِيًّا َوِإينِّ َأْسَلْمت 

امْجَْعه َما َواْذَبْح َما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَْدِي، َوِإينِّ »َواْلع ْمَرَة َمْكت وبَ نْيِ َعَليَّ فَأَتَ ْيت  َرج اًل ِمْن قَ ْوِمي فَ َقاَل يل: 
ه ِديَت ِلس نَِّة  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ ه ِديَت ِلس نَِّة النَِّبِّ » :ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  ، فَ َقاَل يل: ع َمر  «َأْهَلْلَت ِِبَِما َمًعا

  4.«َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيَِّك 

: يَا َرس وَل  اهَ ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن َعاِئَشةَ وُما يدل أيضا على وجوب العمرة مع احلج ما ثبت  قَاَلْت: ق  ْلت 
 1َعَلْيِهنَّ ِجَهاد ، اَل ِقَتاَل ِفيِه: احلَْج  َواْلع ْمَرة   .اللَِّه َعَلى النَِّساِء ِجَهاد ؟ قَاَل:  نَ َعْم، 

 .الرجال َأوىلفي حق النساء، ف حق ف وجوب احلج والعمرةوإذا ثبت 
                                                                                                                                                                          

 1348ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِف َفْضِل احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، َويَ ْوِم َعَرَفَة، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
 132سورة البقرة: اآلية/  - 2
 1330ع م ِر، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  فَ ْرِض احلَْجِّ َمرًَّة ِف الْ   -رواه مسلم - 3
ق ْرَاِن، حديث رقم:   -، وأبو داود123حديث رقم:  -رواه أمحد - 4  -والنسائي ،1033ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  ِف اإْلِ

ْلع ْمَرَة، بَاب  َمْن قَ َرَن احلَْجَّ، َوا ،ِكَتاب  اْلَمَناِسكِ   -، وابن ماجه2013ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، اْلِقرَان ، حديث رقم: 
 ، بسند صحيح2307حديث رقم: 

ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  احلَْج ، ِجَهاد  النَِّساِء، حديث رقم:   -، ابن ماجه21322حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 ، وصححه األلباين2371
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ينِّ َلْو أَ : »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: قَاَل َرس ول  اهلِل  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ وملا ثبت 
ه  َهْدي  اْستَ ْقبَ ْلت  ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبَ ْرت  ملَْ َأس ِق اْْلَْدَي، َوَجَعْلت  َها ع ْمَرًة، َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم لَْيَس َمعَ 

، فَ َقاَل: يَا َرس وَل اهلِل، أَ «فَ ْلَيِحلَّ، َوْلَيْجَعْلَها ع ْمَرةً  ِلَعاِمَنا َهَذا أَْم أِلََبد ؟ ، فَ َقاَم س رَاَقة  ْبن  َماِلِك ْبِن ج ْعش م 
« َدَخَلِت اْلع ْمَرة  ِف احلَْجِّ »َأَصاِبَعه  َواِحَدًة ِف اأْل ْخَرى، َوقَاَل:  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَشبََّك َرس ول  اهلِل 

  1.«اَل َبْل أِلََبِد أََبد  »َمرَّتَ نْيِ 

  ؟ال َحجُّ  ضَ ر  ف   متى 
، َوِقيَل: ،ِقيَل: َسَنَة ََخْس  فَ  احلَْجِّ  ضِ رْ ف َ قت اختلف العلماء ف و  َوِقيَل: َسَنَة  َسَنَة ِتْسع   َوِقيَل: َسَنَة ِستٍّ

 .َعْشر ، َوالصَِّحيح  َأنَّ احلَْجَّ ف ِرَض َسَنَة ِتْسع  ِمْن اْلِْْجَرةِ 

 (وشرط الوجوب خمسة أشياء: اإلسالم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  : ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.ط هوالشر 

 فإذا فقد شرط من هذه الشروط اخلمسة سقط وجوب احلج عمن مل تتوفر فيه.

}َوَلَقْد أ وِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن لقول اهلل تعاىل:  ؛شرط ف كل عبادة هوو  ،اإلسالمالشرط األول: 
  2.ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمل َك َولََتك وَننَّ ِمَن اخلَاِسرِيَن{قَ ْبِلَك لَئِ 

 (ل  ق  عَ ال  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
اْلَقَلم  َعْن ر ِفَع » :قَالَ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبَّ  َأنَّ  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  َعْن َعِليٍّ ِلَما ثَ َبَت ؛ الثاني: ال َعق ل  

   3.«ِن اْلَمْجن وِن َحَّتَّ يَ ْعِقلَ َثاَلثَة : َعِن النَّاِئِم َحَّتَّ َيْستَ ْيِقَظ، َوَعِن الصَِّبِّ َحَّتَّ ََيَْتِلَم، َوعَ 
 .ألنه أحد شرطي التكليفله، و  َقْصدَ ف صحة العبادة واجملنون ال  اْلِفْعِل َشْرط   َقْصدَ  َوأِلَنَّ 

ْساَلم ، َوالْ   .َعْقل  َشْرطَاِن لِلصِّحَِّة، َواْلو ج وبِ اإْلِ

 (.ال ب  ل وغ  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .ِمْن َشرَاِئِط التَّْكِليفِ الشرط الثاين َوأِلَنَّ اْلب  ل وَغ السابق،  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  ِليٍّ حلديث عَ  ؛الثالث: ال ب  ل وغ  

 .(كمال الحرية) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
                                                            

ِة النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ   -رواه مسلم - 1  1218َم، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َحجَّ
 22سورة الزمر: اآلية/  - 2
، كتاب الرجم، اجملنونة 3843حديث:  -كتاب احلدود، باب ف اجملنون يسرق أو يصيب حًدا  -َرَواه  أَب و َداو د - 3

 ، وصححه األلباين0170حديث رقم:  -تصيب احلد
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، دون َواْلب  ل وغ  َواحلْ رِّيَّة  َشْرطَاِن لِْلو ج وبِ ألن العبد موقوف على خدمة سيده،  ؛الحرية الرابع: كمال
 احلج والعمرة من الصب والعبد كما سيأيت. لصِّحَّةِ  ؛ِ لصِّحَّةِ ا

حَّان   ن  ك  لَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ه  ت  رَ م  ع  وَ  م  اَل س  اإل   ة  جَّ حَ  ن  عَ  ان  ز ئَ ي ج   اَل وَ  َوالرَّق يق   غ ير  الصَّ  م ن   َيص 
َا َصِبٍّ َحجَّ ُث َّ : »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن َعبَّاس  ِلَما ثَ َبَت  أمي 

َا عَ بَ َلَغ احْلِْنَث َعَلْيِه أَ  َا َأْعرَاِبٍّ َحجَّ ُث َّ َهاَجَر فَ َعَلْيِه َأْن ََي جَّ ِحجًَّة أ ْخَرى، َوأمي  ْبد  ْن ََي جَّ َحجًَّة أ ْخَرى، َوأمي 
 1.«َق فَ َعَلْيِه َأْن ََي جَّ ِحجًَّة أ ْخَرىتَ َحجَّ ُث َّ عَ 

 ف ي فَ َوَقفَ  َعادَ  إن   بَ ع َده   َأو   ال و ق وف   قَ ب لَ  يق  ق  الرَّ  قَ تَ عَ  و  أَ  الصَّغ ير   بَ َلغَ  فَإ ن  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   
َزأَ  َوق ت ه   اَلم   َحجَّة   َعن ه   ه  َأج   (.اإل  س 
ْحرَامِ  لِتَ ْعِينيِ  َتْصل ح   َحال   أِلَن ََّها ْحرَامِ  اْبِتَداءِ  َكَحالِ  اإْلِ ْصرِيِّ َوَعطَاِء ر وِّيَنا َعِن احلََْسِن اْلبَ قال البيهقي: ، اإْلِ

 ِإْن أ ْعِتَق ِبَعَرَفَة َأْجَزأَه ، َوِإْن أ ْعِتَق ِِبَْمع  َفَكاَن ِف َمَهلٍّ  ْبِن َأِب َربَاح  ِف َُمْل وك  َأَهلَّ بِاحلَْجِّ ُث َّ َعَتَق قَااَل:
  2.فَ ْليَ ْرِجْع ِإىَل َعَرَفَة َوجي ْزِيِه 

َرمَ  َيك ن   َلم   َما) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ق د ومٍ  َطَواف   بَ ع دَ  َوَسع ي   قَار ن ا، َأو   م ف ر د ا َأح 
َأَعاَده  ِف َوْقِتِه، جي ْزِئ ه  إْذ فَِإْن  ، َواَل ي ْشرَع  َتْكرَار ه ، ِبالف اْلو ق وفِ  ي ْشرَع  ُم َاَوزَة  َعَدِدهِ أِلَنَّ السَّْعَي، اَل 

 .، واَل َقْدَر َله  حَمْد ود  اْسِتَداَمت ه  َمْشر وَعة  

ز ئ  وََكَذا ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرة   ت ج   . (اَطَواف هَ  قَ ب لَ  َعَتقَ  َأو   بَ َلغَ  ن  إ   ال ع م 

 .ا، َوِإْن َأَعاَده  ِوفَاقًاَلَغ َأْو َعَتَق ِف َطَواِفهَ اَل جت ْزِئ  اْلع ْمَرة  َمْن ب َ 

ت طَاَعة  الخامس: ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   س  َلةٍ : وهي اال  ث ل ه   َتص ل ح   م ل ك  زَاٍد َورَاح  أو ملك ما يقدر  ل م 
به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضال عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضال 

 .(عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام
ت طَاَعة  : الخامس س    3.: }َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحج  اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{تعاىل اللَّه   لقول ؛اال 

س ِئَل َعْن قَ ْوِل اللَِّه: }َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرس وَل اللَِّه  ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن أََنس  ف َ 
 1.َسِبياًل{

                                                            

، والطِباين ف 1403ب  َحجِّ الصَِّبِّ، حديث رقم: ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَا -رواه البيهقي ف السنن الصغرى - 1
 2031حديث رقم:  -األوسط

 (232/ 1السنن الكِبى للبيهقي ) - 2
 30سورة آل عمران: اآلية/  - 3
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  2.«الزَّاد  َوالرَّاِحَلة  »ا السَِّبيل ؟ قَاَل: َفِقيَل: مَ 

3َأنَّ الرَّج َل ِإَذا َمَلَك زَاًدا َورَاِحَلًة َوَجَب َعَلْيِه احَلج . َعَلْيِه ِعْنَد َأْهِل الِعْلمِ َوالَعَمل  : اللَّه   َرمِحَه   قال الرتمذي
  

الزَّاد  »قَاَل:  .قَاَل: }َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ه  نْ عَ  َرِضَي اهلل  اخلَْطَّاِب  ْبنِ  َعْن ع َمرَ وروى ابن جرير 
  4.«َوالرَّاِحَلة  

 وهو قول أكثر أهل العلم.

 .السَِّبيل : الصِّحَّة   :بعضهم  قَالَ وَ 
 َلْيسَ  َصِحيًحا َشابًّا َكانَ  نْ فَإِ  َوالرَّاِحَلة ، الزَّاد  :  قَالَ { َسِبياًل  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ : }قَ ْولِهِ  ِف  الضَّحَّاِك، َوَعنِ 

، َله    َأنْ  النَّاسَ  اللَّه   َكلَّفَ : قَاِئل   َله   فَ َقالَ  َحجََّته ، يَ ْقِضيَ  َحَّتَّ  َوَعِقِبهِ  بَِأْكِلهِ  نَ ْفَسه   ي  َؤاِجرَ  َأنْ  فَ َعَلْيهِ  َمال 
ًوا، َوَلوْ  ِإلَْيهِ  اَلْنطََلقَ  َواللَّهِ  تَارَِكه ؟ َأَكانَ  ةَ ِبَكَّ  ِمريَاثًا لِبَ ْعِضِهمْ  َأنَّ  َلوْ : فَ َقالَ  اْلبَ ْيِت؟ ِإىَل  مَيْش وا  َكَذِلكَ  َحب ْ
  1احلَْج . َعَلْيهِ  جيَِب  

 (.إن كان في الطريق أمن فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
سمى شروط لزوم السعي، ومعناه أن من استكمل هذه ت َرمِحَه  اللَّه  اليت ذكرها املصنف  هذه الشروط

الشروط وجب عليه احلج، ولزمه السعي من عامه، وال جيوز له التأخري بناًء على أن األمر يقتضي الفور؛ 
َمْن أَرَاَد احلَْجَّ، : »مَ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َعِن اْبِن َعبَّاس  ِلَما ثَ َبَت 

، َوَتِضل  الضَّالَّة ، َوتَ ْعِرض  احْلَاَجة     2.«فَ ْلَيتَ َعجَّْل، فَِإنَّه  َقْد مَيَْرض  اْلَمرِيض 

ْساَلِم، أَرَْكانِ  َأَحد   وهو يفيد وجوب احلج على الفور َوأِلَنَّه    نَّ َوأِلَ . َكالصَِّيامِ  اْلَفْوِر، َعَلى َواِجًبا َفَكانَ  اإْلِ
 ِفْعِلِه، قَ ْبلَ  بِاْلَمْوتِ  يَْأَُث   َواَل  َغايَة   َغرْيِ  إىَل  ي  َؤخَّر   أِلَنَّه   اْلَواِجَباِت، ر تْ َبةِ  َعنْ  ُي ْرِج ه   الت ََّوس عِ  ِبِصَفةِ  و ج وبَه  
َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  النَِّب   فََأمَّا. ِفْعِلهِ  َعَلى ابَ ْعَدهَ  يَ ْقِدر   أََمارَة   اْلَمْوتِ  َعَلى َولَْيسَ  ِفْعل ه ، َله   جَي وز   َما فَ َعلَ  ِلَكْونِهِ 
َا َوَسلَّمَ  ، َسَنةَ  َمكَّةَ  فَ َتحَ  فَِإَّنَّ َا ََثَان  ، َسَنةَ  َأخََّره   َوِإَّنَّ ، َله   َكانَ  أَنَّه   فَ َيْحَتِمل   ِتْسع   ااِلْسِتطَاَعِة، َعَدمِ  ِمنْ  ع ْذر 

                                                                                                                                                                          

 30سورة آل عمران: اآلية/  - 1
، وملَْ ، وقال َهَذا َحِديث  َصِحيح  عَ 1214َأوَّل  ِكَتاِب اْلَمَناِسِك، حديث رقم:  -رواه احلاكم - 2 َلى َشْرِط م ْسِلم 

 ُي َرَِّجاه  
 (128/ 3سنن الرتمذي ت شاكر ) - 3
 (217/ 1تفسري الطِبي ) - 4
 (211/ 1تفسري الطِبي ) - 1
، 1032ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  التَِّجاَرِة ِف احلَْجِّ، حديث رقم:   -، وأبو داود1833حديث رقم:  -َرَواه  َأمْحَد   - 2

 ، بسند حسن2883ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  اخْل ر وِج ِإىَل احلَْجِّ، حديث رقم:   -َجهْ َواْبن  َما
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 اْلَعامِ  بَ ْعدَ  ََي جَّ  اَل » َأنْ : ي  َناِدي َبْكر   أَبَا بَ َعثَ  َحَّتَّ  احلَْجَّ  َفَأخَّرَ  اْلبَ ْيِت، َحْولَ  ع رَاةً  اْلم ْشرِِكنيَ  ر ْؤيَةَ  َكرِهَ  َأوْ 
،  1.«ع ْريَان   بِاْلبَ ْيتِ  َيط وفَ  َواَل  م ْشرِك 
 يَ ْومَ  َكَهْيَئِتهِ  الزََّمان   ِفيَها اْسَتَدارَ  الَّيِت  السََّنةِ  ِف  اعِ اْلَودَ  َحجَّةَ  َحجَّت ه   لَِتك ونَ  تَ َعاىَل  اللَّهِ  بَِأْمرِ  َأخََّره   أَنَّه   َوََيَْتِمل  

 .ِديَنه   اللَّه   َوي ْكِملَ  اجلْ م َعِة، َوقْ َفةَ  َوي َصاِدفَ  َواأْلَْرضَ  السََّمَواتِ  اللَّه   َخَلقَ 

ٍر َأو  َمَرٍض اَل ي  ر َجى ب  ر ؤ ه  َلز َمه  َأن  ي ق يَم ك بَ كَ َفإ ن  َعَجَز َعن  السَّع ي  لعذر  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َرَأة  ولو  نَائ ب ا ح رًّا   (.َيح جُّ َويَ ع َتم ر  َعن ه  م ن  بَ َلد ه   ام 

َوه َو  َكاَن ِنْضَو اخْلِْلَقةِ   َأوْ  ،ِكَِب  َأْو َمَرض  اَل ي  ْرَجى ب  ْرؤ ه  كَ  دائم عذر  بسبب  َحجِّ لْن َعَجَز َعِن السَّْعِي لمَ 
، أَْو َكاَنْت اَمْرأَة  ثَِقيَلًة اَل يَ ْقِدر  ِمثْ ل َها َأْن يَ رَْكَب إالَّ ِبََشقَّة  َشِديَدة  الذي ال يستطيع السفر  اْلَمْهز ول  

 ِمنْ أي  ِمْن بَ َلِدهِ  ْلَحجِّ َواْلع ْمَرةِ لِ  َمَناِسِكهِ  أداء ِف  من ينوب عنه َلزَِمه  َأْن ي ِقيمَ واستكمل الشروط السابقة 
 .َأْو ِمْن اْلَمْوِضِع الَِّذي أَْيَسَر ِمْنه   َحْيث  وجبا َعَلْيهِ 

َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه قَاَل: َكاَن الَفْضل  َرِديَف َرس وِل اللَِّه  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاس  ِلَما ثَ َبَت 
َها َوتَ ْنظ ر  ِإلَْيِه، َوَجَعَل النَِّب  َفَجاَءِت اْمَرأَة  ِمْن َخشْ  َوَسلَّمَ   َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعَم، َفَجَعَل الَفْضل  يَ ْنظ ر  ِإلَي ْ

َكْت حَلجِّ أَْدَر َيْصِرف  َوْجَه الَفْضِل ِإىَل الشِّقِّ اآلَخِر، فَ َقاَلْت: يَا َرس وَل اللَِّه ِإنَّ َفرِيَضَة اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه ِف ا
  2.، َوَذِلَك ِف َحجَِّة الَوَداعِ «نَ َعمْ »َأِب َشْيًخا َكِبريًا، اَل يَ ْثب ت  َعَلى الرَّاِحَلِة، أَفََأح ج  َعْنه ؟ قَاَل: 

 اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّىقَاَل: َجاَء َرج ل  ِمْن َخثْ َعم  ِإىَل َرس وِل اللَِّه  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الز بَ رْيِ 
ْساَلم ، َوه َو َشْيخ  َكِبري  اَل َيْسَتِطيع  ر ك وَب الرَّْحِل، َواحلَْج  َمْكت وب  عَ  َلْيِه، أَفََأح ج  فَ َقاَل: ِإنَّ َأِب أَْدرََكه  اإْلِ

َكاَن َعَلى أَبِيَك َدْين  فَ َقَضْيَته  َعْنه ، َأَكاَن أَرَأَْيَت َلْو  »قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: « أَْنَت َأْكبَ ر  َوَلِدِه؟»َعْنه ؟ قَاَل: 
 3.«فَاْحج ْج َعْنه  »قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: « َذِلَك جي ْزِئ  َعْنه ؟

 (.ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِئِب فَِإنَّه  اَل جي ْزِئ ه  ات َِّفاقًا؛ لِْلق ْدَرِة َعَلى اْلم ْبَدِل قَ ْبَل الش ر وِع ِف اْلَبَدِل  ِإَذا َحَصَل اْلب  ْرء  قَ ْبَل ِإْحرَاِم النَّافَ 

 .َكاْلم تَ َيمِّمِ 
 

                                                            

 (233/ 3املغِن البن قدامة ) - 1
ِكَتاب  احَلجِّ، باب احلج   -، ومسلم1113ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  و ج وِب احَلجِّ َوَفْضِلِه، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

  1334وَنومها أو للموت، حديث رقم:  عن العاجز لزمانة وهرم
، بسند 2211ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اْلَمَواِقيِت، حديث رقم:   -، والدارقطِن3300حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 صحيح
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َتن يبَ فلو مات قبل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر  َأن  َيس 
 .(عنه

َنَة َجاَءْت ِإىَل النَِّبِّ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن َعبَّاس   ِلَما ثَ َبتَ ألنه ف معِن الدين  َصلَّى َأنَّ اْمرَأًَة ِمْن ج َهي ْ
َها؟ قَاَل:  اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْم ح جِّي نَ عَ »فَ َقاَلْت: ِإنَّ أ مِّي َنَذَرْت َأْن ََت جَّ فَ َلْم ََت جَّ َحَّتَّ َماَتْت، أَفََأح ج  َعن ْ

َها، أَرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أ مِِّك َدْين  َأك ْنِت قَاِضَيًة؟ اْقض وا اللََّه فَاللَّه  َأَحق  بِاْلَوفَاءِ   1«.َعن ْ
 (.وال يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

: لَب َّْيَك َعْن  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ النَِّبَّ  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل   َعِن اْبِن َعبَّاس   ِلَما ثَ َبتَ  َع َرج اًل يَ ق ول  َسَِ
قَاَل: اَل، « َحَجْجَت َعْن نَ ْفِسَك؟»قَاَل:  -َأْو َقرِيب  يل  -قَاَل: َأخ  يل « ْن ش ب ْر َمة ؟مَ »ش ب ْر َمَة، قَاَل: 

  2.«جَّ َعْن ش ب ْر َمةَ ح جَّ َعْن نَ ْفِسَك ُث َّ ح  »قَاَل: 
ْساَلمِ  ؛فَِإْن َحجَّ َعْن َغرْيِِه قَ ْبَل نَ ْفِسهِ  ِه َعْن نَ ْفِسِه، فَ َلْم  ،اْنَصَرَف إىَل ِحجَِّة اإْلِ أِلَنَّه  َحجَّ َعْن َغرْيِِه قَ ْبَل َحجِّ

  ؛ للحديث السابق.جَي زْ 
 (.اأو محرم   اجد لها زوج  ، وهو أن تاا سادس  ط  شر  ال َمر َأة  وتزيد ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

شروط وجود حمرم ْلا، أو خروج الزوج معها، ، تزيد املرأة عن الرجل الشرط السادس: المحرم للمرأة
 : »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: قَاَل النَِّب   َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن َعبَّاس  ف َ 

َ
، اَل ت َساِفِر امل ْرأَة  ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرم 

َها َرج ل  ِإالَّ َوَمَعَها حَمَْرم   ، فَ َقاَل َرج ل : يَا َرس وَل اللَِّه ِإينِّ أ رِيد  َأْن َأْخر َج ِف َجْيِش َكَذا «َواَل َيْدخ ل  َعَلي ْ
 3.«اْخر ْج َمَعَها»وََكَذا، َواْمَرَأيت ت رِيد  احَلجَّ، فَ َقاَل: 

، ِذي َأوْ  َزْوج   َمعَ  إالَّ  لِْلَحجِّ  ت َساِفر   اَل  اْلَمْرأَةَ : اللَّه   َرمِحَه  سالم قال شيخ اإل  َمنْ  أَوْ  اْلَمْرأَةِ  َزْوج   َواْلَمْحَرم   حَمَْرم 
، َأوْ  بَِنَسب   التَّْأبِيدِ  َعَلى َعَلْيهِ  ََتْر م   َهة   َوْطءَ  النََّسب   َكانَ  َوَلوْ  َسَبب   4اْلع َلَماِء. َأْكَثرِ  ْول  ق َ  َوه وَ  زِنًا اَل  ش ب ْ

 وها الشرط شرط وجوب  ال شرط صحة  كما سيأيت. 

 
                                                            

َيِِّت، َوالرَّج ل  ََي ج  َعِن ا  -رواه البخاري - 1
ْرأَِة، حديث رقم: كَتاب  َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب  احَلجِّ َوالن ذ وِر َعِن امل

َ
، 1812مل

 1148ِكَتاب الصَِّياِم، بَاب  َقَضاِء الصَِّياِم َعِن اْلَميِِّت، حديث رقم:   -ومسلم
حديث رقم:  -، وابن ماجه1811ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  الرَّج ِل ََي ج  َعْن َغرْيِِه، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2

 ، وصححه األلباين2373
كتاب احلج، باب سفر   -، ومسلم1822كَتاب  َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب  َحجِّ النَِّساِء، حديث رقم:   -البخاريرواه  - 3

  1341املرأة مع حمرم إىل حج وغريه، حديث رقم: 
 (382/ 1الفتاوى الكِبى البن تيمية ) - 4
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 (.اف  لَ كَ م  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

ا فالصغري ال يكون حمرمً  ،ا وقدمنا أن التكليف جيمع أمرين البلوغ والعقلوشرط احملرم أن يكون مكلفً 
َها ََيْر م   نْ ُمَ  ا، وأيًضا يكونواجملنون ال يكون حمرمً  كاألب، واألخ، واالبن،   بَِنَسب   التَّْأبِيدِ  َعَلى َعَلي ْ

 .اهرةِ أو املصَ  كالرضاعِ  َسَبب   َأوْ  وغريهم،
 (.وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 يس ْلا حمرم؟قال إسحاق: قلت ألمحد: امرأة موسرة لألنه من سبيلها، 

 1قال أمحد: احملرم من السبيل.

َرمٍ بال  ت  جَ حَ  ن  إ  فَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.مَ ر  حَ  َمح 

 عن السفر بدون حمرم للحديث السابق، وألن النهي يقتضي التحرمي. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىلنهي النب 

 (.وأجزأها) :ه  َرمِحَه  اللَّ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 من على وقياًسا اجلهة، والنفكاك األركان، الكتمالفلو حجت املرأة بال حمرم صح حجها، وأجزأها، 
  .دين وعليه حج
   2.طَاَعة   ك لِّ  َسَفرِ  ِف  م تَ َوجِّه   َوَهَذا، حَمَْرم   َعَدمِ  َمعَ  آِمَنة   اْمَرأَة   ك ل   َوََت ج  : اللَّه   َرمِحَه   اإلسالم شيخقال 

                                                            

 (4227/ 3مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ) - 1
 (382، 381/ 1ن تيمية )الفتاوى الكِبى الب - 2
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َرام   اب  بَ   اإل  ح 
َرام   يف  ر  ع  ت َ   :اإل  ح 

ْحرَام   : ه َو نِيَّة  الد خ وِل ِف التَّْحِرمِي، َكأَنَّه  َي َرِّم  َعَلى نَ ْفِسِه الطِّيَب َوالنَِّكاحَ ًة: غَ ل   اإْلِ َوَأْشَياَء  َقاَل اْبن  فَاِرس 
: َأْشََّت إَذا َدَخَل ِف ا  .لشَِّتاِء، َوأَْرَبَع إَذا َدَخَل ِف الرَّبِيعِ ِمْن اللَِّباِس َكَما ي  َقال 

 .نِيَّة  الد خ وِل الن س كِ : َوَشْرًعا

يَقات  من  وهو واجب  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ه  فميقاته منزل   الميقات   دونَ  ه  منزل   ن  ومَ  ال م 
أِلَْهِل اْلَمِديَنِة، َذا  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىَقاَل: َوقََّت َرس ول  اهلِل  َماه  ن ْ عَ  َرِضَي اهلل  َعِن اْبِن َعبَّاس   ِلَما ثَ َبتَ 

َفِة، َوأِلَْهِل الشَّاِم اجلْ ْحَفَة، َوأِلَْهِل َُنْد ، قَ ْرَن اْلَمَنازِِل، َوأِلَْهِل اْلَيَمِن، يَ َلْمَلَم، قَا فَ ه نَّ َْل نَّ، َوِلَمْن »َل: احلْ َلي ْ
َذِلَك، َحَّتَّ َأْهل  ْيِهنَّ ِمْن َغرْيِ َأْهِلِهنَّ، ُمَّْن أَرَاَد احلَْجَّ َواْلع ْمَرَة، َفَمْن َكاَن د ونَ ه نَّ َفِمْن َأْهِلِه، وََكَذا َفكَ أََتى َعلَ 

َها   1.«َمكََّة ي ِهل وَن ِمن ْ
ذ وا ِبر ْخَصِة اللَِّه ِفيَها، فَِإنَّه  َعَسى َأْن ي ِصيَب قَاَل َعطَاء : ا ْنظ ر وا َهِذِه اْلَمَواِقيَت الَّيِت و ق َِّتْت َلك ْم، َفخ  

ْحرَاِم َأْعَظم  ِمْن َذِلَك. ْنَب ِف اإْلِ  َأَحد ك ْم َذنْ ًبا ِف إْحرَاِمِه، فَ َيك وَن َأْعَظَم ِلِوْزرِِه، فَِإنَّ الذَّ

 اَت، َفاَل َحجَّ َله .قَاَل: َمْن تَ َرَك اْلِميقَ أَنَّه   ر ِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ج بَ رْي  وَ 
 النَّاسِ  بِاْخِتاَلفِ  َُيَْتِلفْ  ملَْ  احلَْجِّ، أَرَْكانِ  ِمنْ  َكانَ  َلوْ  فَِإنَّه   أَْوىَل؛ اجلْ ْمه ور   َعَلْيهِ  قدامة: َوَما ابن قَالَ 

  2.َوالطََّوافِ  َكاْلو ق وفِ  َواأْلََماِكِن،

عَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرام  َواَل يَ ن   ر   َمَع و ج ود   ق د  اإل  ح  غ َماء  َأو  ال ج ن ون  َأو  السُّك   .(اإل  
 ِة.ْهِليَّ األَ  م  فقدهوَ ، َعَدِم وجود النية منهملِ 

 (.إال بالردة   لم يبطل   وإذا انعقدَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  3{.كَ لقوله تعاىل: }لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمل  

 

                                                            

ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َمَواِقيِت   -، ومسلم1122ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  م َهلِّ َأْهِل الشَّْأِم، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 1181احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، حديث رقم: 

 (211/ 3املغِن البن قدامة ) - 2
 21سورة الزمر: اآلية/  - 3
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 (.لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل األول) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ْحرَاِم إالَّ اللَّه   َرمِحَه   قَاَل اْبن  اْلم ْنِذرِ  : َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ احلَْجَّ اَل يَ ْفس د  بِِإتْ َياِن َشْيء  ِف َحاِل اإْلِ

 1اجلَِْماَع.

 َوقَ ْعت إينِّ : فَ َقالَ  َسأََله ، َرج اًل  َأنَّ  ع َمَر، اْبنِ  َعنْ  ر ِويَ  َما َذِلكَ  ِف  َواأْلَْصل  : اللَّه   َرمِحَه   ابن قدامةقال 
 َوِحلَّ  ،يَ ْقض ونَ  َما فَاْقض وا النَّاِس، َمعَ  َوَأْهل ك أَْنتَ  اْنطَِلقْ  َحجَّك، أَْفَسْدت: فَ َقالَ . حم ْرَِمانِ  َوََنْن   بِاْمَرَأيت،

 أَيَّام   َثاَلثَةَ  َفص وَما جتََِدا، ملَْ  فَِإنْ  َهْديًا، َواْهِديَا َواْمَرأَت ك، أَْنتَ  فَاْحج جْ  اْلم ْقِبلِ  اْلَعامِ  ِف  َكانَ  فَِإَذا َحل وا، إَذا
َعةً  احلَْجِّ، ِف  ، اْبن   قَالَ  وََكَذِلكَ . َرَجْعت مْ  إَذا َوَسب ْ  َعْصرِِهمْ  ِف  َْل مْ  نَ ْعَلمْ  ملَْ . َعْمر و ن  بْ  اللَّهِ  َوَعْبد   َعبَّاس 

 2.َم َاِلًفا

 .(وال يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  3.تعاىل: }َوأمت وا احلَْجَّ َواَلع ْمَرَة لِلَِّه{ اهلل لقول

اخلَْطَّاِب َوَعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلب  َوأَبَا ه َريْ َرَة س ِئل وا: َعْن َرج ل  َأَصاَب  َعْن َماِلك  أَنَّه  بَ َلَغه ، َأنَّ ع َمَر ْبنَ ملا ورد 
يَ ن ْف َذاِن مَيِْضَياِن ِلَوْجِهِهَما َحَّتَّ يَ ْقِضَيا َحجَّه َما. ُث َّ َعَلْيِهَما َحج  قَاِبل  »َأْهَله  َوه َو حم ْرِم  بِاحلَْجِّ؟ فَ َقال وا: 

: ، قَ «َواْْلَْدي     4.«َوِإَذا َأَهالَّ بِاحلَْجِّ ِمْن َعام  قَاِبل  تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَ ْقِضَيا َحجَّه َما»اَل َوقَاَل َعِلي  ْبن  َأِب طَاِلب 
 ؛ وألن احلج ال يبطل إال بالردة عياًذا باهلل تعاىل.وملَْ ي  ْعَرف  َْل ْم َم َاِلف  

 (.ير من أراد اإلحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضلويخ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِإينِّ َلِو اْستَ ْقبَ ْلت  ِمْن أَْمرِي »قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  :َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ ملا ثبت 

  1.«، َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم لَْيَس َمَعه  َهْدي  فَ ْلي ْحِلْل َوْلَيْجَعْلَها ع ْمَرةً َما اْسَتْدبَ ْرت  ملَْ َأس ْق اْْلَْدَي َوجلَََعْلت  َها ع ْمَرةً 

 ألصحابه بالتمتع دليل على أنه أفضل من القرآن واإلفراد. َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ وأمره 

 (.أو ينوي اإلفراد) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

                                                            

 (277/ 3لى مذاهب العلماء البن املنذر )اإلشراف ع - 1
 (378/ 3املغِن البن قدامة ) - 2
 132سورة البقرة: اآلية/  - 3
 111ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َهْدِي اْلم ْحرِِم ِإَذا َأَصاَب َأْهَله ، حديث رقم:   -رواه مالك - 4
   -رواه البخاري - 1

َ
: تَ ْقِضي احلَاِئض  امل َناِسَك ك لََّها ِإالَّ الطََّواَف بِاْلبَ ْيِت، َوِإَذا َسَعى َعَلى َغرْيِ و ض وء  ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب 

ْرَوِة، حديث رقم: 
َ
 1211بَ نْيَ الصََّفا َوامل
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َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلل  ملن أهل باحلج وحده من أصحابه، ف َ  اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى إلقرار النب 
َها، أَن ََّها قَاَلْت: َخَرْجَنا َمَع َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع، َفِمنَّا مَ  ْن َعن ْ

َوَأَهلَّ َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه »جٍّ َوع ْمَرة ، َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ بِاحلَْجِّ، َأَهلَّ ِبع ْمَرة ، َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِِبَ 
، َفَأمَّا َمْن َأَهلَّ ِبع ْمَرة  َفَحلَّ، َوأَمَّا َمْن َأَهلَّ ِِبَجٍّ أَْو مَجََع احلَْجَّ َواْلع ْمَرَة، فَ َلْم «َوَسلََّم بِاحلَْجِّ 
  1.َكاَن يَ ْوم  النَّْحرِ َيَِل وا، َحَّتَّ  

 .(ال ق َرانَ  و  أَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: ف َ مًعا؛  َواْلع ْمَرةَ  َأَهلَّ بِاحلَْجِّ فقد  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لفعل النب 

قَاَل: ِبَا َأَهلَّ « ِبَا َأْهَلْلَت؟»َعْنه  َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَيَمِن، فَ َقاَل: َقِدَم َعِليٌّ َرِضَي اللَّه  
  2.«َلْواَل َأنَّ َمِعي اْلَْدَي أَلَْحَلْلت  »ِبِه النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: 

: َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعِليِّ لاهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  َرس ول   قَالَ  :قَالَ  َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه  ِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ وَ 
: الله مَّ، ِإينِّ أ ِهل  ِبَا َأَهلَّ ِبِه َرس ول َك، قَاَل: « َماَذا ق  ْلَت ِحنَي فَ َرْضَت احلَْجَّ؟» ْدَي فَِإنَّ َمِعَي اْلَْ »قَاَل ق  ْلت 

  3.«َفاَل َتَِل  

، َأنَّ اْبَن ع َمَر، أَرَاَد احلَْجَّ َعاَم نَ َزَل احلَْجَّاج  بِاْبِن الز بَ رْيِ، َفِقيَل َله : ِإنَّ النَّاسَ وَ  ،   َعْن نَاِفع  نَ ه ْم ِقَتال  َكاِئن  بَ ي ْ
َأْصَنع  َكَما  [ 21{ ]األحزاب: َحَسَنة   اهلِل أ ْسَوة   َوِإنَّا ََنَاف  َأْن َيص د وَك، فَ َقاَل: }َلَقْد َكاَن َلك ْم ِف َرس ولِ 

ِإَذا َكاَن ِبظَاِهِر  َصَنَع َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإينِّ أ ْشِهد ك ْم َأينِّ َقْد َأْوَجْبت  ع ْمَرًة، ُث َّ َخرََج َحَّتَّ 
: أ ْشِهد ك ْم  -ِة ِإالَّ َواِحد ، اْشَهد وا اْلبَ ْيَداِء، قَاَل: َما َشْأن  احلَْجِّ َواْلع ْمرَ  َأينِّ َقْد َأْوَجْبت   -قَاَل اْبن  ر ْمح 

يًعا، َحَّتَّ َقِدَم َمكَّ  َة، َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت َحجًّا َمَع ع ْمَريت، َوَأْهَدى َهْديًا اْشتَ رَاه  ِبق َدْيد ، ُث َّ اْنطََلَق ي ِهل  ِِبَِما مجَِ
ْنه ، َحَّتَّ  َمْرَوِة وملَْ يَزِْد َعَلى َذِلَك، وملَْ يَ ْنَحْر، وملَْ ََيِْلْق، وملَْ ي  َقصِّْر، وملَْ ََيِْلْل ِمْن َشْيء  َحر َم مِ َوبِالصََّفا َوالْ 

ِل  . َوقَاَل اْبن  ع َمَر: َكاَن يَ ْوم  النَّْحِر فَ َنَحَر َوَحَلَق، َورََأى َأْن َقْد َقَضى َطَواَف احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة ِبَطَواِفِه اأْلَوَّ 
  4.«َكَذِلَك فَ َعَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ »

 
                                                            

ل  احلَاِئض  بِاحَلجِّ َوالع ْمَرِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 : َكْيَف هتِ  حديث  -، ومسلم313ِكَتاب  احلَْيض، بَاب 
 1211رقم: 

َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َمْن َأَهلَّ ِف َزَمِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكِإْهاَلِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل    -رواه البخاري - 2
 1217َسلََّم َوَهْدِيِه، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِإْهاَلِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه وَ   -، ومسلم1118حديث رقم: 

 رواه مسلم وتقدم خترجيه - 3
ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  بَ َياِن َجَواِز   -مسلم 1247ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َطَواِف الَقارِِن، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4

ْحَصاِر َوَجَواِز اْلِقرَاِن، حديث رقم:   1237التََّحل ِل بِاإْلِ
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ه ر  ال َحجِّ ث   وَ : ه  التََّمتُّع  ف) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرة  ف ي َأش  ر َم ب ال ع م   م  ر  ح  ي   اهَ ن   م   ه  اغ  رَ ف َ  دَ ع  ب َ  مَّ َأن  ي ح 
 .(جِّ بال حَ 

َعْن ملا ثبت  ؛يَ ْوم  الت َّْرِويَةِ  َيرم باحلج ُث بعد فراغه منها ،ِصَفة  التََّمت ِع: َأْن َي ْرَِم بِاْلع ْمَرِة ِف َأْشه ِر احلَْجِّ 
 َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن  َفَحلَّ النَّاس  ك ل ه ْم َوَقصَّر وا، ِإالَّ النَِّبَّ » :قَالَ  َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه 

  1.«َكاَن َمَعه  َهْدي ، فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوم  الت َّْرِويَِة تَ َوجَّه وا ِإىَل ِمًِن، فََأَهل وا بِاحلَْجِّ 
ر َم ب ال َحجِّ ثم بعد فراغه منه يحرم ب) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َراد : َأن  ي ح  ف    .(العمرةَواإل  

: َوه َو َأْجَود   العلماءِ  من هذا قول بعضِ َوَأْجَود   فْ رَاد  َأْن اَل يَْأيتَ ِف َأْشه ِر احلَْجِّ ِبَغرْيِِه. قَاَل الزَّرَْكِشي  2.اإْلِ
  

َمتِّع  أِلَنَّه  لَْيَس َعَلى م ْعَتِمر  بَ ْعَد َلْو ََتَلََّل ِمْنه  ِف يَ ْوِم النَّْحِر ُث َّ َأْحَرَم ِفيِه ِبع ْمَرة ، فَ َلْيَس ِب تَ سبب ذلك أنه وَ 
 .احلَْجِّ َهْدي ، ِبَدلِيِل فَ َواِت احلَْجِّ ِفيهِ 

ر مَ  َأن   وَ : ه  ان  رَ ق  ال  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرة   ي ح  في  عليها قبل الشروع   ال َحجَّ  ل  خ  د  ثم ي   بال ع م 
 .(طوافها

ْحرَاِم الثَّاين َشْيء  َهذَ قال ف اإلنصاف:   .ا الصَِّحيح  ِمْن اْلَمْذَهِب. بَِناًء َعَلى أَنَّه  اَل يَ ْلَزم  بِاإْلِ

َرمَ فإن ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    . (به ثم بها لم يصح َأح 
وملَْ  ،أِلَنَّه  ملَْ يَرِْد ِبِه أَثَ ر  وملَْ َيْسَتِفْد ِبِه فَاِئَدةً ، ِِبَاْن َأْحَرَم بِاحلَْجِّ ُث َّ أَْدَخَل َعَلْيِه اْلع ْمَرَة ملَْ َيِصحَّ إْحرَام ه  مَ 

ْحرَاِم الثَّاين َشْيء   الختصاصه بالوقوف  اْلع ْمَرةِ قوي وآكد من أ احلَْجَّ  أِلَنَّ ؛ وَ َيِصْر قَارِنًا؛ أِلَنَّه  اَل يَ ْلَزم ه  بِاإْلِ
 .وىوالرمى واملبيت والضعيف ال يدخل على الق

 عمرة؟ إليه يضم ِبج أهل من: قلت راهويه بن إسحاققال 

 3.أَسعه مل: قال
 بذلك يرد مل ألنه قارناً  يصر ومل يصح مل عمرة؛ عليه أدخل ُث ِبج أحرم فإن: اللَّه   َرمِحَه   قال ابن قدامة

 غريي وال احلج، امبإحر  لزمه ما على عمالً  يزيده ال ِبا إحرامه ألن األثر؛ به جاء ما معِن ف هو وال أثر
  4.العمرة على احلج إدخال ِبالف ترتيبه

                                                            

 ه مسلم وتقدم خترجيهروا - 1
 (34/ 3شرح الزركشي على َمتصر اخلرقي ) - 2
 (2118/ 1مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ) - 3
 (403/ 1الكاف ف فقه اإلمام أمحد ) - 4
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َرَم َوَأط َلَق َصحَّ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(فَ َلغ و   َوَما َعم َل قَ ب لَ  اءَ ا شَ َصَرَفه  لمَ وَ  َوَمن  َأح 
ْ ن س ًكا،  ْ  َلمْ فَمْن َأْحَرَم َوَأْطَلَق، بَِأْن ملَْ ي  َعنيِّ  ،َصحَّ إْحرَام ه ، َنصَّ َعَلْيهِ  فراًدا، أو قرانًا، أو متتًعا،إ ي  َعنيِّ

 .ِبَْحظ ورَاتِهِ لَِتَأك ِدِه وََكْونِِه اَل َُيْر ج  ِمْنه  

 (.لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َها، أَن ََّها قَاَلتْ ف : َخَرْجَنا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَِّة الَوَداِع، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ

َوَأَهلَّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه »َفِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِبع ْمَرة ، َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِِبَجَّة  َوع ْمَرة ، َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ بِاحَلجِّ 
  1.، فََأمَّا َمْن َأَهلَّ بِاحَلجِّ، َأْو مَجََع احَلجَّ َوالع ْمَرَة، ملَْ َيَِل وا َحَّتَّ َكاَن يَ ْوم  النَّْحرِ «َم بِاحَلجِّ َوَسلَّ 

َتر َط فَ يَ ق وَل: اللَّه مَّ إنِّي أ ر يد  النُّس َك ال ف اَلن يَّ فَ َيسِّر  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   نِّي َوَأن  َيش  ه  ل ي َوتَ َقب َّل ه  م 
َتن يفَ  َوإ ن  َحَبَسن ي َحاب س   لِّي َحي ث  َحَبس   .(َمح 

َعَلى ض َباَعَة بِْنِت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىقَاَلْت: َدَخَل َرس ول  اهلِل  اَرِضَي اللَّه  َعن ْهَ َعْن َعاِئَشَة  ِلَما ثَ َبتَ 
ح جِّي »قَاَلْت: َواهلِل، َما َأِجد ين ِإالَّ َوِجَعًة، فَ َقاَل َْلَا: « أََرْدِت احلَْجَّ؟»فَ َقاَل َْلَا:  اَرِضَي اللَّه  َعن ْهَ  الز بَ رْيِ 

 2.«َواْشرَتِِطي، َوق ويل الله مَّ، حمَِلِّي َحْيث  َحَبْسَتِِن 

استكمال  بينه وبني املرض   ، أو ُياف أن َيولَ عن البيتِ  د  صَ وهذا ملن كان يغلب على ظنه أنه ي  
به  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىمناسك احلج، فال يستحب االشرتاط على اإلطالق، ولو كان كذلك ألمر النب 

 .َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىأصحابه ولفعله النب 

َتف يد  َما  َتر  الابه َيس   :ط  اش 
فَِإنَّ َلِك » :ِف رَِوايَة  النََّساِئيِّ  ِلَما ثَ َبتَ  ؛َعَلْيهِ َوََنْوِِه َحلَّ َواَل َشْيَء  َيْسَتِفيد : أَنَّه  َمََّت ح ِبَس ِبََرض  َأْو َعد وٍّ 

  3.«َعَلى َربِِّك َما اْسَتثْ نَ ْيتِ 

                                                            

ِلَمْن ملَْ َيك ْن َمَعه  َهْدي ، حديث  ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  التََّمت ِع َواإِلق ْرَاِن َواإِلف ْرَاِد بِاحَلجِّ، َوَفْسِخ احَلجِّ   -رواه البخاري - 1
ْحرَاِم، َوأَنَّه  جَي وز  ِإف َْراد  احلَْجِّ َوالتََّمت ِع َواْلِقَراِن، َوَجوَ   -، ومسلم1122رقم:  اِز ِإْدَخاِل ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  بَ َياِن و ج وِه اإْلِ

 1211ْن ن س ِكِه، حديث رقم: احلَْجِّ َعَلى اْلع ْمَرِة، َوَمََّت َيَِل  اْلَقارِن  مِ 
يِن، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َجَواِز   -، ومسلم1783ِكَتاب  النَِّكاِح، بَاب  اأَلْكَفاِء ِف الدِّ

 1270اْشرتَاِط اْلم ْحرِِم التََّحل َل ِبع ْذِر اْلَمَرِض َوََنْوِِه، حديث رقم: 
ِمْن ِكَتاِب  -، والدارمي2022َتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، َكْيَف يَ ق ول  ِإَذا اْشتَ َرَط، حديث رقم: كِ   -رواه النسائي - 3

 ، وصححه األلباين1812اْلَمَناِسِك، بَاب  ااِلْشرتَاِط ِف احلَْجِّ، حديث رقم: 
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َرام   ظ ورَات  اإل ح   بَاب  َمح 
ْحرَاِم  ْحظ ورَاتِ ِبَ  املراد     ه.امِ ِإْحرَ حال ََيْر م  َعَلى اْلم ْحرِِم ِفْعل ه نَّ األمور اإْلِ

 َولَِيَتذَكََّر بِالتََّجر ِد َواحلِْْكَمة  ِف َمْنِع اْلم ْحرِِم ِمَن اللَِّباِس َوالطِّيِب اْلب  ْعد  َعِن الت ََّرف ِه َوااِلتَِّصاف  ِبِصَفِة اخْلَاِشعِ 
  1.اِب اْلَمْحظ ورَاتِ اْلق د وَم َعَلى َربِِّه فَ َيك وَن أَقْ َرَب ِإىَل م رَاقَ َبِتِه َواْمِتَناِعِه ِمَن اْرِتكَ 

 (وهي سبعة أشياء) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

ْحرَامِ  حَمْظ ورَات    ، وقيل تسعة.أمورسبعة  باالستقراء والتتبع اإْلِ

يطَ  تَ َعمََّد ل ب سَ أحدهما: ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(على الرجل حتى الخفين ال َمخ 
َرام   ظ ورَات  َمح  من  ولاأل َعِن اْبِن ع َمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  ملا ثبت  ؛لرجلل اْلَمِخيطَ  تَ َعمََّد ل ْبسَ  :اإل  ح 

ْحرِم ؟ فَ َقاَل: 
 
َواَل اَل يَ ْلَبس  الَقِميَص، َواَل الِعَماَمَة، َواَل السَّرَاِويَل، »َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرج اًل َسأََله : َما يَ ْلَبس  امل

ْليَ ْقَطْعه َما َحَّتَّ َيك ونَا الب  ْرن َس، َواَل ثَ ْوبًا َمسَّه  الَوْرس  َأِو الزَّْعَفرَان ، فَِإْن ملَْ جيَِِد الن َّْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبِس اخل فَّنْيِ، وَ 
  2.«ََتَْت الَكْعبَ نْيِ 

، وعن اإلمام َوْليَ ْقَطْعه َما َحَّتَّ َيك ونَا ََتَْت الَكْعبَ نْيِ  فَ ْليَ ْلَبِس اخل فَّنْيِ إبتداًء الن َّْعَلنْيِ  جيَِد  فإن كان الرجل ال 
: ملا ثبت ؛ أمحد رواية ثانية، جواز لبس اخلفني ملن مل جيد نعلني وال جيب عليه قطعهما َعِن اْبِن َعبَّاس 

ْلَبْس َسرَاِويَل، َوَمْن ملَْ جيَِْد نَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس َمْن ملَْ جيَِْد ِإزَارًا فَ ْلي َ »َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
  3.«خ فَّنْيِ 

 َعَلى اْلم َقيَّدِ  اْبِن َعبَّاس  ف حديث  اْلم ْطَلق   ل  مَ َيْ واختلف العلماء ف اجلمع بني احلديثني فقال بعضهم: 
 .اْبِن ع َمرَ ف حديث 

 َحِديث  ، َعبَّاس  َكاَن ِبَعَرفَات   اْبنِ  َحِديث  فإن  ْبِن ع َمرَ اناسخ حلديث َعبَّاس   اْبنِ  َحِديث  وقال بعضهم 
ْحرَامِ   اْبِن ع َمرَ    .َكاَن بِاْلَمِديَنِة قَ ْبَل اإْلِ

عما اليلبسه احملرم وقد سئل عما يلبسه؛ ألن ما يلبسه احملرم ال  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ وإَّنا أجاب النب 
 ينحصر.

                                                            

 (474/ 3فتح الباري البن حجر ) - 1
ْحرِم  ِمَن الث َِّياِب، حديث رقم:  ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َما الَ   -رواه البخاري - 2

 
ِكَتاب  احَلجِّ،   -، ومسلم1143يَ ْلَبس  امل

  1100باب ما يباح للمحرم ِبج أو عمرة، حديث رقم: 
 1874ِكَتاب  اللَِّباِس، بَاب  السََّراِويِل، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
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  (.ينٍ ط  و ب  لَ وَ  ل  ج  ن الرَّ م   الرَّأ س   تَ غ ط َية   د  م  عَ : ت َ الثَّان ي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ختمري من ُمنوع احملرم أن على ، قال ابن املنذر أمجع أهل العلمإمْجَاًعا ،لرَّج ل  ل تَ غ ط َية  الرَّأ س   ن ي:الثَّا

  1.رأسه

َنَما َرج ل  َواِقف  ِبَعَرَفَة، ِإْذ َوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه، فَ َوَقَصْته  َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَّ وملا ثبت  ه  َعن ْه ْم، قَاَل: بَ ي ْ
، َفِإنَّه  اْغِسل وه  ِبَاء  َوِسْدر ، وََكفِّن وه  ِف ثَ ْوبَ نْيِ، َواَل َت َنِّط وه ، َواَل خت َمِّر وا رَْأَسه  »النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  2.«ي  ب َْعث  يَ ْوَم الِقَياَمِة م َلب ًِّيا

اْبِن ع َمَر، َأنَّ النَِّبِّ َصلَّى اهلل  فعن  ،نَ َهى اْلم ْحرَِم َعْن ل ْبِس اْلَعَماِئِم َواْلبَ رَاِنسِ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ أِلَنَّه  وَ 
  3.«سَّرَاِويلَ ، َواَل الاْلَقِميَص، َواَل اْلِعَماَمةَ  م  اَل يَ ْلَبس  اْلم ْحرِ »َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 .(بمحمل أو استظالل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

فيه نظر بل املمنوع منه احملرم هو ما غطى رأسه وكان مالصقا له، أو ما كان مفصال على قدر الرأس ملا 
َوأََمَر ِبق بَّة  ِمْن َشَعر  ت ْضَرب  َله  »وفيه:  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ب ف حجة النَجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، ثبت عن 

  4.«بَِنِمَرةَ 
تِِه قَاَلْت: وملا  َة اْلَوَداِع، فَ َرأَْيت  »َعْن أ مِّ احلْ َصنْيِ، َجدَّ َحَجْجت  َمَع َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َحجَّ

َا آِخذ  ِِبِطَاِم نَاَقِة النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َواآْلَخر  رَاِفع  ثَ ْوبَه  َيْست  ر  أ َساَمَة َوبِ  ، اَلاًل، َوَأَحد مه  ه  ِمَن احلَْرِّ
  1.«َحَّتَّ َرَمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةِ 

: ِاْضَح ِلَمْن رًِما َقَد اْسَتَظلَّ ِبع وِد، فَ َقالَ ؛ أَنَّه  رََأى َرج اًل حم ْ َعِن اْبِن ع َمرَ وإَّنا قال الفقهاء ذلك ملا ورد 
  2َأْحَرْمَت َله .

، من الصحابة خالفه غريه  ع َمَر  ْبنِ  اهللِ  دِ بْ ، وفعل عَ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ والعِبة بالثابت عن النب 
 والتابعني.

                                                            

 (13اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 1
ْحرِِم ِإَذا َماَت، حديث رقم:  كَتاب    -رواه البخاري - 2

 
ِكَتاب  احلَْجِّ،  -، ومسلم1811َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب  س نَِّة امل

 1272حديث رقم:  ،بَاب  َما ي  ْفَعل  بِاْلم ْحرِِم ِإَذا َماتَ 
 رواه البخاري ومسلم وتقدم خترجيه  - 3
 وتقدم رواه مسلم - 4
اْسِتْحَباِب َرْمِي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة يَ ْوَم النَّْحِر رَاِكًبا، َوبَ َياِن قَ ْولِِه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب    -رواه مسلم - 1
 1238، حديث رقم: «لَِتْأخ ذ وا َمَناِسَكك مْ »
 14427حديث رقم:  –رواه ابن أِب شيبة  - 2
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 وال بأس ِبمل متاعه على رأسه، وكذا وضع يده على رأسه.

 (.األنثى نَ م   الوجه   تغطية  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ ْلم َصنِّ ا قَ ْول  
ْحرَامِ و  ْرأَِة وَ تغطية   :ِمْن حَمْظ ورَاِت اإْلِ

َ
ملا ثبت َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما، قَاَل: قَاَل ا؛ هَ هَ جْ امل

ْحرَِمة ، َواَل تَ ْلَبِس الق فَّاَزْينِ اَل تَ ْنتَ »َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّب  
 
َْرأَة  امل

  1.«ِقِب امل

 (.لكن تسدل على وجهها لحاجة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، ولو كانت مالصة للوجه، ألن املنهي ا تسترت به مثل البيشة أو الغشوةالبأس بأن تضع على وجهها شيئ

ك نَّا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوََنْن  »َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: د ملا ور عنه النقاب، وما ف معناه؛ 
  2.«حم ْرِم وَن، فَِإَذا َلِقيَ َنا الرَّاِكب  َأْسَدْلَنا ثَِيابَ َنا، ِمْن فَ ْوِق ر ء وِسَنا، فَِإَذا َجاَوَزنَا، َرفَ ْعَناَها

 (.الطَّيب   َشمِّ  َقص د  : الثَّال ث  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
قَاَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه  :وفيهَوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه، فَ َوَقَصْته  حلديث الذي  ؛الطَّيب   َشمِّ  َقص د   :الثَّال ث  
س وه  ِطيًبا» َوَسلََّم:    3«.َواَل متِ 

َواَل ثَ ْوبًا َمسَّه  » :َما يَ ْلَبس  اْلم ْحرِم  فَ َقاَل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ فيَما َرِضَي اللَّه  َعن ْه  اْبِن ع َمَر  وحلديث
  4«.اْلَوْرس  َأِو الزَّْعَفرَان  

 (.ومس ما يعلق) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 يعِن بيده من الطيب، ألن فيه تطييبا ليده.

 (.شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه واستعماله في أكل أو ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، فيه نظر، فإن املنهي عنه الطيب، أما ما وجدت له رائحة وال يتطيب به فال بأس به، كرائحة الفاكهة

 .  والروائح اليت تكون ف الصابون إذا مل تكن طيًبا

رأسه ناسيا أو جاهال أو مكرها فال شيء فمن لبس أو تطيب أو غطى  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  (.عليه

                                                            

ْحرَِمِة، حديث رقم: كَتاب  َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب  مَ   -رواه البخاري - 1
 
َهى ِمَن الطِّيِب لِْلم ْحرِِم َوامل  1838ا ي  ن ْ

، وضعفه 2331ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  اْلم ْحرَِمِة، َتْسد ل  الث َّْوَب، َعَلى َوْجِهَها، حديث رقم:  -رواه ابن ماجه - 2
 األلباين

 تقدم خترجيه - 3
 تقدم خترجيه - 4
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ِإنَّ اللََّه َقْد جَتَاَوَز َعْن »قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َأِب َذرٍّ اْلِغَفارِيِّ 
  1.«هِ أ مَّيِت اخلَْطََأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْست ْكرِه وا َعَليْ 

 .(ومتى زال عذره أزاله في الحال وإال فدى) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ، فإن استمر فعليه الفدية.كأن يتذكر الناسي، أو يعلم اجلاهل، أو يزول اإلكراه

 (.ف  ن  األَ  نَ و م  لَ وَ  إزَاَلة  الشَّع ر  م ن  ال َبَدن  : بع  ارَّ ال) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِلَقْوِل اللَِّه  ؛ِباَل ع ْذر  يَ َتَضرَّر  بِِإبْ َقاِء الشَّْعرِ  ،َأْو نَ ْتف  َأْو َغرْيِهِ  صٍّ ِِبَْلق  َأْو قَ  ،إزَاَلة  الشَّع ر  م ن  ال َبَدن   بع :ارَّ ال

ل َغ اْْلَْدي  حمَِلَّه  َفَمْن َكانَ  ِمْنك ْم َمرِيضاً َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَة  ِمْن  تَ َعاىَل: }َوال ََتِْلق وا ر ؤ وَسك ْم َحَّتَّ يَ ب ْ
}   2.ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ن س ك 

َكاَن ِب أًَذى ِمْن رَْأِسي َفح ِمْلت إىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه   َرِضَي اللَّه  َعْنه  ع ْجَرَة  ْبنِ  َكْعبِ   ملا ثبت عنوَ 
اْلَقْمل  يَ تَ َناثَ ر  َعَلى َوْجِهي، فَ َقاَل:  َما ك ْنت  َأَرى اجلَْْهَد َقْد بَ َلَغ ِبك َما أََرى، َأجتَِد  َشاًة ؟ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 

{ ]البقرة:  : اَل، فَ نَ َزَلْت اآْليَة  }َفِفْديَة  ِمْن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ن س ك  [ قَاَل:  ه َو َصْوم  َثاَلثَِة 132ق  ْلت 
  3.َأْو إْطَعام  ِستَِّة َمَساِكنَي ِنْصَف َصاع  ِنْصَف َصاع  َطَعاًما ِلك لِّ ِمْسِكني  أَيَّام  

  4وأمجعوا على أن احملرم ُمنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتالفه ِبزه، أو نورة، وغري ذلك.قال ابن املنذر: وَ 

 .(وتقليم األظافر) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ، َكَحْلِق الشَّْعِر.َبْت َعَلْيِه اْلِفْديَة  ، فَ َوجَ أِلَْجِل الت ََّرف هِ  هِ إزَالَتِ من أَزَاَل َما م ِنَع وقد لت ََّرف ِه يفعل لنَّه  ألَ 

 .، َكَشْعِر اْلَبَدِن َمَع َشْعِر الرَّْأسِ اَل مَيَْنع  ِقَياَسه  َعَلْيهِ َوَعَدم  النَّصِّ ِفيِه 

  1.ن وع  ِمْن َأْخِذ َأْظَفارِهِ مْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اْلم ْحرَِم ُمَْ : أَ قَاَل اْبن  اْلم ْنِذرِ 

 (.ال َمأ ك ول  ي ش  ح  وَ ال   ال بَ رِّ  َصي د   قَ ت ل  : س  ام  الخَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
تَ َعاىَل }يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وا ال تَ ْقت  ل وا الصَّْيَد َوأَنْ ت ْم  اهلل ِلَقْولِ  ؛إمْجَاًعا ،قَ ت ل  َصي د  ال بَ رِّ ال َمأ ك ول   :الَخام س  

  1.ح ر م {

                                                            

 ، بسند صحيح2743الطَّاَلِق، بَاب  َطاَلِق اْلم ْكَرِه َوالنَّاِسي، حديث رقم:  ِكَتاب    -رواه ابن ماجه - 1
 132سورة البقرة: اآلية/  - 2
،  -رواه البخاري - 3 : اإِلْطَعام  ِف الِفْديَِة ِنْصف  َصاع  ْحَصِر، بَاب 

 
ِكَتاب    -، ومسلم1218حديث رقم: أَبْ َواب  امل

 1271الرَّْأِس لِْلم ْحرِِم ِإَذا َكاَن ِبِه أًَذى، َوو ج وِب اْلِفْديَِة حِلَْلِقِه، َوبَ َياِن َقْدرَِها، حديث رقم:  احلَْجِّ، بَاب  َجَواِز َحْلقِ 
 (12اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 4
 (12اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 1
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  2.}َوح رَِّم َعَلْيك ْم َصْيد  اْلبَ رِّ َما د ْمت ْم ح ر ًما{ :تَ َعاىَل ِه ِلَقْولِ  ؛اْصِطَياد ه  كما َيرم قتله َيرم وَ 

 (.واإلعانة على قتله عليهوالداللة ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ك ْنت  يَ ْوًما َجاِلًسا َمَع رَِجال  ِمْن َأْصَحاِب  :قَالَ  َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعْن َأِِب قَ َتاَدَة السََّلِمىِّ َعْن أَبِيِه ملا ثبت 

، ِف َطرِيِق َمكََّة، َوَرس ول  اللَّهِ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم نَازِل  أََماَمَنا َوالَقْوم   النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َمْنزِل 
، َفأَْبَصر وا مِحَارًا َوْحِشيًّا، َوأَنَا َمْشغ ول  َأْخِصف  نَ ْعِلي، فَ َلْم ي  ْؤِذن وين   ِبِه، َوَأَحب وا َلْو حم ْرِم وَن، َوأَنَا َغي ْر  حم ْرِم 

، َفأَْبصَ  ، َوَنِسيت  السَّْوَط َوالر ْمَح، فَ ق ْلت  َأينِّ أَْبَصْرت ه ، َوالتَ َفت  ْرت ه  فَ ق ْمت  ِإىَل الَفَرِس، فََأْسَرْجت ه ، ُث َّ رَِكْبت 
، ، فَ نَ َزْلت  فََأَخْذت  ه َما، ُث َّ  َْل ْم: نَاِول وين السَّْوَط َوالر ْمَح، فَ َقال وا: اَل َواللَِّه، اَل ن ِعين َك َعَلْيِه ِبَشْيء ، فَ َغِضْبت 

ْم َشك وا ِف ِكْبت  َفَشَدْدت  َعَلى احِلَماِر فَ َعَقْرت ه ، ُث َّ ِجْئت  ِبِه َوَقْد َماَت، فَ َوقَ ع وا ِفيِه يَْأك ل ونَه ، ُث َّ ِإن َّه  َر 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأَْلَناه  َعْن َأْكِلِهْم ِإيَّاه  َوه ْم ح ر م ، فَ ر ْحَنا َوَخَبْأت  الَعض َد َمِعي، فََأْدرَْكَنا َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  

: نَ َعْم، فَ َناَوْلت ه  الَعض َد، فََأَكَلَها َحَّتَّ نَِفَدَها َوه َو حم ْرِم  «َمَعك ْم ِمْنه  َشْيء ؟»َذِلَك، فَ َقاَل:    3.، فَ ق ْلت 

 (.وإفساد بيضه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ى َعْن َأِب ه َريْ َرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى وِ ِلَما ر   ؛نَ َقَله  ِإىَل َمْوِضع  آَخَر فَ َفَسَد فَ َعَلْيِه َضَمان ه   أَتْ َلْف بَ ْيَض َصْيد  َأوْ إذا 

  4.«ِف بَ ْيِض الن ََّعاِم ََثَن ه  »اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

َحَكَم ِف بِيِض الن ََّعاِم ِف ك لِّ بَ ْيَضة  ِصَيام  يَ ْوم  أَْو »لََّم َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوسَ وَ 
  1.«ِإْطَعام  ِمْسِكني  

  2.«ِف بَ ْيِض الن ََّعاِم ي ِصيب ه  اْلم ْحرِم  ََثَن ه  »َعِن اْبِن َمْسع ود  َرِضَي اللَّه  َعْنه  أَنَّه  قَاَل: وَ 

  (.وقتل الجراد) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 ألنه من صيد الِب، ويهلك إذا وقع ف املاء.

ل  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ال َقم 

                                                                                                                                                                          

 31سورة املائدة: اآلية/  - 1
 32سورة املائدة: اآلية/  - 2
َها، بَاب  َمِن اْستَ ْوَهَب ِمْن َأْصَحاِبِه َشْيًئا، حديث رقم:  -رواه البخاري - 3 ِكَتاب  اْلَِبِة َوَفْضِلَها َوالتَّْحرِيِض َعَلي ْ

2107 
 ، وضعفه األلباين3782ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  َجزَاِء الصَّْيِد، ي ِصيب ه  اْلم ْحرِم ، حديث رقم:   -َرَواه  اْبن  َماَجهْ  - 4
 138بَاب  ِف احلَْجِّ، حديث رقم:  -أبو داود ف املراسيلرواه  - 1
 172بَاب  الصَّْيِد، حديث رقم:  -رواه أبو يوسف ف اآلثار - 2
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رواية عن اإلمام أمحد، وأما القول بأن النب مل فيه نظر ألنه أكثر ما يؤذي من اْلوام، والقول ِبواز قتله 
، وال ى مبلًغا ال ينفعه معه قتل القملبه األذ يأمر كعب بن عجرة بقتله، فيحمل ذلك على أنه بلغ

َكْعِب ْبِن ع ْجَرَة: َقِمْلت  َحَّتَّ ظَنَ ْنت  َأنَّ ك لَّ َشْعَرة  ِمْن رَْأِسي ِفيَها اْلَقْمل  ِمْن   قولينفعه إال احللق، بدليل 
: اَل: اْحِلْق َونَ َزَلِت اآليَة ، قَالَ َم ِحنَي رََأى َذِلَك، قَ َأْصِلَها ِإىَل فَ ْرِعَها، فََأَمَرين النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ 

  1َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي َثالَثََة آص ع  ِمْن مَتْر .
 (.البراغيثال ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 ألهنا ُما يؤذي.

 .(بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َهاملا ثبت  ََخْس  فَ َواِسق  ي  ْقتَ ْلَن َِّف احلََْرِم » :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىَعِن النَِّبِّ  َعْن َعاِئَشَة رضى اهلل َعن ْ
، َواحلْ َديَّا   2«.، َواْلَكْلب  اْلَعق ور  ، َواْلغ رَاب  اْلَفْأَرة ، َواْلَعْقَرب 

فهي ، اخْل ر وج  َعْن بَِقيَِّة احْلَيَ َواِن بِاأْلََذى«. ََخْس  فَ َواِسق  » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   ىَصلَّ ف قوله  اْلِفْسقِ واملراد ب
َواْست ِدلَّ ِبِه َعَلى َجَواِز  ؛ُمَّا يَ ْلَتِحق  ِِبَا ِف اْلَمْعَِن  هااخلَْْمِس َغي ْر   َعَلى َهِذِه اْلَفَواِسقِ فيقاس مؤيات بطبعها، 

اْلَقاِتل  فَاِسق  جَلََأ ِإىَل احلََْرِم ُمَّْن َوَجَب َعَلْيِه اْلَقْتل  أِلَنَّ ِإبَاَحَة قَ ْتِل َهِذِه اأْلَْشَياِء م َعلَّل  بِاْلِفْسِق وَ قَ ْتِل َمْن 
ِة نَ ْفِسِه فَ ه َو ِإذا اْرتكب اْلفسق هاتك حِل ْرمَ  واملكلف ،فَ ي  ْقَتل  َبْل ه َو َأْوىَل أِلَنَّ ِفْسَق اْلَمْذك ورَاِت طَِبيِعيٌّ 

 .َأْوىَل بِِإقَاَمِة م ْقَتَضى اْلِفْسِق َعَلْيهِ 

بِاْلَعْقَرِب َعَلى َما ي َشارِك َها نَ بََّه ، وَ بِاْلَفْأَرِة َعَلى َما ي َشارِك َها ِف اأْلََذى بِالن َّْقِب َواْلَقْرِض َكاْبِن ع ْرس  نَ بََّه  :وقيل
َعَلى َما ي َشارِك ه َما  َواحلْ َديَّابِاْلغ رَاِب نَ بََّه وَ  ،الس م وِم َكاحْلَيَِّة َوالز نْ ب ورِ  َذَواتِ  علىِف اأْلََذى بِاللَّْسِع 
 بِاْلَكْلِب اْلَعق وِر َعَلى َما ي َشارِك ه  ِف اأْلََذى بِاْلع ْدَواِن َواْلَعْقِر َكاأْلََسِد َواْلَفْهدِ نَ بََّه وَ  ،بِااِلْخِتطَاِف َكالصَّْقرِ 

  .ذِّْئبِ َوال

  (.َعق د  النَِّكاح  : السَّاد س  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

اَل »َعْن ع ْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ؛ ملا ثبت َعق د  النَِّكاح   :س  اد  سَّ ال
  3.«اَل َُيْط ب  يَ ْنِكح  اْلم ْحرِم ، َواَل ي  ْنَكح ، وَ 

                                                            

 18172حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
: ََخْس  ِمَن الدََّوابِّ فَ َواِسق ، ي  ْقتَ ْلَن ِف احَلَرِم،  -رواه البخاري - 2 ، 3314حديث رقم:  ِكَتاب  َبْدِء اخلَْلِق، بَاب 

َله  ِمَن الدََّوابِّ ِف احلِْلِّ َواحلََْرِم، حديث رقم:   -ومسلم  1138ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َما يَ ْند ب  لِْلم ْحرِِم َوَغرْيِِه قَ ت ْ
 1473: ِكَتاب  النَِّكاِح، بَاب  ََتِْرمِي ِنَكاِح اْلم ْحرِِم، وََكرَاَهِة ِخْطَبِتِه، حديث رقم  -رواه مسلم - 3
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حُّ وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(اَل َيص 

، َأنَّ أَبَاه  َطرِيًفا  ْبنِ  َغْطَفانَ وملا ثبت ألن النهي يقتضي الفساد،  تَ َزوََّج َوه َو حم ْرِم  فَ َردَّ ع َمر  ْبن  »َطرِيف 
  1.«اخلَْطَّاِب ِنَكاَحه  

 .(الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج واالستمناء السَّاب ع :) :اللَّه   َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ف س وَق َواَل ِجَداَل ِف لقول اهلل تعاىل: } ؛الجماع ودواعيه :السَّاب ع  
  2{.احلَْجِّ 

، َواْلَقْبل ، النَِّساِء، ن  َغَشَيا: الرََّفث  :  َعبَّاس   اْبن   قَالَ   َوََنْوِ  اْلَكاَلمِ  ِمنَ  بِاْلف ْحشِ  َْلَا يَ ْعِرضَ  َوَأنْ  َواْلَغْمز 
  3. َذِلكَ 

  4.ُمنوع من اجلماعِ : َأمْجََع َأْهل  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اْلم ْحرَِم قَاَل اْبن  اْلم ْنِذرِ 

ظ ورَات   ع  َجم يي ف  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.الفدية ال َمح 
 بذلك ؛ كما ف حديث كعب بن عجرة، وغريه. َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ألمر النب 

 (.إال قتل القمل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 وتقدم معنا أن القمل ُما يؤذي فيباح قتله.

 (.نَِّكاح  ال َعق د  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 َوه َو حم ْرِم   َطرِيف   ِنَكاحَ  َعْنه   اهلل   ىضِ رَ  َمر  ْبن  اخلَْطَّابِ َردَّ ع   وألنلعدم ورود ما يدل على األمر بالفدية، 
 مل يأمره بالفدية.

 (.البيض والجراد قيمته مكانهوفي ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َحَكَم ِف بِيِض الن ََّعاِم ِف ك لِّ بَ ْيَضة  ِصَيام  يَ ْوم  َأْو ِإْطَعام  »اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى تقدم 

  1.«ِمْسِكني  
 

                                                            

 01ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِنَكاِح اْلم ْحرِِم، حديث رقم:   -رواه مالك - 1
 130سورة البقرة: اآلية/  - 2
 (422/ 3تفسري الطِبي ) - 3
  (12اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 4
 تقدم خترجيه - 1
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 (.أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين: إطعام اثنين ف ي الشَّع َرة  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، َشْعرَ  َن د وَن اأْلَْرَبعِ ، إذا كاِه ِف ك لِّ َشْعَرة  م دٌّ ِمْن َطَعام  فَ َعَليْ من أزال شيًئا من شعر البدن  قال وَ ات 

 د وَن الثَّاَلِث. إذا كان الشَّاِفِعي  

 ، َوِف الشَّْعَرتَ نْيِ ِدْرمَهَاِن .، ِف الشَّْعَرِة ِدْرَهم  دَ َوَعْن َأمحَْ 
.  َوَعْنه ، ِف ك ّل َشْعَرة  قَ ْبَضة  ِمْن َطَعام 

اِن، َوِف َثاَلثَة   ، َوِف الظ ْفَرْيِن م دَّ َها َدم  ، َثاَلثَة   َوِف الظ ْفِر اْلَواِحِد م دٌّ ِمْن َطَعام  َوَعْنه  ِف َثاَلثَة   ،َوِف أَْربَ َعة  ِمن ْ
 .َدم  

 ما نفسه عن زيلي أن له أن على وأمجعوا: قَاَل اْبن  اْلم ْنِذرِ فإذا انكسر ظفره فأزاله فال شيء عليه إمجاًعا؛ 
  1.منه منكسرًا كان

 .(والضرورات تبيح المحظورات ويفدي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

{.لقول اهلل تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيضاً َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَة  ِمْن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ن س     2ك 

، أو لبس املخيط، رَْأِسهِ وتقدم، فال يأُث من احتاج إىل حلق  َعْنه   اهلل   َرِضى ع ْجَرةَ  ْبنِ  َكْعبِ وحلديث  
كعب بن َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم  ولكن جتب عليه الفدية؛ ألمر النب  (،الضرورات تبيح احملظورات) للقاعدة

 عجرة أن يفدي مع مع اضطراره للحلق. 
  

                                                            

 (12اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 1
 132سورة البقرة: اآلية/  - 2
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يَة    بَاب  ال ف د 
ْكر وهِ  :ةً غَ ل   يَة  اْلِفدْ 

َ
  1.قاَله أَبو الَبقاءِ ، إقاَمة  شيء  م قاَم شيء  ِف َدْفِع امل

: َما يَِقي اإلْنسان  ِبِه نَ ْفَسه من مال  يَ ْبذل ه ِف ِعباَدة  ي  َقصِّر  ِفيَها يقال  َله  }ِفْديًَة، ككّفاَرةِ   وقاَل الراغب 
  2.الَيِمنِي وكّفاَرِة الصَّْومِ 

 .َمْصَدر  َفَدى يَ ْفِدي ِفَداءً  ة  اْلِفْديَ وَ 

 :قال الشاعر
         َلَفَديْ ت                 ه ي  ْفتَ                َدى َمْي                ت   ك                انَ  فلَ                وْ 

 َتِطي           ب   الن  ف            وس   َعْن           ه   َتك            نْ  مل ِب           ا *****
 

ب  ب َسَبب  وهي ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرام  اإل َما َيج   (.ح 
 .ْحرَامِ اإل من حمظوراتحَمْظ ور   َأْو ِبِفْعلِ  ،َواِجب   ترك َأْو ِبَسَببِ  ،ِقرَانِ الَأْو  عِ َتَمت  الِبَسَبِب  َواِجبِ الَدِم الكَ 

 .(ال َحَرم   و  أَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .نَ َباتِهِ قطع َكَصْيِد احلََْرِم اْلَمكِّيِّ وَ 

ي ير  عَ  م  س  وهي قسمان: ق  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َلى التَّخ 
يَة : َأق َسام    ال ف د 

 تنقسم الفدية إىل قسمني: 
َي َّر  بَ نْيَ َذْبِح َشاة ، َأْو ِصَياِم َثاَلثَِة أَيَّام  َأْو إْطَعاِم ِستَِّة َمَساِكنَي ، التَّْخِيريِ  َعَلىالقسم األول: الفدية فيه  ُي 

، َأْو ِنصْ    .ف  َصاِع مَتْر ، َأْو ُمَّا يَْأك ل ه  ِلك لِّ ِمْسِكني  ِمن ْه ْم م د  ب  رٍّ

 .(وقسم على الترتيب) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعة   َشاة ، َذْبح  فيجب الرتتيب،  َعَلى فيه الفديةوالقسم الثاين:  َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ

 .إَذا َرَجعَ 
 

                                                            

 (223/ 33وس )تاج العر  - 1
 (223/ 33تاج العروس ) - 2
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يَة  كَ فقسم التخيير:  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ م َصنِّ الْ  قَ ْول   ثَ َر م ن   َرأ س  الَوتَ غ ط َية   ط يب  الوَ لب س  ال ف د  َوإ زَاَلة  َأك 
َري ن  أو  َشع َرتَ ي ن   واإلمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام  ظ ف 

 .(بر أو نصف صاع من غيره أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد
 ما جيب على التخيري، وهو نوعان: القسم األول:

واإلمناء بنظرة  ظ ْفَرْينِ أو  َوِإزَاَلِة َأْكثَ َر ِمْن َشْعَرتَ نْيِ  َرْأسِ الَوتَ ْغِطَيِة  ِطيبِ اللْبِس وَ ال ِفْديَة   النوع األول:
 .واملباشرة بغري إنزال مِن

، وال جيب عليه أو إطعام ستة مساكني ،أو صيام ثالثة أيام ، ذبح شاةبني ِفْديَة  من وجبت عليه  يخري  ف
 شيء من هذه الثالثة بعينه.

{ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيًضا َأْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه ؛ َفِفْديَة  ِمْن ِصَيام  َأْو َصَدَقة  أَ    1.ْو ن س ك 

َلَعلَّ أََذاك َهَوام  رَْأِسك؟ قَاَل: نَ َعْم يَا » :َعْنه   اهلل   َرِضى َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَكْعِب ْبِن ع ْجَرةَ  َقْولِِه َصلَّى اللَّه  لوَ 
، َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي أَْو ا ْنس ْك َشاةً    2.«َرس وَل اللَِّه فَ َقاَل: اْحِلْق رَْأَسك َوص ْم َثاَلثََة أَيَّام 

ث ل   بَ ي نَ  َجَزاء  الصَّي د  ي َخي َّر  ف يه  ومن التخيير ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ث ل   َأو  تَ ق و يم  من النعم  ال م  ال م 
لِّ الت ََّلف   َتر ي  ب َمح  يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من  َطَعام ا ت ه  ق يمَ بَيش 

 .(غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما
 .َجزَاء  الصَّْيدِ  من التخيري النوع الثاني:

َي َّر   اْلِمْثِل  َأْو تَ ْقِوميِ  ، وبذله لفقراء احلرم،َما قَ َتَل ِمْن الن ََّعمِ  ِمْثلِ ذبح  َجزَاء  الصَّْيِد بَ نْيَ من وجب عليه ُي 
 والكفارة وَنوها، لفطرةجيزئ ف ا َطَعاًما ِتهِ ِقيمَ بَيْشرَتِي و  باملوضع الذي تلف فيه أو بقرب موضع التلف

  .أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوما ،فيطعم كل مسكني مد بر أو نصف صاع من غريه

 دراهم قيمة عليه يقوم جيد، فلم هدي، عليه وجب من: قلت يعِن لإلمام أمحد راهويه بن إسحاق قال
 ؟يوًما مدّ  كل مكان يصوم ُث ،طعاًما يقوم ُث

 حديث احلكم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهللف  هكذا ،وًماي صاع نصف كل مكان يصوم: قال

  3عنهما.

 وال جيب التتابع ف الصيام، وال جيزئه دفع مال للفقراء؛ ألن النص ال يشمله.
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ْطَعاِم أِلَن ََّها َكفَّاَرة  َواِحَدة ، َفاَل ي  َؤدِّ ؛ َواَل جَي وز  َأْن َيص وَم َعْن بَ ْعِض اجلَْزَاِء، َوي ْطِعَم َعْن بَ ْعض   ي بَ ْعَضَها بِاإْلِ
  1َوبَ ْعَضَها بِالصَِّياِم، َكَسائِِر اْلَكفَّارَاِت.

 يتم ال طعام وعنده صيًدا أصاب رجل ف سفيان قال: قلت يعِن لإلمام أمحد راهويه بن إسحاق قال
 .صوًما يكون ،(طعاًما) وبعضه( صوًما) بعضه يكون ال صام، ،الصيد جزاء
  2.جيد: أمحد قال

ًدا َفَجَزاء  ِمْثل  َما قَ َتَل ِمْن الن ََّعِم ََيْك م  ِبِه َذَوا َعْدل  ِلقَ  ِمْنك ْم َهْديًا بَاِلَغ  ْولِِه تَ َعاىَل: }َوَمْن قَ تَ َله  ِمْنك ْم م تَ َعمِّ
  3.اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارَة  َطَعام  َمَساِكنَي َأْو َعْدل  َذِلَك ِصَياًما{

 (.وقسم الترتيب) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 وهو ثالثة أنواع:

 (كدم المتعة والقران  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }َفَمْن مَتَتََّع بِاْلع ْمَرِة إىَل احلَْجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ؛ َهْدي  ، فيجب فيه دم املتعة والقرانالنوع األول: 

َعة  إَذا َرَجْعت ْم، تِْلَك َعَشَرة  َكاِمَلة {ِمْن اْْلَْدِي فَ    4.َمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ
 .َوِقيَس َعَلْيِه اْلَقارِن  

 (.وترك الواجب) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
و العمرة الواجبة كاإلحرام من امليقات شيء من مناسك احلج أالدم املرتتب على ترك ومن النوع األول 

، أَنَّه  قَاَل: وِ ا ر  ملِ مثال، أو ترك املبيت باملزدلفة؛  فَ ْلي  ْهرِْق  ،ن س ِكِه َشْيًئا، َأْو تَ رََكه  َمْن َنِسَي ِمْن »ى اْبن  َعبَّاس 
  1.«َدًما

 (.واإلحصار) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ة املرتتبة على اإلحصار.الفديالنوع الثاني: 

                                                            

 (417/ 3انظر املغِن البن قدامة ) - 1
 (2330/ 1مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ) - 2
 31سورة املائدة: اآلية/  - 3
 132رة البقرة: اآلية/ سو  - 4
مج َّاع  أَبْ َواِب اْلَمَواِقيِت،  -، والبيهقي ف الس نن الكِبى1481ِكتَ اب  احلَْجِّ، الت َّْقِصري ، حديث رقم:   -رواه مالك - 1

، ُث َّ َأْحَرَم د ونَ  َر حم ْرِم   ، بسند صحيح8321ه ، حديث رقم: بَاب  َمْن َمرَّ بِاْلِميَقاِت ي رِيد  َحجًّا، َأْو ع ْمَرًة َفَجاَوزَه  َغي ْ
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  1.}فَِإْن أ ْحِصْرمت ْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْدِي{لقول اهلل تعاىل: 

 (.والوطء ونحوه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 وسيأيت بياهنا قريبا.، الوطء الفدية املرتتبة علىالنوع الثالث: 

 (.جب على متمتع وقارنفي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َهْدي  ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }َفَمْن مَتَتََّع بِاْلع ْمَرِة إىَل احلَْجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر  ا،تارك واجبً من قارن و التمتع و على املجيَِب  

  2.ِمْن اْْلَْدِي{

 .َوِقيَس َعَلْيِه اْلَقارِن  

 (.موتارك واجب د) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 
َ
 3.«فَ ْلي  ْهرِْق َدًما ،َمْن َنِسَي ِمْن ن س ِكِه َشْيًئا، َأْو تَ رََكه  »أَنَّه  قَاَل:  َماَعن ْه   اللَّه   َرِضىَ  َعبَّاس   ى َعن اْبنِ وِ ا ر  مل

واألفضل كون آخرها يوم فإن عدمه أو ثمنه صام ثالثة أيام في الحج ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله حعرفة ويص

: َثاَلثَةَ  ََثََنه  اْْلَْدَي َأْو َعِدَم  ِإَذا َعِدمَ فَ   َوَله  تَ ْقِدمي َها يَ ْوَم َعَرَفةَ  َواأْلَْفَضل  َكْون  آِخرَِها ِف احلَْجِّ  َصاَم َعَشَرَة أَيَّام 
ْلع ْمَرِة أِلَنَّه  َأَحد  إْحرَاَمِي التََّمت ِع َفَجاَز ِفيِه الصَّْوم  َكِإْحرَاِم احلَْجِّ قَ ْبَل إْحرَاِمِه بِاحلَْجِّ فَ َيص وم َها ِف إْحرَاِم ا

 احْلِْنِث َوجلََِواِز تَ ْقِدمِي اْلَواِجِب َعَلى َوْقِت و ج وِبِه إَذا و ِجَد َسَبب  اْلو ج وِب، َكاْلَكفَّارَِة بَ ْعَد احْلَِلِف قَ ْبلَ 
ْحرَام  بِاْلع ْمَرِة ِف َأْشه ِر احلَْجِّ َواَل جَي وز  َصْوم َها، قَ ْبَل إْحرَامِ َوَسَبب  اْلو ج وِب ه   ، ع ْمَرةِ بال هَنا َقْد و ِجَد َوه َو اإْلِ

َعَة أَيَّام  إَذا َرَجَع أِلَْهِلهِ   .َوَصاَم َسب ْ

َسَر ِمْن اْْلَْدِي َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }َفَمْن مَتَتََّع بِاْلع ْمَرِة إىَل احلَْجِّ َفَما اْستَ يْ 
َعة  إَذا َرَجْعت ْم، تِْلَك َعَشَرة  َكاِمَلة {   4.َوَسب ْ

 (.م  دَ  رٍ ص  ح  ويجب: على م  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  1{.َة لِلَِّه فَِإْن أ ْحِصْرمت ْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْديِ }َوأمت وا احلَْجَّ َواْلع ْمرَ لقول اهلل تعاىل: 
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 (.فان لم يجد صام عشرة أيام ثم حل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعة  ِإَذا َرَجْعت ْم تِْلَك َعشَ لقول اهلل تعاىل: }   1.{ِمَلة  َرة  َكاَفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيام  َثالثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ

ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل األول أو أنزل منيا بمباشرة ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 (.بدنة تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظرأو استمناء أو 

 َوِهى يَ ْعِِن  اْمَرأََته   َأَصابَ  ِِبَجَّة   حم ْرِم   َِّف  قَالَ  َعْنه   تَ َعاىَل  اللَّه   َرِضىَ  اخلَْطَّابِ  ْبنَ  ع َمرَ  َأنَّ : َعطَاء   َعنْ ملا روي 
. َحجَّه َما ي ِتمَّا َحَّتَّ  َويَ ْفتَ َرقَانِ  َأْحَرَما َكانَا َحْيث   ِمنْ  قَاِبل   ِمنْ  احلَْج   َوَعَلْيِهَما َحجَّه َما يَ ْقِضَيانِ : قَالَ  حم ْرَِمة  
َا اْسَتْكَرَهَها َأوِ  َأطَاَعْته   ِإنْ  ة  َبَدنَ  َوَعَلْيِهَما َعطَاء   َوقَالَ  قَالَ    2.َواِحَدة   َبَدنَة   َعَلْيِهَما فَِإَّنَّ

فَ َقاَل: َأَصْبت   ،بَّاس  ِبَطرِيِق اْلَمِديَنةِ َواْمَرأََته  ِمْن ق  َرْيش  َلِقَيا اْبَن عَ  َأنَّ َرج اًل َمْوىَل اْبِن َعبَّاس   ِعْكرَِمة  ملا روى و 
:  ، فَ َقاَل ابْ ِليَأهْ  ، ُث َّ َأِهالَّ ِمْن َحْيث  َأْهَلْلت َما َحَّتَّ َبط َل َفح جَّا َعاًما قَاِباًل أَمَّا َحج ك َما َهَذا فَ َقْد ن  َعبَّاس 

َها فَ َفارِقْ َها َفاَل تَ رَاَك َواَل تَ رَاَها َحَّتَّ تَ ْرِميَ    3. ، َوْلت  ْهِد نَاَقةً ا اجلَْْمَرَة َوَأْهِد نَاَقةً ِإَذا بَ َلْغت َما َحْيث  َوقَ ْعَت َعَلي ْ
، قَاَل: فَ َلْم يَ ق ْل َشْيًئاَفَسأََله  َعْن حم ْرِم  َوَقَع بِاْمَرأَتِِه  َماَعن ْه   تَ َعاىَل  اللَّه   َرِضىَ أََتى َرج ل  َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمر و وَ 

ِإْن َيك ْن َأَحد  ُي ِْب ه  ِفيَها ِبَشْيء  فَاْبن  َعمِّ :  َل َعْبد  اهلِل ْبن  َعْمر وفَأََتى اْبَن َعبَّاس  َفذََكَر َذِلَك َله  ، فَ َقا
:  يَ ْقِضَياِن َما بَِقَي ِمْن ن س ِكِهَما فَِإَذا َكاَن قَاِبل  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َرس وِل اهلِل  ، قَاَل: فَ َقاَل اْبن  َعبَّاس 

َأْو قَاَل:  ،ن ْه َما َهْدي  ا ِفيِه َما َأَصابَا تَ َفرَّقَا َوَعَلى ك لِّ َواِحد  مِ َحجَّا ، فَِإَذا أَتَ َيا اْلَمَكاَن الَِّذي َأَصابَ 
  4.، فَ َقاَل: َهَكَذا َكاَن اْبن  َعبَّاس  يَ ق ول  َذِلَك ِلَسِعيِد ْبِن ج بَ رْي  قَاَل أَب و ِبْشر : َفذََكْرت   ،  َعَلْيِهَما اْْلَْدي  

، َعْن أَبِيِه َأنَّ َرج اًل أََتى َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمر و َيْسأَل ه  َعْن حم ْرِم  َوَقَع بِاْمَرأَة  َعْن َعْمرِو ْبِن ش َعْيب  وملا ثبت 
: فَ َلْم يَ ْعرِْفه  الرَّج ل  َفَذَهبْ ، فَ َقاَل:  اْذَهْب ِإىَل َذِلَك َفَسْله  ِإىَل َعْبِد اهلِل ْبِن ع َمرَ  فََأَشارَ  ت  َمَعه    قَاَل ش َعْيب 

اِس َواْصَنْع َما اْخر ْج َمَع النَّ ع ؟، قَاَل:   ، فَ َقاَل الرَّج ل : َفَما َأْصنَ  َبط َل َحج كَ  ، فَ َقاَل:َل اْبَن ع َمرَ َفَسأَ 
 َقاَل: اْذَهبْ ، ف َ ر و َوأَنَا َمَعه  َفَأْخبَ َره  ، فَ َرَجَع ِإىَل َعْبِد اهلِل ْبِن َعمْ ْكَت قَاِباًل َفح جَّ َوَأْهِد ، فَِإَذا أَْدَر َيْصنَ ع ونَ 

: َفَذَهْبت  َمَعه  ِإىَل اْبِن َعبَّاس  َفَسْله   ، فَ َرَجَع َكَما قَاَل اْبن  ع َمرَ   ، فَ َقاَل َله  ِإىَل اْبِن َعبَّاس  َفَسأََله  ، قَاَل ش َعْيب 
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َل:   قَ ْويل ِمْثل  َما اَل: َما تَ ق ول  أَْنَت؟ فَ َقاِإىَل َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمر و َوأَنَا َمَعه  فََأْخبَ َره  ِبَا قَاَل اْبن  َعبَّاس  ُث َّ قَ 
  1. قَااَل 

، أَنَّه  بَ َلَغه  َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، َماِلك  رضي اهلل عنهم فعن ه َريْ َرَة  ، َوَأِب ع َمَر، َوَعِليِّ وروي مثل هذا عن 
، َوأَبَا ه َريْ َرَة، س ِئل وا عَ  ، َوَعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلب  فَ َقال وا: يَ ن ْف َذاِن « َأَصاَب َأْهَله ، َوه َو حم ْرِم  بِاحلَْجِّ؟»ْن َرج ل 

: ِلَوْجِهِهَما َحَّتَّ يَ ْقِضَيا َحجَّه َما، ُث َّ َعَلْيِهَما احلَْج  ِمْن قَاِبل  َواْْلَْدي، قَاَل: َوقَاَل َعِلي  ْبن  أَ  ِمْن »ِب طَاِلب 
قَاَل: « َوَعَلْيِهَما احلَْج  ِمْن قَاِبل  َواْْلَْدي»قَاَل َعطَاء : « ْفرَتِقَاِن َحَّتَّ ي ِتمَّا َحجَّه َماَحْيث  َكانَا َأْحَرَما، َوي َ 

 :   2.«َحجَّه َما فَِإَذا َأَهلَّ بِاحلَْجِّ َعاَم قَاِبل  تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَ ْقِضَيا»َوقَاَل َعِلي  ْبن  َأِب طَاِلب 

 اللَّه   َرِضىَ  اخلَْطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ عن ه َما ِف اْلَقَضاِء ِمْن اْلَمْوِضِع الَِّذي َأَصابَ َها ِفيِه ِلَما َرَوى َوت ْسَتَحب  تَ ْفرِقَ ت   
 ِمنْ  اِبل  قَ  ِمنْ  احلَْج   َوَعَلْيِهَما َحجَّه َما يَ ْقِضَيانِ : حم ْرَِمة   َوِهى اْمَرأََته   َأَصابَ  ِِبَجَّة   حم ْرِم   َِّف  َقالَ أنه  َعْنه   تَ َعاىَل 
 اْسَتْكَرَهَها َأوِ  َأطَاَعْته   ِإنْ  َبَدنَة   َوَعَلْيِهَما َعطَاء   َوقَالَ  قَالَ . َحجَّه َما ي ِتمَّا َحَّتَّ  َويَ ْفتَ َرقَانِ  َأْحَرَما َكانَا َحْيث  

َا   3.َواِحَدة   َبَدنَة   َعَلْيِهَما فَِإَّنَّ

 .(ها صام عشرة أيام: ثالثة في الحج وسبعة إذا رجعفإن لم يجد) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ،السابق َعْمرِو ْبِن ش َعْيب  ففي أثر ؛ ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ الذي أفَّت به من ذكرنا من أصحاب النب ألنه 

َك َوَأْهِديَا فَِإْن ملَْ جتََِدا َفص وَما َثاَلثََة أَيَّام  َوح لَّ إَذا َحلَّْوا فَِإَذا َكاَن اْلَعام  اْلم ْقِبل  فَاْحج ْج أَْنَت َواْمَرأَت  زيادة:  
َعًة إَذا َرَجْعت َما   4 .ِف احلَْجِّ َوَسب ْ

 .(وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
أِلَنَّ اْلع ْمَرَة د وَن احلَْجِّ، ؛ ت ه ، َوَعَلْيِه َشاة  َمَع اْلَقَضاءِ َوَمْن َوِطَئ قَ ْبَل التََّحل ِل ِمْن اْلع ْمَرِة، َفَسَدْت ع ْمرَ 

  .فَ َيِجب  َأْن َيك وَن ح ْكم َها د وَن ح ْكِمهِ 

 ْقِصريِ الت َّ  قَ ْبلَ  اْلع ْمَرةِ  ِف  اْمَرأَتِهِ  َعَلى َوَقعَ  َفَمنْ   َما:َعن ْه   اللَّه   َرِضىَ  َعبَّاس   اْبن   قَالَ  ف الشرح الكبري: قَالَ 
  1.اأْلَثْ َرم   َرَواه   ن س ك   َأوْ  َصَدَقة   َأوْ  ِصَيام   ِمنْ  ِفْديَة   َعَلْيهِ 

 
                                                            

مج َّاع  أَبْ َواِب د خ وِل َمكََّة، باب َما ي  ْفِسد  احلَْجَّ، حديث رقم:  -بيهقي، وال2301حديث رقم:  -رواه احلاكم - 1
 َهَذا ِإْسَناد  َصِحيح   -، وقال17721

 17721مج َّاع  أَبْ َواِب د خ وِل َمكََّة، بَاب  َما ي  ْفِسد  احلَْجَّ، حديث رقم:  -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 2
 17722مج َّاع  أَبْ َواِب د خ وِل َمكََّة، بَاب  َما ي  ْفِسد  احلَْجَّ، حديث رقم:  -ن الكِبىرواه البيهقي ف السن - 3
 تقدم خترجيه - 4
 (347/ 3الشرح الكبري على منت املقنع ) - 1
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والتحلل األول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 (.إال النساء

ِإَذا َرَمْيت ْم َوَحَلْقت ْم، ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  : قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّ ، قَاَلتْ اَعن ْهَ  اللَّه   َرِضىَ  َعْن َعاِئَشةَ ملا ثبت 
  1.فَ َقْد َحلَّ َلك م  الطِّيب  َوالث َِّياب  وَك ل  َشْيء  ِإالَّ النَِّساَء 

َها، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َها َعن ْ وملا ثبت  ك ْنت  أ طَيِّب  َرس وَل اللَِّه َصلَّى »قَاَلْت:  َرِضَي اللَّه  َعن ْ
ْحرَاِمِه ِحنَي َي ْرِم ، َوحِلِلِِّه قَ ْبَل َأْن َيط وَف بِاْلبَ ْيتِ    2.«اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم إِلِ

 .(والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِة  ْبنِ  َعْبِد اهللِ  َعنْ ملا ثبت  ع َمَر َرِضَي اهلل  َعن ْه َما، قَاَل: مَتَتََّع َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َحجَّ

َفِة،  َشْيء  َحر َم ِمْنه   ُث َّ ملَْ ََيِْلْل ِمنْ وفيه: اْلَوَداِع بِاْلع ْمَرِة ِإىَل احلَْجِّ، َوَأْهَدى، َفَساَق َمَعه  اْْلَْدَي ِمْن ِذي احلْ َلي ْ
  3 .ِمْنه   َحَّتَّ َقَضى َحجَّه ، َوََنََر َهْديَه  يَ ْوَم النَّْحِر، َوأَفَاَض، َفطَاَف بِاْلبَ ْيِت ُث َّ َحلَّ ِمْن ك لِّ َشْيء  َحر مَ 

  

                                                            

 ، بسند صحيح21173حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
ِهَن، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  الطِّيِب ِعْنَد اإِلْحرَ   -رواه البخاري - 2 اِم، َوَما يَ ْلَبس  ِإَذا َأرَاَد َأْن َي ْرَِم، َويَ تَ َرجََّل َوَيدَّ

  1183ِكَتاب  احلَْجِّ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام حديث رقم:   -، ومسلم1133
َتاب  احلَْجِّ، بَاب  كِ   -، ومسلم1231ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َمْن َساَق الب ْدَن َمَعه ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

َعة  ِإذَ  ِم َعَلى اْلم َتَمتِِّع، َوأَنَّه  ِإَذا َعَدَمه  َلزَِمه  َصْوم  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ  1220ا َرَجَع ِإىَل َأْهِلِه، حديث رقم: و ج وِب الدَّ
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 ل  ص  فَ 
 (.والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 ينقسم الصيد إىل أنواع ثالثة:

ي  ْرَجع  ِفيِه إىَل  الن َّْوع   هذاوَ  ،ِفيِه الصََّحابَة  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ  وقَضى نعمِمْن ال ِمْثل   ه  َما لَ  ول: وهوالن َّْوع  األ
  1.ِمْنك ْم{ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }ََيْك م  ِبِه َذَوا َعْدل   ؛الصََّحابَة  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ قضاء 

 َعَلى إجَياِب اْلِمْثلِ  ،َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ َأمْجََع الصََّحابَة  قد وَ فما حكموا فيه فال جيوز العدول عن حكمهم، 
  2.اللَِّه تَ َعاىَل: }َفَجزَاء  ِمْثل  َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم{ َقْولِ لف قتل الصيد؛ 

، َوع ْثَمان ، َوَعِليٌّ، َوَزْيد  ْبن  قد فَ  َبَدنَة   فيها الن ََّعاَمةَ أن  ،ه مْ َرِضَي اللَّه  َعن ْ وُما حكم ف الصحابة  قَاَل ع َمر 
، َوم َعاِويَة   ، َواْبن  َعبَّاس  ألن النعامة تشبه البعري ف خلقه ، قيل: : ِف الن ََّعاَمِة َبَدنَة  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ  ثَاِبت 

 .فكان مثاًل ْلا

َمار  ال َوح ش  َوبَ َقر ه  بَ َقَرة  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َوف ي ح 
، َوَعَلْيِه و  ،بَ َقَرة   فيه ه  اْلَوْحِش َوبَ َقرَ  مِحَارَ كذلك أن  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ وُما حكم ف الصحابة  َهَذا اْلَمْذَهب 

 اأَبَ ؛ ألن َوَعْنه  ِف مِحَاِر اْلَوْحِش َبَدنَة   ،بَ َقَرة  ب ْلَوْحشِ َحَكَم ِف مِحَاِر اأنه ر ِوَي َعْن ع َمَر ألنه  ؛اأْلَْصَحاب  
 .ِف مِحَاِر اْلَوْحِش بَِبَدنَة   اَعبَّاس  َحَكمَ  ع بَ ْيَدَة، َواْبنَ 

 .بَ َقَرة  باْلَوْحِش  ِف بَ َقرِ َحَكَم أنه  ر ِوَي َعْن اْبِن َمْسع ود   ألنه ؛اْلَوْحِش بَ َقَرة   َوِف بَ َقرِ 

 (.وفي الضبع كبش) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َجَعَل ِف الضَّب ِع َيِصيد َها اْلم ْحرِم   » :، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َجاِبر  ملا ورد 

  3«.َكْبًشا

 قتل َما مثل فجزاء ِبثِلهِ  َعَلْيهِ  َيكم :قَالَ ، الصَّْيد ي ِصيب رماْلمح َعن ِبأ َسأَلت :اللَّه   َرمِحَه   اهلل عبد قَالَ 
 يْروى َكْبش الضبع َوِف  َعبَّاس اْبن ِبَا حكم َشاة احلََْماَمة َوِف  َبَدنَة النعامة َوِف  َشاة الظب ِف  النعم من
 1.َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب  َعن

                                                            

 31سورة املائدة: اآلية/  - 1
 31سورة املائدة: اآلية/  - 2
ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب    -، َواْبن  َماَجهْ 3871ِكَتاب اأْلَْطِعَمِة، بَاب  ِف َأْكِل الضَّب ِع، حديث رقم:   -أَب و َداو د َرَواه   - 3

 ، بسند صحيح3781َجزَاِء الصَّْيِد، ي ِصيب ه  اْلم ْحرِم ، حديث رقم: 
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 وبه بكبش، الضبع ف َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اهلل رسول حكم: أمحد قال :املفاتيح مرعاةقال صاحب 
 السباع، من يعدوهنا بالشام العلماء كان إن: األوزاعي وقال املنذر، وابن ثور وأبو والشافعي عطاء قال

 2.أوىل واآلثار السنة إتباع أن إال القياس وهو أكلها، ويكرهون

 (.َشاة   ال  زَ الغَ  َوف ي) :مِحَه  اللَّه  رَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ِف الضَّب ِع ِإَذا َأَصابَه  اْلم ْحرِم   » قَاَل: ،َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن النَِّبِّ  ،َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعْن َجاِبر  ملا ورد 

  3«.َجْفَرة   َكْبش  َوِف الظَّْبِ َشاة  َوِف اأْلَْرَنِب َعَناق  َوِف اْليَ ْرب وعِ 

، َوع ْرَوة ، َعطَاء ، قَالَ  َوبِهِ . َعِليٍّ  َعنْ  َور ِويَ  ثَ َبَت َذِلَك َعْن ع َمَر،قال ابن قدامة:   اْلم ْنِذِر، َواْبن   َوالشَّاِفِعي 
  4.ِخاَلفَ ه مْ  َغرْيِِهمْ  َعنْ  ََنَْفظ   َواَل 

 .الظَّْبِ ه َو  ال  زَ الغَ وَ ، َواْبن  َعبَّاس  ، ع َمرَ  اْبن  ا أيضً َقَضى ِبذا وَ 

ي   َضبِّ وال َوب ر  الَوف ي ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.له نصف سنةَجد 
 معروف، ف كل واحد منهما َوِف َضبٍّ ، َكْحاَلَء د وَن السِّن َّْوِر اَل َذَنَب َْلَا  ِبس ك وِن اْلَباِء د َويْ بَّة   َوبْ ر  ال

َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاب  قَاَل:   َخَرْجَنا ح جَّاًجا فََأْوطََأ َرج ل  ِمنَّا ي  َقال  َله  أَْرَبد  ف ْرَبد ،َقَضى ِبِه ع َمر  َوأَ  ،َجْدي  
: اْحك ْم يَا أَرْ  : أَْنَت َبد  ِفيِه، فَ َقالَ َضبًّا فَ َفَزَر َظْهَره ، فَ َقِدْمَنا َعَلى ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعْنه  َفَسأََله  أَْرَبد  فَ َقاَل ع َمر 

َا أََمْرت َك َأْن ََتْك َم  ِفيِه، وملَْ آم ْرَك َأْن َخي ْر  ِمِنِّ يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي َوَأْعَلم . فَ َقاَل ع َمر  َرِضَي اللَّه  َعْنه : ِإَّنَّ
َيِِن، فَ َقاَل أَْرَبد : أََرى ِفيِه َجْديًا َقْد مَجََع اْلَماَء َوالشََّجَر، فَ َقاَل ع    1. َعْنه : َفَذِلَك ِفيهِ  َمر  َرِضَي اللَّه  ت  زَكِّ

 .َواجلَْْدي  الذََّكر  ِمْن َأْواَلِد اْلَمْعِز َله  ِستَّة  َأْشه ر  

ه ٍر( :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرة  َلَها َأر بَ َعة  َأش   .)َوف ي يَ ر ب وٍع: َجف 
 .مَرِضَي اللَّه  َعن ْه   ِبر  َعْن ع َمَر َواْبِن َمْسع ود  َوَجاذلك ر ِوَي 

  2.سواء فيه واألنثى الذكر اجل َرذ، فوقَ  د َويْبة  : يَ ْرب وعال

                                                                                                                                                                          

 (273مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل )ص:  - 1
 (418/ 3ملفاتيح شرح مشكاة املصابيح )مرعاة ا - 2
ِكَتاب  احَلجِّ،   -، والبيهقي ف السنن الكِبى2100ِكَتاب  احَلجِّ، باب اْلَمَواِقيِت، حديث رقم:   -رواه الدارقطِن - 3

 17124باب ِفْديَِة الضَّب ِع، حديث رقم: 
 (443/ 3املغِن البن قدامة ) - 4
، والبيهقي ف السنن 880زَاِء َما ي ِصيب ه  اْلم ْحرِم  ِمَن الصَّْيِد، حديث رقم: بَاب  جَ  -رواه الشافعي ف مسنده - 1

ْحَراِم َواحلََْرِم، حديث رقم:   -الصغرى َهى ِمْن قَ ْتِل الصَّْيِد ِف اإْلِ  1103ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  َما ي  ن ْ
 (342/ 2العني ) - 2
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 َأشهر، أربعةَ  املِْعَزى أوالد   بَلغت ِإذا: قَالَ  زَْيد َأِب َعن عبيد أَب وروى  ،املِْعَزى من أوالدِ  ىاألنْ ثَ  ْفَرة  اجلَ وَ 
  1.َجْفَرة واألنْثى َجْفر، اواِحده اجلفار، َفِهيَ  أ مهاهتا َعن وف ِصَلت

َرة  ال نَ و  د  َعَناق   ر َنب  األَ َوف ي ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َجف 
 .َعْن ع َمَر أَنَّه  َقَضى ِبَذِلكَ  ىَ وِ ر  

  .َأْصَغر  ِمْن اجلَْْفَرةِ وهي نْ َثى ِمْن َأْواَلِد اْلَمْعِز األ   َعَناق  وال

ت  الوَ  ش  َور  الا وَ َقطَ كال َوَهَدرَ  ك لُّ َما َعبَّ ال َماءَ  َوه وَ  َوف ي ال َحَمام  ) :مِحَه  اللَّه  رَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   : َفَواخ 
 (.َشاة  

ام  َعَلْيِه محََ َقَضى ِبِه ع َمر  َوع ْثَمان  َواْبن  ع َمَر َواْبن  َعبَّاس  َونَاِفع  ْبن  َعْبِد احْلَاِرِث ِف مَحَاِم احلََْرِم َوِقيَس 
ْحرَاِم.  اإْلِ

  وقيل لصوته فإنه يقول قطا قطا.طائر معروف َسي بذلك لثقل مشيه،  :اَقطَ وال
  .َورَاِشني  : هو طائر الورشان، وهو ذكر القماري، واجلمع: ش  َورْ الوَ 

َطوَّق. ،مَجْع  فاِختةِ  :َفَواِخت  َوال
 
 َوِهَي َضْرب  ِمَن احَلمام امل

ث َل َله  وَ ) :اللَّه  َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َوزِّ، َوال ح َباَرى، َوال َحَجل    َما اَل م   .(مكانه ة  ف يه  ق يمَ  َوال ك ر ك يِّ  ،َكاإل  
، َواحلْ َباَرى، َواحلََْجلِ  َما اَل ِمْثَل َله  ِمْن الصَّْيدِ  وهو الن َّْوع  الثَّاين هذا هو  َوزِّ ملَْ تَ ْقِض ِفيِه وَ  َواْلك رِْكيِّ  ،َكاإْلِ

َي َّر  قَاتِل ه  بَ نْيَ َأْن َيْشرَتَِي ِبِقيَمِتِه َطَعاًما، فَ ي ْطِعَمه   الن َّْوع   وهذا ،صََّحابَة  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ ال ِمْن الصَّْيِد، ُي 
 لِْلَمَساِكنِي، َوبَ نْيَ َأْن َيص وَم.

 الن َّْوع   هذاوَ  ، تَ ْقِض ِفيِه الصََّحابَة  َرِضَي اللَّه  َعن ْه مْ ملَْ وَ  ،َله  ِمْثل  ِمْن الن ََّعمِ الذي  الصَّْيد   لث: وهوالن َّْوع  الثَّاو 
  2.ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }ََيْك م  ِبِه َذَوا َعْدل  ِمْنك ْم{ ؛َخِبريَْينِ  ي  ْرَجع  ِفيِه إىَل قَ ْوِل َعْدَلنْيِ 

  

                                                            

 (34/ 11هتذيب اللغة ) - 1
 31ة: اآلية/ سورة املائد - 2
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 ل  ص  فَ 
  (.ةَ َصي د  َحَرم  َمكَّ ويحرم: ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، قَاَل: َماَرِضَي اهلل  َعن ْه   َعِن اْبِن َعبَّاس  ملا ثبت ؛ على احملرم واحلالل ولو كان صغريًا َصْيِد َحَرِم َمكَّةَ  َيرم

َم َخَلَق السََّماَواِت ِإنَّ َهَذا اْلبَ َلَد َحرََّمه  اهلل  يَ وْ » :قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلَفْتِح فَ ْتِح َمكَّةَ 
ِلي، وملَْ َيَِلَّ يل ِإالَّ َساَعًة َواأْلَْرَض، فَ ه َو َحرَام  ِِب ْرَمِة اهلِل ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوِإنَّه  ملَْ َيَِلَّ اْلِقَتال  ِفيِه أِلََحد  قَ بْ 

ِة، اَل ي  ْعَضد  َشوْك ه ، َواَل ي  نَ فَّر  َصْيد ه ، َواَل يَ ْلَتِقط  ِإالَّ َمْن ِمْن نَ َهار ، فَ ه َو َحرَام  ِِب ْرَمِة اهلِل ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَيامَ 
ْذِخَر، فَِإنَّه  ِلَقْيِنِهْم َولِب  ي وهِتِْم، فَ َقاَل: «َعرَّفَ َها، َواَل ُي ْتَ َلى َخاَلَها : يَا َرس وَل اهلِل، ِإالَّ اإْلِ ِإالَّ »، فَ َقاَل اْلَعبَّاس 

ْذِخرَ    1.«اإْلِ

م  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  ْول  ق َ  َرام   ه  َوح ك  م  َصي د  اإل  ح   .(ح ك 

ْحرَامِ   َفَمْن أَتْ َلَف ِمْنه  ، إمْجَاًعاحالاًل كان من  فَ َيْحر م  َحَّتَّ َعَلى  ،ح ْكم  َصْيِد َحَرِم َمكََّة ح ْكم  َصْيِد اإْلِ
 .َعَلى اْلم ْحرِِم ِف ِمْثِلهِ َعَلْيِه َما وكان  ،ه  نَ مِ ضَ  ِغريًا َأْو َعْبًداَشْيًئا َوَلْو َكاَن اْلم ْتِلف  َكاِفرًا َأْو صَ 

  2.واحملرم احلالل على حرام احلرم صيد أن على وأمجعواقال ابن املنذر: 

ْحَرامِ وجيب فيه من اجلزاء ما جيب ف   ؛ لقضاء الصحابة رضي اهلل عنهم بذلك.َصْيِد اإْلِ

 (.ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َة َرِضَي اهلل  َعْنه   َعْن َأِب ه َريْ َرةملا ثبت  ، قَاَل: َلمَّا فَ َتَح اللَّه  تَ َعاىَل َعَلى َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّ

ْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم َفَحِمَد اللََّه َوأَثْ َِن َعَلْيِه، ُث َّ قَاَل:   ِإنَّ اللََّه َحَبَس َعْن َمكََّة اْلِفيَل قَاَم َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعلَ 
َا أ ِحلَّْت يل َساَعًة ِمَن الن ََّهاِر، ُث َّ ِهَي َحرَام  ِإىَل ي َ  َها َرس وَله  َواْلم ْؤِمِننَي، َوِإَّنَّ َمِة: اَل ي  ْعَضد  ْوِم اْلِقَياَوَسلََّط َعَلي ْ

:ِلم ْنِشد  َشَجر َها، َواَل ي  نَ فَّر  َصْيد َها، َواَل َتَِل  ل ْقطَت  َها ِإالَّ  : يَا  - اَل:َأْو قَ  -  ، فَ َقاَل َعبَّاس  قَاَل اْلَعبَّاس 
ْذِخَر فَِإنَّه  ِلق ب ورِنَا َوب  ي وتَِنا، فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه  ْذِخرَ »َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َرس وَل اللَِّه ِإالَّ اإْلِ  3«.ِإالَّ اإْلِ

                                                            

ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب    -، ومسلم3183ِكَتاب  اجِلْزيَِة، بَاب  ِإُثِْ الَغاِدِر لِْلبَ رِّ َوالَفاِجِر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
َواِم، حديث رقم  1313: ََتِْرمِي َمكََّة َوَصْيِدَها َوَخاَلَها َوَشَجرَِها َول َقطَِتَها، ِإالَّ ِلم ْنِشد  َعَلى الدَّ

 (27اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 2
يَاِت، بَاب  َمْن ق ِتَل َله  قَِتيل  فَ ه َو ِِبَرْيِ النََّظَرْيِن، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ِكَتاب    -، ومسلم2887ِكَتاب  الدِّ

َواِم، حديث رقم: احلَْجِّ، بَاب  ََتِْرمِي َمكََّة َوَصْيِدَها َوَخاَلَها َوَشَجرَِها َول َقطَِتَها، إِ   1311الَّ ِلم ْنِشد  َعَلى الدَّ
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َبل  َعَلى جَ  َعْن ع بَ ْيِد ْبِن ع َمرْي  َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضَي اهلل  َعْنه  َكاَن َُيْط ب  النَّاَس ِبًِِن فَ رََأى َرج اًل وَ 
 ،ى َخاَلَها؟  قَاَل: بَ َلىَمكََّة اَل ي  ْعَضد  َشَجر َها َواَل ُي ْتَ لَ أََما َعِلْمَت َأنَّ يَ ْعِضد  َشَجرًا َفَدَعاه ، فَ َقاَل:  

  1.قَاَل: َفَحَمَله  َعَلى بَِعري  َوقَاَل َله  اَل تَ ع ْد وملَْ جَيَْعْل َعَلْيِه َشْيًئا ،َعَلى َذِلَك بَِعري  يل ِنْضو  َوَلِكِنِّ مَحََلِِن 

  إلنتفاع به.، فال بأس بقطعه، أو اإال ما زرعه الناس
  2.شجرها قطع َترمي على وأمجعوا: اللَّه   َرمِحَه   قال ابن املنذر

  .إال ما زرعه الناس، َمكَّةَ يعِن 
 والرياحني والزروع، البقول،: من احلرم ف الناس ينتبه ما كل إباحة على وأمجعوا: اللَّه   َرمِحَه   أيًضاقال و 

  3.وغريها

قَ َها ،ع ر ف ا ب َشاةٍ  َصغ يَرة  ال الشََّجَرة   ت ض َمن  ف َ ) :للَّه  َرمِحَه  افِ اْلم َصنِّ  قَ ْول      (.ب بَ َقَرةٍ  َوَما فَ و 

ْوَحِة بَ َقَرةً  ،َعِن اْبِن الز بَ رْيِ ملا روي  ْوَحة : الشََّجَرة  اْلَعِظيَمة   ،َوَعطَاء  َأنَّ ِف الدَّ َوقَاَل َعطَاء : ِف الشََّجَرِة  ،َوالدَّ
  4.د ونَ َها َشاة  

يش  الَوي ض َمن  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(ب ق يَمت ه   َوَرق  الوَ  َحش 
َيْشرَتَِي ِبِقيَمِتِه َطَعاًما جي ْزِئ  ِف ِفْطَرة  فَ ي ْطِعم  ك لَّ ف ،م  أِلَنَّه  م تَ َقوَّ  عليه؛ ِبِقيَمِتِه َنصَّ  َوَرق  الوَ  ِشيش  احلَ َوي ْضَمن  

، َأْو ِنْصَف َصاع  ِمْن َغرْيِِه، أَْو َيص وم  َعْن َطَعاِم ك لِّ ِمْسِكني  يَ ْوًما.ِمْسِكني  م دَّ ب     رٍّ

ز ئ  َوت  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ه  س  ك  عَ كَ   بَ َقَرة   ال َبَدنَة   َعن   ج 
ا َمَع َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم ََنَْرنَ »، قَاَل: َماَرِضَي اهلل  َعن ْه   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ ملا ثبت 

َعة   َعة ، َواْلبَ َقَرَة َعْن َسب ْ   1.«احلْ َدْيِبَيِة اْلَبَدنََة َعْن َسب ْ
 

                                                            

: اَل ي  نَ فَّر  َصْيد  احلََْرِم َواَل ي  ْعَضد  َشَجر ه  َواَل ُي ْتَ َلى  -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 1 مج َّاع  أَبْ َواِب َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب 
ْذِخَر، حديث رقم:   3343َخاَله  ِإالَّ اإْلِ

 (27بن املنذر )ص: اإلمجاع ال - 2
 (27اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 3
: اَل ي  نَ فَّر  َصْيد  احلََْرِم َواَل ي  ْعَضد    -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 4 ِكَتاب  احلَْجِّ، مج َّاع  أَبْ َواِب َجزَاِء الصَّْيِد، بَاب 

ْذِخَر، حديث رقم:  3317 َشَجر ه  َواَل ُي ْتَ َلى َخاَله  ِإالَّ اإْلِ
َعة ، حديث  -رواه مسلم - 1 رقم:  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ااِلْشرتَاِك ِف اْْلَْدِي َوِإْجزَاِء اْلبَ َقَرِة َواْلَبَدنَِة ك لٍّ ِمن ْه َما َعْن َسب ْ

1318 
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َياهٍ  َسب عَ  ن  عَ  ئ  ز  ج  ي  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(بَ َقَرة   و  أَ  َبَدنَة   ش 
اْشتَ رَْكَنا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احلَْجِّ »، قَاَل: َماَرِضَي اهلل  َعن ْه   َعْبِد اهللِ  ْبنِ  َجاِبرِ ملا ثبت عن 

َعة  ِف َبَدنَة     َما ِهَي ِإالَّ  فَ َقاَل َرج ل  جِلَاِبر : أَي ْشتَ َرك  ِف اْلَبَدنَِة َما ي ْشتَ َرك  ِف اجلَْز وِر؟ قَاَل: .«َواْلع ْمَرِة ك ل  َسب ْ
َعة  ِف َبَدنَة  ِمَن اْلب ْدِن، َوَحَضَر َجاِبر  احلْ َديِْبَيَة، قَاَل: ََنَْرنَا يَ ْوَمِئذ  َسْبِعنَي َبَدنًَة اْشتَ رَكْ    1. َنا ك ل  َسب ْ

أَتَاه  َرج ل  فَ َقاَل: ِإنَّ َعَليَّ َبَدنًَة، َوأَنَا  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم،َماَرِضَي اهلل  َعن ْه   َعِن اْبِن َعبَّاس  وَ 
 2. «فََأَمَره  النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ْبَتاَع، َسْبَع ِشَياه ، فَ َيْذَِبَه نَّ »م وِسر  ِِبَا، َواَل َأِجد َها، فََأْشرَتِيَ َها 

 (.اد بالدم الواجب: ما يجزئ في األضحية جذع ضان أو ثنى معزوالمر ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  3{.}َوأمت وا احلَْجَّ َواْلع ْمَرَة لِلَِّه فَِإْن أ ْحِصْرمت ْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْديِ لقول اهلل تعاىل: 

 (.أو سبع بدنة أو بقرة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
اْشتَ رَْكَنا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف »قَاَل:  املتقدم وفيه ،َماَرِضَي اهلل  َعن ْه   ْبِد اهللِ عَ  ْبنِ  َجاِبرِ حلديث 

َعة  ِف َبَدنَة     4.«احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة ك ل  َسب ْ

 .(فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

ا ذبح البدنة أو البقرة مكان الشاة فأفضل؛ ألهنا أكثر حلًما وأنفع للفقراء، وُيرجها وال ُيرج يعِن إذ
  سبعها.

                                                            

َعة ، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ااِلْشرتَاِك ِف اْْلَْدِي َوِإْجزَاِء اْلبَ َقَرِة َواْلَبدَ   -رواه مسلم - 1 نَِة ك لٍّ ِمن ْه َما َعْن َسب ْ
1318 

، بَاب  َكْم جت ْزِئ  ِمَن اْلَغَنِم، َعِن اْلَبَدنَِة، حديث   -، وابن ماجه2833حديث رقم:  -رواه أمحد - 2 ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 ، وضعفه األلباين3132رقم: 

 132سورة البقرة: اآلية/  - 3
َعة ، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْ   -رواه مسلم - 4 جِّ، بَاب  ااِلْشرتَاِك ِف اْْلَْدِي َوِإْجزَاِء اْلبَ َقَرِة َواْلَبَدنَِة ك لٍّ ِمن ْه َما َعْن َسب ْ

1318 
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 ه  ات  بَ اج  وَ وَ  َأر َكان  ال َحجِّ  اب  بَ 
 (ة  عَ ب َ ر  أَ  ال َحجِّ  َأر َكان  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 تقدم الكالم عن الركن.

َوَّل  ) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َرام   :األ   .(فمن تركه لم ينعقد حجه ن يَّة  م َجرَّد  ال َوه وَ  اإلح 
َوَّل   َعِقد  الن س ك  و الن س ِك، الدخول ف َوه َو نِيَّة   :ْحرَام  اإل :الَحجِّ  َأر َكان  م ن   األ  َوااِلْعِتَبار  ِبَا  إالَّ بِِنيَّة ، اَل يَ ن ْ

َلْو َنَطَق ِبَغرْيِ َما نَ َواه  ََنَْو َأْن يَ ْنِوَي اْلع ْمَرَة فَ َيْسِبق  ِلَسان ه  إىَل احلَْجِّ َأْو ف َ  ،َق ِلَسان ه  إلَْيهِ نَ َواه  اَل ِبَا َسبَ 
أِلَنَّ الن ِّيََّة حَمَل َها  ؛ه  بِاْلَعْكِس بَِأْن يَ ْنِوَي احلَْجَّ فَ َيْسِبق  ِلَسان ه  إىَل اْلع ْمَرِة انْ َعَقَد إْحرَام ه  ِبَا نَ َواه  د وَن َما َلَفظَ 

َا ِلك لِّ اْمرِئ  َما نَ َوى» حلديث:؛ اْلَقْلب   َا اأَلْعَمال  بِالن ِّيَّاِت، َوِإَّنَّ   1«.ِإَّنَّ

  .ر ْكن   ه  أنَّ  َوالصَِّحيح  ، ه  َشْرط  أنَّ  ،انَِية  ثَ  َوايَة  رِ وعن أمحد 

 (.ل و ق وف  ب َعَرَفةَ ا :الثَّان ي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَ ْعَمَر، َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْهِل َُنْد  ما ثبت ودليله  ؛اْلو ق وف  ِبَعَرَفةَ  الَحجِّ: َأر َكان  م ن   الثَّان ي

َلَة »َأَمَر م َناِديًا، فَ َناَدى: أَتَ ْوا َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوه َو ِبَعَرَفَة َفَسأَل وه ، فَ  احَلج  َعَرَفة ، َمْن َجاَء لَي ْ
 َعَلْيِه، َوَمْن تََأخََّر مَجْع  قَ ْبَل ط ل وِع الَفْجِر فَ َقْد أَْدَرَك احَلجَّ، أَيَّام  ِمًِن َثاَلثَة ، َفَمْن تَ َعجََّل ِف يَ ْوَمنْيِ َفاَل ِإُثَْ 

  2.«َفاَل ِإُْثَ َعَلْيهِ 

، قَاَل: أَتَ ْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَمْوِقِف يَ ْعِِن ِِبَ َعْن ع  و  : ْرَوَة ْبِن م َضرِّس  الطَّاِئي  ْمع  ق  ْلت 
َحْبل  ِإالَّ َوقَ ْفت  َعَلْيِه ِجْئت  يَا َرس وَل اللَِّه ِمْن َجَبِل طَيِّئ  َأْكَلْلت  َمِطيَّيِت َوأَتْ َعْبت  نَ ْفِسي َواللَِّه َما تَ رَْكت  ِمْن 

َمْن أَْدَرَك َمَعَنا َهِذِه الصَّاَلَة، َوأََتى َعَرفَاَت، »فَ َهْل يل ِمْن َحجٍّ؟ فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  3«.قَ ْبَل َذِلَك لَْياًل َأْو نَ َهارًا، فَ َقْد مَتَّ َحج ه ، َوَقَضى تَ َفَثه  

                                                            

 رواه البخاري ومسلم وتقدم خترجيه - 1
َلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  عَ  -، والرتمذي18004حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، ِفيَمْن ملَْ ي ْدرِْك َصاَلَة   -، والنسائي883ِفيَمْن أَْدَرَك اإِلَماَم ِِبَْمع  فَ َقْد أَْدَرَك احَلجَّ، حديث رقم: 
َماِم بِاْلم ْزَدِلَفِة، حديث رقم:  َلَة  ِكَتاب    -، وابن ماجه3744الص ْبِح َمَع اإْلِ اْلَمَناِسِك، بَاب  َمْن أََتى َعَرَفَة، قَ ْبَل اْلَفْجِر، لَي ْ

، حديث رقم:   ، بسند صحيح3711مَجْع 
، 1317ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  َمْن ملَْ ي ْدرِْك َعَرَفَة، حديث رقم:   -، وأبو داود12278حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِفيَمْن أَْدَرَك اإِلَماَم ِِبَْمع  فَ َقْد أَْدَرَك احَلجَّ، أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس   -والرتمذي
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 (.ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  ْول  ق َ 
َلَة مَجْع  قَ ْبَل ط ل وِع ا: »السابق وفيهَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَ ْعَمَر، حلديث    1.«لَفْجِر فَ َقْد أَْدَرَك احَلجَّ َمْن َجاَء لَي ْ

َلةِ بَاح  قَالَ طَاِء ْبِن َأِِب رَ َعْن عَ ملا ورد  َفِجَر اْلَفْجر  ِمْن لَي ْ : مَجْع  َقاَل ق  ْلت  ِلَعطَاء   : اَل يَ ف وت  احلَْج  َحَّتَّ يَ ن ْ
  2: نَ َعْم.قَاَل َعطَاء   َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َك َذِلَك َعْن َرس وِل اللَِّه أَبْ َلغَ 

ا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما فمن حصل في هذ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 (.أو حائضا أو جاهال أنها عرفة صح حجه

، قَاَل: أَتَ ْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَمْوقِ  فَ َقاَل  وفيه:ِف ملا ثبت َعْن ع ْرَوَة ْبِن م َضرِّس  الطَّاِئي 
َمْن أَْدَرَك َمَعَنا َهِذِه الصَّاَلَة، َوأََتى َعَرفَاَت، قَ ْبَل َذِلَك لَْياًل َأْو نَ َهارًا، » َعَلْيِه َوَسلََّم: َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  

  3«.فَ َقْد مَتَّ َحج ه ، َوَقَضى تَ َفَثه  

 (.ال إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ِبالف النائم. ،من أهل العبادات واليس مألهن

إال قليال في اليوم الثامن أو العاشر خطأ  ك لُّه م   و  أَ  َلو  َوَقَف النَّاس  ك لُّه م  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(أجزأهم

يوَم َوقَ ف وا يكونوا َأْن كَ  يَ ْوِم َعَرَفةَ  نهظًنا منهم أ ِف َغرْيِ يَ ْوِم َعَرَفةَ  أكثرهم َلْو َوَقَف النَّاس  ك ل ه ْم َأْو َوَقفَ 
َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َجاِبِر ْبِن َأِسيد ، قَاَل: َقاَل ورد ِلَما  عليه؛ َنصَّ  َخطًَأ َأْجَزَأه مْ  اْلَعاِشرِ يوَم َأْو  الثَّاِمنِ 
  4.«ْوم  الَِّذي ي  َعرِّف  النَّاس  ِفيهِ يَ ْوم  َعَرَفَة اْلي َ » :ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَّ اللَِّه  َرس ول  

ِفْطر ك ْم يَ ْوَم ت  ْفِطر وَن، َوَأْضَحاك ْم يَ ْوَم »قَاَل:  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ يْ َرَة َأنَّ َرس وَل اللَِّه َوَقْد َرَوى أَب و ه رَ 
  1.«ت َضح ونَ 

                                                                                                                                                                          

َماِم بِاْلم ْزَدِلَفِة،  -والنسائي د ، بسن3741حديث رقم:  ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، ِفيَمْن ملَْ ي ْدرِْك َصاَلَة الص ْبِح َمَع اإْلِ
 صحيح

 تقدم خترجيه - 1
ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِإْدرَاِك احلَْجِّ بِِإْدرَاِك َعَرَفَة قَ ْبَل ط ل وِع اْلَفْجِر ِمْن يَ ْوِم النَّْحِر، حديث رقم:   -رواه البيهقي - 2

 83ف احلَْجِّ، حديث رقم:  -،  وابن وهب17177
 رواه أمحد وأبو داود تقدم - 3
ارَ  - 4  33ِكَتاب  احلَْجِّ، حديث رقم:   -ق ْطِِنّ َرَواه  الدَّ
اَرق ْطِِنّ  - 1  31ِكَتاب  احلَْجِّ، حديث رقم:   -َرَواه  الدَّ
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 .ِقيَل بِاْلَقَضاِء، َوَسَواء  َأْخطَئ وا ِف اْلَعَدِد َأْو الر ْؤيَِة، َأْو ااِلْجِتَهاِد ِف اْلَغْيمِ َوأِلَنَّه  اَل ي  ْؤَمن  ِمْثل  َذِلَك ِفيَما إَذا 
 بَاِطًنا َعَرَفةَ  يَ ْوم   ه وَ  َذِلكَ  َأنَّ  فَالصََّواب   َأْجَزَأه مْ  َخطَأً  اْلَعاِشرِ  يَ ْومَ  النَّاس   َوَقفَ  إَذا: اإلسالمِ ْيخ  قَاَل شَ وَ 

 1.النَّاس   ِفيهِ  يَ ْعِرف   الَِّذي اْليَ ْوم   ه وَ  َعَرَفةَ  يَ ْوم   َبلْ  َذِلَك؛ ِف  َخطَأَ  َواَل  اَوظَاِهرً 

فَاَضة   َطَواف  : الثَّال ث  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.اإل  
فَاَضةِ  َطَواف   الَحجِّ: َأر َكان  م ن   الثَّال ث   فَاضَ  ،اإْلِ ِة؛ أِلَنَّه  يَْأيت ِبِه ِعْنَد ِإَفاَضِتِه ِمْن ِمًِن ِإىَل َوي َسمَّى َطَواَف اإْلِ
لزِّيَارَِة؛ أِلَنَّه  يَْأيت ِمْن ِمًِن فَ يَ ز ور  اْلبَ ْيَت، َواَل ي ِقيم  ِبَكََّة، َبْل يَ ع ود  ِإىَل ِمًِن، َوي َسمَّى اَوي َسمَّى َطَواَف  َمكََّة،

ُث َّ ْليَ ْقض وا تَ َفثَ ه ْم لقول اهلل تعاىل: } ييزًا له عن غريه، وهو ركن؛الركن؛ ألنه أحد أركان احلج، ومت َطَوافَ 
  2.َذِلَك َوَمْن ي  َعظِّْم ح ر َماِت اللَِّه فَ ه َو َخي ْر  َله  ِعْنَد َربِِّه{ َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم َوْلَيطَّوَّف وا بِاْلبَ ْيِت الَعِتيقِ 

 اللَّه   َصلَّىَأْخبَ َرتْ ه َما َأنَّ َصِفيََّة بِْنَت ح ََيٍّ َزْوَج النَِّبِّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِّ وملا ثبت عن 
َها َقْد فَ ق ْلت  ِإن َّ «. َأَحاِبَست  َنا ِهىَ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىَحاَضْت َِّف َحجَِّة اْلَوَداِع فَ َقاَل النَِّب   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

  3«.فَ ْلتَ ْنِفرْ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىأَفَاَضْت يَا َرس وَل اللَِّه َوطَاَفْت بِاْلبَ ْيِت. فَ َقاَل النَِّب  

ت ه  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ر  ل َمن  َوَقفَ  َوَوق   َلة  النَّح    (.وإال فبعد الوقوف م ن  ن ص ف  لَي  
 ملبيت ِبزدلفة إىل بعد نصف الليل.لوجوب ا

 اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  َأنَّ  ع َمَر، اْبنِ  َعنِ ملا ثبت َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبِّ لفعل َوِفْعل ه  يَ ْوَم النَّْحِر أَْفَضل  
 يَ ْومَ  ي ِفيض   ع َمرَ  اْبن   َفَكانَ : »نَاِفع   قَالَ  «ِبًِِن  الظ ْهرَ  َفَصلَّى َرَجعَ  ُث َّ  النَّْحِر، يَ ْومَ  أَفَاضَ » َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

  4.«فَ َعَله   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َوَيْذك ر   ِبًِِن  الظ ْهرَ  فَ ي َصلِّي يَ ْرِجع   ُث َّ  النَّْحِر،

 .(ه  ر  خ  ل   دَّ  حَ اَل وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .هَواَل َشْيَء ِف تَْأِخريِ  ِإْن َأخََّره  َعْن أَيَّاِم ِمًِن َجازَ فَ 

                                                            

 (211/ 22ُمموع الفتاوى ) - 1
 20سورة احلج: اآلية/  - 2
ِة الَوَداِع، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 َغازِي، بَاب  َحجَّ

َ
، باب  و ج وِب ِكَتاب  احلَْجِّ  -،  ومسلم4471ِكَتاب  امل

 1211َطَواِف اْلَوَداِع َوس ق وِطِه َعِن احْلَاِئِض، حديث رقم: 
َفاَضِة يَ ْوَم النَّْحِر، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4  1378ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اْسِتْحَباِب َطَواِف اإْلِ
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. اأْلَْطِوَفة  اْلَمْشر وَعة  ِف احلَْجِّ َثاَلثَة : َطَواف  الزِّيَاَرِة، َوه َو ر ْكن  احلَْجِّ، اَل يَِتم  إالَّ ِبِه، بِ فائدة:  َغرْيِ ِخاَلف 
، يَ ن وب  َعْنه  الدَّم  إَذا تَ رََكه . َوَما َوَطَواف  اْلق د وِم، َوه َو س نَّة ،  اَل َشْيَء َعَلى تَارِِكِه. َوَطَواف  اْلَوَداِع، َواِجب 
 .َعَدا َهِذِه اأْلَْطِوَفِة فَ ه َو نَ ْفل  

 

 (.َوال َمر َوة   الصََّفا بَ ي نَ  السَّع ي  : ع  اب  الرَّ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 قَاَلتْ  جَتْرَاةَ  َأِب  بِْنتِ  َحِبيَبةَ  َعنْ ما ثبت ؛ ودليله: َواْلَمْرَوةِ  الصََّفا بَ نْيَ  السَّْعي   :الَحجِّ  ر َكان  أَ  م ن   الرَّاب ع  
 قَاَلتْ  ْرَوةِ َواْلمَ  الصََّفا بَ نْيَ  َيط وفَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى َوالنَِّب   ق  َرْيش   ِمنْ  ِنْسَوة   ِف  ح َسنْي   َأِب  َدارَ  َدَخْلَنا

ةِ  ِمنْ  ِإزَار ه   ِبهِ  َيد ور   َيْسَعى َوه وَ   َعَلْيك مْ  َكَتبَ  اللَّهَ  فَِإنَّ  اْسَعْوا: »أِلَْصَحاِبهِ  يَ ق ول   َوه وَ  السَّْعيِ  ِشدَّ
  1.«السَّْعيَ 

َناًحا َأْن اَل أََتَطوََّف بَ نْيَ الصََّفا : َما أََرى َعَليَّ ج  اَعن ْهَ  اللَّه   َرِضيَ  قَاَل: ق  ْلت  ِلَعاِئَشةَ  َعْن ع ْرَوةَ وملا ثبت 
: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل{ ]البقرة: « مِلَ؟»َواْلَمْرَوِة، قَاَلْت:  : أِلَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ يَ ق ول  ق  ْلت 

، َلَكاَن: َفاَل ج نَ 118 َا أ ْنزَِل َهَذا ِف [ اآْليََة، فَ َقاَلْت:   َلْو َكاَن َكَما تَ ق ول  اَح َعَلْيِه َأْن اَل َيطَّوََّف ِِبَِما، ِإَّنَّ
ف وا بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة، أ نَاس  ِمَن اأْلَْنَصار َكان وا ِإَذا َأَهل وا، َأَهل وا ِلَمَناَة ِف اجْلَاِهِليَِّة، َفاَل َيَِل  َْل ْم َأْن َيطَّوَّ 

رِي، نَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلَحجِّ، ذََكر وا َذِلَك َله ، فَأَنْ َزَل اهلل  تَ َعاىَل َهِذِه اآْليََة، فَ َلَعمْ فَ َلمَّا َقِدم وا َمَع ال
  2َما َأمَتَّ اهلل  َحجَّ َمْن ملَْ َيط ْف بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة  .

  

                                                            

 ،  بسند حسن20320حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
: يَ ْفَعل  ِف الع ْمَرِة َما يَ ْفَعل  ِف احَلجِّ، حديث رقم: ِكَتاب  احلَ   -رواه البخاري - 2 ِكَتاب    -، ومسلم1037جِّ، بَاب 

 1200احلَْجِّ، بَاب  بَ َياِن َأنَّ السَّْعَي بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة ر ْكن  اَل َيِصح  احلَْج  ِإالَّ ِبِه، حديث رقم: 
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َبات    جِّ الحَ  َواج 
َعة  ) :اللَّه  َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َبات ه  َسب   َقات  : َوَواج  ي   َرام  م َن الم   (.اإل ح 

َوَّل   َقات  األ  ي   َرام  م َن الم   .: اإل ح 
َقاتِ احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  اأْلَوَّل   ِإنَّ النَِّبَّ »، قَاَل: َعن ْه َما اللَّه   َرِضيَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  ملا ثبت  ؛: اإِلْحرَام  ِمَن املِي ْ

َفِة، َوأِلَْهِل الشَّْأِم اجل ْحَفَة، َوأِلَْهِل َُنْد  َصلَّ  ِديَنِة َذا احل َلي ْ
َ
َنازِِل، َوأِلَْهِل ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َوقََّت أِلَْهِل امل

َ
قَ ْرَن امل

جَّ َوالع ْمَرَة، َوَمْن َكاَن د وَن َذِلَك، َفِمْن الَيَمِن يَ َلْمَلَم، ه نَّ َْل نَّ، َوِلَمْن أََتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغرْيِِهنَّ ُمَّْن أَرَاَد احلَ 
  1.«َحْيث  أَْنَشَأ َحَّتَّ َأْهل  َمكََّة ِمْن َمكَّةَ 

ْحرَاِم. تْ تَ بَ ث َ و ، صح إحرامهَأْحَرَم قَ ْبَل اْلِميَقاِت فإن   ِف َحقِِّه َأْحَكام  اإْلِ
 2.َل اْلِميَقاِت أَنَّه  حم ْرِم  اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ َمْن َأْحَرَم قَ بْ : َأمْجََع َأْهل  اللَّه   َرمِحَه   قَاَل اْبن  اْلم ْنِذرِ 

ْحرَام  ِمْن اْلِميَقاتِ عليه و  الواجبَ َوَلِكنَّ   .اأْلَْفَضَل اإْلِ

 (.اار  هَ ن َ  فَ قَ وَ  ن  مَ ل   وب  ر  الغ   إ َلى الو ق  و ف  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 .ى اللَّي ل  لَ َعَرَفَة إ  الو ق  و ف  ب   :الثَّان ي
أنه  ،َعن ْه َما اللَّه   َرِضيَ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، ملا ثبت الو ق  ْوف  ِبَعَرَفَة إىل اللَّْيلِ : احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  الثَّاين 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ أََتى اْلَمْوِقَف،  ُث َّ رَِكَب َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اهلل   قال ف حجة النب
لَ  َة، فَ َلْم يَ َزْل َواِقًفا َفَجَعَل َبْطَن نَاقَِتِه اْلَقْصَواِء ِإىَل الصََّخرَاِت، َوَجَعَل َحْبَل اْلم َشاِة بَ نْيَ َيَدْيِه، َواْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ

، َوَذَهَبِت الص ْفَرة  قَِلي   3.«اًل، َحَّتَّ َغاَب اْلق ْرص  َحَّتَّ َغَرَبِت الشَّْمس 

  4.«َهِذهِ  َحجَّيِت  بَ ْعدَ  َأح ج   اَل  َلَعلِّي أَْدرِي اَل  فَِإينِّ  َمَناِسَكك ْم، لَِتْأخ ذ وا»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى وقال

 
 

                                                            

َة لِْلَحجِّ َوالع ْمَرِة، حديث رقم: ِكَتاب  احَلجِّ،   -رواه البخاري - 1 ِكَتاب  احلَْجِّ،   -، ومسلم1124بَاب  م َهلِّ َأْهِل َمكَّ
 1181بَاب  َمَواِقيِت احلَْجِّ َواْلع ْمَرِة، حديث رقم: 

 (11اإلمجاع البن املنذر )ص:  - 2
 رواه مسلم وتقدم  - 3
 تقدم خترجيه - 4
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 (.ى بَ ع د  ن ص ف  اللَّي ل  ب م ز َدل َفَة إلَ  ر  ح  النَّ  ليلةَ ال َمب يت  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 .م ز َدل َفةَ الال َمب يت  ب   :الثَّال ث  
 اللَّه   َرِضيَ  حلَِِديِث اْبِن َعبَّاس  ؛ إىَل بَ ْعِد ِنْصِف اللَّْيلِ  النحرِ  ليلةَ اْلَمِبيت  ِب ْزَدِلَفَة : احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  الثَّاِلث  
  1.«ِف َضَعَفِة َأْهِلِه ِمْن م ْزَدِلَفَة إىَل ِمًِن  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  النَِّب   ك ْنت ِفيَمْن َقدَّمَ : »َعن ْه َما

َعْن َجاِبِر ْبِن  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ولفعل النب  والرخصة للضعفاء تدل على الوجوب ف حق غريهم،
، َفَصلَّى ِِبَا َدلَِفةَ َحَّتَّ أََتى اْلم زْ »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اهلل   نَِّبِّ الأنه قال ف حجة  ،اَعن ْه مَ  اللَّه   َرِضيَ  َعْبِد اهللِ 

نَ ه َما َشْيًئا ، وملَْ َأَذان  َواِحد  َوِإقَاَمتَ نْيِ اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِ  ، ُث َّ اْضَطَجَع َرس ول  اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه ي َسبِّْح بَ ي ْ
  2.«طََلَع اْلَفْجر   َوَسلََّم َحَّتَّ 

ر يق   يلََيال   في ال َمب يت  ب م ن ى) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.التَّش 

 .ال َمب يت  ب م ن ى :الرَّاب ع  
ع َمَر، َأنَّ  اْبنِ  فعنَوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ لفعل  ؛التَّْشرِيقِ  اْلَمِبيت  ِبًِِن لََيايلَ  :احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  الرَّاِبع  

  3«.ِبًِِن  أَفَاَض يَ ْوَم النَّْحِر، ُث َّ َرَجَع َفَصلَّى الظ ْهرَ »النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم 
َها قَاَلْت:  َعاِئَشةَ وعن  ِمْن آِخِر يَ ْوِمِه ِحنَي َصلَّى  أَفَاَض َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ »َرِضَي اللَّه  َعن ْ

  4«.الظ ْهَر، ُث َّ َرَجَع إىَل ِمًِن، َفَمَكَث ِِبَا لََيايلَ أَيَّاِم التَّْشرِيقِ 

ْلَعبَّاِس َرخََّص لِْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلم طَِّلِب َأْن يَِبيَت ِبَكََّة لََيايلَ ِمًِن، ِمْن َأْجِل ِسَقايَِتِه َوخَتِْصيص  اوأيًضا ألنه 
 َعن ْه َما اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ ، فدل ذلك على الوجوب، نَّه  اَل ر ْخَصَة ِلَغرْيِهِ بِالر ْخَصِة ِلع ْذرِِه َدلِيل  َعَلى أَ 

                                                            

، ِكَتاب  احَلجِّ، بَ   -رواه البخاري - 1 م  ِإَذا َغاَب الَقَمر  ، فَ َيِقف وَن بِاْلم ْزَدِلَفِة، َوَيْدع وَن، َوي  َقدِّ َم َضَعَفَة َأْهِلِه بَِلْيل  اب  َمْن َقدَّ
َة ِإىَل ِمًِن ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اْسِتْحَباِب تَ ْقِدمِي َدْفِع الضََّعَفِة ِمَن النَِّساِء َوَغرْيِِهنَّ ِمْن م ْزَدِلفَ   -، ومسلم1208حديث رقم: 

 1233َفَة، حديث رقم: ِف َأَواِخِر اللَّْيِل قَ ْبَل َزمْحَِة النَّاِس، َواْسِتْحَباِب اْلم ْكِث ِلَغرْيِِهْم َحَّتَّ ي َصل وا الص ْبَح ِب ْزَدلِ 
 رواه مسلم وتقدم  - 2
َفاَضِة   -رواه مسلم - 3  1378يَ ْوَم النَّْحِر، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اْسِتْحَباِب َطَواِف اإْلِ
، بسند صحيح إال قوله حني صلى 1303ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  ِف َرْمِي اجلَِْماِر، حديث رقم:   -َرَواه  أَب و َداو د - 4

 الظهر فهو منكر
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طَِّلبِ  َعْبدِ  ْبن   الَعبَّاس   اْسَتْأَذنَ : قَالَ 
 
  ِبَكَّةَ  يَِبيتَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  امل

  1.«َله   فََأِذنَ » ِسَقايَِتِه، َأْجلِ  ِمنْ  ِمًِن، لََيايلَ 
، قَاَل:  ملَْ ي  َرخِّْص النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أَلََحد  يَِبيت  ِبَكََّة، إالَّ لِْلَعبَّاِس، ِمْن َأْجِل »َوَعْن اْبِن َعبَّاس 

  2.«ِتهِ ِسَقايَ 

َمار  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.اب  ت َ رَ م   َرم ي  ال ج 

َمار   :الَخام س    .َرم ي  ال ج 
َعِن اْبِن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما: أَنَّه  َكاَن يَ ْرِمي ملا ثبت ؛ ابً ت َ رَ م   َرْمي  اجلَِْمارِ : احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  اخلَاِمس  
، ي َكب ِّر  َعَلى ِإْثِر ك لِّ َحَصاة ، ُث َّ يَ تَ َقدَّم  َحَّتَّ ي ْسِهَل، فَ يَ ق وَم م ْستَ ْقِبلَ  اجَلْمَرةَ  نْ َيا ِبَسْبِع َحَصَيات  َلِة، الد   الِقب ْ

ِهل ، َويَ ق وم  م ْستَ ْقِبَل فَ يَ ق وم  َطوِياًل، َوَيْدع و َويَ ْرَفع  َيَدْيِه، ُث َّ يَ ْرِمي الو ْسَطى، ُث َّ يَْأخ ذ  َذاَت الشَِّماِل فَ َيْستَ 
َلِة، فَ يَ ق وم  َطوِياًل، َوَيْدع و َويَ ْرَفع  َيَدْيِه، َويَ ق وم  َطوِياًل، ُث َّ يَ ْرِمي مَجَْرَة َذاِت الَعَقَبِة مِ  ْن َبْطِن الَواِدي، َواَل الِقب ْ

، فَ يَ ق ول     3.«َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَعل ه  َهَكَذا رَأَْيت  النَِّبَّ »يَِقف  ِعْنَدَها، ُث َّ يَ ْنَصِرف 
أَفَاَض َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن آِخِر يَ ْوِمِه ِحنَي َصلَّى الظ ْهَر، ُث َّ َرَجَع »َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: 

، ي َكب ِّر  ِإىَل ِمًِن، َفَمَكَث ِِبَا لََيايلَ أَيَّاِم التَّْشرِيِق يَ ْرِمي اجلَْ  ْمَرَة، ِإَذا زَاَلِت الشَّْمس  ك ل  مَجَْرة  ِبَسْبِع َحَصَيات 
  4«. يَِقف  ِعْنَدَهاَمَع ك لِّ َحَصاة ، َويَِقف  ِعْنَد اأْل وىَل، َوالثَّانَِيِة فَ ي ِطيل  اْلِقَياَم، َويَ َتَضرَّع ، َويَ ْرِمي الثَّالَِثَة َواَل 

 ،ُث َّ يَ ْرِمي الو ْسَطى، ُث َّ يَ ْرِمي مَجَْرَة الَعَقَبةِ غرى، ص  ال يَ ْرِمي اجَلْمَرةَ ، النَّْحرِ يوم َغَداَة  َبةِ الَعقَ  مَجَْرةِ  يَرمْ فيبدأ ب
، ي َكب ِّر  َمَع ك لِّ َحَصاة ، َويَِقف  ِعْنَد اأْل وىَل، َوالثَّانَِيِة  فَ ي ِطيل  مستقبال القبلة، ك ل  مَجَْرة  ِبَسْبِع َحَصَيات 

 .َويَ َتَضرَّع ، َويَ ْرِمي الثَّالَِثَة َواَل يَِقف  ِعْنَدَهاويدعوا َياَم، اْلقِ 

ير  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ال َحل ق  َأو  الت َّق ص 
  

                                                            

ب  احلَْجِّ، بَاب  و ج وِب ِكَتا  -، ومسلم1234ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  ِسَقايَِة احلَاجِّ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
  1311اْلَمِبيِت ِبًِِن لََيايل أَيَّاِم التَّْشرِيِق، َوالت َّْرِخيِص ِف تَ رِْكِه أِلَْهِل السَِّقايَِة، حديث رقم: 

 ، بسند ضعيف3722ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  اْلبَ ْيت وَتِة ِبَكََّة، لََيايل ِمًِن، حديث رقم:   -َرَواه  اْبن  َماَجهْ  - 2
َلِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ، يَ ق وم  َوي ْسِهل ، م ْستَ ْقِبَل الِقب ْ  1011ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  ِإَذا َرَمى اجَلْمَرتَ نْيِ
، 1303ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  ِف َرْمِي اجلَِْماِر، حديث رقم:   -، وأبو داود24132حديث رقم:  -رواه أمحد - 4

 حيحبسند ص
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ير   :السَّاد س    .ال َحل ق  َأو  الت َّق ص 
 اْلَمْسِجَد احلَْرَامَ بدخوِل  هلل تعاىل امنت على املؤمننيألن ا؛ احْلَْلق  َأْو الت َّْقِصري   :احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  السَّاِدس  

ِقنَي َلَقْد َصَدَق اللَّه  َرس وَله  الر ْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدخ ل نَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَّه  آِمِننَي حم َلِّ } :الصفة على هذه
  1{.ر ء وَسك ْم َوم َقصِّرِيَن اَل خَتَاف ونَ 

 

اللَّه مَّ اْرَحِم »َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َماْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عَ وَ 
َحلِِّقنيَ 

 
َقصِّرِيَن يَا َرس وَل اللَِّه، قَاَل: « امل

 
َحلِِّقنيَ »قَال وا: َوامل

 
 « اللَّه مَّ اْرَحِم امل

 
يَن يَا َرس وَل اللَِّه، َقصِّرِ قَال وا: َوامل

  2.«م َقصِّرِينَ َوالْ » قَاَل:

 ولفعل النب َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم وأمره بذلك.واحللق أوالتقصري نسك؛ لآلية، 

 .(ال َوَداع   َطَواف  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 .ال َوَداع   َطَواف   :السَّاب ع  
ِإيَل عنه ي َصَدر   َوي َسمَّى: َطَواَف الصَّْدِر؛ أِلَنَّ اْلم َساِفرَ ، اْلَوَداعِ  َطَواف   :احَلجِّ  َواِجَباتِ  نْ مِ  السَّاِبع  

 .َمْقِصِدهِ 
َف َخفَّ  أََمَر النَّاَس َأْن َيك وَن آِخر  َعْهِدِهْم بِاْلبَ ْيِت، ِإالَّ أَنَّه  »قَاَل:  َرِضَي اللَّه  َعن ْه َماِلَما َرَوى اْبن  َعبَّاس  

  3.«َعِن اْلَمْرأَِة احْلَاِئضِ 
 والتخفيف عن احلائض يدل على الوجوب ف حق غريها.

فَاَضةِ َوَمْن َأخََّر َطَواَف  ، َفطَاَفه  ِعْنَد اخْل ر وِج َأْجَزأَه  َعْن َطَواِف اْلَوَداِع ِف ظَاِهِر اْلَمْذَهِب؛ أِلَنَّه  أََمَر َأْن اإْلِ
   .، َوَقْد فَ َعلَ َطَواف  ال ِه بِاْلبَ ْيتِ َيك وَن آِخَر َعْهدِ 

                                                            

 20سورة الفتح: اآلية/  - 1
ِكَتاب  احلَْجِّ،   -،  ومسلم1020ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  احلَْلِق َوالت َّْقِصرِي ِعْنَد اإِلْحاَلِل، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

 1371بَاب  تَ ْفِضيِل احْلَْلِق َعَلى الت َّْقِصرِي َوَجَواِز الت َّْقِصرِي، حديث رقم: 
ِكَتاب  احلَْجِّ، باب  و ج وِب   -، ومسلم1011ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َطَواِف الَوَداِع، حديث رقم:   -يرواه البخار  - 3

 1328َطَواِف اْلَوَداِع َوس ق وِطِه َعِن احْلَاِئِض، حديث رقم: 
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َرة    َأر َكان  الع م 
َرة  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ثالثة: اإلحرام َوَأر َكان  الع م 

َعِقد  ت َ اَل و  ،الع ْمَرةِ الدخول ف َوه َو نِيَّة   َا اأَلْعَمال  بِا» حلديث:؛ إالَّ بِِنيَّة   الع ْمَرة  ن ْ َا ِلك لِّ اْمرِئ  ِإَّنَّ لن ِّيَّاِت، َوِإَّنَّ
  1«.َما نَ َوى

 (.َواف  طَّ الوَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َوَّل   َرة :  ن  م   األ  ُث َّ ْليَ ْقض وا تَ َفثَ ه ْم َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم َوْلَيطَّوَّف وا بِاْلبَ ْيِت لقول اهلل تعاىل: }؛ الطََّواف  َأر َكان  الع م 
  2.َذِلَك َوَمْن ي  َعظِّْم ح ر َماِت اللَِّه فَ ه َو َخي ْر  َله  ِعْنَد َربِِّه{ الَعِتيقِ 

 .(السَّع ي  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى َعْن َحِبيَبَة بِْنِت َأِب جَتْرَاَة، قَاَلْت: رَأَيْ ملا ثبت  َوال َمر َوة ؛ الصََّفا بَ ي نَ  السَّع ي   :الثَّان ي

 :   3.«ِإنَّ اللََّه َكَتَب َعَلْيك م  السَّْعَي فَاْسَعْوا»اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَعى بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوه َو يَ ق ول 

وََّف بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة، قَاَلْت: قَاَل: ق  ْلت  ِلَعاِئَشَة: َما أََرى َعَليَّ ج َناًحا َأْن اَل أََتطَ  َعْن ع ْرَوةَ وملا ثبت 
: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل{ ]البقرة: « مِلَ؟» : أِلَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ يَ ق ول  [ اآْليََة، 118ق  ْلت 

، َلَكاَن: َفاَل ج َناَح َعَلْيِه َأْن اَل يَ  َا أ ْنزَِل َهَذا ِف أ نَاس  ِمَن فَ َقاَلْت:   َلْو َكاَن َكَما تَ ق ول  طَّوََّف ِِبَِما، ِإَّنَّ
لصََّفا َواْلَمْرَوِة، فَ َلمَّا َقِدم وا اأْلَْنَصار َكان وا ِإَذا َأَهل وا، َأَهل وا ِلَمَناَة ِف اجْلَاِهِليَِّة، َفاَل َيَِل  َْل ْم َأْن َيطَّوَّف وا بَ نْيَ ا

َلْيِه َوَسلََّم لِْلَحجِّ، ذََكر وا َذِلَك َله ، َفأَنْ َزَل اهلل  تَ َعاىَل َهِذِه اآْليََة، فَ َلَعْمرِي، َما َأمَتَّ اهلل  َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  عَ 
  4َحجَّ َمْن ملَْ َيط ْف بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة  .

  

                                                            

 رواه البخاري ومسلم وتقدم - 1
 20سورة احلج: اآلية/  - 2
 ، بسند حسن20320حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
 رواه البخاري ومسلم وتقدم - 4
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َبات   َرة   َواج   الع م 
 (.شيئان: اإلحرام بها من الحلوواجباتها ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َها: ملا ثبت  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َمَعَها َأَخاَها َعْبَد الرَّمْحَِن، »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ
  1.«فََأْعَمَرَها ِمَن الت َّْنِعيِم، َومَحََلَها َعَلى قَ َتب  

:  عليه لريكب البعري على يوضع ما والرحل ،الرحل خشب هو وقيل ،السنام قدر على صغري رحل والَقَتب 
 .هودج بدون

 .(والحلق أو التقصير) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

اللَّه  آِمِننَي حم َلِِّقنَي  َلَقْد َصَدَق اللَّه  َرس وَله  الر ْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدخ ل نَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاءَ : }لقول اهلل تعاىل
  2{.ر ء وَسك ْم َوم َقصِّرِيَن اَل خَتَاف ونَ 

ع َمَر َرِضَي اهلل  َعن ْه َما، َقاَل: قَاَل َرس ول   ْبنِ  َعْن َعْبِد اهللِ ف؛ ولفعل النب َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم وأمره بذلك
اَن ِمْنك ْم َأْهَدى، فَِإنَّه  اَل َيَِل  ِمْن َشْيء  َحر َم ِمْنه  َحَّتَّ يَ ْقِضَي َحجَّه ، َمْن كَ »اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

   3.«َوَمْن ملَْ َيك ْن ِمْنك ْم َأْهَدى، فَ ْلَيط ْف بِاْلبَ ْيِت َوبِالصََّفا َواْلَمْرَوِة َوْلي  َقصِّْر َوْلَيْحِللْ 

                                                            

ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  بَ َياِن   -، ومسلم1231ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َمْن َساَق الب ْدَن َمَعه ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
ْحرَاِم، َوأَنَّه  جَي وز  ِإف ْرَاد  احلَْجِّ َوالتََّمت ِع َواْلِقَراِن، َوَجَواِز ِإدْ  َخاِل احلَْجِّ َعَلى اْلع ْمَرِة، َوَمََّت َيَِل  اْلَقارِن  ِمْن ن س ِكِه، و ج وِه اإْلِ

 1213حديث رقم: 
 20سورة الفتح: اآلية/  - 2
ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  و ج وِب   -، ومسلم1112ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  احَلجِّ َعَلى الرَّْحِل، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

ِم َعَلى اْلم   َعة  ِإَذا َرَجَع ِإىَل َأْهِلِه، حالدَّ  1220ديث رقم: َتَمتِِّع، َوأَنَّه  ِإَذا َعَدَمه  َلزَِمه  َصْوم  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ
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َرة  س َنن    الع م 
 (.والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 .لفعل النب َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 (.وطواف القدوم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

ْيِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم طَاَف َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعلَ » ع َمَر َرِضَي اهلل  َعن ْه َما، قَاَل: ْبنِ  َعْن َعْبِد اهللِ ملا ثبت 
  1.«َمكََّة، فَاْستَ َلَم الر ْكَن َأوََّل َشْيء  

 (.والرمل في الثالثة أشواط األول منه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم طَاَف َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  » ع َمَر َرِضَي اهلل  َعن ْه َما، قَاَل: ْبنِ  َعْن َعْبِد اهللِ ملا ثبت 

  2.«َمكََّة، فَاْستَ َلَم الر ْكَن َأوََّل َشْيء ، ُث َّ َخبَّ َثاَلثََة َأْطَواف  ِمَن السَّْبِع، َوَمَشى أَْربَ َعَة َأْطَواف  

اْعَتَمر وا ِمَن »ِه َوَسلََّم َوَأْصَحابَه  ، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَليْ َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه   َعِن اْبِن َعبَّاس  َوملا ورد 
  3«.اجلِْْعرَانَِة فَ َرَمل وا بِاْلبَ ْيِت َثاَلثًا، َوَمَشْوا أَْربَ ًعا

، َوه َو َأْن ي  َقاِرَب خ طَاه  ِبس ْرَعة  ِمْن َغرْيِ َعْدو ، َواَل َوْثب    َواْلم رَاد  بِالرََّمِل: اخْلََبب 

 (.واالضطباع فيه) :اللَّه   َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
اْعَتَمر وا ِمَن »، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابَه  َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه   ملا ثبت َعِن اْبِن َعبَّاس  

  4«.َذف وَها َعَلى َعَواتِِقِهم  اْلي ْسَرىاجلِْْعرَانَِة فَ َرَمل وا بِاْلبَ ْيِت َوَجَعل وا أَْرِديَ تَ ه ْم ََتَْت آبَاِطِهْم َقْد قَ 
ب ه  َأْن جَيَْعَل َوَسَط رَِدائِِه ََتَْت َعاتِِقِه اأْلَمْيَِن َوجَيَْعَل َطَرفَ ْيِه َعَلى َعاتِِقِه اأْلَْيَسِر َوَيك ون  َمْنكِ  :َوااِلْضِطَباع  

َا ي َسن  ااِلْضِطَباع  ِف َطَوا  .ف  ي َسن  ِفيِه الرََّمل  اأْلَمْيَن  َمْكش وفًا ِإَّنَّ

                                                            

ِم َعَلى اْلم َتَمتِِّع، َوأَنَّه  ِإَذا َعَدَمه  َلزَِمه  َصوْ   -رواه مسلم - 1 َعة  ِإَذا ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  و ج وِب الدَّ م  َثاَلثَِة أَيَّام  ِف احلَْجِّ َوَسب ْ
 1220َرَجَع ِإىَل َأْهِلِه، حديث رقم: 

ِم َعَلى اْلم َتَمتِِّع، َوأَنَّه  ِإَذا َعَدَمه  َلزَِمه  َصْوم  َثاَلثَِة أَ  -رواه مسلم - 2 يَّام  ِف حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  و ج وِب الدَّ
 1220َعة  ِإَذا َرَجَع ِإىَل َأْهِلِه، حديث رقم: احلَْجِّ َوَسب ْ 

 ، بسند صحيح1837بَاب  ِف الرََّمِل، حديث رقم:  -، وأبو داود2288حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  ااِلْضِطَباِع ِف الطََّواِف، حديث رقم:   -، وأبو داود2032حديث رقم:  -رواه أمحد - 4

 د صحيح، بسن1884
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 (.وتجرد الرجل من المخيط عند اإلحرام) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ْهاَللِِه َواْغَتَسلَ »أَنَّه   ،َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبت  ملا ثبت    1.«رََأى النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم جَتَرََّد إِلِ

 (.س إزار ورداء أبيضين نظيفينبول) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
اَل م  ِمَن الث َِّياِب؟ فَ َقاَل:  َعِن اْبِن ع َمَر، َأنَّ َرج اًل نَاَدى فَ َقاَل: يَا َرس وَل اهلِل، َما جَيَْتِنب  اْلم ْحرِ ملا ثبت 

، َوْلي ْحرِْم َأَحد ك ْم يَ ْلَبس  السَّرَاِويَل، َواَل اْلَقِميَص، َواَل   اْلب  ْرن َس، َواَل اْلِعَماَمَة، َواَل ثَ ْوبًا َمسَّه  َزْعَفرَان ، َواَل َوْرس 
، َوْليَ ْقَطْعه َما َحَّتَّ َيك ونَا   2. نْيِ اْلَعِقب َ َأْسَفَل ِمَن ِف ِإزَار  َورَِداء ، َونَ ْعَلنْيِ، فَِإْن ملَْ جيَِْد نَ ْعَلنْيِ فَ ْليَ ْلَبْس خ فَّنْيِ

 .(والتلبية من حين اإلحرام إلى أول الرمي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ْت ِبِه رَاِحَلت ه  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ع َمَر َرِضَي اهلل  َعن ْه َما، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن، ِإَذا اْستَ وَ 

َفِة، َأَهلَّ فَ َقاَل: قَاِئَمًة ِعْنَد َمْسجِ  لَب َّْيَك الله مَّ، لَب َّْيَك، لَب َّْيَك اَل َشرِيَك َلَك لَب َّْيَك، ِإنَّ احلَْْمَد، »ِد ِذي احلْ َلي ْ
  3.«َوالن ِّْعَمَة، َلَك َواْلم ْلَك، اَل َشرِيَك َلكَ 

ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن مَجْع  ِإىَل ِمًِن أَْرَدَفِِن َرس  »قَاَل:  َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه   َعْن الَفْضِل ْبِن َعبَّاس  
  4.«فَ َلْم يَ َزْل ي  َلبِّ َحَّتَّ َرَمى اجَلْمَرةَ 

 َعْن َسِعيِد ْبِن ج بَ رْي ، قَاَل: ق  ْلت  ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاس  يَا اْبَن اْلَعبَّاسِ والراجح أن التلبية بعد اإلحرام؛ ملا ورد 
َلْيِه َوَسلََّم َعِجْبت  اِلْخِتاَلِف َأْصَحاِب َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِإْهاَلِل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  عَ 

َا َكاَنْت ِمْن َرس وِل اللَِّه َصلَّ  ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َحجًَّة ِحنَي َأْوَجَب، فَ َقاَل: ِإينِّ أَلَْعَلم  النَّاِس ِبَذِلَك، ِإن ََّها ِإَّنَّ
َخرََج َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َحاجًّا، فَ َلمَّا َصلَّى ِف َمْسِجِدِه ِبِذي َفَمْن ه َناَك اْختَ َلف وا،   َواِحَدةً 

َفِة رَْكَعتَ ْيِه َأْوَجب ه  ِف َُمِْلِسِه، فََأَهلَّ بِاحلَْجِّ ِحنيَ  فَ رََغ ِمْن رَْكَعتَ ْيِه، َفَسِمَع َذِلَك ِمْنه  أَقْ َوام  َفَحِفْظَنه  َعْنه ،  احلْ َلي ْ
ا يَْأت وَن أَْرَسااًل، ُث َّ رَِكَب فَ َلمَّا اْستَ َقلَّْت ِبِه نَاقَ ت ه  َأَهلَّ، َوأَْدَرَك َذِلَك ِمْنه  أَقْ َوام ، َوَذِلَك َأنَّ النَّاَس َكان و 

                                                            

حديث  أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف ااِلْغِتَساِل ِعْنَد اإِلْحرَاِم، -رواه الرتمذي - 1
 ، بسند صحيح837رقم: 

ِكَتاب  احلَْجِّ،   -، ومسلم134ا َسأََله ، حديث رقم: ِكَتاب  الِعْلِم، بَاب  َمْن َأَجاَب السَّاِئَل بَِأْكثَ َر ُمَّ   -رواه البخاري - 2
 1100بَاب  َما ي  َباح  لِْلم ْحرِِم ِِبَجٍّ َأْو ع ْمَرة ، َوَما اَل ي  َباح  َوبَ َياِن ََتِْرمِي الطِّيِب َعَلْيِه، حديث رقم: 

  1184، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  الت َّْلِبَيِة َوِصَفِتَها َوَوْقِتَها  -رواه مسلم - 3
جِّ، حديث أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء َمََّت ت  ْقَطع  الت َّْلِبَية  ِف احلَ  -رواه الرتمذي - 4

: التَّْكِبرِي َمَع ك لِّ َحَصاة    -، والنسائي318رقم:   ، بسند صحيح3703، حديث رقم: ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، بَاب 
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َا َأَهلَّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي اْستَ َقلَّْت ِبهِ َفَسِمع وه  ِحنَي اْستَ َقلَّ   ْت ِبِه نَاقَ ت ه  ي ِهل ، فَ َقال وا: ِإَّنَّ
َرَك َذِلَك ِمْنه  دْ نَاقَ ت ه ، ُث َّ َمَضى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا َعاَل َعَلى َشَرِف اْلبَ ْيَداِء َأَهلَّ، َوأَ 

ه   َا َأَهلَّ ِحنَي َعاَل َعَلى َشَرِف اْلبَ ْيَداِء، َوامْي  اللَِّه، َلَقْد َأْوَجَب ِف م َصالَّ ، َوَأَهلَّ ِحنَي أَقْ َوام ، فَ َقال وا: ِإَّنَّ
َفَمْن َأَخَذ ِبَقْوِل اْبِن َعبَّاس  »ن  ج بَ رْي :   َقاَل َسِعيد  بْ َعاَل َعَلى َشَرِف اْلبَ ْيَداءِ اْستَ َقلَّْت ِبِه نَاقَ ت ه ، َوَأَهلَّ ِحنَي 

ه  ِإَذا فَ رََغ ِمْن رَْكَعتَ ْيهِ    1.«َأَهلَّ ِف م َصالَّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  فوتنقطع التلبية ف العمرة عند استالم احلجر، أو الشروع ف التلبية؛  َعِن اْبِن َعبَّاس 
  2.«ر  َحَّتَّ َيْسَتِلَم احلََْجرَ َلبِّ اْلم ْعَتمِ ي   »َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

َر م ْسَتِلم  »قَاَل:  َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه  َعِن اْبِن َعبَّاس  وَ    3.«ي  َلبِّ اْلم ْعَتِمر  َحَّتَّ يَ ْفَتِتَح الطََّواَف م ْسَتِلًما َوَغي ْ

 (.جه إال بهفمن ترك ركنا لم يتم ح) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 ألن الركن اليسقط عمًدا وال سهًوا وال جهاًل.

 (.ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
قَاَل: َمْن  َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاس  ؛ ملا ثبت َعْن َسَواء  تَ رََكه  َعْمًدا َأْو َخطًَأ، َعاِلًما َأْو َجاِهاًل؛ أِلَنَّه  تَ َرَك ن س ًكا

  4فَ ْلي  ْهرِْق َدًما. ،ن س ِكِه َشْيًئا، َأْو تَ رََكه  َنِسَي ِمْن 

 .(ومن ترك مسنونا فال شيء عليه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
.ألن السنن تسقط سهًوا وجهاًل وعمًدا،    ومل يرد ف ترك شيء منها نص 

                                                            

ْحرَاِم، حديث رقم:   -، وأبو داود2318حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 ، 1007ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  ِف َوْقِت اإْلِ
، وصححه أمحد ، وقال َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط م ْسِلم  1210َأوَّل  ِكَتاِب اْلَمَناِسِك، حديث رقم:  -واحلاكم

 اكر وحسنه شعيب األرناؤوط، وضعفه األلباين.ش
، بسند ضعيف، والراجح 1810ِكَتاب اْلَمَناِسِك، بَاب  َمََّت يَ ْقَطع  اْلم ْعَتِمر  الت َّْلِبَيَة، حديث رقم:   -رواه أَب و َداو دَ  - 2

 وقفه
 833يث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  تَ ْلِبَيِة اْلم ْعَتِمِر، حد  -رواه الشافعي ف مسنده - 3
، والبيهقي ف السنن 1183ِكَتاب  احلَْجِّ، َما يَ ْفَعل  َمْن َنِسَي ِمْن ن س ِكِه َشْيئاً، حديث رقم:   -رواه مالك - 4

، حديث رقم: ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  الر ج وِع ِإىَل ِمًِن أَيَّاَم التَّْشرِيِق َوالرَّْمي ِِبَا ك لَّ يَ ْوم  ِإَذا زَاَلِت الشَّ   -الصغرى ْمس 
 ، بسند صحيح1033

 



  

 102 

 ل  ص  فَ 
 (.واإلسالم والعقل الن ِّيَّة  وشروط صحة الطواف أحد عشر: ) :ه  َرمِحَه  اللَّ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 ف كل عبادة. ألهنا شروط

 (.ودخول وقته) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 املقصود بذلك طواف اإلفاضة، ووقته من بعد منتصف الليل من ليلة النحر.

ر  ال عَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   رَة  َوَست    (.و 
يَق َرِضَي اللَّه  َعْنه  بَ َعَثه ، ِف احَلجَِّة الَّيِت أَمََّره  النَِّب    َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َأنَّ أَبَا َبْكر  الصِّدِّ

َها قَ ْبَل َحجَِّة الَوَداِع، يَ ْوَم النَّْحِر ِف َرْهط  ي  َؤذِّن  ِف النَّاسِ  ، َواَل َيط وف  » :َعَلي ْ اَل ََي ج  بَ ْعَد الَعاِم م ْشرِك 
  1«.بِاْلبَ ْيِت ع ْريَان  

ت َناب  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.النََّجاَسة   َواج 
 فيشرتط له ما يشرتط للصالة ومنها اجتناب النجاسة.ألنه صالة؛ 

الطََّواف  بِاْلبَ ْيِت َصاَلة ، ِإالَّ َأنَّ اللََّه َأَحلَّ ِفيِه » ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:َصلَّ َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه 
  2.«اْلَمْنِطَق، َفَمْن َنَطَق، َفاَل يَ ْنِطق  ِإالَّ ِِبَرْي  

 (.ال َحَدث  م ن  َطَهارَة  الوَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ْروَ  َعْن َعاِئَشَة َرِضيَ 

َ
، وملَْ َأط ْف بِاْلبَ ْيِت َواَل بَ نْيَ الصََّفا َوامل َها أَن ََّها قَاَلْت: َقِدْمت  َمكََّة َوأَنَا َحاِئض  ِة اللَّه  َعن ْ

َر َأْن اَل افْ َعِلي َكَما يَ ْفَعل  احلَاج  غَ »قَاَلْت: َفَشَكْوت  َذِلَك ِإىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ي ْ
  3«.َتط وِف بِاْلبَ ْيِت َحَّتَّ َتْطه رِي

                                                            

، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1   -، ومسلم1222ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  اَل َيط وف  بِاْلبَ ْيِت ع ْريَان ، َواَل ََي ج  م ْشرِك 
  1340ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ال َيج بالبيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان، حديث رقم: 

ْخَباِر َعْن ِإبَاَحِة اْلَكاَلِم لِلطَّاِئِف َحْوَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ   -رواه ابن حبان - 2 ، َوِإْن  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  د خ وِل َمكََّة، ِذْكر  اإْلِ
: ِمْن ِكَتاِب اْلَمَناِسِك، بَاب  اْلَكاَلِم ِف الطََّواِف، حديث رقم -، والدارمي3832َكاَن الطََّواف  َصاَلًة، حديث رقم: 

 ، بسند صحيح1883
َناِسَك ك لََّها ِإالَّ الطََّواَف بِاْلبَ ْيِت، َوِإَذا َسَعى َعَلى َغرْيِ و ض    -رواه البخاري - 3

َ
: تَ ْقِضي احلَاِئض  امل وء  ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب 

ْرَوِة، حديث رقم: 
َ
ْحرَاِم، َوأَنَّه  جَي وز  ِإف ْرَاد  احلَْجِّ َوالتََّمت ِع  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  بَ َياِن و ج وهِ   -، ومسلم1217بَ نْيَ الصََّفا َوامل اإْلِ

 1211َواْلِقرَاِن، َوَجَواِز ِإْدَخاِل احلَْجِّ َعَلى اْلع ْمَرِة، َوَمََّت َيَِل  اْلَقارِن  ِمْن ن س ِكِه، حديث رقم: 
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م يل  السَّب ع  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َوَتك 
اَل َأح ج  لَِتْأخ ذ وا َمَناِسَكك ْم، فَِإينِّ اَل أَْدرِي َلَعلِّي »َعْن َجاِبر ، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  1«.بَ ْعَد َحجَّيِت َهِذهِ 

ًعا َرَمَل َثاَلثًا، َوَمَشى أَْربَ ًعا، ُث َّ  ذ وا َعْن َجاِبر ، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، طَاَف َسب ْ قَ َرأَ: }َواختَِّ
  2.ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم م َصلًّى{

َنه  َوبَ نْيَ اْلَكْعَبِة، ُث َّ اْستَ َلَم الر ْكَن، ُث َّ َخرََج، فَ َقاَل:  َفَصلَّى َسْجَدتَ نْيِ، َوَجَعلَ  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة »اْلَمَقاَم بَ ي ْ
  3«.ِمْن َشَعائِِر اللَِّه، فَاْبَدء وا ِبَا َبَدأَ اللَّه  ِبهِ 

 (.ار ه  َوَجع ل  ال بَ ي ت  َعن  َيسَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه »َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهلل  َعن ْه َما: ف َ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لفعل النب 

  4.«ثًا َوَمَشى أَْربَ ًعاَوَسلََّم َلمَّا َقِدَم َمكََّة أََتى احلََْجَر فَاْستَ َلَمه ، ُث َّ َمَشى َعَلى مَيِيِنِه، فَ َرَمَل َثاَل 

ي ا َمَع ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ن ه  َماش  رَة  الوََكو   (.ق د 
لَِتْأخ ذ وا »قَاَل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: وَ  طاف راكًبا،َوَسلََّم  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  فيه نظر، لكون

  1«.َمَناِسَكك مْ 
 َكَذِلكَ  تَ ْفَعل   اَل  َوِهيَ  بِالصَّاَلِة، الطََّوافَ  َشبَّهَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اشرتطوا املشَي ف الطََّواِف؛ أِلَنَّه   وإَّنا
 لَِيْشر فَ  أَوْ  ،النَّاس   رَاه  لِي َ  ،ِلع ْذر   َكانَ  بِأَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى ِفْعِلهِ  َعنْ  َوَأَجاب وا ه َو، َفَكَذا ِلع ْذر   ِإالَّ 

 َغَشْوه . النَّاسَ  فَِإنَّ  لَِيْسأَل وه ،

َفَما م ْطَلًقا، بِالطََّوافِ  أََمرَ  تَ َعاىَل  اللَّهَ  أِلَنَّ والراجح اجلواز،   ِبَغرْيِ  اْلم ْطَلقِ  تَ ْقِييد   جَي وز   َواَل  َأْجَزأَه ، ِبهِ  أََتى َفَكي ْ
 .َدلِيل  

  6.َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبِّ  ِفْعلِ  َمعَ  أَلََحد   قَ ْولَ  اَل : اللَّه   َرمِحَه   رِ اْلم ْنذِ  اْبن   قَالَ 

 فإن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وهو رواية عن أمحد. ؛ولو كان خاًصا به لبينه

                                                            

 رواه مسلم وتقدم - 1
  121سور البقرة: اآلية/  - 2
 ، بسند صحيح2322اب  َمَناِسِك احلَْجِّ، اْلَقْول  بَ ْعَد رَْكَعيتَِ الطََّواِف، حديث رقم: ِكتَ   -رواه النسائي - 3
 رواه مسلم وتقدم خترجيه - 4
 رواه مسلم وتقدم خترجيه - 1
 (318/ 3املغِن البن قدامة ) - 2
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ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه فَِإَذا انْ تَ َهى ِإىَل الر ْكِن طَاَف النَِّب  َصلَّ »قَاَل:  َعْنه   اهلل   َرِضيَ َوَعْن اْبِن َعبَّاس  
  1.«َأَشاَر ِإلَْيهِ 

َها اهلل   َرِضيَ  َوَعْن َصِفيََّة بِْنِت َشْيَبةَ  ، قَاَلْت: َلمَّا اْطَمَأنَّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم اْلَفْتِح َعن ْ
، َفَكسَ طَاَف » َرَها، ُث َّ َعَلى بَِعري  َيْسَتِلم  الر ْكَن، ِبِْحَجن  بَِيِدِه، ُث َّ َدَخَل اْلَكْعَبَة، فَ َوَجَد ِفيَها مَحَاَمَة َعْيَدان 

  2«.قَاَم َعَلى بَاِب اْلَكْعَبِة، فَ َرَمى ِِبَا، َوأَنَا أَْنظ ر  

 .(ة  َوال م َوااَل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
. َوأِلَنَّه  َصاَلة ، فَ ي ْشتَ َرط  «خ ذ وا َعِنِّ َمَناِسَكك مْ : »َطَواِف، َوقَالَ النَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َواىَل بَ نْيَ ألَ 

إذا أصابه  اَل بَْأَس َأْن َيْسرَتِيحَ و ، إالَّ إَذا َحَضَرْت ِجَناَزة  َأْو أ ِقيَمْت َصاَلة  َله  اْلم َوااَلة ، َكَسائِِر الصََّلَواِت، 
 اإلعياء.

 (.فيستأنفه لحدث فيه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 فيمن سبقه احلدث، روايتان:أمحد  عنرد و 

 . أِلَنَّ الطََّهارََة َشْرط ، فَأَْبطََله  احلََْدث  َكالصَّاَلةِ  ،يستأنف قياساً على الصالة إحداهما:

 يتوضأ. ويبِن إذا مل يطل الفصل، فيخرج ف املواالة روايتان: والثانية:

 هي شرط كالرتتيب. إحداهما:

 ليست شرطاً حال العذر؛ ألن احلسن غشي عليه، فحمل، فلما أفاق أمته. والثانية:

 (.وكذا لقطع طويل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .ىَل اْلع ْرفِ ي  ْرَجع  ِف ط وِل اْلَفْصِل َوِقَصرِِه إ

ير ا) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َوإ ن  َكاَن َيس 
ِمَن بال قطع ولو يسري ااِلتَِّصاِل  اشرتاط ِلَما ِف  ذلك؛ أِلَنَّه  ي  َتَساَمح  ِبِْثلِ  ال يضره؛ َيِسريًا القطع َكانَ   ذاإِ 

 .اْلَمَشقَِّة فَ ع ِفَي َعْنه  
 

                                                            

َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف الطََّواِف رَاِكًبا، حديث رقم:  أَبْ َواب  احَلجِّ َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ  -رواه الرتمذي - 1
َشارَة  ِإىَل الر ْكِن، حديث رقم: ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ،   -، والنسائي821  ، بسند صحيح2311اإْلِ

 ، بسند حسن2340م: ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  َمِن اْست ََلَم الر ْكَن، ِبِْحَجِنِه، حديث رق  -رواه ابن ماجه - 2
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 (.َأو  أ ق يَمت  الصَّاَلة  ) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 1.«ِإَذا أ ِقيَمِت الصَّاَلة  َفاَل َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكت وبَةَ : »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقْولِهِ ل

 .َوالطََّواف  َصاَلة  

َنازَة ، َصلَّى َوبَ َنى) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(من الحجر األسود َأو  َحَضَرت  ج 
اْلَمْكت وبَِة  َصاَلةِ من ال الطََّوافَ َْلَا  عَ قطَ يَ ْن أبِالطََّواِف، َوِهَي أَْوىَل  عنها أِلَنَّ اجْلَِناَزَة َصاَلة  تَ ف وت  بِالتََّشاغ لِ 

 َيك ون  ابِْتَداؤ ه  ِمَن احلََْجِر، قَاَله  َأمْحَد  وَ ، ِلَعَدِم فَ َواهِتَا ِبهِ 
 .: اَل نَ ْعَلم  َأَحًدا َخاَلَف ِفيِه ِإالَّ احلََْسَن، فَِإنَّه  قَاَل: َيْسَتْأِنف  اللَّه   َرمِحَه   اْلم ْنِذرِ قَاَل اْبن  

ن  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ت اَلم  الرُّك   (.في بيده اليمنى ال َيَمان يِّ  َوس نَ ن ه : اس 
: س َنن    الَطَواف 
 ِلَقْوِل اْبِن ع َمرَ  ؛اْلَيَماينِّ  الر ْكنِ  اْسِتاَلم   يستحب فعله وال يرتتب على تركه شيء، وأوْلا: ماالَطَواِف  س َنن  
  2.«مَيَس  ِمْن اأْلَرَْكاِن إالَّ اْلَيَمانِيَ نْيِ  لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ملَْ أََر النَِّبَّ صَ : »َماَعن ْه   اللَّه   َرِضيَ 

طَاَف »َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما، قَاَل: أشار إليه؛ ملا ثبت م  الر ْكِن، َوتَ ْقِبيل ه  اْسِتاَل فإن مل ميكنه 
  3.« ِعْنَده  وََكب َّرَ النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلبَ ْيِت َعَلى بَِعري ، ك لََّما أََتى الر ْكَن َأَشاَر ِإلَْيِه ِبَشْيء  َكانَ 

َود  ا ذَ كَ وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َس  ب يل ه   ال َحَجر  األ   (َوتَ ق 
 َواهلِل،: »َويَ ق ول   احلََْجرَ  ي  َقبِّل   اخلَْطَّابِ  ْبنَ  ع َمرَ  يَ ْعِِن  اأْلَْصَلعَ  رَأَْيت  : قَالَ  َسْرِجَس، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ ملا ثبت 

، أَنَّكَ  َأْعَلم   َوِإينِّ  أَل قَ ب ِّل َك، ِإينِّ  َفع ، َواَل  َتض ر   اَل  َوأَنَّكَ  َحَجر   َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  رَأَْيت   َأينِّ  َوَلْواَل  تَ ن ْ
  4.«قَ ب َّْلت كَ  َما قَ ب ََّلكَ  َوَسلَّمَ 

 (.والذكر والدنو من البيت ،والدعاء) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

                                                            

 تقدم خترجيه - 1
، َواَل مَيَْسح  َعَلى الن َّْعَلنْيِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 ، 122ِكَتاب  الو ض وِء، بَاب  َغْسِل الرِّْجَلنْيِ ِف الن َّْعَلنْيِ

ْهاَلِل ِمْن َحْيث  تَ ْنَبِعث  الرَّاِحَلة ، حديث ر   -ومسلم  1180قم: ِكَتاب  احلَْجِّ،  بَاب  اإْلِ
 1213ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  التَّْكِبرِي ِعْنَد الر ْكِن، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
، ورواه 1207ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  اْسِتْحَباِب تَ ْقِبيِل احلََْجِر اأْلَْسَوِد ِف الطََّواِف، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4

  1217أَبِيِه، ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  تَ ْقِبيِل احَلَجِر، حديث رقم:  عن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعنْ  -البخاري
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 ملا تقدم.

 .(والركعتان بعده) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  ل  قَ وْ 

ذ وا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم م َصّلًى{ اهلل لقول   1.تعاىل: }َواختَِّ

  

                                                            

 121سورة البقرة: اآلية/  - 1
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 ل  ص  فَ 
 (.الن ِّيَّة  وشروط صحة السعي ثمانية: ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َا: »يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َسَِْعت  : قَالَ  َعْنه ، اللَّه   َرِضيَ  اخَلطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ ملا ثبت عن   ِإَّنَّ
َا بِالن ِّيَِّة، اأَلْعَمال    َوَمنْ  َوَرس ولِِه، اللَّهِ  ِإىَل  َفِهْجَرت ه   َوَرس ولِِه، اللَّهِ  ِإىَل  ِهْجَرت ه   َكاَنتْ  َفَمنْ  نَ َوى، َما اِلْمرِئ   َوِإَّنَّ

  1.«ِإلَْيهِ  َهاَجرَ  َما ِإىَل  َفِهْجَرت ه   يَ تَ َزوَّج َها، اْمَرأَة   َأوِ  ي ِصيب  َها د نْ َيا ِإىَل  ِهْجَرت ه   َكاَنتْ 

 (.واإلسالم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 فال يصح من كافر عمل.

 (.والعقل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ل َغ، َحَّتَّ  الصَِّبِّ  َعنِ  َثاَلثَة ، َعنْ  اْلَقَلم   ر ِفعَ »تكليف؛ حلديث: ألن اجملنون ليس من أهل ال  النَّاِئمِ  َوَعنِ  يَ ب ْ

َْعت وهِ  َوَعنِ  َيْستَ ْيِقَظ، َحَّتَّ 
َرأَ  َحَّتَّ  امل   2.«يَ ب ْ

 (.ال م َوااَلة  و ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .، ِقَياًسا َعَلى الطََّوافِ ِفيهِ  ت ْشتَ َرط  اْلم َوااَلة   قَاَل اْلَقاِضي:

 .، تابع بني أشواطهَوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النبوألن 

 وهو أصح.وقيل ال تشرتط املواالة، 
الصََّفا ظَاِهر  َكاَلِم َأمْحََد َأنَّ اْلم َوااَلَة َغي ْر  م ْشتَ َرطَة  ِفيِه، فَِإنَّه  قَاَل ِف َرج ل  َكاَن بَ نْيَ قال ابن قدامة: 

، فَ ي   َا َكاَن ي ْكَره  َسلِّم  َعَلْيِه، َوي َسائِل ه ؟ قَاَل: نَ َعمْ َواْلَمْرَوِة، فَ َلِقَيه  فَِإَذا ه َو يَ ْعرِف ه ، يَِقف  ، أَْمر  الصََّفا َسْهل ، إَّنَّ
  3.، َفَأمَّا بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َفاَل بَْأسَ وف  ِف الطََّواِف بِاْلبَ ْيتِ اْلو ق  

 .اْلم َوااَلة َله   ت ْشتَ َرطْ  فَ َلمْ  بِاْلبَ ْيِت، يَ تَ َعلَّق   اَل  ن س ك   إِلنَّه  

 َسَعتْ  الز بَ رْيِ، ْبنِ  ع ْرَوةَ  اْمَرأَةَ  ع َمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  بِْنتَ  َسْوَدةَ  َأنَّ  اأْلَثْ َرم ، َرَوى َوَقدْ : اللَّه   َرمِحَه   قدامة ابن قال
، َثاَلثَةِ  ِف  َطَوافَ َها فَ َقَضتْ  اْلَمْرَوِة،وَ  الصََّفا بَ نْيَ   .َضْخَمةً  وََكاَنتْ  أَيَّام 

                                                            

 تقدم خترجيه - 1
 خترجيه تقدم - 2
 (248/ 1املغِن البن قدامة ) - 3
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نَ ه َما، َيْسرَتِيحَ  َأنْ  بَْأًسا يَ َرى اَل  َعطَاء   وََكانَ   بِاْلبَ ْيِت، يَ تَ َعلَّق   الطََّوافَ  أِلَنَّ  الطََّواِف؛ َعَلى ِقَياس ه   َيِصح   َواَل  بَ ي ْ
 .  السَّْعيِ  ِِبِاَلفِ  اْلم َوااَلة ، َله   فَاْشرت َِطتْ  َوالسَِّتاَرة ، الطََّهاَرة   ه  لَ  ت ْشتَ َرط   َصاَلة   َوه وَ 

 (.والمشي مع القدرة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
: قَالَ  هلِل،ا َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرَ  فَعنْ ؛ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىلفعل النب ؛ نظر، والصحيح أن املشي ال يشرتطفيه 

، لِيَ رَاه   َواْلَمْرَوِة، َوبِالصََّفا بِاْلبَ ْيِت، رَاِحَلِتهِ  َعَلى اْلَوَداعِ  َحجَّةِ  ِف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النَِّب   طَافَ »  النَّاس 
  1.«َغش وه   النَّاسَ  فَِإنَّ  َولَِيْسأَل وه ، َولِي ْشِرفَ 

 خصيص؛ وألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.ولعدم هنيه عن الركوب، فانتفى الت
  2راكًبا. سعى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النب ألن جاز؛ ركب فإن ميشي، أن ويسنقال ابن قدامة: 

 َغي ْر   رَاِكًبا الطََّوافَ  َمَنعَ  الَِّذي اْلَمْعَِن  أِلَنَّ  ع ْذر ؛ َوِلَغرْيِ  ِلع ْذر   فَ ي ْجزِئ ه   رَاِكًبا، السَّْعي   وقال أيًضا: َفَأمَّا
 3.ِفيهِ  َمْوج ود  

 َكانَ  َوِإنْ  َأْجَزأَه ، حَمْم واًل  َأوْ  رَاِكًبا َسَعى فَ َلوْ  َطَهاَرة ، ِبَغرْيِ  جلََِوازِهِ  الطََّوافِ  ِمنَ  َحااًل  َأَخف   السَّْعيَ  أِلَنَّ وَ 
َنا َأَحبَّ  َماِشًيا َسْعي ه    .ِإلَي ْ

 :فَائ َدة  
 .َعَلْيهِ  َنصَّ  اْلَمْذَهبِ  ِمنْ  الصَِّحيحِ  َعَلى رَاِكًبا َسَعى َأوْ  طَافَ  إَذا الرََّمل   ي َسن   اَل 

ن ون ا َوَلو   َطَوافٍ  بَ ع دَ وكونه ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.كطواف القدوم َمس 
فَِإْن َسَعى َمَع  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لفعل النب  ،َمْسن ونًا َوَلوْ  َصِحيح   اَل َيك ون  السَّْعي  إالَّ بَ ْعَد َطَواف  

 َطَواِف اْلق د وِم، ملَْ َيْسَع بَ ْعَده ، َوِإْن ملَْ َيْسَع َمَعه ، َسَعى َمَع َطَواِف الزِّيَاَرِة.

م يل  السَّب ع  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َوَتك 
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، فَ َلمَّا َدنَا ِمَن الصََّفا قَ َرأَ: }ِإنَّ الصََّفا ف عل النبلففلو نقص عن السبع مل جيزئ؛ 

فَ َبَدأَ بِالصََّفا، فَ َرِقَي َعَلْيِه، َحَّتَّ رََأى اْلبَ ْيَت « أَْبَدأ  ِبَا َبَدأَ اهلل  ِبهِ [ »118واْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل{ ]البقرة: 
َلَة، فَ َوحََّد اهلَل وََكب ََّره ، َوقَاَل: فَاْستَ ْقَبَل  اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل  َوْحَده  اَل َشرِيَك َله ، َله  اْلم ْلك  َوَله  احلَْْمد  َوه َو »اْلِقب ْ

، اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل  َوْحَده ، َأُْنََز َوْعَده ، َوَنَصَر َعْبَده ، َوَهَزَم اأْلَ  ُث َّ َدَعا بَ نْيَ « ْحزَاَب َوْحَده  َعَلى ك لِّ َشْيء  َقِدير 
                                                            

احلََْجِر ِبِْحَجن  َوََنْوِِه لِلرَّاِكِب، حديث  ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َجَواِز الطََّواِف َعَلى بَِعري  َوَغرْيِِه، َواْسِتاَلمِ   -رواه مسلم - 1
 1203رقم: 

 (110/ 1الكاف ف فقه اإلمام أمحد ) - 2
 (313/ 3املغِن البن قدامة ) - 3
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، ُث َّ نَ َزَل ِإىَل اْلَمْرَوِة، َحَّتَّ ِإَذا اْنَصبَّْت َقَدَماه  ِف َبْطِن الْ  َواِدي َسَعى، َذِلَك، قَاَل: ِمْثَل َهَذا َثاَلَث َمرَّات 
ِة َكَما فَ َعَل َعَلى الصََّفا، َحَّتَّ ِإَذا َكاَن آِخر  َحَّتَّ ِإَذا َصِعَدتَا َمَشى، َحَّتَّ أََتى اْلَمْرَوَة، فَ َفَعَل َعَلى اْلَمْروَ 

وساق  .« .... ْدبَ ْرت  ملَْ َأس ِق اْْلَْديَ َلْو َأينِّ اْستَ ْقبَ ْلت  ِمْن أَْمرِي َما اْستَ »َطَواِفِه َعَلى اْلَمْرَوِة، فَ َقاَل: 
  1.احلديث

 .(صفا والمروةواستيعاب ما بين ال) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 فمن ترك شيًئا ُما بينهمامل جيزئه سعيه؛ حلديث جابر السابق.

 .(وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  2.}ِإنَّ الصََّفا واْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل{لقول اهلل تعاىل: 

، فَ َلمَّا َدنَا ِمَن الصََّفا قَ َرأَ: }ِإنَّ الصََّفا واْلَمْرَوَة ِمْن َماَرِضي اللَّه  َعن ْه   اهللِ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ ف ولفعل النب
  3.«فَ َبَدأَ بِالصََّفا« أَْبَدأ  ِبَا َبَدأَ اهلل  ِبهِ [ »118َشَعائِِر اهلِل{ ]البقرة: 

 (.وسننه: الطهارة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .لبدنه وثوبه ، والطهارة من النجاساتثني األصغر واألكِبمن احلد

رَة  الَوَست ر  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َعو 
 مطلًقا. َكْشف  اْلَعْوَرةِ   ولكن الجيوزَلْو َسَعى ع ْريَانًا َأْجَزأَه ، ف

َنه  َوبَ ي َن  م َوااَلة  الوَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(َطَواف  البَ ي  
، َوَسَعى ِف يَ ْوم  آَخَر، َفاَل بَْأسَ    .، ولو كان بال عذرفَِإْن طَاَف بِيَ ْوم 

 (.لما أحب َزم َزمَ ماء   م ن  وسن أن يشرب ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  4.«َماء  َزْمَزَم ِلَما ش ِرَب َله  »: للَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرس ول  ا :قَالَ  َرِضي اللَّه  َعْنه  َعْن َجاِبر  ملا ثبت 

َسَقْيت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْمَزَم َفَشِرَب قَاِئًما، : »َماَرِضي اللَّه  َعن ْه   اْبَن َعبَّاس  ولقول 
  1.«َواْسَتْسَقى َوه َو ِعْنَد اْلبَ ْيتِ 

                                                            

ِة النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1  1218ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َحجَّ
 118ية/ سورة البقرة: اآل - 2
 رواه مسلم وتقدم - 3
ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  الش ْرِب، ِمْن َزْمَزَم، حديث رقم:   -، وابن ماجه14843حديث رقم:  -أمحد رواه - 4

 ، بسند صحيح3722

 



  

 110 

َجاِلًسا،  َماَرِضي اللَّه  َعن ْه  َعْن حم َمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب َبْكر ، قَاَل: ك ْنت  ِعْنَد اْبِن َعبَّاس  وملا روي 
َها، َكَما يَ ْنَبِغي؟ قَاَل: وََكْيَف؟ قَاَل:  َفَجاَءه  َرج ل ، فَ َقاَل: ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟ قَاَل: ِمْن َزْمَزَم، قَاَل: َفَشرِْبَت ِمن ْ

َها، فَِإذَ  َلَة، َواذْك ِر اْسَم اللَِّه، َوتَ نَ فَّْس َثاَلثًا، َوَتَضلَّْع ِمن ْ َها، فَاْستَ ْقِبِل اْلِقب ْ ا فَ َرْغَت، فَامْحَِد اللََّه ِإَذا َشرِْبَت ِمن ْ
َناِفِقنَي، ِإن َّه ْم اَل  ِإنَّ »َعزَّ َوَجلَّ، فَِإنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  نَ َنا، َوبَ نْيَ اْلم  آيََة َما بَ ي ْ

  2.«يَ َتَضلَّع وَن، ِمْن َزْمَزمَ 

 اويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم اهلل اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزق) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(أله من خشيتك"واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأم

ِإَذا َشِرَب ِمْن َزْمَزَم قَاَل اللَّه مَّ ِإينِّ َأْسأَل َك ِعْلًما نَاِفًعا  َعن ْه َما اللَّه   َرِضيَعْن ِعْكرَِمَة قَاَل َكاَن اْبن  َعبَّاس  
  3 .َورِْزقًا َواِسًعا َوِشَفاًء ِمْن ك لِّ َداء  

وقبري صاحبيه رضوان اهلل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اهلل   َصلَّىزيارة قبر النبي وسن: ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 (.عليهما

َقْد ك ْنت  نَ َهْيت ك ْم َعْن زِيَاَرِة الق ب وِر، فَ َقْد أ ِذَن ِلم َحمَّد  ِف »اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرس ولِ لعموم قول 
 4.«وَها فَِإن ََّها ت ذَكِّر  اآلِخَرةَ زِيَاَرِة قَ ِْبِ أ مِِّه، فَ ز ور  

من حج فزار قِبي بعد »ديث: احل ِبا روي فهنا على استحباب الزيارة  الفقهاء ستدل به بعضيوما 
  1.«وفايت فكأَّنا زارين ف حيايت

اليصح وال يثبت عن النب  موضوعفاستدالل غري صحيح ألن هذا احلديث حكم العلماء عليه بأنه 
 . َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهلل  

أو  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النَِّبِّ ج ال يكتمل إال بزيارة قِب وكذلك ما يعتقده بعض الناس من أن احل
مسجده فاعتقاد خاطئ إذ ال تالزم بني مناسك احلج وزيارة املسجد النبوي وال القِب الشريف، وسبب 

من حج ومل يزرين فقد جفاين .  : اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم من أنه قال َصلَّىهم هذا ما يروى عن النب داعتقا
 َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم.   النَِّبِّ وهو حديث موضوع ال يصح عن 

                                                                                                                                                                          

بَِة، بَاب  ِف ِكَتاب  اأَلْشرِ   -، ومسلم1230ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  َما َجاَء ِف َزْمَزَم، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 2720الش ْرِب ِمْن َزْمَزَم َقاِئًما، حديث رقم: 

 ، وضعفه األلباين3721ِكَتاب  اْلَمَناِسِك، بَاب  الش ْرِب، ِمْن َزْمَزَم، حديث رقم:   -رواه ابن ماجه - 2
 1033حديث رقم:  -، واحلاكم ف املستدرك230حديث رقم:  -رواه الدارقطِن - 3
 ، وتقدملرتمذي بسند صحيحرواه أمحد وا - 4
 132حديث رقم:  -رواه الدارقطِن - 1
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 (.وهي بألف صالة َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اهلل   َصلَّىوتستحب الصالة بمسجده ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َصاَلة  ِف َمْسِجِدي »، قَاَل: قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضي اللَّه  َعْنه   َعْن َأِب ه َريْ َرةَ  ملا ثبت
  1.«َهَذا َخي ْر  ِمْن أَْلِف َصاَلة  ِف َغرْيِِه ِمَن اْلَمَساِجِد، ِإالَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَامَ 

د  ال َحَرام  ) :اللَّه  َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   اَئة  أَل ف  بف ي ال َمس ج   (.م 
َصاَلة  ِف » :قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالَ  َماَرِضي اللَّه  َعن ْه  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه ملا ورد 

ِإالَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم َوَصاَلة  ِف اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم أَْفَضل  ِمْن  َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضل  ِمْن أَْلِف َصاَلة  ِفيَما ِسَواه  
  2«.ِماَئِة أَْلِف َصاَلة  ِفيَما ِسَواه  

اَئة  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   م  س  َق َصى ب َخم  د  األ   .(ف ي ال َمس ج 
َصاَلة  الرَّج ِل ِف بَ ْيِتِه »اَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ، قَ َرِضي اللَّه  َعْنه   َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  

ِفيِه ِِبَْمِس ِبَصاَلة ، َوَصاَلت ه  ِف َمْسِجِد اْلَقَباِئِل ِِبَْمس  َوِعْشرِيَن َصاَلًة، َوَصاَلت ه  ِف اْلَمْسِجِد الَِّذي جي َمَّع  
ت ه  ِف اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ِِبَْمِسنَي أَْلِف َصاَلة ، َوَصاَلت ه  ِف َمْسِجِدي ِِبَْمِسنَي أَْلِف ِماَئِة َصاَلة ، َوَصاَل 

  3«.َصاَلة ، َوَصاَلة  ِف اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِبِاَئِة أَْلِف َصاَلة  
ْرَداءِ وَ  َفْضل  الصَّالِة ِف املسجد »لَّى اللَّه  َعَليه َوَسلَّم: َرِضي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: قَاَل َرس ول اهلِل صَ  َعن َأِب الدَّ

  4«.احلرام على غريه ِمَئة أَْلِف َصالة  َوِف َمْسِجِدي أَْلف  َصالة  َوِف مسجد بيت املقدس َخسِمَئة َصالة  

  

                                                            

ِديَنِة، حديث   -رواه البخاري - 1
َ
كتاب فضل الصالة ف مسجد مكة واملدينة، بَاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِف َمْسِجِد َمكََّة َوامل

 1334َة َواْلَمِديَنَة، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َفْضِل الصَّاَلِة ِبَْسِجَدْي َمكَّ   -، ومسلم1137رقم: 
 ، بسند صحيح14234حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
ِكَتاب  ِإَقاَمِة الصَّاَلِة، َوالس نَّة  ِفيَها، بَاب  َما َجاَء ِف الصَّاَلِة ِف اْلَمْسِجِد اجْلَاِمِع، حديث رقم:  -رواه ابن ماجه - 3

 ، بسند ضعيف1413
 4142م: حديث رق -رواه البزار - 4
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َصار    بَاب  ال َفَوات  َواإل  ح 
 .ْدَرك  َسْبق  اَل ي   :َمْصَدر  فَاَت يَ ف وت  َوه وَ  :اْلَفَوات  

ْحَصار    .َوَأْصل  احلَْْصِر: اْلَمْنع   ،َمْصَدر  َأَحَصَره  إَذا َحَبَسه   :َواإْلِ

ر  َوَلم  يَق ف  ب َعَرَفةَ  :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   م  النَّح  ر  يَ و  ر   )َمن  طََلَع َعَلي ه  َفج  ٍر َأو  َغي ر ه  َأو  فَاَته   ل ع ذ  َحص 
 .ال َحجُّ(

َلةَ  أَْدَركَ  َمنْ : قَالَ  َعْنه   اللَّه   َرِضىَ  اخلَْطَّابِ  ْبنَ  ع َمرَ ا ورد عن مل  أَْدَركَ  فَ َقدْ  اْلَفْجر   َيْطل عَ  َأنْ  قَ ْبلَ  النَّْحرِ  لَي ْ
 1.احلَْج   فَاَته   فَ َقدْ  ي ْصِبحَ  َحَّتَّ  يَِقفْ  ملَْ  َوَمنْ  احلَْجَّ 

.يَ ف وت  احلَْج  َحَّتَّ َيْطل َع  اَل  :َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ِلَقْوِل َجاِبر  و  َلِة مَجْع  قَاَل أَب و الز بَ رْيِ: فَ ق ْلت َله   اْلَفْجر  ِمْن لَي ْ
  2.أَقَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َذِلَك؟ قَاَل: نَ َعمْ 

َفِجَر ااَل ، قَاَل: ْبِن َأِب َربَاح   ، َعْن َعطَاءِ اْبن  ج َرْيج  وملا روى  َلِة مَجْع  يَ ف وت  احلَْج  َحَّتَّ يَ ن ْ ، ْلَفْجر  ِمْن لَي ْ
  3.ِه َوَسلََّم؟ قَاَل َعطَاء : نَ َعمْ قَاَل: ق  ْلت  ِلَعطَاء : أَبَ َلَغَك َذِلَك َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَليْ 

َلةَ  َركَ أَدْ  َمنْ »: قَالَ  أَنَّه  َما َعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  وَعنِ   َأنْ  قَ ْبلَ  َعَرَفةَ  ِِبَِبالِ  فَ َوَقفَ  احْلَاجِّ  ِمنَ  النَّْحرِ  لَي ْ
  4.«احلَْج   َفاَته   فَ َقدْ  اْلَفْجر   َيْطل عَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َعَرَفةَ  ي ْدرِكْ  ملَْ  َوَمنْ ، احلَْجَّ  أَْدَركَ  فَ َقدْ  اْلَفْجر   َيْطل عَ 

َلَة مَجْع  فَ َقْد مَتَّ َحج ه  احلَْج  َعَرَفَة فَ » :َحِديثِ  َمْفه ومِ َولِ   .«َمْن َجاَء قَ ْبَل َصاَلِة اْلَفْجِر لَي ْ

َلةِ من َصاَلِة اْلَفْجِر  بعدَمْن َجاَء أن َفَمْفه وم ه    .ج  احلَ  فاتهمَجْع  فَ َقْد  لَي ْ

  1كذلك.  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  وملفهوم حديث عروة بن مضرس

 (.وانقلب إحرامه عمرة وال تجزئ عن عمرة اإلسالم) :ه  َرمِحَه  اللَّ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
                                                            

ِكَتاب  احلَْجِّ، باب ِإْدرَاِك احلَْجِّ بِِإْدرَاِك َعَرَفَة قَ ْبَل ط ل وِع اْلَفْجِر ِمْن يَ ْوِم النَّْحِر،   -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 1
 17172حديث رقم: 

َعَرَفَة قَ ْبَل ط ل وِع اْلَفْجِر ِمْن يَ ْوِم النَّْحِر، ِكَتاب  احلَْجِّ، باب ِإْدرَاِك احلَْجِّ بِِإْدرَاِك   -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 2
 17171حديث رقم: 

ِكَتاب  احلَْجِّ، باب ِإْدرَاِك احلَْجِّ بِِإْدرَاِك َعَرَفَة قَ ْبَل ط ل وِع اْلَفْجِر ِمْن يَ ْوِم النَّْحِر،   -رواه البيهقي ف السنن الكِبى - 3
 83احلج، حديث رقم:  -، ورواه ابن وهب ف جامعه17177حديث رقم: 

َلَة النَّْحِر ِمَن احْلَاجِّ فَ َوَقَف ِِبَِباِل َعَرَفَة قَ ْبَل َأْن َيْطل َع اْلفَ   -رواه الشَّاِفِعي   - 4 ، حديث ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َمْن أَْدَرَك لَي ْ ْجر 
 17174ْن َفاَته  احلَْج ، حديث رقم: ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َما يَ ْفَعل  مَ   -، البيهقي ف السنن الكِبى333رقم: 

 خترجيه تقدم - 1
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َقِلب  إْحرَاَمه  ِب َجرَِّد اْلَفَواِت إىَل ع ْمَرة    يَ ْفَعل  ِفْعَل اْلم ْعَتِمِر، ِمْن الطََّواِف َوالسَّْعِي.فيَ ن ْ

َلةَ  أَْدَركَ  َمنْ :  قَالَ  أَنَّه   َماَعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  وَعنِ   َأنْ  قَ ْبلَ  َعَرَفةَ  ِِبَِبالِ  فَ َوَقفَ  احْلَاجِّ  ِمنَ  نَّْحرِ ال لَي ْ
 اْلبَ ْيتَ  فَ ْلَيْأتِ ، احلَْج   فَاَته   فَ َقدْ  اْلَفْجر   َيْطل عَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َعَرَفةَ  ي ْدرِكْ  ملَْ  َوَمنْ ، احلَْجَّ  أَْدَركَ  فَ َقدْ  اْلَفْجر   َيْطل عَ 

ًعا ِبهِ  فَ ْلَيط فْ  ًعا َواْلَمْرَوةِ  لصََّفاا بَ نْيَ  َوَيط فْ  َسب ْ  َهْدي ه   َمَعه   َكانَ  َوِإنْ ، َشاءَ  ِإنْ  ي  َقصِّرْ  َأوْ  لَِيْحِلقْ  ُث َّ ، َسب ْ
 احلَْج   َكه  أَْدَر  فَِإنْ  َأْهِلهِ  ِإىَل  لِيَ ْرِجعْ  ُث َّ ، ي  َقصِّرْ  َأوْ  فَ ْلَيْحِلقْ  َوَسْعِيهِ  َطَواِفهِ  ِمنْ  فَ رَغَ  فَِإَذا،  ََيِْلقَ  َأنْ  قَ ْبلَ  فَ ْليَ ْنَحْره  

َعةً  احلَْجِّ  ِف  أَيَّام   َثاَلثَةَ  َعْنه   فَ ْلَيص مْ  َهْديًا جيَِدْ  ملَْ  فَِإنْ  َحجِّهِ  ِف  َوْلي  ْهدِ  اْسَتطَاعَ  ِإنِ  فَ ْلَيح جَّ  قَاِبل   ِمنْ   ِإَذا َوَسب ْ
  1. َأْهِلهِ  ِإىَل  َرَجعَ 

ْساَلِم  ع ْمَرة  تلك الاَل جت ْزِئ  وَ  ْساَلمِ  َهِب َنصَّ َعَلْيِه ِلو ج وبِ َعَلى الصَِّحيِح ِمْن اْلَمذْ َعْن ع ْمَرِة اإْلِ  .ع ْمَرِة اإْلِ

 (.فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 املتقدم. ع َمرَ  اْبنِ ألثر 

 .(لل قبل فواته فال قضاءلكن لو صد عن الوقوف فتح) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، َفَمَع اْلَفَواِت أَْوىَل  َقْولِِه تَ َعاىَل: }فَِإْن أ ْحِصْرمت ْ َفَما ؛ لِ َوأِلَنَّه  جَي وز  َفْسخ  احلَْجِّ إىَل اْلع ْمَرِة ِمْن َغرْيِ فَ َوات 

  2.اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْدِي{

 (.بيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحللومن حصر عن ال) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  3.َقْولِِه تَ َعاىَل: }فَِإْن أ ْحِصْرمت ْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْْلَْدِي{لِ 

ق  َرْيش   َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََج م ْعَتِمرًا، َفَحاَل ك فَّار  » :َعِن اْبِن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما
َنه  َوبَ نْيَ البَ ْيِت، فَ َنَحَر َهْديَه  َوَحَلَق رَْأَسه  بِاحل َدْيِبَيِة، َوَقاَضاه ْم َعَلى َأْن يَ ْعَتِمَر الَعاَم  ْقِبَل، َواَل ََيِْمَل بَ ي ْ

 
امل

ْقِبِل، َفَدَخَلَها َكَما َكاَن َصاحلََه ْم،  ِساَلًحا َعَلْيِهْم ِإالَّ س ي وفًا، َواَل ي ِقيَم ِِبَا ِإالَّ َما َأَحب وا، فَاْعَتَمَر ِمنَ 
 
الَعاِم امل

  4«.فَ َلمَّا َأْن أَقَاَم ِِبَا َثالَثًا، أََمر وه  َأْن َُيْر َج َفَخرَجَ 
للَِّه َصلَّى املِْسَوِر ْبِن ََمَْرَمَة، َوَمْرَواَن، ي َصدِّق  ك ل  َواِحد  ِمن ْه َما َحِديَث َصاِحِبِه، قَااَل: َخرََج َرس ول  اوعن 

ق وم وا فَاَْنَر وا ُث َّ »قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبِه: وفيه: اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َزَمَن احل َديِْبَيِة 

                                                            

َلَة النَّْحِر ِمَن احْلَاجِّ فَ َوَقَف ِِبَِباِل َعَرَفَة قَ ْبَل َأْن َيْطل َع اْلفَ   -رواه الشَّاِفِعي   - 1 ، حديث ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  َمْن أَْدَرَك لَي ْ ْجر 
 17174احلَْجِّ، بَاب  َما يَ ْفَعل  َمْن َفاَته  احلَْج ، حديث رقم:  ِكَتاب    -، البيهقي ف السنن الكِبى333رقم: 

 132سورة البقرة: اآلية/  - 2
 132سورة البقرة: اآلية/  - 3
ْشرِِكنَي، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4

 
 2071ِكَتاب  الص ْلِح، بَاب  الص ْلِح َمَع امل
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بَ ْعض ه ْم ََيِْلق  بَ ْعًضا َحَّتَّ َكاَد بَ ْعض ه ْم  ، َوَدَعا َحاِلَقه  َفَحَلَقه ، فَ َلمَّا رََأْوا َذِلَك قَام وا، فَ َنَحر وا َوَجَعلَ «اْحِلق وا
  1.«يَ ْقت ل  بَ ْعًضا َغمًّا

 

 .(فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية وقد حل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .على التمتع انص عليه، قياسً 

، وال تكفي نية إال بعد اْلدي كما ال َيل  إذا كان ال جيد اْلدي، إال بعد الصيام،من إحرامه وال َيل 
، وال جيزيء اإلطعام ف اإلحصار لعدم التحلل من اإلحرام؛ ألنه يشرتط الذبح أوالصوم بنية التحلل

 .وروده

ومن حصر عن طواف اإلفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(يطوف

َمْن »َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ع َمَر أَنَّه  قَاَل: ملا ثبت  بَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  وكذلك من حصر عن البيت فلم يسع
، فَِإنَّه  اَل َيَِل  َحَّتَّ َيط وَف بِاْلبَ ْيِت َوبَ نْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ    2.«ح ِبَس د وَن اْلبَ ْيِت ِبََرض 

 عن البيت بعد الوقوفأن َيصر  ، وبنينْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ بِاْلبَ ْيِت َوب َ  فِ اوَ طَ الوالفرق بني احلصر عن 
بعد احللق والرمي، فلم يبح له التحلل؛ ألن الشرع إَّنا  فِ اوَ طَ الأن املسألة األوىل أنه حصر عن  بعرفة،

ورد بتحلل كامل، وهو الذي َترم فيه مجيع احملظورات، وف املسألة الثانية فهو على كامل إحرامه، فجاز 
  له ف الثانية التحلل دون األوىل.

أو قال: إن  ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء وال 

 .(قضاء عليه

ح جِّي َواْشرَتِِطي، َوق ويل الله مَّ، حمَِلِّي »فَ َقاَل َْلَا:  السابق وفيه: اَي اللَّه  َعن ْهَ َرضِ  ض َباَعَة بِْنِت الز بَ رْيِ حلديث 
 1.«َحْيث  َحَبْسَتِِن 

                                                            

َصاحلََِة َمَع َأْهِل احَلْرِب وَِكَتابَِة الش ر وِط، حديث رقم:  ِكَتاب  الش ر وِط، بَاب    -رواه البخاري - 1
 
الش ر وِط ِف اجِلَهاِد َوامل

2031 
، حديث رقم:   -رواه مالك ف املوطأ - 2 ، والشافعي ف 1320ِكَتاب  احلَْجِّ، َما َجاَء ِف َمْن أ ْحِصَر ِبَغرْيِ َعد وٍّ

 380ومن فاته احلج، حديث رقم:  ِكَتاب  احلَْجِّ، أحكام احملصر  -مسنده
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 ق ويل، لَب َّْيَك اللَّه مَّ لَب َّْيَك، َوحمَِلِّي ِمَن اأْلَْرِض َحْيث  »النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: وف رواية أن 
  2.«ََتِْبس ِِن، فَِإنَّ َلِك َعَلى َربِِّك َما اْسَتثْ نَ ْيتِ 

  

                                                                                                                                                                          

 رواه البخاري ومسلم وتقدم - 1
 2022ِكَتاب  َمَناِسِك احلَْجِّ، َكْيَف يَ ق ول  ِإَذا اْشتَ َرَط، حديث رقم:   -رواه النسائي - 2
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َية    بَاب  األ ض ح 
  .أَيَّاَم النَّْحِر يَ ْوَم اْلِعيِد َوتَالِيَ ْيِه، تَ َقر بًا إىَل اللَِّه تَ َعاىَل  َغَنمِ الَأْو  بَ َقرِ الَأْو  ِبلِ اإلَما ي ْذَبح  ِمْن هي  اأْل ْضِحيَّة :

 ا: َضِحيَّة . َومَجْع َها َضَحايَا. ْلَ َوي  َقال  ، اأْلََضاِحيِّ  ة  مَجْع َهااأْل ْضِحيَّ وَ 

  1.}َفَصلِّ ِلَربِّك َواَْنَْر{ :ِلَقْولِِه تَ َعاىَل  ؛َعَلى َمْشر وِعيَِّتَهاأهل العلم َوَأمْجَع وا 

 التَّْضِحَية  بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعيِد.  .ِلَربِّك َواَْنَْر{}َفَصلِّ  :َقْولِِه تَ َعاىَل بِ قَاَل مَجْع  ِمْن اْلم َفسِّرِيَن: اْلم رَاد  

َضحَّى ِبَكْبَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ أَقَ ْرنَ نْيِ َذَِبَه َما بَِيِدِه، َوََسَّى وََكب ََّر َوَوَضَع رِْجَله  »أَنَّه  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  ثبتوَ 
  2.«َعَلى ِصَفاِحِهَما

َما َعِمَل آَدِميٌّ ِمْن َعَمل  يَ ْوَم النَّْحِر َأَحبَّ »، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعْن َعاِئَشةَ وروي 
ِم، ِإنَّه  لََيْأيت يَ ْوَم الِقَياَمِة ِبق ر وهِنَا َوَأْشَعارَِها َوَأْظاَلِفَها، َوَأنَّ  َم لَيَ َقع  ِمَن اللَِّه ِبََكان   الدَّ ِإىَل اللَِّه ِمْن ِإْهرَاِق الدَّ

  3.«قَ ْبَل َأْن يَ َقَع ِمَن اأَلْرِض، َفِطيب وا ِِبَا نَ ْفًسا

َهِذِه  َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَل: قَاَل َأْصَحاب  َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: يَا َرس وَل اللَِّه، َماوَ 
؟ قَاَل:   «ِبك لِّ َشَعَرة  َحَسَنة  »قَال وا: َفَما لََنا ِفيَها يَا َرس وَل اللَِّه؟ قَاَل:  «نَّة  أَبِيك ْم ِإبْ رَاِهيمَ س  »اأْلََضاِحي 

  4.«ِبك لِّ َشَعَرة  ِمْن الص وِف َحَسَنة  »قَال وا: فَالص وف  يَا َرس وَل اللَِّه؟ قَاَل: 

 .(ة  م ؤَكََّدة  س نَّ وهي ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َية :  حكم األ ض ح 

َها َأمْحَد  َرمِحَه  اهلل  ف رَِوايَِة َحْنَبل  وأِب داود  .األ ْضِحَية  س نَّة  م ؤَكََّدة ، َنصَّ َعَلي ْ
 َويَ ْنظ ر   َسَواد ، ِف  َويَ ب ْر ك   َسَواد ، ِف  َيطَأ   أَقْ َرنَ  ِبَكْبش   أََمرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ ف

 ،«ِِبََجر   اْشَحِذيَها: »قَالَ  ُث َّ  ،«اْلم ْديَةَ  َهل مِّي َعاِئَشة ، يَا: »َْلَا فَ َقالَ  ِبِه، لِي َضحِّيَ  ِبهِ  فَأ يتَ  َسَواد ، ِف 

                                                            

  2سورة الكوثر: اآلية:  - 1
، بَاب  َمْن َذَبَح اأَلَضاِحيَّ بَِيدِ   -رواه البخاري - 2 ِكَتاب    -، ومسلم1118ِه، حديث رقم: ِكَتاب  اأَلَضاِحيِّ

، َوالتَّْسِمَيِة َوالتَّْكِبرِي، حديث  ، بَاب  اْسِتْحَباِب الضَِّحيَِّة، َوَذِبَِْها م َباَشرًَة ِباَل تَ وِْكيل   1322رقم: اأَلَضاِحيِّ
َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف َفْضِل األ ْضِحيَِّة، حديث  أَبْ َواب  اأْلََضاِحيِّ َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ  -رواه الرتمذي - 3

، بَاب  ثَ َواِب اأْل ْضِحيَِّة، حديث رقم:   -، وابن ماجه1433رقم:   ، بسند ضعيف3122ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
، بَاب  ثَ َواِب اأْل ْضِحيَِّة،   -، وابن ماجه13283حديث رقم:  -رواه أمحد - 4 ، 3120حديث رقم: ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ

 بسند ضعيف
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 َوآلِ  حم َمَّد ، ِمنْ  تَ َقبَّلْ  الله مَّ  اهلِل، بِاْسمِ : »الَ قَ  ُث َّ  َذَِبَه ، ُث َّ  فََأْضَجَعه ، اْلَكْبشَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَها، ُث َّ : فَ َفَعَلتْ 
  1.«ِبهِ  َضحَّى ُث َّ  حم َمَّد ، أ مَّةِ  َوِمنْ  حم َمَّد ،
 َُمَْرى اَهافََأْجرَ  َمالِِه، ِمنْ  الَيِتْيمِ  َعنِ  ي َضحِّيَ  أن لَْلَوِصيِّ  أنَّ  َعَلي َنصَّ  َقدْ  ألنَّه   الِغَِن؛ َمعَ  َواِجَبة   أن ََّها: وَعْنه  
 .التََّطو عِ  َكَصَدَقةِ  ِإْخرَاجها لَْلَوِصيِّ  جيز ملَْ  َتَطو عاً  َكاَنتْ  َوَلوْ  الِفْطِر، َوَصَدَقةِ  الزََّكاةِ 

  (.وتجب بالنذر) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َها، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  ملا ثبت  َمْن َنَذَر َأْن ي ِطيَع اللََّه »َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ

  2.«فَ ْلي ِطْعه ، َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعِصَيه  َفاَل يَ ْعِصهِ 

 .(وبقوله: هذه أضحية أو هلل) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 ألنه يقتضي الوجوب، فرتتب عليه مقتضاه.

 .(فالغنم ،فالبقر ،واألفضل: اإلبل) :اللَّه   َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
رتب أجر التبكري إىل اجلمعة على التقرب إىل اهلل تعاىل ِبا، فجعل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ألنه النب 

َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َأنَّ ؛ فَرنَ قَ رََّب َكْبًشا أَق ْ ، يليه َمْن قَ رََّب بَ َقَرةً ، ويليه ف املنزلة َمْن قَ رََّب َبَدنَةً أعالهم منزلة َمْن 
َا قَ رََّب َبَدنًَة، »َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجلْ م َعِة غ ْسَل اجْلََنابَِة، ُث َّ رَاَح، َفَكَأَّنَّ

َا قَ رََّب ب َ  َا قَ رََّب َكْبًشا أَقْ َرَن، َوَمْن َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّانَِيِة، َفَكَأَّنَّ َقَرًة، َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّالَِثِة، َفَكَأَّنَّ
َا قَ رَّ  َا قَ رََّب َدَجاَجًة، َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة اخْلَاِمَسِة، َفَكَأَّنَّ َب بَ ْيَضًة، فَِإَذا َخرََج رَاَح ِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة، َفَكَأَّنَّ

  3«.َمام  َحَضَرِت اْلَماَلِئَكة  َيْسَتِمع وَن الذِّْكرَ اإْلِ 

َأْعاَلَها »قَاَل:  َعْن َأِب َذرٍّ َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َسأَْلت  النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأي  الرِّقَاِب أَْفَضل ؟وَ 
  4.«ََثًَنا، َوأَنْ َفس َها ِعْنَد َأْهِلَها

ِبَل أَنْ َفس  َوَأْغَلى ِعْنَد النَّاِس ِمَن اْلَغَنمِ َوَمْعل    كان ذاإ، وهذا للفقراءمنها ، وأنفع منها حلًما وأوفر   ؛وم  َأنَّ اإْلِ
، فأما إذا كان شرًكا ف بدنة أو بقرة لة  َأْو بَ َقَرة  َكامِ  لة ،َضحَّى بَِبَدنَة  َكامِ كأن يكون َما َضحَّى ِبِه َكاِماًل  

                                                            

، َوالتَّْسِمَيِة َوالتَّْكِبريِ   -رواه مسلم - 1 ، بَاب  اْسِتْحَباِب الضَِّحيَِّة، َوَذِبَِْها م َباَشَرًة ِباَل تَ وِْكيل  ، حديث ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 1320رقم: 

 2232الطَّاَعِة، حديث رقم:  ِكَتاب  اأَلمْيَاِن َوالن ذ وِر، بَاب  النَّْذِر ِف   -رواه البخاري - 2
 رواه البخاري ومسلم، وتقدم خترجيه  - 3
: َأي  الرَِّقاِب أَْفَضل ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4 كتاب اإلميان، باب بيان    -، ومسلم2118ِكَتاب الِعْتِق، بَاب 

 84كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال، حديث رقم: 
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قَاَل َأمْحَد : اَل ت  ْعِجب ِِن اأْل ْضِحيَّة   .َأْو س ْبِع بَ َقَرة   ،أَْفَضل  ِمْن س ْبِع َبَدنَة   َضْأنِ ال من َشاة  ف نم؛فاألفضل الغ
 إالَّ بِالضَّْأِن. 

 

ز ئ  اَل ت  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(: من غير هذه الثالثةج 
تعاىل: }لَِيْذك ر وا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزقَ ه ْم ِمْن َِبِيَمِة وقد قال  اأْلَنْ َعامِ  َِبِيَمة   ألن األبل والبقر والغنم هي

  1.اأْلَنْ َعاِم{
ز ئ  ت  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعيالهج 

أَي وَب األَْنَصارِيَّ: َكْيَف َكاَنِت الضََّحايَا َعَلى َعْهِد َرس وِل  : َسأَْلت  أَبَاَعْن َعطَاِء ْبِن َيَسار ، قَالَ ملا ثبت 
َكاَن الرَّج ل  ي َضحِّي بِالشَّاِة َعْنه  َوَعْن َأْهِل بَ ْيِتِه، فَ َيْأك ل وَن َوي ْطِعم وَن »اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل: 

، َفَصاَرتْ    2.«َكَما تَ َرى  َحَّتَّ تَ َباَهى النَّاس 

ا »قَاَل:  َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َأِب ه َريْ َرةَ  َضحَّى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكْبَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ، َأَحد مهَ 
  3.«َعْنه  َوَعْن َأْهِل بَ ْيِتِه، َواآْلَخر  َعْنه  َوَعمَّْن ملَْ ي َضحِّ ِمْن أ مَِّتهِ 

ز ئ  ت  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  ْول  ق َ   .(ال َبَدنَة  َوال بَ َقَرة  َعن  َسب عٍ  ج 
ََنَْرنَا َمَع َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم »، قَاَل: َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ ملا ثبت 

َعة   احلْ َدْيِبَيِة اْلَبَدنَةَ  َعة ، َواْلبَ َقَرَة َعْن َسب ْ   4.«َعْن َسب ْ

 .ِإْن اْشتَ َرى س ْبَع بَ َقَرة  َأْو َبَدنَة  ذ ِِبَْت لَِلْحم  لِي َضحَِّي ِبِه فَ ه َو حلَْم ، َولَْيَس بِأ ْضِحيَّة  َنصًّا تنبيه:

ز ئ  ا وأقل مَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َن الضَّأ ن   ي ج   (.له نصف سنة: ما م 
اَل َتْذَِب وا ِإالَّ م ِسنًَّة، ِإالَّ »، قَاَل: قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َجاِبر  ملا ثبت 

  1.«َأْن يَ ْعس َر َعَلْيك ْم، فَ َتْذَِب وا َجَذَعًة ِمَن الضَّْأنِ 

                                                            

 34سورة احلج: اآلية/  - 1
زِي َعْن أَبْ َواب  اأْلََضاِحيِّ َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء َأنَّ الشَّاَة الَواِحَدَة جت ْ  -رواه الرتمذي - 2

، بَاب  َمْن َضحَّى ِبَشاة ، َعْن أَ   -، وابن ماجه1171َأْهِل البَ ْيِت، حديث رقم:  ْهِلِه، حديث رقم: ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 ، بسن صحيح3140

بَاِئِح َواأْلَْطِعَمِة َوَغرْيِ َذِلَك، حديث رقم:  -، والدارقطِن1831حديث رقم:  -رواه الطِباين ف األوسط - 3 الصَّْيِد َوالذَّ
4044 

َعة ، حديث رقم:   بَاب  ااِلْشرتَاِك ِف اْْلَْدِي َوِإْجزَاِء اْلب ََقَرِة َواْلَبَدنَةِ  -َرَواه  م ْسِلم   - 4  1318ك لٍّ ِمن ْه َما َعْن َسب ْ
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َوَقْد َأمْجََع َأْهل  الِعْلِم: َأْن اَل جي ْزَِئ اجَلذَع  ِمَن اْلَمْعِز، قال الرتمذي: ، بواألمر بذبح املسنة على اإلستحبا
َا جي ْزِئ  اجَلذَع  ِمَن الضَّْأِن.   2َوقَال وا: ِإَّنَّ

 

، َعْن أَبِيَها، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَ وَ  جَي وز  اجلَْذَع  ِمَن الضَّْأِن، »اَل: َعْن أ م  ِباَلل  بِْنت  ِهاَلل 
  3.«أ ْضِحيَّةً 

اخلَِْرِقيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َأْهِل  ه  قَالَ ، َوي  ْعَرف  بِنَ ْوِم الص وِف َعَلى َظْهرِهِ  ،َأْشه ر   ْلا ستة  اليت  ِمَن الضَّْأنِ  َذَعة  واجلَ 
 .اْلَباِديَةِ 

قَ ْبَل الصَّاَلِة، فَ َقاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى  َرِضَي اللَّه  َعْنه  اَل: َضحَّى َخايل أَب و ب  ْرَدَة ، قَ َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعِن اْلبَ رَاءِ وَ 
َضحِّ ِِبَا، »، فَ َقاَل: يَا َرس وَل اهلِل، ِإنَّ ِعْنِدي َجَذَعًة ِمَن اْلَمْعِز، فَ َقاَل: «تِْلَك َشاة  حلَْم  »اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  4.«ِلَغرْيِكَ  َواَل َتْصل ح  

 (.ة  نَ سَ  ه  ا لَ : مَ ال َمع ز   م نَ وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، قَاَل: قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  بن عبد اهلل السابق َجاِبرِ  ؛ حلديثسنة كاملةْلا اليت  ِمَن اْلَمْعزِ  َذَعة  واجلَ 

  1.«م ِسنًَّة، ِإالَّ َأْن يَ ْعس َر َعَلْيك ْم، فَ َتْذَِب وا َجَذَعًة ِمَن الضَّْأنِ اَل َتْذَِب وا ِإالَّ »َعَلْيِه َوَسلََّم: 

، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ك نَّا َمَع َرج ل  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ملا ثبت  ي  َقال   َعْن َعاِصِم ْبِن ك َلْيب 
:َله : ُم َاِشع  ِمْن َبِِن س    َلْيم  فَ َعزَِّت اْلَغَنم ، َفَأَمَر م َناِديًا فَ َناَدى َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ق ول 

  2.«ِإنَّ اجلَْذََع ي  َوفِّ ُمَّا ي  َوفِّ ِمْنه  الثَِِّن  »

َن ال بَ َقر  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َما َله  َسَنَتان   س  و ام  الجَ وَ  م 

                                                                                                                                                                          

، بَاب  ِسنِّ اأْل ْضِحيَِّة، حديث رقم:   -َرَواه  م ْسِلم   - 1  1323ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 (141/ 3سنن الرتمذي ت بشار ) - 2
، بَاب  َما جت ْزِئ  ِمنَ   -، وابن ماجه20703حديث رقم:  -رواه أمحد - 3 ، حديث رقم:  ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ اأْلََضاِحيِّ

 ، بسند ضعيف3133
، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَِب ب  ْرَدَة:   -رواه البخاري - 4 َعِز، َوَلْن »ِكَتاب  اأَلَضاِحيِّ

َ
َضحِّ بِاجلَْذَِع ِمَن امل

، بَاب  َوْقِتَها، حديث رقم: ِكتَ   -، ومسلم1112، حديث رقم: «جَتْزَِي َعْن َأَحد  بَ ْعَدكَ   1321اب  اأْلََضاِحيِّ
 رواه مسلم وتقدم - 1
ِكَتاب    -، والنسائي2033ِكَتاب  الضََّحايَا، بَاب  َما جَي وز  ِمَن السِّنِّ ِف الضََّحايَا، حديث رقم:   -رواه أَب و َداو دَ  - 2

، حديث   -وابن ماجه، 4383الضََّحايَا، اْلم ِسنَّة  َواجلََْذَعة ، حديث رقم:  ، بَاب  َما جت ْزِئ  ِمَن اأْلََضاِحيِّ ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 ، بسند صحيح3147رقم: 
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 .تَِبيع  منها، ويقال له  الثَِِّن  هو وَ  ،أَْوََّف َسَنتَ نْيِ َوَدَخَل ِف الثَّالَِثةِ َما واجلاموس  اْلبَ َقرِ  َما جي ْزِئ  ِمنَ أقل 

ن ينَ ومن اإلبل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(َما َله  َخم س  س 
َوالثَِِّن  َأَحب  ِإلَْيِهْم ِمْن ك لِّ ، اْلبَ َقرِ وَ  اإلبلة  ِإالَّ َجَذًعا ِمَن الضَّْأِن َأْو ثَِنيًّا ُمَّا ِسَواه  ِمَن ك ون  اأْل ْضِحيَّ تَ اَل وَ 

 .َس َِّي ِبَذِلَك أِلَنَّه  أَْلَقى ثَِنيََّته  ، وإَّنا َشْيء  
 .خْلَاِمَسة  فَ ه َو َجذَع  فَِإَذا أَْلَقى ثَِنيََّته  ِف السَّاِدَسِة فَ ه َو َثِِنٌّ : إَذا أََتْت َعَلْيِه اَرمِحَه  اللَّه   َوقَاَل أَب و ع بَ ْيَدةَ 

ز ئ  ال َجمَّاء  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َوت ج 
 .ال قرن ْلاالن َّْهي  َعمَّ  دْ رِ يَ  َقْرَن لَْيَس ِبَْقص ود ، وملَ أِلَنَّ الْ ؛ اجلَْمَّاء ، ِهَي الَّيِت ملَْ ُي َْلْق َْلَا قَ ْرن  

َراء  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ال َبت  
رَاء ، َوِهَي اْلَمْقط وَعة  الذََّنبِ   .َوجت ْزِئ  اْلَبت ْ

يُّ وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ال َخص 
، َسوَ : َرمِحَه  اللَّه   قال ابن قدامة اء  َكاَن ُمَّا ق ِطَعْت خ ْصَيَتاه  َأْو َمْسل واًل، َوه َو الَِّذي س لَّْت َوجي ْزِئ  اخلَِْصي 

َضحَّى ِبَكْبَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  ْيَضَتاه ؛ أِلَنَّ النَِّبَّ بَ ْيَضَتاه ، َأْو َمْوج وًءا، َوه َو الَِّذي ر ضَّْت ب َ 
، َوَذَهاب ه  ي  َؤث ِّر  ِف َِسَِنِه، وََكثْ َرِة اللَّْحِم َمْوج وَءْيِن. َواْلَمْرض   وض  َكاْلَمْقط وِع. َوأِلَنَّ َذِلَك اْلع ْضَو َغي ْر  م ْسَتطَاب 

 َوِطيِبِه، َوه َو اْلَمْقص ود . َواَل نَ ْعَلم  ِف َهَذا ِخاَلًفا.

 (.ال َحام ل  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ْجزَاءِ ألَ  ؛عموم األمر، وعدم ما يوجب املنع منهالدخوْلا ف   .نَّ احلَْْمَل اَل مَيَْنع  اإْلِ

 .َواحلَْْمل  ي  ْنِقص  اللَّْحمَ  ،ِمْن اأْل ْضِحيَِّة اللَّْحم   نَّ اْلَقْصدَ ألَ اَل جت ْزِئ  احْلَاِمل  ِف اأْل ْضِحيَِّة وقيل 

 (.ل َق ب اَل أ ذ نٍ خ  َما وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .َكاجلَْمَّاءِ   َهان َّ ألَ 

 .(أ ذ ن ه   و  أَ  ه  تَ يَ ل  إ   َذَهَب ن ص ف   و  أَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 اْلَعْضَباء  وسيأيت بيان حكم ؛ اَل جت ْزِئ  اْلَعْضَباء ، َوِهَي  َما َذَهَب ِنْصف  أ ذ هِنَا َأْو قَ ْرهِنَا، َفِهيَ فيه نظر فإن 

 قريًبا.

 (.ض  رَ مَ ال   ة  نَ ي ِّ ب َ  اَل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
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، أَنَّه  ذََكَر اأْلََضاِحيَّ فَ َقاَل: َأَشاَر َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ملا ثبت  بَِيِدِه  َعِن اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزب 
أَْرَبع  اَل ي َضحَّى ِِبِنَّ: اْلَعْورَاء  اْلبَ نيِّ  َعَور َها، َواْلَمرِيَضة  اْلبَ نيِّ  َمَرض َها، َواْلَعْرَجاء  »َوَيِدي أَْقَصر  ِمْن َيِدِه فَ َقاَل: 

َا َنْكَره  الن َّْقَص ِف السِّنِّ َواأْل ذ ِن، وَ « اْلبَ نيِّ  ظََلع َها، َواْلَعْجَفاء  الَّيِت اَل ت  ْنِقي َنِب، قَاَل: فَ َقال وا لِْلبَ رَاِء: فَِإَّنَّ الذَّ
  1.«فَاْكَره وا َما ِشْئت ْم َواَل َت َرِّم وا َعَلى النَّاسِ »

ن  َها ن  أَ ب   ر  وَ العَ  ة  نَ ي ِّ  ب َ اَل وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ان َخَسَفت  َعي  
ن  َها َوَذَهَبتْ  اْلَعْورَاء   ، اْلبَ رَاِء بْ  حلديث؛ ِهَي الَّيِت اَْنََسَفْت َعي ْ أَْرَبع  اَل ي َضحَّى »قَاَل: السابق وفيه ِن َعاِزب 

  2.«ِِبِنَّ: اْلَعْورَاء  اْلبَ نيِّ  َعَور َها

ن َ َواَل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َماقَائ َمة  ال َعي    (.ي ن  َمَع َذَهاب  إب َصار ه 
  هاأِلَنَّ اْلَعَمى مَيْنَ ع  

َ
  هاع  َومَيْن َ  القطيع،َمَع  ْشيَ امل

 
 ْنِبيه  ت َ  ف احلديث َعْن اْلَعْورَاءِ  ْهي  َوالن َّ  ،ِف اْلَعَلفِ  ةَ َشارَكَ امل

 .ااًل حَ  من العوراءِ  ، فهي أسوء  من باب أوىل َعَلى اْلَعْمَياءِ 

َفاء   اَل وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(: وهي الهزيلة التي ال مخ فيهاَعج 

، اْلبَ رَاِء ْبِن عَ  حلديث   3.«َواْلَعْجَفاء  الَّيِت اَل ت  ْنِقي: »قَالَ السابق وفيه اِزب 

 (.ا مع صحيحةال تطيق مشي   َعر َجاء   اَل وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
،  حلديث   4.«َواْلَعْرَجاء  اْلبَ نيِّ  ظََلع َها»: قَالَ السابق وفيه اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزب 

ل َها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.َواَلَهت َماء  َوه َي الَّت ي َذَهَبت  ثَ َنايَاَها م ن  َأص 

 .أِلَن ََّها ِف َمْعَِن اْلَعْجَفاءِ 

َماء  َوه َي الَّت ي ان َكَسَر غ اَلف  قَ ر ن َها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(َواَل َعص 
نَ َهى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ي َضحَّى بَِأْعَضِب الَقْرِن »َعِليٍّ قَاَل: َعْن ف اْلَعْضَباء   قياًسا على

  1.«َواأل ذ نِ 
                                                            

أَبْ َواب  اأْلََضاِحيِّ  -، والرتمذي2872ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  َما ي ْكَره  ِمَن الضََّحايَا، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
ِكَتاب    -، والنسائي1430حديث رقم:  ،ه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما اَل جَي وز  ِمَن اأَلَضاِحيِّ َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّ 

َي َعْنه  ِمَن اأْلََضاِحيِّ اْلَعْورَاِء، حديث رقم:  ، بَاب  َما ي ْكَره ، َأْن   -، وابن ماجه4323الضََّحايَا، َما هنِ  ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
 ، وصححه األلباين3144يث رقم: ي َضحَّى ِبِه، حد

 تقدم خترجيه - 2
 تقدم خترجيه - 3
 تقدم خترجيه - 4
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ب وب  اَل وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ي  َمج   (. َخص 

 .ثَ َياه  فَ َقْط، َأْو س لََّتا َأْو ر ضََّتا َأْو ق ِطَع ذََكر ه  فَ َقْط، َأْجزَأَ َوه َو: َما ق ِطَع ذََكر ه  َوأ نْ ثَ َياه ، َنصًّا، فَِإْن ق ِطَعْت أ ن ْ 
 

َباء  وال ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنهاَعض 
 
َ
ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ي َضحَّى بَِأْعَضِب الَقْرِن نَ َهى َرس ول  اللَِّه َصلَّ »قَاَل:  َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعْن َعِليٍّ ى وِ ا ر  مل

، َما بَ َلَغ النِّْصَف َفَما فَ ْوَق َذِلكَ « َواأل ذ نِ   َسيِِّب، فَ َقاَل: الَعْضب 
  2.قَاَل قَ َتاَدة : َفذََكْرت  َذِلَك ِلَسِعيِد ْبِن امل

  

                                                                                                                                                                          

 تقدم خترجيه - 1
أَبْ َواب  اأَلَضاِحيِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  ِف  -، والرتمذي233حديث رقم:  -َرَواه  أمحد - 2

، 4300ِكَتاب  الضََّحايَا، اْلَعْضَباء ، حديث رقم:   -، َوالنََّساِئيّ 1174َواأل ذ ِن، حديث رقم:  الضَِّحيَِّة ِبَعْضَباِء الَقْرنِ 
، بَاب  َما ي ْكَره ، َأْن ي َضحَّى ِبِه، حديث رقم:   -َواْبن  َماَجهْ   3141ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ
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 ل  ص  فَ 
 (.حر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرىويسن: ن) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

يَ ْنَحر َها  َعْن زِيَاِد ْبِن ج بَ رْي ، قَاَل: رَأَْيت  اْبَن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما، أََتى َعَلى َرج ل  َقْد أَنَاَخ َبَدنَ َته  ملا ثبت 
  1.«ْيِه َوَسلَّمَ ابْ َعثْ َها ِقَياًما م َقيََّدًة س نََّة حم َمَّد  َصلَّى اهلل  َعلَ »قَاَل: 

 .(وذبح البقر والغنم على جنبها األيسر موجهة إلى القبلة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  2.}ِإنَّ اللََّه يَْأم ر ك ْم َأْن َتْذَِب وا بَ َقَرًة{السنة ف البقر والغنم الذبح لقول اهلل تعاىل: 

 .(سمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك"وي) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
: وملا ثبت  َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي َضحِّي ِبَكْبَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ أَقْ َرنَ نْيِ، َوي َسمِّي »َعْن أََنس 

  3.«َعَلى َصْفَحِتِهَما -يَ ْعِِن  -بَِيِدِه، َواِضًعا َقَدَمه  َوي َكب ِّر  اهلَل َعزَّ َوَجلَّ، رَأَيْ ت ه  َيْذَِب َها 

وأول وقت الذبح من بعد أسبق صالة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
  (.يصل

َا »َلْيِه َوَسلََّم: َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َقاَل النَِّب  َصلَّى اهلل  عَ  َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة فَِإَّنَّ
ْسِلِمنيَ 

 
  4.«َذَبَح لِنَ ْفِسِه، َوَمْن َذَبَح بَ ْعَد الصَّاَلِة فَ َقْد مَتَّ ن س ك ه ، َوَأَصاَب س نََّة امل

ْقِتَها ِف َحقِِّهْم َقْدر  الصَّاَلِة فََأوَّل  وَ  كالبدو الذين ال يصلون العيد،  َغي ْر  أَْهِل اأْلَْمَصاِر َواْلق َرى،ل وهذا
، فَ َوَجَب ااِلْعِتَبار  ِبَقْدرَِها.  َواخْل ْطَبِة بَ ْعَد الصَّاَلِة؛ أِلَنَّه  اَل َصاَلَة ِف َحقِِّهْم ت  ْعَتبَ ر 

َوَمْن َذَبَح بَ ْعَد » ،السابق َِبِ نَّ َوقْ تَ َها ِف اْلَمْوِضِع الَِّذي ي َصلَّى ِفيِه بَ ْعَد الصَّاَلِة؛ ِلظَاِهِر اخلَْ أما غريهم فإِ 
ْسِلِمنيَ 

 
 َواْلَعَمل  ِبظَاِهرِِه َأْوىَل.  .«الصَّاَلِة فَ َقْد مَتَّ ن س ك ه ، َوَأَصاَب س نََّة امل

 (.فال يجزئ قبل ذلك) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة، »ِب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ، قَاَل: قَاَل النَّ َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن أََنس  ملا ثبت 

  1.«فَ ْلي ِعدْ 

                                                            

ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ََنِْر اْلب ْدِن   -، ومسلم1013ًة، حديث رقم: ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب  ََنِْر اإِلِبِل م َقيَّدَ   -رواه البخاري - 1
 1327ِقَياًما م َقيََّدًة، حديث رقم: 

 20سورة البقرة: اآلية/  - 2
بِيَحِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ، بَاب  َوْضِع الَقَدِم َعَلى َصْفِح الذَّ  1124ِكَتاب  اأَلَضاِحيِّ
، بَاب  س نَِّة األ ْضِحيَِّة، حديث رقم: كِ   -رواه البخاري - 4  1142َتاب  اأَلَضاِحيِّ

 



  

 124 

َنا َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن ج ْنَدِب ْبِن س ْفَياَن الَبَجِليِّ ملا ثبت  ي ْ ، قَاَل: َضحَّ
 ، فَِإَذا أ نَاس  َقْد َذَِب وا َضَحايَاه ْم قَ ْبَل الصَّاَلِة، فَ َلمَّا اْنَصَرَف، َرآه م  النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه أ ْضِحَيًة َذاَت يَ ْوم 

َكاَن ملَْ َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة فَ ْلَيْذَبْح َمَكانَ َها أ ْخَرى، َوَمْن  »َوَسلََّم أَن َّه ْم َقْد َذَِب وا قَ ْبَل الصَّاَلِة، فَ َقاَل: 
َنا فَ ْلَيْذَبْح َعَلى اْسِم اللَّهِ    2.«َيْذَبْح َحَّتَّ َصلَّي ْ

 .(ثاني أيام التشريق ر وقت الذبح نهارا وليال إلى آخرويستم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

، ه َو الن ََّهار  د وَن اللَّْيلِ  الذَّْبحِ  َزَمنَ  عنه أن اأْلَثْ َرمِ  رَِوايَة   روايتان: األوىل: ِف َزَمِن الذَّْبحِ  ورد عن اإلمام أمحد
.  ،اخلَِْرِقي   واختارها  َوه َو قَ ْول  َماِلك 

قَ ْول  اللَِّه تَ َعاىَل: }َوَيْذك ر وا اْسَم اللَِّه ِف أَيَّام  َمْعل وَمات  َعَلى َما َرَزقَ ه ْم ِمْن َِبِيَمِة  الرواية األوىلَوَوْجه  
  3.األَنْ َعاِم{

ْبِح بِاللَّْيلِ  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ ِوَي َعْن النَِّبِّ َور   َوأِلَنَّ اللَّْيَل تَ تَ َعذَّر  ِفيِه تَ ْفرَِقة  اللَّْحِم ِف  ؛أَنَّه  نَ َهى َعْن الذَّ
الذَّْبح  ِفيِه. فَ َعَلى َهَذا، إْن َذَبَح لَْياًل  اْلَغاِلِب، َفاَل ي  َفرَّق  َطرِيًّا، فَ يَ ف وت  بَ ْعض  اْلَمْقص وِد؛ َوِْلََذا قَال وا: ي ْكَره  

، وملَْ َتك ْن أ ْضِحيًَّة، فَِإنْ  فَ رَّقَ َها، َحَصَلْت  ملَْ جي ْزِْئه  َعْن اْلَواِجِب، َوِإْن َكاَن َتَطو ًعا َفَذَِبََها، َكاَنْت َشاَة حلَْم 
َها.  اْلق ْربَة  بِتَ ْفرِيِقَها، د وَن َذِبِْ

ْبَح جَي وز  لَْياًل.األ   رَِوايَة  وال  ْخَرى، َأنَّ الذَّ
،هو وَ   .َوِإْسَحاَق، َوَأِب َحِنيَفةَ  قَ ْول  الشَّاِفِعيِّ

، والقول بكراهية الذبح وهو الصحيح، َأنَّ اللَّْيَل َزَمن  َيِصح  ِفيِه الرَّْمي ، فََأْشَبَه الن ََّهارَ  ووجه الرواية الثانية،
، فيه ْلَكرَاَهِة لِْلخ ر وِج ِمْن اخلِْاَلفِ والقول با ة، فإن اليوم يطلق على النهار والليل،ليال ال دليل عليه ف اآلي

 .نظر فإن الكراهة حكم شرعي، وليس كل خالف يكون معتِبًا
 :َرمِحَه  اللَّه   قال أبو احلسن بن احلصاركما 

 م ْعَتبَ          رًا َج         اءَ  ِخ         اَلف   ك          ل   فَ لَ         ْيسَ 
        

 النَّظَ            رِ  ِم            نَ  َح            ظٌّ  لَ            ه   ف  ِخ            اَل  ِإالَّ  *****
 

                                                                                                                                                                          

، بَاب  َمْن َذَبَح قَ ْبَل الصَّاَلِة َأَعاَد، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 ِكَتاب    -، ومسلم1121ِكَتاب  اأَلَضاِحيِّ
، بَاب  َوْقِتَها، حديث رقم:   1322اأَلَضاِحيِّ

، حديث «فَ ْلَيْذَبْح َعَلى اْسِم اللَّهِ »بَاِئِح َوالصَّْيِد، بَاب  قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِكَتاب  الذَّ   -رواه البخاري - 2
 1177رقم: 

 28سورة احلج: اآلية/  - 3
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 .(قضى الواجب وسقط التطوع إ ن  فَاَت ال َوق ت  فَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ألهنا ال تسقط بفوات َقَضاًء؛  هاِبََ ذْ أن يالواجبة عليه  ْضِحيَّةَ األ  أَْو  ْديَ اْلَ  حَ بَ ذْ أن يقَ ْبَل  فَاَت اْلَوْقت   ذاإِ 

 .وملَْ ي  َفرِّقْ َها َحَّتَّ َخرََج اْلَوْقت   هاَوْقتِ  َلْو َذَِبََها ِف  َكَماوقتها؛  

ْبِح؛ أِلَنَّ اْلم َحصَِّل لِْلَفِضيَلِة الزََّمان  َوَقْد فَاَت فَ َلْو َذَِبَه  َسَقَط  اَطو عً تَ إذا كان ما أراد ذِبه وَ  ِِب ر وِج َوْقِت الذَّ
 .َق ِبِه، اَل أ ْضِحيًَّة ِف اأْلََصحِّ َوَتَصدََّق ِبِه َكاَن حلًَْما َتَصدَّ 

ي  التََّطوُّع  وسن له: األكل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    .(ومن أضحيته ولو واجبة م ن  َهد 
له ي ْسَتَحب  ف َ ، ِتهِ ِف ِذمَّ  ا عليهِجبً ابِْتَداًء، ِمْن َغرْيِ َأْن َيك وَن َعْن َوا به من نفسه عَ تََّطوَّ َهْدي  التََّطو ِع ه َو َما 

َها َوَأْطِعم وا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي{َأْن يَْأك َل ِمْنه ؛ ِلَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل:    1.}َفك ل وا ِمن ْ

.  ،أَْمر  )َفك ل وا( وقوله:   َوأََقل  َأْحَواِل اأْلَْمِر ااِلْسِتْحَباب 
، َوه َو م تَ َعفِّف  هر  يظاْلَباِئس اْلَفِقري، ه َو اْلم ْضَطر  الَِّذي وَ   .للسؤال اَل يَ ْبس ط  َيَده   َعَلْيِه اْلب  ْؤس 

 َأَكَل ِمْن ب ْدنِِه.لََّم َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوسَ أِلَنَّ النَِّبِّ أيًضا وَ 

 ،«َثاَلث   بَ ْعدَ  الضََّحايَا حل  ومِ  لِ َأكْ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   نَ َهى: »قَالَ  َواِقد ، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ ف
 أَبْ َيات   َأْهل   َدفَّ : تَ ق ول   َعاِئَشَة، َسَِْعت   َصَدَق،: فَ َقاَلتْ  لَِعْمَرَة، َذِلكَ  َفذََكْرت  : َبْكر   َأِب  ْبن   اهللِ  َعْبد   قَالَ 
 َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   فَ َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولِ  َزَمنَ  اأْلَْضَحى َحْضَرةَ  اْلَباِديَةِ  َأْهلِ  ِمنْ 

 النَّاسَ  ِإنَّ  اهلِل، َرس ولَ  يَا: قَال وا َذِلَك، بَ ْعدَ  َكانَ  فَ َلمَّا ،«بَِقيَ  ِبَا َتَصدَّق وا ُث َّ  َثاَلثًا، ادَِّخر وا: »َوَسلَّمَ 
َها م ل ونَ َوجيَْ  َضَحايَاه ْم، ِمنْ  اأْلَْسِقَيةَ  يَ تَِّخذ ونَ   َوَما: »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   فَ َقالَ  اْلَوَدَك، ِمن ْ

، بَ ْعدَ  الضََّحايَا حل  وم   ت  ؤَْكلَ  َأنْ  نَ َهْيتَ : قَال وا «َذاَك؟ َا: »فَ َقالَ  َثاَلث  افَّةِ  َأْجلِ  ِمنْ  نَ َهْيت ك مْ  ِإَّنَّ  َدفَّْت، الَّيِت  الدَّ
  2.«َوَتَصدَّق وا ر واَوادَّخِ  َفك ل وا

ك ْنت  نَ َهْيت ك ْم َعْن حل  وِم »، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َرِضَي اللَّه  َعْنه   اْْل َذيلِّ  َعْن ن  بَ ْيَشةَ وَ 
، َفك ل وا، َوادَِّخر وا ، فَ ْوَق َثاَلثَِة أَيَّام    3«.اأْلََضاِحيِّ

 

                                                            

 28سورة احلَْجِّ: اآلية/  - 1
، بَاب  بَ َياِن َما َكاَن ِمَن الن َّ   -رواه مسلم - 2 ْساَلِم، ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ ْهِي َعْن َأْكِل حل  وِم اأْلََضاِحيِّ بَ ْعَد َثاَلث  ِف َأوَِّل اإْلِ

 1301َوبَ َياِن َنْسِخِه َوِإبَاَحِتِه ِإىَل َمََّت َشاَء، حديث رقم: 
، حدي  -، وابن ماجه27028حديث رقم:  -رواه أمحد - 3 ، بَاب  ادَِّخاِر حل  وِم اأْلََضاِحيِّ ث رقم: ِكَتاب  اأْلََضاِحيِّ

 ، بسند صحيح3127
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 .(ويجوز من المتعة والقران) :َرمِحَه  اللَّه  فِ نِّ اْلم صَ  قَ ْول  
ُث َّ أََمَر ِمْن ك لِّ َبَدنَة  بَِبْضَعة ، َفج ِعَلْت ِف ِقْدر ، َفط ِبَخْت، » :َماَرِضَي اللَّه  َعن ْه   َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللِ لقول 

  1«.فََأَكاَل ِمْن حلَِْمَها َوَشرِبَا ِمْن َمَرِقَها

 .َرِضَي اللَّه  َعْنه  ا  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعِليًّ النَِّبَّ يعِن 

 (.ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
{ِلَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل:  َها َوَأْطِعم وا اْلَقاِنَع َواْلم ْعتَ رَّ   2.}َفك ل وا ِمن ْ

 لوجوب.واألمر يفيد ا

ل يك  ال َفق ير  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   ف ي إط َعام ه   ،َوي  ع َتبَ ر  َتم   .(َفاَل َيك 
 .الزََّكاِة َواْلَكفَّاَرةِ  ف الكاحل

 .(والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َها، َوث  ل ث  ي  ْهِديِه أِلَْصَحاِبِه، َوث  ل ث   َأنْ  السنة زَّأ اأْل ْضِحيَّة  َثاَلثََة َأْجزَاء : ث  ل ث  ِلَصاِحِبَها يَْأك ل ه  ِمن ْ  يَ َتَصدَّق  جت 

{ِلَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل:  ِبِه َعَلى اْلف َقرَاِء؛ َها َوَأْطِعم وا اْلَقاِنَع َواْلم ْعتَ رَّ  3.}َفك ل وا ِمن ْ
. الْ وَ   َقاِنع : اْلِمْسِكني  الَِّذي َيط وف 

. : الصَِّديق  َوالضَّيف  الَِّذي يَ ز ور   َواْلم ْعتَ ر 

وال يعطي الجازر بأجرته  ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(منها شيئا
، قَاَل: أََمَرين َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أَق وَم َعَلى اللَّه  َعْنه  َرِضَي  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلب  ملا ثبت 

َها َشْيًئا، َوقَاَل:    4.«ََنْن  ن  ْعِطيهِ »ب ْدنِِه، َوَأْن أَْقِسَم ِجاَلَْلَا َوج ل وَدَها، َوَأْن اَل أ ْعِطَي اجْلَازَِر ِمن ْ

 

 
                                                            

 َرَواه  م ْسِلم  وتقدم  - 1
 32سورة احلَْجِّ: اآلية/  - 2
 32سورة احلَْجِّ: اآلية/  - 3
: ي  َتَصدَّق  ِِب ل وِد اْلَْدِي، حديث رقم:   -َرَواه  البخاري - 4 ِكَتاب  احلَْجِّ، بَاب  ِف   -، وم ْسِلم  1010ِكَتاب  احَلجِّ، بَاب 

 1370ح وِم اْْلَْدِي َوج ل وِدَها َوِجاَلِْلَا، حديث رقم: الصََّدَقِة بِل  
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 .(وله إعطاؤه صدقة أو هدية) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
{ِلَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل:  عموملدخوله َّف  َها َوَأْطِعم وا اْلَقاِنَع َواْلم ْعتَ رَّ  1. }َفك ل وا ِمن ْ

ِبَّ اهلِل َأنَّ نَ »، قَاَل: َرِضَي اللَّه  َعْنه   َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلب  ملا ثبت وَ  وألنه باشرها وتاقت إليها نفسه،
َوج ل وَدَها َوِجاَلَْلَا، ِف َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَره  َأْن يَ ق وَم َعَلى ب ْدنِِه، َوأََمَره  َأْن يَ ْقِسَم ب ْدنَه  ك لََّها، حل  وَمَها 

َها َشْيًئا   2.«اْلَمَساِكنِي َواَل ي  ْعِطَي ِف ِجزَاَرهِتَا ِمن ْ

 ، وال ينفي أن يعطيه هدية أو صدقة.ِف مقابل ِجزَاَرهِتَاأي ال تعطه َثًنا  «.اِف ِجزَاَرهتَِ : »ومعِن

وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 .(شعره أو ظفره إلى الذبح. ويسن الحلق بعده

ِإَذا رَأَيْ ت ْم ِهاَلَل ِذي احلِْجَِّة، »، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اَعن ْهَ  َرِضَي اللَّه   َعْن أ مِّ َسَلَمةَ ملا ثبت 
  3.«َوأَرَاَد َأَحد ك ْم َأْن ي َضحَِّي، فَ ْلي ْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ 

 فإن فعل فال فدية عليه إمجاعاً، بل يستغفر اهلل تعاىل. 
   

                                                            

 32سورة احلَْجِّ: اآلية/  - 1
 تقدم خترجيه  - 2
، بَاب  نَ ْهِي َمْن َدَخَل َعَلْيِه َعْشر  ِذي احلِْجَِّة َوه َو م رِيد  التَّْضِحَيِة َأْن يَْأخ َذ ِمْن شَ   -رواه مسلم - 3 ْعرِِه، كتاب اأْلََضاِحيِّ
 1300ْو َأْظَفارِِه َشْيًئا، حديث رقم: أَ 

 

 



  

 128 

 ي ال َعق يَقة  َفص ل  ف  
 :تَ ع ر يف  ال َعق يَقة  

ْوَهرِي . َونَ َقَل اْلَعِقيَقة  ِف اأْلَْصِل: َشَعر  ك لِّ َمْول ود  ِمَن النَّاِس َواْلبَ َهاِئِم الَِّذي ي وَلد  َوه َو َعَلْيِه، قَاَله  اجلَْ 
َعر  الَِّذي َيك ون  َعَلى رَْأِس الصَِّبِّ ِحنَي ي وَلد ، َوَس َِّيِت اأْلَْزَهرِي  َعْن َأِب ع بَ ْيد  َأنَّ اأْلَْصَمِعيَّ قَاَل: ِهَي الشَّ 

َها الشَّاة  اْلَمْذب وَحة  َعِقيَقًة َعَلى َعاَدهِتِْم، وِمْن َتْسِمَيِة الشَّْيِء بِاْسِم َسَبِبِه. ُث َّ اْشت ِهَر َذِلَك، َفاَل   ي  ْفَهم  ِمن ْ
ْطاَلِق َغي ْر َها، َوأَنْ  ، َوَفسََّرَها ِإَمام َنا بِأَن ََّها الذَّْبح  نَ ْفس ه ؛ ِعْنَد اإْلِ َكَر َأمْحَد  َهَذا الت َّْفِسرَي. قَاَله  اْبن  َعْبِد اْلبَ رِّ

 .ي  أِلَنَّ َأْصَل اْلَعقِّ اْلَقْطع ، َوِمْنه  َعقَّ َواِلَدْيِه َأْي: َقَطَعه َما، َوالذَّْبح : َقْطع  احلْ ْلق وِم، َواْلَمرِّ 

 (.وهي سنة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 :ال َعق يَقة   م  ك  ح  

هِ ِلَما َرَوى َعْمر و ْبن  ش َعْيب  َعْن أَبِيِه  ؛َأمْحَدَ والرواية األوىل عن  ،اجلْ ْمه ورِ  قَ ْول  وهذا  س نَّة  اْلَعِقيَقة    :َعْن َجدِّ
َل َعِن اْلَعِقيَقِة فَ َقاَل: اَل أ ِحب  اْلع ق وَق، َفَكأَنَّه  َكرَِه ااِلْسَم، َوقَاَل: َمْن س ئِ  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  َأنَّ النَِّبَّ »

  1.«ْن يَ ْنِسَك َعْنه  فَ ْليَ ْفَعلْ و ِلَد َله  َمْول ود  فََأَحبَّ أَ 

 .َوَقْد َعقَّ َعْن احلََْسِن َواحلْ َسنْيِ  مَ ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ س نَّة  َعْن َرس وِل اللَِّه  قَاَل َأمْحَد : اْلَعِقيَقة  

ك ل  غ اَلم  »قَاَل:  ى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ ْن ََس َرَة َأنَّ النَِّبَّ ِلَما َرَوى احلََْسن  عَ ؛ َواِجَبة  أهنا َعْنه : الرواية الثانية وَ 
  2.«َوي َسمَّى َوَي َْلق  رَْأس ه  م ْرتَ َهن  ِبَعِقيَقِتِه ت ْذَبح  َعْنه  يَ ْوَم َساِبِعِه 

 .َعَلى َتَأك ِد ااِلْسِتْحَباِب، ِبَدلِيِل اأْلَْمِر بِالتَّْسِمَيِة َواحْلَْلقِ احلديث َي َْمل  والراجح القول األول، و 

 (.في حق األب ولو معسرا) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 يلزم ِبا املعسر؟ ، فكيف س نَّة   اْلَعِقيَقةَ فيه نظر فإن 

 .َوَمْن َعِدَم َما ي َضحَّى ِبِه َوي  َعق  اقْ تَ َرَض َوَضحَّى َوَعقَّ َمَع َعَدِم اْلق ْدَرِة َعَلى اْلَوفَاءِ قال شيخ اإلسالم: 
 ْفَعَل َذِلَك.إْن َكاَن َله  َوفَاء  فَاْسَتَداَن َما ي َضحِّي ِبِه َفَحَسن  َواَل جيَِب  َعَلْيِه َأْن ي َ وقال ف موضع آخر: 

                                                            

 ، بسند حسن2842ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  ِف اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -َرَواه  أبو داود - 1
، 2830ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  ِف اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -، أبو داود27188حديث رقم:  -َرَواه  أمحد - 2

  -، والنسائي1122اأَلَضاِحيِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  ِمَن اْلَعِقيَقِة، حديث رقم: أَبْ َواب   -والرتمذي
بَاِئِح، بَاب  اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -، وابن ماجه4227ِكَتاب  اْلَعِقيَقِة، َمََّت ي  َعق ؟ حديث رقم:  ، 3121ِكَتاب  الذَّ

 بسند صحيح

 



  

 129 

 والقول الثاين أوىل.

  (.الجارية شاة فعن الغالم شاتان وعن) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 : اِن، َعِن اْلغ اَلِم َشاتَاِن م َكاِفَئتَ »َعْن أ مِّ ك ْرز  اْلَكْعِبيَِّة، قَاَلْت: َسَِْعت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول 
  1.«َأْي م ْسَتِويَ َتاِن َأْو م َقارِبَ َتانِ »قَاَل أَب و َداو َد: َسَِْعت َأمْحََد قَاَل: م َكاِفَئَتاِن: « َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاة  

ز ئ  َبَدنَة  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َلة ( بَ َقَرة   َواَل َواَل ت ج   إالَّ َكام 

وال عن أحد أصحابه وال عن التابعني أنه جيزئ  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ن النب نص عليه، ألنه مل يرد ع
 فيها الشرك، ِبالف اْلدي.

 (.والسنة: ذبحها في سابع يوم والدته) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
ك ل  غ اَلم  م ْرتَ َهن  ِبَعِقيَقِتِه ت ْذَبح  َعْنه  يَ ْوَم »ِه َوَسلََّم َقاَل: ِلَما َرَوى احلََْسن  َعْن ََس َرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَليْ 

  2.«َوي َسمَّى َوَي َْلق  رَْأس ه  َساِبِعِه 
  (. فإن فات ففي إحد وعشرين ،فإن فات ففي أربع عشرة) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

َة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   اْلَعِقيَقة  ت ْذَبح  ِلَسْبع  ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ب  َرْيدَ ملا ورد 
ْحَدى َوِعْشرِيَن     3.َوأِلَْرَبَع َعْشَرَة ، َوإلِِ

 .(وال تعتبر األسابيع بعد ذلك) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 قق سببها.فيعق أي يوم أراد، ألنه قد َت

 .(وكره لطخه من دمها) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
َعْن حم َمَِّد ْبِن ِسريِيَن، فاأَلَذى ، وليس تلويثه باأَلَذى َعْنه  والواجب إماطة ألنه من فعل أهل اجلاهلية؛ 

ثَ َنا َسْلَمان  ْبن  َعاِمر  الضَّبِّ ، قَاَل: َسَِْعت  َرس وَل اللَّهِ  :  َحدَّ َمَع الغ اَلِم َعِقيَقة ، »َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول 
  4.«فََأْهرِيق وا َعْنه  َدًما، َوأَِميط وا َعْنه  اأَلَذى

                                                            

 ، بسند صحيح2834ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  ِف اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -اه أبو داودرو  - 1
 تقدم خترجيه - 2
مِجَاع  أَبْ َواِب اْلَعِقيَقِة، بَاب  َما َجاَء ِف َوْقِت اْلَعِقيَقِة  -، البيهقي4882حديث رقم:  -رواه الطِباين ف األوسط - 3

 ، 13233ِة، حديث رقم: َوَحْلِق الرَّْأِس َوالتَّْسِميَ 
 1401ِكَتاب  الَعِقيَقِة، بَاب  ِإَماَطِة اأَلَذى َعِن الصَِّبِّ ِف الَعِقيَقِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4
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ضبط لفظ من ألفاظ حديث  وإَّنا قال من قال يلطخ املولود بدم العقيقة، بسبب وهم بعض الرواة ف
ك ل  غ اَلم  َرِهيَنة  ِبَعِقيَقِتِه ت ْذَبح  َعْنه  يَ ْوَم »لَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن ََس َرَة، َعْن َرس وِل ال ََس َرَة،

ِم َكْيَف ي ْصَنع  ِبِه؟ قَاَل: « السَّاِبِع َوَي َْلق  رَْأس ه  َوي َدمَّى ِإَذا َذَِبَْت اْلَعِقيَقَة »َفَكاَن قَ َتاَدة  ِإَذا س ِئَل َعِن الدَّ
َها ص وَفًة، َواْستَ ْقبَ ْلَت ِبِه َأْوَداَجَها، ُث َّ ت وَضع  َعَلى يَاف وِخ الصَِّبِّ َحَّتَّ َيِسيَل َعَلى رَْأِسهِ َأخَ   ِمْثَل ْذَت ِمن ْ

َل أَب و َداو َد:   َوي َدمَّى   قَا« َوَهَذا َوْهم  ِمْن مَهَّام  »قَاَل أَب و َداو َد: « اخْلَْيِط، ُث َّ ي  ْغَسل  رَْأس ه  بَ ْعد  َوَي َْلق  
َا، قَال وا:  قَاَل أَب و « ي َدمَّى»، فَ َقاَل مَهَّام : «ي َسمَّى»خ وِلَف مَهَّام  ِف َهَذا اْلَكاَلِم، َوه َو َوْهم  ِمْن مَهَّام  َوِإَّنَّ

  1.«َولَْيَس ي  ْؤَخذ  ِِبََذا»َداو َد: 

 (.ذن المولود اليمنى حين يولدويسن األذان في أ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
أَذََّن ِف أ ذ ِن احلََْسِن »، قَاَل: رَأَْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  َعْن َأِب رَاِفع  ملا ثبت 

  2.«ْبِن َعِليٍّ ِحنَي َوَلَدْته  فَاِطَمة  بِالصَّاَلةِ 

 .(واإلقامة في اليسرى) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: ف َمْن و ِلَد َله  َمْول ود  فََأذََّن ِف أ ذ نِِه »َعِن احلْ َسنْيِ ْبِن َعِليٍّ

  3.«َسابِ اْلي ْمَِن، َوأَقَاَم ِف أ ذ نِِه اْلي ْسَرى، نَ َفْعَت ِعْنَد َلِقيِّ احلِْ 

َيانِ »وف رواية:    4.«مَلْ َتض رَّه  أ م  الصِّب ْ

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن فوالعمل على هذا عند أهل العلم قدميا وحديثًا، على ضعف احلديث الوارد ف ذلك. 
ا ه َو ِف ِخْرقَِتِه، فََأذََّن ِف أ ذ نِِه اْلي ْمَِن، َكاَن ِإَذا و ِلَد َله  َوَلد  َأَخَذه  َكمَ »َأِب َبْكر ، َأنَّ ع َمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز: 

  1.«َوأَقَاَم ِف اْلي ْسَرى، َوََسَّاه  َمَكانَه  

 (.ويسن: أن يحلق رأس الغالم في اليوم السابع) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

                                                            

صححه األلباين دون قوله ويدمى وقال ، و 2830ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  ِف اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
 ويسمى. واحملفوظ

أَبْ َواب  الن َّْوِم، بَاب  ِف الصَِّبِّ ي وَلد  فَ ي  َؤذَّن  ِف أ ذ نِِه، حديث رقم:  -، وأبو داود23823حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
اْلَمْول وِد، حديث رقم:  أَبْ َواب  اأَلَضاِحيِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  اأَلَذاِن ِف أ ذ نِ  -، والرتمذي1171
 ، بسند حسن1114

 488حديث رقم:  -رواه أبو القاسم ابن بْشران - 3
، بسند ال 223بَاب  َما يَ ْعَمل  بِاْلَوَلِد ِإَذا و ِلَد، حديث رقم:  -، وابن السِن2087حديث رقم:  -رواه أبو يعلى - 4

 يصح
 0381حديث رقم:  -رواه عبد الرزاق ف مصنفه - 1
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، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّ ملا ثبت  ك ل  غ اَلم  َرِهيَنة  ِبَعِقيَقِتِه ت ْذَبح  »ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن ََس َرَة ْبِن ج ْند ب 
  1.«َعْنه  يَ ْوَم َساِبِعِه َوَي َْلق  َوي َسمَّى

 .(ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
يَا »َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن احَلَسِن ِبَشاة ، َوقَاَل:  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلب  قَاَل: َعقَّ ملا ورد و 

  2.، قَاَل: فَ َوَزنَ ْته  َفَكاَن َوْزن ه  ِدْرمَهًا َأْو بَ ْعَض ِدْرَهم  «فَاِطَمة ، اْحِلِقي رَْأَسه ، َوَتَصدَِّقي ِبزِنَِة َشْعرِِه ِفضَّةً 

َماء  وَ ) :ه  اللَّه  َرمِحَ فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   َس  َمن   :َأَحبُّ األ   .(َعب د  اللَّه ، َوَعب د  الرَّح 
َأَحب  اأْلََْسَاِء ِإىَل اللَِّه تَ َعاىَل َعْبد  »َعِن اْبِن ع َمَر، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ملا ثبت 

  3.«اللَِّه، َوَعْبد  الرَّمْحَنِ 

 .(وتحرم: التسمية بعبد غير اهلل كعبد النبي وعبد المسيح) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
: ات ََّفق وا َعَلى ََتِْرمِي ك لِّ ا َكَعْبِد اْلع زَّى َوَعْبِد َعْمر و َوَعْبِد َعِليٍّ َوَعْبِد ْسم  م َعبَّد  ِلَغرْيِ اللَِّه تَ َعاىَل  قَاَل اْبن  َحْزم 

  4.َوَما َأْشَبَه َذِلكَ  اْلَكْعَبةِ 

َية  ال ه  رَ ك  ت  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   م  ل ٍح َوَخي ٍر َوس ر ورٍ  ب َحر ٍب َوَيَسارٍ  َتس   .(َوم َباَرٍك َوم ف 
الزَِّكيِّ َواأْلَْشَرِف َواأْلَْفَضِل َوبَ رََّة، التَِّقيِّ وَ وَ  َأفْ َلَح َوبَ رََكةَ كَ للم َسمى   َما ِفيِه تَ زِْكَية   ك لِّ ب لكَكذَ  َتْسِمَية  ال ه  رَ كْ ت  وَ 
  1{.ه َو َأْعَلم  ِبَِن اتَّقى َفال ت  زَك وا أَنْ ف َسك مْ }تَ َعاىَل:  اهلل َقْولِ ل؛ ك ل  َما ِفيِه تَ ْفِخيم  َوتَ ْعِظيم  كذا  وَ 

، قَالَ ملا ثبت  : اْلَكاَلِم ِإىَل اهلِل أَْرَبع  َأَحب  »: ه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّى اللَّ : قَاَل َرس ول  اهلِل صَ َعْن ََس َرَة ْبِن ج ْنَدب 
َيَسارًا،  . اَل َيض ر َك بِأَيِِّهنَّ َبَدْأَت َواَل ت َسمِّنَيَّ غ اَلَمكَ اللَّه ، َواللَّه  َأْكبَ ر   ، َواَل ِإَلَه ِإالَّ اَن اهلِل، َواحلَْْمد  لِلَّهِ س ْبحَ 

  2.«: الَ ؟ َفاَل َيك ون  فَ يَ ق ول  ه وَ  : َأَُثَّ ا، َواَل أَفْ َلَح، فَِإنََّك تَ ق ول  َواَل َربَاًحا، َواَل ُنَِيحً 

َماء  ال َماَلئ َكة  وال بأس ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (. ب َأس 
                                                            

، 2830ِكَتاب الضََّحايَا، بَاب  ِف اْلَعِقيَقِة، حديث رقم:   -وأبو داود ،27783حديث رقم: -اه أمحدرو  - 1
 وصححه األلباين

، 1113أَبْ َواب  اأَلَضاِحيِّ َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  الَعِقيَقِة ِبَشاة ، حديث رقم:  -رواه الرتمذي - 2
 أللباينوحسنه ا

أَبْ َواب  اأَلَدِب َعْن َرس وِل  -، والرتمذي4343ِكَتاب اأْلََدِب، بَاب  ِف تَ ْغِيرِي اأْلََْسَاِء، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 3
 ، بسند صحيح2833اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َما َجاَء َما ي ْسَتَحب  ِمَن اأَلَْسَاِء، حديث رقم: 

 (114مراتب اإلمجاع )ص:  - 4
 32سورة النَّْجِم: اآلية/  - 1
 2130كتاب اآْلَداِب، بَاب  َكرَاَهِة التَّْسِمَيِة بِاأْلََْسَاِء اْلَقِبيَحِة َوبَِناِفع  َوََنْوِِه، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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 .ك؛ لعدم النهي عن ذلِجِْبِيَل َوِميَكالَ اَل ت ْكَره  التَّْسِمَية  بَِأَْسَاِء اْلَماَلِئَكِة كَ 

 .(األَن ب َياء  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
باب َمْن قال البخاري: َسى ابنه على اسم نب اهلل إبراهيم عليه السالم؛ َوَسلََّم  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ ألن 

 . يَ ْعِِن ابْ َنه .ِإبْ رَاِهيمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ه  اللَّ  َصلَّىاَل أََنس  قَ بََّل النَِّب  ََسَّى بَِأَْسَاِء األَْنِبَياِء. َوقَ 

 .(وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن األخرى) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
فَ َعقَّ َأْجَزَأ َعْن  ،ْحرِ أَيَّاِم النَّ  للوالدة َأَحد  السَّاِبع  اليوم بَِأْن َيك وَن  ْضِحيَّةِ األ  وَ  َعِقيَقةِ الِإْن ات ََّفَق َوْقت  

 إحدامها ف األخرى. تدخل؛ ألهنما عبادتان من جنس واحد، فَعِقيَقةِ الَأْو َضحَّى َأْجَزأَ َعْن  ،ْضِحيَّةِ األ  

َشاًة يَ ْوَم  َأْو قَارِن   تِّع  م َتمَ  حَ َذبَ إذا وََكَذا  ،ْخرِ َأْجَزَأ َعْن اآْل  ،َلْو ات ََّفَق يَ ْوم  ِعيد  َومج  َعة  فَاْغَتَسَل أِلََحِدمِهَا وََكَذا
َا ه َو اإلسالمْيخ  َواْخَتاَر شَ ، النَّْحِر، فَ ت ْجزِئ  َعْن اْْلَْدِي اْلَواِجِب َوَعْن اأْل ْضِحيَّةَ  : أَنَّه  اَل َتْضِحَيَة ِبَكََّة، َوِإَّنَّ

 اْْلَْدي .

َا، وملَْ َُيَْتِلفْ  أَْمرَاِن ِمْن ِجْنس  َواِحد ، اْجَتَمعَ  إَذاللقاعدة الفقهية:  َا ِف اآْلَخِر َدَخَل أَ َمْقص ود مه  َحد مه 
  1َغالًِبا

 قال صاحب القواعد الفقهية:

...................................... 
      

  اي مَ قِ  أ   ََّت مَ  نِ ي ْ  رَ مْ أَ    ل  ك  وَ  *****
 

نَ ه َم ا اََتَ اد  ِجْن س  وف ِقدَ   بَ ي ْ
     

نَ ه مَ  *****   ا اْخ ِتاَلف  َمْقص  ود  يَ رِدبَ ي ْ
 

 فَ اْدِخَلنَّ َواِح َدًا ِف اآلَخ رِ 
    

 َوَغ ي ْر  َه َذا ع   دَّه  فِ ي اْلن َاِدرِ  *****
 

 
 

                                                            

 (122انظر األشباه والنظائر للسيوطي )ص/ - 1
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هَ   اد  ك َتاب  الج 

هاد    :تعريف الج 
 لغًة: االْجِتهاد  َّف َغرْيِ تَ ْقِصري . اجِلهاد  

  وقيل اْسِتفراغ  ما َّف الو ْسِع والطّاَقِة.
َعّرّى:

َ
 قال أبو الَعالء امل

 إذا اقْ تَ َرنَ                    ْت ِِبْس                    ِم امل                    رِء ر وح  
        

 فِتْل                       َك وَذاَك َّف َح                       اىَل ِجه                       ادِ  *****
 

 وَشْرًعا: ِقتال  َمْن لَْيَس ْلم ِذمَّة  من الك ّفار.

هاد    : َفض ل  الج 
 مع اهلل تعالى: الجهاد أعظم ت َجارَةٍ 

 يتقرب ِبا إىل اهلل تعاىل مثل ما ورد ف فضل اجلهاد، حَّت عده مل يرد ف فضل عمل من األعمال اليت
بعض العلماء من أركان اإلسالم، وعده بعضهم من العبادات، وعده بعضهم من احلدود، وُما ورد ف 

ْنِجيك ْم ِمْن َعَذاب  أَلِيم  قَ ْول ه  تَ َعاىَل: }يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وا َهْل أَد ل ك ْم َعَلى جِتَاَرة  ت   فضل اجلهاد واجملاهدين 
ْن ك ْنت ْم تَ ْعَلم وَن ( ت  ْؤِمن وَن بِاللَِّه َوَرس ولِِه َوجت َاِهد وَن ِف َسِبيِل اهلِل بَِأْمَواِلك ْم َوأَنْ ف ِسك ْم َذِلك ْم َخي ْر  َلك ْم إِ 17)
ِتَها األَنْ َهار  َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِف َجنَّاِت َعْدن  َذِلَك ( يَ ْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك ْم َوي ْدِخْلك ْم َجنَّات  جَتْرِي ِمْن َتَْ 11)

  1اْلَفْوز  اْلَعِظيم {.
  2لَنَ ْهِديَ ن َّه ْم س ب  َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلم ْحِسِننَي{. َجاَهد وا ِفيَنا}َوالَِّذيَن قول اهلل تعاىل: 

اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِف  جِّ َوِعَماَرةَ ِسَقايََة احْلَا }َأَجَعْلت ْم قول اهلل تعاىل: 
( الَِّذيَن آَمن وْا َوَهاَجر وْا َوَجاَهد وْا ِف 13َسِبيِل اللَِّه اَل َيْستَ و وَن ِعنَد اللَِّه َواللَّه  اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )

( ي  َبشِّر ه ْم َرب  ه م ِبَرمْحَة  مِّْنه  27بَِأْمَواْلِِْم َوأَنف ِسِهْم َأْعَظم  َدَرَجًة ِعنَد اللَِّه َوأ ْولَِئَك ه م  اْلَفائِز وَن ) َسِبيِل اللَّهِ 
  3{.َعِظيم   ( َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اللََّه ِعنَده  َأْجر  21َوِرْضَوان  َوَجنَّات  ْلَّ ْم ِفيَها نَِعيم  م ِقيم  )

  

                                                            

 12-17سورة الصف: اآلية/  - 1
 23سورة العنكبوت: اآلية/  - 2
 22: 13سورة التوبة: اآلية/  - 3
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: َهاد  َأف َضل  األعمال   ال ج 
َهاَعْن َعاِئَشَة أ مِّ اْلم ْؤِمِننَي  أَن ََّها قَاَلْت يَا َرس وَل اللَِّه، نَ َرى اجلَِْهاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل، أََفاَل ُن َاِهد   َرِضَي اهلل  َعن ْ

 1«.اَل، َلِكنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َحجٌّ َمب ْر ور  »قَاَل: 

َهاد  اَل يَ ع د ل ه  شيء من األعمال:   ال ج 
ثَه  قَاَل َجاَء َرج ل  ِإىَل َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّ  َم فَ َقاَل د لَِِّن وعن َأِب ه َريْ َرَة، َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َحدَّ

َتِطيع  ِإَذا َخرََج اْلم َجاِهد  َأْن َتْدخ َل َمْسِجَدَك فَ تَ ق وَم، َعَلى َعَمل  يَ ْعِدل  اجلَِْهاَد قَاَل: اَل َأِجد ه  قَاَل: َهْل َتسْ 
قَاَل، َوَمْن َيْسَتِطيع  َذِلَك قَاَل أَب و ه َريْ َرَة ِإنَّ فَ َرَس اْلم َجاِهِد لََيْسنَت  ِف ِطَولِِه «. َواَل تَ ْفت  َر َوَتص وَم، َواَل ت  ْفِطرَ 

.   2فَ ي ْكَتب  َله  َحَسَنات 

 :النَّاس   َأف َضل  اه د  ال م جَ 
ثَه  قَاَل ِقيَل يَا َرس وَل اهلِل َأي  النَّاِس أَْفَضل ، فَ َقا اهلِل  َل َرس ول  وعن َأِب َسِعيد  اخْل ْدرِيَّ، َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َحدَّ

ِه قَال وا ُث َّ َمْن قَاَل م ْؤِمن  ِف ِشْعب  ِمَن م ْؤِمن  جي َاِهد  ِف َسِبيِل اهلِل بِنَ ْفِسِه َوَمالِ  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  3«.الشَِّعاِب يَ تَِّقي اللََّه َوَيدَع  النَّاَس ِمْن َشرِّه

َها اللَّه  ل ل م َجاه د يَن ف ي َسب يل  اهلل   َئَة َدرََجٍة َأَعدَّ  :ف ي ال َجنَّة  م 
: َمْن آَمَن بِاللَِّه َوِبَرس ولِِه َوأَقَاَم َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرس ول  اهلِل َوَعْن َأِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: 

ْرِضِه الَّيِت الصَّاَلَة َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَلى اهلِل َأْن ي ْدِخَله  اجْلَنََّة َجاَهَد ِف َسِبيِل اهلِل، َأْو َجَلَس ِف أَ 
َها اللَّه  لِْلم َجاهِ ِفيَها ف َ و ِلَد  ِديَن ِف َسِبيِل َقال وا يَا َرس وَل اهلِل أََفاَل ن  َبشِّر  النَّاَس قَاَل ِإنَّ ِف اجْلَنَِّة ِمَئَة َدَرَجة  أََعدَّ

َرَجتَ نْيِ َكَما بَ نْيَ السََّماِء َواأَلْرِض فَِإَذا َسأَْلت م  اللََّه فَاْسأَل وه  الْ  ِفْرَدْوَس فَِإنَّه  أَْوَسط  اجْلَنَِّة َوَأْعَلى اهلِل َما بَ نْيَ الدَّ
، َعْن أَ    4«.بِيِه َوفَ ْوَقه  َعْرش  الرَّمْحَنِ اجْلَنَِّة أ رَاه  فَ ْوَقه  َعْرش  الرَّمْحَِن َوِمْنه  تَ َفجَّر  أَنْ َهار  اجْلَنَِّة قَاَل حم َمَّد  ْبن  ف  َلْيح 

 
 

                                                            

 وتقدم خترجيه -َرَواه  اْلب َخارِي   - 1
َمارَِة،   -، َوم ْسِلم  2081ِكَتاب  اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َفْضِل اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِي   - 2 ِكَتاب  اإْلِ

 1808شََّهاَدِة ِف َسِبيِل اهلِل تَ َعاىَل، حديث رقم: بَاب  َفْضِل ال
حديث رقم:  ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب أَْفَضل  النَّاِس م ْؤِمن  ُم َاِهد  بِنَ ْفِسِه َوَمالِِه ِف َسِبيِل اللَِّه، -َرَواه  اْلب َخارِي   - 3

َمارَِة، بَاب  َفضْ   -، َوم ْسِلم  2108  1888ِل اجلَِْهاِد َوالرِّبَاِط، حديث رقم: ِكَتاب  اإْلِ
َجاِهِديَن ِف َسِبيِل اللَِّه،  -َرَواه  اْلب َخارِي   - 4

 
 2037ِكَتاب  اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َدَرَجاِت امل
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:  َمَثل  ال م َجاه د  ف ي َسب يل  اهلل    َكَمَثل  الصَّائ م  ال َقائ م 

 : َمَثل  اْلم َجاِهِد ِف »َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َسَِْعت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول 
اِئِم اْلَقاِئِم َوتَ وَكََّل اللَّه  لِْلم َجاِهِد ِف َسِبيِلِه ِبَأْن َكَمَثِل الصَّ   -َواللَّه  َأْعَلم  ِبَْن جي َاِهد  ِف َسِبيِلهِ  -َسِبيِل اهللِ 

 1«.يَ تَ َوفَّاه  َأْن ي ْدِخَله  اجْلَنََّة، َأْو يَ ْرِجَعه  َساِلًما َمَع َأْجر ، َأْو َغِنيَمة  
َلَغْدَوة  أَْو َرْوَحة  َِّف َسِبيِل اللَِّه َخي ْر  »َوَسلََّم قَاَل:  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ وَ 

  2«.ُمَّا َتْطل ع  َعَلْيِه الشَّْمس  َوتَ ْغر ب  
َسَِْعت  »َقاَل: رِفَاَعَة قَاَل أَْدرََكِِن أَب و َعْبس  ه َو َعْبد  الرَّمْحَِن ْبن  َجِْب  َوأَنَا أَْذَهب  ِإىَل اجلْ م َعِة ف َ  ْبنِ  َعَبايَةَ  َعنْ وَ 

  3«.نَّارِ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول  َمْن اْغبَ رَّْت َقَدَماه  ِف َسِبيِل اللَِّه َحرََّمه  اللَّه  َعَلى ال
ْيِه َعْبد  اللَِّه ْبن  َأِب َأْوََّف َرِضَي اللَّه  َعْن َساملِ  َأِب النَّْضِر َمْوىَل ع َمَر ْبِن ع بَ ْيِد اللَِّه وََكاَن َكاتَِبه  قَاَل َكَتَب ِإلَ وَ 

  4 .َعن ْه َما َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َواْعَلم وا َأنَّ اجْلَنََّة ََتَْت ِظاَلِل الس ي وفِ 

َهاد   ك  ر  ت َ  ر  طَ خَ   :ال ج 
لعز والرفعة للمسلمني، وتركه واإلعراض عنه من أعظم أسباب ِف َسِبيِل اهلِل من أعظم أسباب ا اجلَِْهاد  

 الذل واْلوان، وذم اجلهاد والقدح فيه كفر َمرج من امللة، يستتاب فاعله فإن تاب وإال قتل.
 وُما يدل على خطر اإلعراض عن اجلهاد، ما ثبت َعِن اْبِن ع َمَر قَاَل َسَِْعت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ 

 : ه  َعَلْيك ْم ِإَذا تَ َبايَ ْعت ْم بِاْلِعيَنِة َوَأَخْذمت ْ أَْذنَاَب اْلبَ َقِر َوَرِضيت ْم بِالزَّرِْع َوتَ رَْكت م  اجلَِْهاَد َسلََّط اللَّ »َوَسلََّم يَ ق ول 
  1«.ذ الًّ اَل يَ ْنزِع ه  َحَّتَّ تَ ْرِجع وا ِإىَل ِديِنك مْ 

َمْن َماَت وملَْ يَ ْغز  وملَْ َي َدِّْث ِبِه نَ ْفَسه  َماَت »َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِِب ه َريْ َرَة قَاَل: قَالَ 
  1«.َعَلى ش ْعَبة  ِمْن نَِفاق  

                                                            

: أَْفَضل  النَّاِس م ْؤِمن  ُم َا  -َرَواه  اْلب َخارِى   - 1 ِهد  بِنَ ْفِسِه َوَمالِِه ِف َسِبيِل اللَِّه، حديث رقم: ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب 
َمارَِة، بَاب  َفْضِل الشََّهاَدِة ِف َسِبيِل اهلِل تَ َعاىَل، حديث رقم:   -، َوم ْسِلم  2080  1808ِكَتاب  اإْلِ

 َسِبيِل اللَِّه، َوَقاب  قَ ْوِس َأَحدِك ْم ِمَن اجْلَنَِّة، حديث ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، باب اْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َِّف   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 2
 2033رقم: 

 2277ِكَتاب اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب َمْن اْغبَ رَّْت َقَدَماه  ِف َسِبيِل اللَِّه، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 3
ِكَتاب    -، َوم ْسِلم  2270رَيِ، بَاب اجْلَنَّة  ََتَْت بَارَِقِة الس ي وِف، حديث رقم: ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّ   -َرَواه  اْلب َخارِى   - 4

 4247اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، باب َكرَاَهِة مَتِنِّ ِلَقاِء اْلَعد وِّ َواأَلْمِر بِالصَِّْبِ ِعْنَد اللَِّقاِء، حديث رقم: 
 ، وصححه األلباين3424اب  ِف الن َّْهِي َعِن الِعيَنِة، حديث رقم: ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَ   -رواه أَب و َداو دَ  - 1
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 َوه َو فَ ر ض  ك َفايٍَة(.): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  

َهاد : م  ك  ح    ال ج 
لقوِل اهلِل تعاىل: }ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َوه َو ك ْره  َلك ْم َوَعَسى َأْن َتْكَره وا َشْيًئا َوه َو  اجلهاد  فَ ْرض  ِكَفايَة  

  2َخي ْر  َلك ْم{.

َيتَ َفقَّه وا ِف لِ  مع قوِل اهلِل تعاىل: }َوَما َكاَن اْلم ْؤِمن وَن لِيَ ْنِفر وا َكافًَّة فَ َلْوال نَ َفَر ِمْن ك لِّ ِفْرَقة  ِمن ْه ْم طَائَِفة  
يِن َولِي  ْنِذر وا قَ ْوَمه ْم ِإَذا َرَجع وا ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم ََيَْذر وَن{.   3الدِّ

 ويسن مع قيام من يكفي به(.): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ع ما سبق من إذا قام به البعض سقط عن الباقني، وإن مل يقم به أحد أُث اجلميع، م فَ ْرض  الِكَفايَةِ 

 اللَِّه األدلة؛ قول اهلل تعاىل: }اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعد وَن ِمَن اْلم ْؤِمِننَي َغي ْر  أ ويل الضََّرِر َواْلم َجاِهد وَن ِف َسِبيلِ 
يَن َدَرَجًة وَك الًّ َوَعَد اللَّه  احلْ ْسَِن بَِأْمَواْلِِْم َوأَنْ ف ِسِهْم َفضََّل اللَّه  اْلم َجاِهِديَن بَِأْمَواْلِِْم َوأَنْ ف ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعدِ 

  4َوَفضََّل اللَّه  اْلم َجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيًما{.

َلْواَل َأْن  َوالَِّذى نَ ْفس  حم َمَّد  َِّف َيِدهِ »وملا ثبت َعْن َأِِب ه َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َله   ْم َواَل جيَِد وَن َأش قَّ َعَلى اْلم ْؤِمِننَي َما قَ َعْدت  َخْلَف َسرِيَّة  تَ ْغز و َِّف َسِبيِل اللَِّه َوَلِكْن اَل َأِجد  َسَعًة فََأمحِْ

  1«.َسَعًة فَ َيتَِّبع وِِّن َواَل َتِطيب  أَنْ ف س ه ْم َأْن يَ ْقع د وا بَ ْعِدى

ْبك ْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْرَك ْم َواَل َتض ر وه  َشْيًئا َواللَّه  َعَلى  وأما قوله تعاىل: } ك لِّ ِإالَّ تَنِفر وْا ي  َعذِّ
  2َشْيء  َقِدير {.

  0وِل اللَِّه{.وقوله تعاىل: }َما َكاَن ألْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَْل ْم ِمَن األْعرَاِب َأْن يَ َتَخلَّف وا َعْن َرس  
فهما منسوختان ف قول طائفة من أهل العلم بقوله تعاىل: }َوَما َكاَن اْلم ْؤِمن وَن لِيَ ْنِفر وا َكافًَّة فَ َلْوال نَ َفَر 

يِن َولِي  ْنِذر وا قَ ْوَمه ْم ِإَذا َرَجع وا ِإلَْيِهْم لَ   َعلَّه ْم ََيَْذر وَن{.ِمْن ك لِّ ِفْرَقة  ِمن ْه ْم طَائَِفة  لَِيتَ َفقَّه وا ِف الدِّ
                                                                                                                                                                          

ْث نَ ْفَسه  بِاْلَغْزِو، حديث رقم:   -َرَواه  م ْسِلم   - 1 َمارَِة، بَاب  َذمِّ َمْن َماَت وملَْ يَ ْغز  وملَْ َي َدِّ  1747ِكَتاب  اإْلِ
 212سورة البقرة: اآلية/  - 2
 122سورة التوبة: اآلية/  - 3
 31سورة النساء: اآلية/  - 4
: اجِلَهاد  ِمَن اإِلميَاِن، حديث رقم:   -َرَواه  اْلب َخارِي   - 1 َماَرِة، بَاب  َفْضِل   -، َوم ْسِلم  32ِكَتاب  اإِلميَاِن، بَاب  ِكَتاب  اإْلِ

 1802اجلَِْهاِد َواخْل ر وِج ِف َسِبيِل اهلِل، حديث رقم: 
 33سورة التوبة: اآلية/  - 2
 127سورة التوبة: اآلية/  - 0
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ْبك ْم َعَذابًا أَلِيًما{. َو }َما َكاَن أَلْهِل اْلَمدِ  يَنِة{. فَعِن اْبِن َعبَّاس  رضي اهلل عنهما قَاَل: }ِإالَّ تَ ْنِفر وا ي  َعذِّ
َها اآليَة  الََِّّت تَِليَها: }َوَما َكاَن اْلم ْؤِمن وَن لِ    1يَ ْنِفر وا َكافًَّة{.ِإىَل قَ ْولِِه }يَ ْعَمل وَن{. َنَسَخت ْ

ب  إالَّ َعَلى ذََكٍر(.اَل وَ ): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول     َيج 
َهاعلى النساء ملا ثبت َعْن َعاِئَشَة أ مِّ اْلم ْؤِمِننَي  اجلَِْهاد   جيَِب   اَل  أَن ََّها قَاَلْت يَا َرس وَل اللَِّه،  َرِضَي اهلل  َعن ْ

  2«.اَل، َلِكنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َحجٌّ َمب ْر ور  »َل اْلَعَمِل، أََفاَل ُن َاِهد  قَاَل: نَ َرى اجلَِْهاَد أَْفضَ 

َهاَوَعْن َعاِئَشَة أ مِّ اْلم ْؤِمِننَي  َلك نَّ »قَاَلْت ق  ْلت  يَا َرس وَل اللَِّه َأاَل نَ ْغز وا َوُن َاِهد  َمَعك ْم فَ َقاَل:  َرِضَي اهلل  َعن ْ
فَ َقاَلْت َعاِئَشة  َفاَل أَدَع  احلَْجَّ بَ ْعَد ِإْذ َسَِْعت  َهَذا ِمْن َرس وِل اللَِّه «. اِد َوَأمْجَل ه  احلَْج ، َحجٌّ َمب ْر ور  َأْحَسن  اجلِْهَ 

  3.َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  4َذِلَك اَل ي ْسَهم  َْلَا.َوأِلَنَّ اْلَمْرأََة لَْيَسْت ِمْن َأْهِل اْلِقَتاِل ِلَضْعِفَها َوَخْوِفَها، َولِ 

(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )ح رٍّ
 على العبد جهاد  ملا ثبت َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب َربِيَعَة، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيهِ   جيَِب  اَل وَ 

َمرَّ بِأ نَاس  ِمْن م َزيْ َنَة فَات َّبَ َعه  َعْبد  اِلْمَرأَة  ِمن ْه ْم فَ َلمَّا َكاَن ِف بَ ْعِض الطَّرِيِق َوَسلََّم َكاَن ِف بَ ْعِض َمَغازِيِه، فَ 
أَِذَنْت َلَك »قَاَل: أ َجاِهد  َمَعَك قَاَل: « َما َشْأن َك؟»قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: « ف اَلن ؟»َسلََّم َعَلْيِه فَ َقاَل: 

َها فََأْخِبَْها فَِإنَّ َمثَ َلَك َمَثل  َعْبد  اَل ي َصلِّي، ِإْن م تَّ قَ ْبَل َأْن تَ ْرِجَع »قَاَل:  قَاَل: اَل.« َسيَِّدت َك؟ اْرِجْع ِإلَي ْ
َها السَّاَلمَ  َها َواقْ َرْأ َعَلي ْ َها فََأْخبَ َرَها اخْلَبَ َر، فَ َقاَلْت: آللَِّه ه َو أََمَر َأْن تَ ْقَرَأ َعَليَّ « ِإلَي ْ السَّاَلَم؟ قَاَل:  فَ َرَجَع ِإلَي ْ

  1نَ َعْم. قَاَلِت: اْرِجْع َفَجاِهْد َمَعه .
ْساَلِم َواْلِْْجَرِة َواجلَِْهاِد، َواْلعَ  ْساَلِم د ونَ َوأِلَنَّه  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي  َباِيع  احلْ رَّ َعَلى اإْلِ  ْبَد َعَلى اإْلِ

ر ، قَاَل: َجاَء َعْبد  فَ َباَيَع النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِْْجَرِة، وملَْ َيْشع ْر أَنَّه  اْلِْْجَرِة واجلَِْهاِد؛ فَ َعْن َجابِ 
ْسَوَدْيِن، ُث َّ ملَْ ، فَاْشتَ رَاه  ِبَعْبَدْيِن أَ «ِبْعِنيهِ »َعْبد ، َفَجاَء َسيِّد ه  ي رِيد ه ، فَ َقاَل َله  النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  2«.َأَعْبد  ه َو؟»ي  َباِيْع َأَحًدا بَ ْعد  َحَّتَّ َيْسأََله : 

                                                            

 2071ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  َِّف َنْسِخ َنِفرِي اْلَعامَِّة بِاخْلَاصَِّة، حديث رقم:    -رواه أبو داود - 1
 وتقدم خترجيه -َرَواه  اْلب َخارِى   - 2
 وتقدم خترجيه -َرَواه  اْلب َخارِى   - 3
 (281/ 3املبدع ف شرح املقنع ) - 4
كتاب  السرِي، باب َمْن اَل جيَِب  َعَلْيِه اجلَِْهاد ، حديث   -، والبيهقي ف السنن2113حديث رقم:  -احلاكم رواه  - 1

 18223 رقم:
 1272ِكَتاب  اْلم َساَقاِة، بَاب  َجَواِز بَ ْيِع احْلَيَ َواِن بِاحْلَيَ َواِن ِمْن ِجْنِسِه م تَ َفاِضاًل، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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ل ٍم(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )م س 
فال جيب اجلهاد على كافر كسائر فروع اإلسالم، َوألن اْلَكاِفَر َغي ْر  َمْأم ون  َعَلى اجلَِْهاِد؛ ملا ثبت َعْن 

ا  ، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَن ََّها قَاَلْت: َخرََج َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قِ َعاِئَشةَ  َبَل َبْدر ، فَ َلمَّ
اب  َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َكاَن ِِبَرَِّة اْلَوبَ َرِة أَْدرََكه  َرج ل  َقْد َكاَن ي ْذَكر  ِمْنه  ج ْرأَة  َوَُنَْدة ، فَ َفرَِح َأْصحَ 

أ ِصيَب َمَعَك، قَاَل َوَسلََّم ِحنَي رَأَْوه ، فَ َلمَّا أَْدرََكه  قَاَل ِلَرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ِجْئت  أِلَتَِّبَعَك، وَ 
فَاْرِجْع، فَ َلْن َأْسَتِعنَي »قَاَل: اَل، قَاَل: « َوَرس ولِِه؟ ت  ْؤِمن  بِاهللِ »َله  َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

اَل َله  النَِّب  ، قَاَلْت: ُث َّ َمَضى َحَّتَّ ِإَذا ك نَّا بِالشََّجَرِة أَْدرََكه  الرَّج ل ، فَ َقاَل َله  َكَما قَاَل َأوََّل َمرَّة ، فَ قَ «ِب ْشرِك  
، قَاَل: ُث َّ َرَجَع َفَأْدرََكه  «فَاْرِجْع، فَ َلْن َأْسَتِعنَي ِب ْشرِك  »ا َقاَل َأوََّل َمرَّة ، َقاَل: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكمَ 

َلْيِه قَاَل: نَ َعْم، فَ َقاَل َله  َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  عَ « ت  ْؤِمن  بِاهلِل َوَرس ولِِه؟»بِاْلبَ ْيَداِء، فَ َقاَل َله  َكَما قَاَل أَوََّل َمرَّة : 
  1«.فَاْنطَِلقْ »َوَسلََّم: 

 )م َكلٍَّف(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
قدمنا أن التكليف جيمع وصفني: العقل والبلوغ، فال جيب اجلهاد على ُمنون، وال جيب على صغري دون 

ر ِفَع اْلَقَلم  َعْن »ِه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ملا ثبت َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: قَاَل: َرس ول  اللَّ البلوغ؛ 
َرأَ  َْعت وِه َحَّتَّ يَ ب ْ

ل َغ، َوَعِن النَّاِئِم َحَّتَّ َيْستَ ْيِقَظ، َوَعِن امل   2«.َثاَلثَة ، َعِن الصَِّبِّ َحَّتَّ يَ ب ْ

ع ِرْضت  َعَلى »وال يقدران عليه؛ فَعِن اْبِن ع َمَر قَاَل: َوأِلَنَّ الصَِّبَّ، َواْلَمْجن وَن اَل يَ َتأَتَّى ِمن ْه َما اجلَِْهاد ، 
ْزين، َوع   ِرْضت  َعَلْيِه يَ ْوَم َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم أ ح د ، َوأَنَا اْبن  أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة، فَ َلْم جيِ 

، قَاَل نَاِفع : َفَحدَّْثت  ِبِه ع َمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز ِف ِخاَلفَِتِه «فََأَجاَزين  اخْلَْنَدِق َوأَنَا اْبن  ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة،
  3«.َهَذا َفْصل  َما بَ نْيَ الصَِّغرِي َواْلَكِبريِ »فَ َقاَل: 

يٍح(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )َصح 
رَِج؛ لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحرَج  َوال َعَلى اأَلْعرَِج َحرَج  أي: ِف َبَدنِِه ِمَن اْلَمَرِض، َواْلَعَمى، َواْلعَ 

  4َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرَج {.
                                                            

 1810ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َكرَاَهِة ااِلْسِتَعانَِة ِف اْلَغْزِو ِبَكاِفر ، حديث رقم:   -لمرواه مس - 1
 تقدم خترجيه - 2
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 .  َهِذِه هي اأْلَْعَذار  اليت مَتْنَ ع ه  ِمَن اجلَِْهاِد، ويسقط عنه الوجوب ِبا أوْلا اْلَعَمى وهو ظَاِهر 

 ديًدا مَيَْنع  اْلَمْشَي اجْلَيَِّد، َومينع الر ك وَب فهو مانع من الوجوب، اَل مَيْنَ ع ه  اْلَمْشيَ َوالثاين: اْلَعرَج  فإن كان ش

 َواَل مَيَْنع  الر ك وَب فاَل مَيَْنع  اْلو ج وَب. 

اجلَِْهاَد َكَوَجِع  اْلَمَرض  فإن كان َمرِيًضا َمَرًضا َشِديًدا فال جيب اجلهاد، َوِإْن َكاَن َيِسريًا اَل مَيَْنع   َوالثالث:
 الضِّْرِس، َوالص َداِع اخْلَِفيِف َفاَل مَيَْنع  اْلو ج وَب.

 )واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
يِن َكَحجِّ َمْعض وب  من كان َعاِجزًا َعِن اجلَِْهاِد بَِبَدنِِه لزمه اجلَِْهاد  ِبَالِِه، اْخَتارَه  اآْلج رِّ  ي  َوالشَّْيخ  َتِقي  الدِّ

ِفق وَن َحرَج  ِإَذا َوَأْوىَل؛ ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }لَْيَس َعَلى الض َعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى َواَل َعَلى الَِّذيَن اَل جيَِد وَن َما ي  نْ 
  1َنَصح وا لِلَِّه َوَرس ولِِه{.

 )ويجد مع مسافة قصر ما يحمله(. ه  اللَّه :قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَ 
ل ك ْم َعَلْيِه تَ وَ  لَّْوا َوَأْعي  ن  ه ْم َتِفيض  ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتَ ْوَك لَِتْحِمَله ْم ق  ْلَت اَل َأِجد  َما َأمحِْ

ْمِع َحَزنًا َأالَّ جيَِد وا َما ي  ْنِفق وَن{.   2ِمَن الدَّ

 َواَل ي  ْعَتبَ ر  َذِلَك َمَع ق  ْرِب اْلَمَساَفِة، ألهنا مشقة َتتمل ِبالف السفر البعيد.

ي يع  الَغاز ي(.): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    َوس نُّ َتش 
ِنيَِّة اْلَوَداِع ف غزوة تبوك؛ فَعْن َعاِئَشَة ثَ  شيع النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم إىل َعْنه   اللَّه   َرِضيَ ملا ثبت َأنَّ َعِليًّا 

َوَداِع، َوَعِليٌّ يَ ْبِكي بِْنِت َسْعد ، َعْن أَبِيَها، َأنَّ َعِليًّا َخرََج َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َجاَء ثَِنيََّة الْ 
َلِّف ِِن َمَع اخْلََواِلِف؟ فَ َقاَل:  : خت    3«.ا تَ ْرَضى َأْن َتك وَن ِمِنِّ ِبَْنزَِلِة َهار وَن ِمْن م وَسى، ِإالَّ الن ب  وََّة؟أَمَ »يَ ق ول 

حني بعثه إىل الشام؛ فَعْن ََيََْي  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ يَزِيَد ْبَن َأِب س ْفَياَن  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  وشيع أَب و َبْكر  الصِّدِّيق  
يَق بَ َعَث ج ي وًشا ِإىَل الشَّاِم، َفَخرََج مَيِْشي َمَع يَزِيَد ْبِن َأِب س ْفَياَن ، وََكاَن أَِمرَي ْبِن َسِعيد ، َأنَّ أَبَا بَ  ْكر  الصِّدِّ

َبْكر : َما َقاَل أَب و ر ْبع  ِمْن تِْلَك اأَلْربَاِع، فَ َزَعم وا َأنَّ يَزِيَد قَاَل أَلِب َبْكر : ِإمَّا َأْن تَ رَْكَب، َوِإمَّا َأْن أَْنزَِل، ف َ 
، ِإينِّ َأْحَتِسب  خ طَاَي َهِذِه ِف َسِبيِل اهلِل، ُث َّ َقاَل أَب و َبْكر : ِإنَّكَ  ، َوَما أَنَا ِبرَاِكب   َسَتِجد  قَ ْوًما أَْنَت بَِنازِل 

َسه ْم َله ، َوَسَتِجد  قَ ْوًما َفَحص وا َعْن َزَعم وا أَن َّه ْم َحبَّس وا أَنْ ف َسه ْم لِلَِّه، َفدعه ْم َوَما َزَعم وا أَن َّه ْم َحبَّس وا أَنْ ف  

                                                            

 31سورة التوبة: اآلية/  - 1
 32سورة التوبة: اآلية/  - 2
بْ َواب  اْلَمَناِقِب َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  َمَناِقِب أَ  -، والرتمذي1423حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
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اْمَرأًَة، َواَل َأْوَساِط ر ؤ وِسِهْم ِمَن الشََّعِر، فَاْضِرْب َما َفَحص وا َعْنه  بِالسَّْيِف، َوِإينِّ م وِصيَك ِبَعْشر : اَل تَ ْقت  َلنَّ 
ا، َواَل خت َرَِّبنَّ َعاِمرًا، َواَل تَ ْعِقَرنَّ َشاًة، َواَل بَِعريًا، ِإالَّ ِلَمْأَكَلة ، َصِبيًّا، َواَل َكِبريًا َهرًِما، َواَل تَ ْقَطَعنَّ َشَجرًا م ْثِمرً 

. ْ   1َواَل ت  َغرَِّقنَّ ََنْاًل َواَل ََتْرِقَ نَّه، َواَل تَ ْغل ْل ، َواَل جَتَْب 

 )اَل تَ َلقِّيه (. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
عر بتهنئته بالسالمة من الشهادة، أِلَنَّ َعِليًّا رضي اهلل عنه َشيََّع َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َنصَّ َعَلْيِه، ألنه يش

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َغْزَوِة تَ ب وَك وملَْ يَ تَ َلقَّه .

للَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن تَ ب وَك َخرََج َلمَّا َقِدَم َرس ول  اللَِّه َصلَّى ا»وقيل اجلواز ملا ثبت َعْن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد َقاَل: 
: َفَخَرْجت  َمَع النَّاِس َوأَنَا غ اَلم .«النَّاس  يَ تَ َلقَّْونَه  ِإىَل ثَِنيَِّة الَوَداعِ    2، قَاَل السَّاِئب 

 دليل اجلواز وهو الراجح. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىوإقرار النب 
3الت َّْهِنَئة  بِاْلق د وِم لِْلم َساِفِر، َكاْلَمْرَضى ََتْس ن  تَ ْهِنَئة  ك لٍّ ِمن ْه ْم ِبَساَلَمِتِه.وقال ابن عقيل: ََتْس ن  

  

 وأفضل متطوع به الجهاد(.): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َأى  النَّاِس أَْفَضل  فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه  ملا ثبت َعِن َأِب َسِعيد  اخْل ْدرِىَّ رضى اهلل عنه قَاَل: ِقيَل يَا َرس وَل اللَِّه،

م ْؤِمن  َِّف ِشْعب  »قَال وا ُث َّ َمْن قَاَل: «. م ْؤِمن  جي َاِهد  َِّف َسِبيِل اللَِّه بِنَ ْفِسِه َوَمالِهِ »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  4«.هِ َوَيدَع  النَّاَس ِمْن َشرِّ  ،ِمَن الشَِّعاِب يَ تَِّقى اللَّهَ 

  1قَاَل أَب و َعْبِد اللَِّه: اَل َأْعَلم  َشْيًئا ِمْن اْلَعَمِل بَ ْعَد اْلَفرَاِئِض أَْفَضَل ِمْن اجلَِْهاِد.

ه ْم، ْم وََكِبريَ قال ف شرح املنتهى: َوأِلَنَّ اجلَِْهاَد َبْذل  اْلم ْهَجِة َواْلَماِل. َونَ ْفع ه  يَ ع م  اْلم ْسِلِمنَي ك لَّه ْم َصِغريَه  
  2ْضِلِه.َقِوي َّه ْم َوَضِعيَفه ْم ذََكَره ْم َوأ نْ ثَاه ْم، َوَغي ْر ه  اَل ي َساِويِه ِف نَ ْفِعِه َوَخَطرِِه. َفاَل ي َساِويِه ِف فَ 
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َمه  اللَّه : )وغزو البحر أفضل(.  قَ و ل  ال م َصنِّف  رَح 

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل   اْلَماِئد  ِف اْلَبْحِر الَِّذي ي ِصيب ه  اْلَقْيء  َله  » َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  قَاَل: ملا ثبت َعْن أ مِّ َحرَام 
  1«.َأْجر  َشِهيد ، َواْلَغرِق  َله  َأْجر  َشِهيَدْينِ 

 وألن غزو البحر أعظم خطراً فكان أعظم أجرًا.

 ذنوب سوى الدين(.وتكفر الشهادة جميع ال): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َل: ملا ثبت َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل عنهما، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَا

  2«.ي  ْغَفر  لِلشَِّهيِد ك ل  َذْنب  ِإالَّ الدَّْينَ »

: َوَعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب قَاَل: قَاَل رَ  س ول  اهلِل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: لِلشَِّهيِد ِعْنَد اهلِل ِست  ِخَصال 
ِع اأَلْكَِبِ، َوي وَضع  ي  ْغَفر  َله  ِف أَوَِّل َدفْ َعة ، َويَ َرى َمْقَعَده  ِمَن اجلَنَِّة، َوجي َار  ِمْن َعَذاِب الَقِْبِ، َويَْأَمن  ِمَن الَفزَ 

نْ َيا َوَما ِفيَها، َوي  َزوَّج  اثْ َنتَ نْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة ِمَن احل  َعَلى رَْأِسِه تَ  َها َخي ْر  ِمَن الد  وِر اج  الَوقَاِر، الَياق وَتة  ِمن ْ
  3الِعنِي، َوي َشفَّع  ِف َسْبِعنَي ِمْن أَقَارِِبِه.

 ال بإذن غريمه(.وال يتطوع: به مدين ال وفاء له إ): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
رعاية حلقوق العباد، ألن اجلهاد سبب من أسباب الشهادة، وبفوات النفس تفوت احلقوق؛ فَعْن َأِب 

َعه ، َي َدِّث  َعْن َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّه  قَاَم ِفيِهْم َفذََكَر َْل   َسِبيِل  ْم َأنَّ اجلَِْهاَد ِف قَ َتاَدَة، أَنَّه  َسَِ
ميَاَن بِاهلِل أَْفَضل  اأْلَْعَماِل، فَ َقاَم َرج ل ، فَ َقاَل: يَا َرس وَل اهلِل، أَرَأَْيَت ِإْن ق ِتْلت  ِف  َسِبيِل اهلِل، ت َكفَّر  اهلِل، َواإْلِ

ْلَت ِف َسِبيِل اهلِل، َوأَْنَت َصاِبر  نَ َعْم، ِإْن ق تِ »َعِنِّ َخطَايَاَي؟ فَ َقاَل َله  َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
، م ْقِبل  َغي ْر  م ْدِبر   َقاَل: أَرَأَْيَت ِإْن « َكْيَف ق  ْلَت؟»، ُث َّ قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: «حم َْتِسب 

نَ َعْم، َوأَْنَت َصاِبر  » َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ق ِتْلت  ِف َسِبيِل اهلِل أَت َكفَّر  َعِنِّ َخطَايَاَي؟ فَ َقاَل َرس ول  اهللِ 
ْيَن، فَِإنَّ ِجِْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلم  قَاَل يل َذِلكَ  ، م ْقِبل  َغي ْر  م ْدِبر ، ِإالَّ الدَّ   4«.حم َْتِسب 

 

                                                            

 بسند حسن 2433َبْحِر، حديث رقم: ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  َفْضِل اْلَغْزِو ِف الْ   -رواه أبو داود - 1
ْيَن، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2 َمارَِة، بَاب  َمْن ق ِتَل ِف َسِبيِل اهلِل ك فَِّرْت َخطَايَاه  ِإالَّ الدَّ  1882ِكَتاب  اإْلِ
يِل اللَِّه، حديث رقم: ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  َفْضِل الشََّهاَدِة ِف َسبِ   -، وابن ماجه1223حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

2033 
ْيَن، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4 َمارَِة، بَاب  َمْن ق ِتَل ِف َسِبيِل اهلِل ك فَِّرْت َخطَايَاه  ِإالَّ الدَّ  1881ِكَتاب  اإْلِ
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َمه  اللَّه : )وال من أحد أبويه حر مسلم إال بإذنه(.  قَ و ل  ال م َصنِّف  رَح 
ِف اجلَِْهاِد فَ َقاَل: ملا ثبت َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمر و، قَاَل: َجاَء َرج ل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْسَتْأِذن ه  

  1«.َفِفيِهَما َفَجاِهدْ »قَاَل: نَ َعْم، َقاَل: « َأَحيٌّ َواِلَداَك؟»

اَل: َجاَء َرج ل  ِإىَل َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِجْئت  أ بَاِيع َك َعَلى َوَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر و قَ 
  2«.اْرِجْع َعَلْيِهَما فََأْضِحْكه َما َكَما أَْبَكْيتَ ه َما»اْلِْْجَرِة، َوتَ رَْكت  أَبَ َويَّ يَ ْبِكَياِن، فَ َقاَل: 

التطوع؛ فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن مسعود ، قَاَل: َسأَْلت  النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه وألن بر الوالدين مقدم على جهاد 
قَاَل: « ُث َّ ِبر  الَواِلَدْينِ »، قَاَل: ُث َّ َأيٌّ؟ قَاَل: «الصَّاَلة  َعَلى َوْقِتَها»َوَسلََّم: َأي  الَعَمِل َأَحب  ِإىَل اللَِّه؟ قَاَل: 

َثِِن ِِبِنَّ، َوَلِو اْستَ َزْدت ه  َلزَاَدين.« اجِلَهاد  ِف َسِبيِل اللَّهِ » ُث َّ َأيٌّ؟ قَاَل:   3قَاَل: َحدَّ

 ويسن الرباط(.): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 حكم الرباط وفضله:

ِديِّ ملا ثبت َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  السَّاعِ الرباط من أجل الطاعات، ومن أفضل القربات وهو مستحب؛ 
نْ َيا َوَما »َرِضَي اللَّه  َعْنه : َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  رِبَاط  يَ ْوم  ِف َسِبيِل اللَِّه َخي ْر  ِمَن الد 

َها، َوال نْ َيا َوَما َعَلي ْ َها، َوَمْوِضع  َسْوِط َأَحدِك ْم ِمَن اجلَنَِّة َخي ْر  ِمَن الد  رَّْوَحة  يَ ر وح َها الَعْبد  ِف َسِبيِل اللَِّه، َعَلي ْ
َها نْ َيا َوَما َعَلي ْ   4«.َأِو الَغْدَوة  َخي ْر  ِمَن الد 

 : َلة  َخي ْر  ِمْن ِصَياِم َشْهر  »َوَعْن َسْلَماَن، َقاَل: َسَِْعت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول  رِبَاط  يَ ْوم  َولَي ْ
  1«.َياِمِه، َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمل ه  الَِّذي َكاَن يَ ْعَمل ه ، َوأ ْجرَِي َعَلْيِه رِْزق ه ، َوأَِمَن اْلَفتَّانَ َوقِ 

 : َتم  َعَلى ك ل  َميِّت  ُي ْ »وملا ثبت َعْن َفَضاَلَة ْبِن ع بَ ْيد ، قَاَل: َسَِْعت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول 
َنَة اْلَقِْبِ َعَمِلِه ِإالَّ الَِّذي َماَت م رَاِبطًا ِف َسِبيِل اهلِل، َفِإنَّه  يَ ْنم و َعَمل ه  ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َويَْأَمن     1«.ِفت ْ

                                                            

كتاب اْلِبِّ َوالصَِّلِة   -، ومسلم3774ِكَتاب  اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  اجِلَهاِد بِِإْذِن األَبَ َوْيِن حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 2143َواآْلَداِب، بَاب  ِبرِّ اْلَواِلَدْيِن َوأَن َّه َما َأَحق  ِبِه، حديث رقم: 

ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  ِف الرَّج ِل يَ ْغز و، َوأَبَ َواه  َكارَِهاِن، حديث رقم:   -، أبو داود2437حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
َعة  َعَلى اْلِْْجَرِة، حديث رقم:   -، والنسائي2128 َعِة، اْلبَ ي ْ ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  الرَّج ِل   -، وابن ماجه4123ِكَتاب  اْلبَ ي ْ

 ، بسند صحيح2082يَ ْغز و َوَله  أَبَ َواِن، حديث رقم: 
 ، وتقدم خترجيهرواه البخاري ومسلم - 3
 2832اب  َفْضِل رِبَاِط يَ ْوم  ِف َسِبيِل اللَِّه، حديث رقم: ِكَتاب  اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، بَ   -رواه البخاري - 4
 1313ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َفْضِل الرِّبَاِط ِف َسِبيِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
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 )وهو لزوم الثغر للجهاد(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
:  تعريف الرِّبَاط 

، يقال: َرَبَط الشَّْيَء يَ ْرِبط ه  َرْبطًا إذا َشدَّه ، وفالن  رَاِبط  اجْلَْأِش، َأْي ثَاِبت  الرِّبَاط  لغةً  : الَشد  َوالثََبات 
 اْلَقْلِب َوالن َّْفِس.

 الرِّبَاط  شرًعا: م اَلَزَمة  ثَ ْغِر اْلَعد وِّ للِجَهاِد.
ِء يَ ْرِبط وَن خ ي وَْل ْم، َوَهؤ اَلِء يَ ْرِبط وَن خ ي وَْل ْم، ك لٌّ ي ِعد  ِلَصاِحِبِه، َوَأْصل  الرِّبَاِط ِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل؛ أِلَنَّ َهؤ اَل 

 َفس مَِّي اْلم َقام  بِالث َّْغِر رِبَاطًا َوِإْن ملَْ َيك ْن ِفيِه َخْيل .
 2قال ابن فارس: 

. ِمْن َذِلَك َرَبْطت  الشَّْيَء أَْرِبط ه  َرْبطًا؛ َوالَِّذي )َرَبَط( الرَّاء  َواْلَباء  َوالطَّاء  َأْصل  َواِحد  َيد ل  َعَلى شَ  دٍّ َوثَ َبات 
 ي َشد  ِبِه رِبَاط .

، َكأَن َّه ْم َقْد ر ِبط وا ه َناَك فَ ثََبت وا ِبِه َواَلَزم وه .   َوِمَن اْلَباِب الرِّبَاط : م اَلَزَمة  ثَ ْغِر اْلَعد وِّ

 ِديد  اْلَقْلِب َوالن َّْفِس. َوَرج ل  رَاِبط  اجْلَْأِش، َأْي شَ 
 قَاَل لَِبيد :

 فَ                  ْرِجِهم   َعلَ                 ى اجْلَ                 ْأشِ  رَابِ                 ط  
        

 ِمتَ                    لِّ  ِبَْرب                     وع   اجْلَ                    ْونَ  َأْعِط                    ف   *****
 

 َوقَاَل اْبن  َأمْحََر:

 قَ ْوِم               هِ  ذ َرى َع               نْ  َجْأًش               ا أَْربَ               ط  
        

 اأْل ز رْ  ت                       َوارِي َعمَّ                     ا قَ لََّص                     تْ  ِإَذا *****
 

 )وأقله ساعة(. ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :ق َ 
َلة  رِبَاط ، َوَساَعة  رِبَاط .   قَاَل َأمْحَد : يَ ْوم  رِبَاط ، َولَي ْ

َمه  اللَّه : ) م ا َأر بَ ع ونَ  ه  َتَمام  وَ قَ و ل  ال م َصنِّف  رَح   (.يَ و 

                                                                                                                                                                          

ْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاب  أَبْ َواب  َفَضاِئِل اجلَِْهاِد عَ  -، والرتمذي10313حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 ، بسند صحيح1221َما َجاَء ِف َفْضِل َمْن َماَت م رَاِبطًا، حديث رقم: 

 (408/ 2مقاييس اللغة ) - 2
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مَتَام  الرِّبَاِط أَْربَ ع وَن يَ ْوًما، َوَمْن رَاَبَط »لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: ملا روي َعْن َأِب أ َماَمَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه صَ 
  1«.أَْربَِعنَي يَ ْوًما مَلْ يَِبْع، وملَْ َيْشرَتِ، وملَْ َي ِْدْث َحَدثًا، َخرََج ِمْن ذ ن وِبِه َكيَ ْوِم َوَلَدْته  أ م ه  

قَاَل: « أَْيَن ك ْنَت؟»اَء َرج ل  ِمَن اأْلَْنَصاِر ِإىَل ع َمَر ْبِن اخلَْطَّاِب فَ َقاَل: وعن يَزِيَد ْبِن َأِب َحِبيب  قَاَل: جَ 
  2«.فَ َهالَّ أمَْتَْمَت أَْربَِعنيَ »قَاَل: َثاَلِثنَي قَاَل: « َكْم رَاَبْطَت؟»ِف الرِّبَاِط قَاَل: 

  3«.َلًة فَ َقْد َأْكَمَل الرِّبَاطَ َمْن رَاَبَط أَْربَِعنَي لَي ْ »َوَعْن َأِب ه َريْ َرَة قَاَل: 

 وهو أفضل من المقام بمكة(.قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : )
يِن ابن تيمية إمْجَاًعا؛ ألنه نفعه متعد  ونفع االعتكاف قاصر؛ وملا فيه من  ذََكَره  َشْيخ  اإلسالِم َتِقي  الدِّ

: محاية الثغور، فَعْن ََيََْي ْبِن َأِب س ْفيَ  َلة  ِإىَل َجاِنِب اْلَبْحِر »اَن اأْلَْخَنِسيِّ قَاَل: َكاَن أَب و ه َريْ َرَة يَ ق ول  رِبَاط  لَي ْ
َلِة اْلَقْدِر ِف َأَحِد اْلَمْسِجَدْيِن َمْسجِ  ِد اْلَكْعَبِة َأْو ِمْن َورَاِء َعْورَِة اْلم ْسِلِمنَي، َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن أ واِفَق لَي ْ

َلةً  لرَّس وِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَمِديَنِة، َورِبَاط  َثاَلثَِة أَيَّام  ِعْدل  السََّنِة، َومَتَام  الرِّبَاطِ َمْسِجِد ا   4«.أَْربَ ع وَن لَي ْ

ف ا(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )َوَأف َضل ه  َما َكاَن َأَشدَّ َخو 
َقام  بَِأَشدِّ الث  غ وِر َخْوفًا؛ وأكثر البلدان تعرًضا للعدِو؛ أِلَن َّه ْم َأْحَوج  لذلك، َوم َقام  أَْفَضل  الرِّبَاِط اْلم  
 املرابطني ِبِه أَنْ َفع . 

  1قَاَل َأمْحَد : أَْفَضل  الرِّبَاِط َأَشد ه ْم َكَلًبا.

 ليهم ولو واحدا من اثنين(.وال يجوز للمسلمين الفرار من مث): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ِلب وا ِمائَ تَ نْيِ لقول اهلل تعاىل: }اآْلَن َخفََّف اللَّه  َعْنك ْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيك ْم َضْعًفا فَِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِماَئة  َصاِبَرة  يَ غْ 

  2لصَّاِبرِيَن{.َوِإْن َيك ْن ِمْنك ْم أَْلف  يَ ْغِلب وا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اللَِّه َواللَّه  َمَع ا
ْغِلب وا وملا ثبت َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما، َقاَل:   َلمَّا نَ َزَلْت: }ِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِعْشر وَن َصاِبر وَن ي َ 

ْسِلِمنَي، ِحنَي ف ِرَض َعَلْيِهْم َأْن اَل يَِفرَّ َواِحد  ِمْن عَ  ،ِمائَ تَ نْيِ{
 
َشَرة ، َفَجاَء التَّْخِفيف   ، َشقَّ َذِلَك َعَلى امل

                                                            

 ، وفيه أَي وب  ْبن  م ْدرِك  وهو مرتوك.0272حديث رقم:  -رواه الطِباين ف الكبري - 1
  3211ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  الرِّبَاِط، حديث رقم:   -زاق ف مصنفهرواه عبد الر  - 2
 3214حديث رقم:  ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  الرِّبَاِط،  -رواه عبد الرزاق ف مصنفه - 3
 3212ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  الرِّبَاِط، حديث رقم:   -رواه عبد الرزاق ف مصنفه - 4
 (274/ 3)املغِن البن قدامة  - 1
 22، 21سورة األنفال: اآلية/  - 2
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( َقاَل: فَ َقاَل: )اآلَن َخفََّف اللَّه  َعْنك ْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيك ْم ض ْعًفا، فَِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِماَئة  َصاِبَرة  يَ ْغِلب وا  ِمائَ تَ نْيِ
ِة نَ َقَص ِمَن الصَِّْبِ ِبَقْدرِ »   1«.َما خ فَِّف َعن ْه مْ  فَ َلمَّا َخفََّف اللَّه  َعن ْه ْم ِمَن الِعدَّ

للَّه  َعن ْه ْم، فَ َقاَل: َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ِف َهِذِه اآْليَِة قَاَل: َكَتَب َعَلْيِهْم َأالَّ يَِفرَّ ِعْشر وَن ِمْن ِمائَ تَ نْيِ، ُث َّ َخفََّف ا
 ي ِلِماَئة  َأْن يَِفر وا ِمْن ِمائَ تَ نْيِ.}اآلَن َخفََّف اللَّه  َعْنك ْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيك ْم َضْعًفا{، َفاَل يَ ْنَبغِ 

ْم 11لقول اهلل تعاىل: }يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وا ِإَذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر وا َزْحًفا َفال ت  َول وه م  األْدبَاَر ) ( َوَمْن ي  َوْلِِّ
  2ِإىَل ِفَئة  فَ َقْد بَاَء ِبَغَضب  ِمَن اللَِّه َوَمْأَواه  َجَهنَّم  َوبِْئَس اْلَمِصري {. يَ ْوَمِئذ  د ب  َره  ِإال م َتَحرِّفًا ِلِقَتال  َأْو م َتَحي ِّزًا

 )فإن زادوا على مثليهم جاز(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، َوَمْن فَ رَّ ِمْن َثاَلثَة   َمْن فَ رَّ »ملا ورد َعِن اْبِن َعبَّاس  ِمَن اثْ نَ نْيِ فَ َقْد فَ رَّ

  3«.فَ َلْم يَِفرَّ 

والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم ): َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 الكفر(.

نْ ف ِسِهْم قَال وا ِفيَم ك ْنت ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعِفنَي ِف لقول اهلل تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاه م  اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَ 
  4ا{.األْرِض قَال وا َأمَلْ َتك ْن أَْرض  اللَِّه َواِسَعًة فَ ت  َهاِجر وا ِفيَها فَأ ولَِئَك َمْأَواه ْم َجَهنَّم  َوَساَءْت َمِصريً 

ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيًَّة ِإىَل َخثْ َعم  فَاْعَتَصَم نَاس  ِمن ْه ْم َوَعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَاَل: بَ َعَث َرس  
بِِنْصِف اْلَعْقِل َوقَاَل: بِالس ج وِد، فََأْسرََع ِفيِهم  اْلَقْتَل قَاَل: فَ بَ َلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَر َْل ْم 

َا»قَال وا: يَا َرس وَل اللَِّه مِلَ؟ قَاَل: «. بَرِيء  ِمْن ك لِّ م ْسِلم  ي ِقيم  بَ نْيَ َأْظه ِر اْلم ْشرِِكنيَ  أَنَا»   1«.اَل تَ رَاَءى نَارَامه 

َا»ومعِن:  ، أي ال جيوز للمسلم أن يقارب املشرِكني وجياورهم، لغدرهم باملسلمني «اَل تَ رَاَءى نَارَامه 
م اَل َعْهَد َْل م َواَل أََماَن. وكيدهم ْلم؛ َوأل  هنَّ

                                                            

ِإىَل  ةَ ِكَتاب  تَ ْفِسرِي الق ْرآِن، س ورَة  األَنْ َفاِل، بَاب  )اآلَن َخفََّف اللَّه  َعْنك ْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيك ْم ض ْعًفا( اآليَ   -رواه البخاري - 1
 4213: [، حديث رقم243قَ ْولِِه }َواللَّه  َمَع الصَّاِبرِيَن{ ]البقرة: 

 12، 11سورة األنفال: اآلية/  - 2
 11111 حديث رقم: -رواه الطِباين ف الكبري - 3
 30سورة النساء: اآلية/  - 4
 -، والرتمذي2241ِكَتاب اجلَِْهاِد، بَاب  الن َّْهِي َعْن قَ ْتِل َمِن اْعَتَصَم بِالس ج وِد، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1

ْشرِِكنَي، حديث رقم: َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم،  أَبْ َواب  السِّرَيِ َعنْ 
 
َقاِم بَ نْيَ َأْظه ِر امل

 
بَاب  َما َجاَء ِف َكرَاِهَيِة امل

 ، بسند صحيح4087بَاب  اْلَقَوِد، اْلَقَود  ِبَغرْيِ َحِديَدة ، حديث رقم: ِكَتاب  اْلَقَساَمِة،   -، والنسائي1274
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شرك، َواَل يَ ْنزل بِاْلمَ 
 
ْوِضِع الَِّذي قَاَل ِف الن َِّهايَِة: َأْي يلَزم  املْسلم وجَيب  َعَلْيِه َأْن ي  َباِعد َمْنزَِله َعْن َمْنزل امل

ْشرِك ِإَذا أوَقدها ِف مَ 
 
ْنزِلِِه، َوَلِكنَّه  ينزل  َمَع اْلم ْسِلِمنَي ِف َدارِهم. ِإَذا أ وِقَدت ِفيِه نار ه تل وح  وتظهر  لناِر امل

م اَل َعْهَد َْل م َواَل أََماَن، وحثَّ اْلم ْسِلِمنَي َعَلى اِْلْجرة.  َا َكرَِه ُم َاورَة املشرِكني ألهنَّ  َوِإَّنَّ

 
: تَ رَاَءى القوم  ِإَذا رََأى بعض ه م بَ ْعًضا، وتَ رَاَءى يلَ الشيء : َأْي ظهَر  والت َّرَاِئي: تَ َفاع ل  ِمَن الر ْؤيَة، ي  َقال 

، ِمْن قَ ْوْلِِْم َدارِي تَ ْنظ ر ِإىَل َداِر ف الن: َأْي ت  َقابله  1ا.َحَّتَّ رَأَيْ ت ه . وإْسناد  الت َّرَاِئي ِإىَل الناَرين ُماز 
 َواأْلَْصل  ِف تَ رَاَءى تَ تَ رَاَءى َفح ِذَفْت ِإْحَدى التاءين ختفيًفا.

نع من فعل الواجبات، ألن ما ال يتم الواجب إال به  ط ذلك أنوضاب ُياف اإلكراه على الكفر، أو مي 
 واجب.

  2«.اَل ِهْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َوَلِكْن ِجَهاد  َونِيَّة ، َوِإَذا اْست  ْنِفْرمت ْ فَاْنِفر وا» وأما قول النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:

 هجرة من مكة ألهنا أصبحت دار إسالم.فاملراد ال 
 وتبقى اْلجرة من بالد الكفر حيث ال يستطيع املسلم إظهار دينه واجبة وباقية إىل يوم القيامة.

 )والبدع المضلة(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :

 كالتشيع، واالعتزال، وغريمها.
تمًعا ُيلو من ذلك، ولكن ينكر بقلبه، وينصح وال جتب اْلجرة من بني أهل املعاصي، ألنه ال جيد ُم

 للمسلمني.

 )فإن قدر على إظهار دينه فمسنون(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
 لتكثري سواد املسلمني، وليتخلص من تكثري سواد املشركني؛ وليتمكن من اجلهاد إذا دعى داعي اجلهاد.

َقِطع  َبْل ح ْكم   َقِطَع »َها بَاق  لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة؛ حلَِِديِث م َعاِويََة َمْرف وًعا: َواْلِْْجَرة  اَل تَ ن ْ َقِطع  اْلِْْجَرة  َحَّتَّ تَ ن ْ اَل تَ ن ْ
َقِطع  الت َّْوبَة  َحَّتَّ َتْطل َع الشَّْمس  ِمْن َمْغرِِِبَا   3«.الت َّْوبَة ، َواَل تَ ن ْ

                                                            

 (100/ 2ة ف غريب احلديث واألثر )النهاي - 1
َماَرِة،  -، ومسلم2083ِكَتاب  اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َفْضِل اجِلَهاِد َوالسِّرَيِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 ِكَتاب  اإْلِ

ْساَلِم َواجلَِْهاِد َواخلَْرْيِ، َوبَ يَ    1313اِن َمْعَِن اَل ِهْجَرَة بَ ْعَد اْلَفْتِح، حديث رقم: بَاب  اْلم َبايَ َعِة بَ ْعَد فَ ْتِح َمكََّة َعَلى اإْلِ
ِكَتاب اجلَِْهاِد، بَاب  ِف اْلِْْجَرِة َهِل انْ َقَطَعْت؟ حديث رقم:   -، َوأَب و َداو د12372حديث رقم:  -َرَواه  أمحد - 3

 ، بسند صحيح2403
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 فصل
 .) من الكفار على قسمين واألسارى) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  

 األسارى مجع َأِسري ، وهو وكّل حَمْب وس  ف قَيد  أو ِسْجن . 

مْ  ، َوه َو اإْلِ . ِمْن قال ابن فارس: )َأَسَر( اْْلَْمَزة  َوالسِّني  َوالرَّاء  َأْصل  َواِحد ، َوِقَياس  م طَّرِد ، َوه َو احْلَْبس  َساك 
، َفس مَِّي ك ل  َأِخيذ  َوِإْن ملَْ ي  ْؤَسْر َأِسريًا.َذِلَك اأْلَِسري ، وََكان وا َيش   َسار    1د ونَه  بِاْلِقدِّ َوه َو اإْلِ

 قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 القسم األول:

هم؛ ألهنم من الغنائم اليت أحلها اهلل تعاىل ْلذه األمة، النَِّساء  َوالذ رِّيَّة ، وهؤالء يكونون رقيًقا ِبجرد سبي
واملقصود بالذرية من مل يبلغوا احللم منهم؛ ملا ثبت َعْن َأِب َسِعيد  اخل ْدرِيَّ َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: نَ َزَل َأْهل  

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َسْعد  فَأََتى َعَلى مِحَار ، فَ َلمَّا َدنَا ق  َرْيظََة َعَلى ح ْكِم َسْعِد ْبِن م َعاذ ، فََأْرَسَل النَِّب  َصلَّى اهلل  
ْسِجِد قَاَل ِلْْلَْنَصاِر: 

َ
فَ َقاَل: «. َهؤ اَلِء نَ َزل وا َعَلى ح ْكِمكَ »فَ َقاَل: «. ق وم وا ِإىَل َسيِّدِك ْم، َأْو َخرْيِك مْ »ِمَن امل

َا قَاَل: « َقَضْيَت ِِب ْكِم اللَّهِ »ه ْم، قَاَل: تَ ْقت ل  م َقاتَِلتَ ه ْم، َوَتْسِب َذرَارِي َّ  ِلكِ »َور ِبَّ
َ
  2«.ِِب ْكِم امل

، ي  قَ  َها، قَاَلْت: أ ِصيَب َسْعد  يَ ْوَم اخلَْنَدِق، َرَماه  َرج ل  ِمْن ق  َرْيش  ال  َله  وملا ثبت َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعن ْ
، ِمْن َبِِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ل َؤيٍّ َرَماه  ِف اأَلْكَحِل، َفَضَرَب النَِّب  ِحبَّان  ْبن  الَعرَِقِة َوه َو ِحبَّا ن  ْبن  قَ ْيس 

، فَ َلمَّا َرَجَع َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل   ْسِجِد لِيَ ع وَده  ِمْن َقرِيب 
َ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَمًة ِف امل

َقاَل:   َقْد اخلَْنَدِق َوَضَع السِّاَلَح َواْغَتَسَل، فَأَتَاه  ِجِْبِيل  َعَلْيِه السَّاَلم  َوه َو يَ ن ْف ض  رَْأَسه  ِمَن الغ َباِر، ف َ 
فَأَْيَن فََأَشاَر ِإىَل َبِِن َوَضْعَت السِّاَلَح، َواللَِّه َما َوَضْعت ه ، اْخر ْج ِإلَْيِهْم، قَاَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ْعد ، قَاَل: َفِإينِّ ق  َرْيَظَة   َفأَتَاه ْم َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ َزل وا َعَلى ح ْكِمِه، فَ َردَّ احل ْكَم ِإىَل سَ 
 َقاتَِلة ، َوَأْن ت ْسَِب النَِّساء  َوالذ  

  3رِّيَّة ، َوَأْن ت  ْقَسَم أَْمَواْل  ْم .َأْحك م  ِفيِهْم: َأْن ت  ْقَتَل امل

 

                                                            

 (170/ 1مقاييس اللغة ) - 1
َغازِ   -رواه البخاري - 2

َ
ي، بَاب  َمْرِجِع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اأَلْحزَاِب، َوََمَْرِجِه ِإىَل َبِِن ق  َرْيَظَة ِكَتاب  امل
نْ زَاِل ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  َجَواِز ِقَتاِل َمْن نَ َقَض اْلَعْهَد، َوَجَواِز إِ   -، ومسلم4121َوحم َاَصَرتِِه ِإيَّاه ْم، حديث رقم: 

 1028َأْهِل احلِْْصِن َعَلى ح ْكِم َحاِكم  َعْدل  َأْهل  لِْلح ْكِم، حديث رقم: 
َغازِي، بَاب  َمْرِجِع النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اأَلْحزَاِب، َوََمَْرِجِه ِإىَل َبِِن ق  رَ   -رواه البخاري - 3

َ
ْيَظَة ِكَتاب  امل

 4122اه ْم، حديث رقم: َوحم َاَصَرتِِه ِإيَّ 
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 وقسم ال: وهم الرجال البالغون المقاتلون(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 القسم الثاني:

 الرجال األحرار البالغون املقاتلون، وهؤالء هم األسرى.

 قتل(.واإلمام فيهم مخير بين ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ُيري اإلمام ف أسرى املشركني ِبا يرى فيه مصلحة للمسلمني، ومن ذلك القتل، وقد يكون قتلهم أنفع 

  1للمسلمني، لكسر شوكتهم، لقول اهلل تعاىل: }فَاقْ ت  ل وا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم{.

َجاَل َبِِن ق  َرْيظََة، الذين حكم فيهم َسْعد  ْبن  م َعاذ  رضي اهلل عنه وأِلَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َتَل رِ 
َوع ْقَبَة ْبَن َأِب  ،ثِ أن تَ ْقت َل م َقاتَِلت  ه ْم، وَكانوا بَ نْيَ السِّتِِّماَئِة َوالسَّْبِعِماَئِة، َوقَ َتَل يَ ْوَم َبْدر  النَّْضَر ْبَن احْلَارِ 

رًا ،م َعْيط    بَا َعزََّة يَ ْوَم أ ح د . َوقَ َتَل أَ  ،َصب ْ

 (.قٍّ ر  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
فأما اْسرتْقَاق  الرَِّجاِل ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلَمج وس الَِّذيَن ي  َقر وَن  َفِفي اْسرتْقَاِق أسرى الكفار تفصيل:

، َواْلم َفاَداة  بِاجلِْْزيَِة، فيجوز اْسرتْقَاق  ه ْم، ويَ َتَخي َّر  اإْلِ  َمام  ِفيِهْم بَ نْيَ أَْربَ َعِة َأْشَياَء؛ اْلَقْتل ، َواْلَمن  ِبَغرْيِ ِعَوض 
 ِِبِْم، َواْسرتْقَاق  ه ْم.

، َوه َو َمْذَهب  الشَّاِفعِ  من َعَبَدِة اأْلَْوثَانِ  وأما أسرى الكفار َا، اَل جَي وز  ؛ َفِفي اْسرتْقَاِقهم رَِوايَ َتاِن؛ إْحَدامه  يِّ
 َفاَل ي  َقّر بِااِلْسرتْقَاِق َكاْلم ْرَتدِّ. ،ألنه ال جيوز َأْخذ  اجلِْْزيَِة ِمن ْه ْم، ألَنَّه  َكاِفر  اَل ي  َقر  بِاجلِْْزيَةِ 

 والرواية األخرى َعْن َأمْحََد َجَواز  اْسرتْقَاِقِهْم، قياًسا على أسرى أهل الكتاب. 

 (.نٍّ مَ وَ ) :لَّه  َرمِحَه  الاْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
  2لَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل : }فَِإمَّا َمنًّا بَ ْعد  َوِإمَّا ِفَداًء{.

، َوَأِب َعزََّة الشَّاِعِر، َوَأِب  َاَمَة ْبِن أ ثَال  اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع، َوَقاَل  َوأَلنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َمنَّ َعَلى َث 
 َساَرى َبْدر : َلْو َكاَن م ْطِعم  ْبن  َعِديٍّ َحيًّا، ُث َّ َسأََلِِن ِف َهؤ اَلِء النَّت َِْن، أَلَْطَلْقتهْم َله  .ِف أ  

 

                                                            

 1سورة الت َّْوبَِة: اآلية/  - 1
 4سورة حممد: اآلية/  - 2
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 بمال أو بأسير مسلم(. اءٍ دَ ف  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 1اًء{.لَقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل: }فَِإمَّا َمنًّا بَ ْعد  َوِإمَّا ِفدَ 

            ج ل  ِمن ْه ْم بَِأْربَِعِماَئة  َوأَلنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَاَدى أ َساَرى َبْدر ، وََكان وا ثاَلثًَة َوَسْبِعنَي َرج اًل، ك ل  رَ 
 .َوفَاَدى يَ ْوَم َبْدر  َرج اًل ِبَرج َلنْيِ، َوَصاِحَب اْلَعْضَباِء ِبَرج َلنْيِ  ،

 ويجب عليه فعل األصلح(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
، َواْلم َفاَداة  ِِبِْم،  َمََّت رََأى اإلمام   اْلَمْصَلَحَة ِف َخْصَلة  ِمْن َهِذِه اخلَِْصاِل: اْلَقْتل ، َواْلَمن  ِبَغرْيِ ِعَوض 

َها َواْسرتْقَاق  ه ْم، تَ َعي ََّنْت َعَلْيِه، وملَْ جَي زْ    .اْلع د ول  َعن ْ

َوأِلَنَّ ك لَّ َخْصَلة  ِمْن َهِذِه اخلَِْصاِل َقْد َتك ون  َأْصَلَح ِف بَ ْعِض اأْلَْسَرى، فَِإنَّ : اللَّه   َرمِحَه  قال ابن قدامة 
ل ه   ِمن ْه ْم َمْن َله  ق  وَّة  َوِنَكايَة  ِف اْلم ْسِلِمنَي، َوبَ َقاؤ ه  َضَرر   َوِمن ْه ْم الضَِّعيف  الَِّذي َله  َمال    ،َأْصَلح  َعَلْيِهْم، فَ َقت ْ

َوِمن ْه ْم َحَسن  الرَّْأِي ِف اْلم ْسِلِمنَي، ي  ْرَجى إْساَلم ه  بِاْلَمنِّ َعَلْيِه، َأْو َمع ونَ ت ه   ،َكِثري ، َفِفَداؤ ه  َأْصَلح  
ْفِع َعن ْه ْم، فَالْ  َمن  َعَلْيِه َأْصَلح ، َوِمن ْه ْم َمْن ي  ْنتَ َفع  ِِبِْدَمِتِه، َوي  ْؤَمن  َشر ه ، لِْلم ْسِلِمنَي بَِتْخِليِص َأْسرَاه ْم، َوالدَّ

َمام  َأْعَلم   َياِن، َواإْلِ  2بِاْلَمْصَلَحِة، فَ يَ ْنَبِغي َأْن ي  َفوََّض َذِلَك إلَْيِه. فَاْسرتْقَاق ه  َأْصَلح ، َكالنَِّساِء َوالصِّب ْ

ه م  لكافر(.) :للَّه  َرمِحَه  ااْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ن   تَ َرقٍّ م  حُّ بَ ي ع  م س   َواَل َيص 
 أِلَنَّ ِفيِه تَ ْفوِيًتا ِلإْلِْساَلِم الَِّذي ي  ْرجَتَى ِمْنه  إَذا بَِقَي َمَع اْلم ْسِلِمنَي.

 قَاَل َأمْحَد  : لَْيَس أِلَْهِل  َأْن َيْشتَ ر وا ُمَّا َسَِب اْلم ْسِلم وَن َشْيًئا .

  3َتَب ع َمر  ْبن  اخلَْطَّاِب يَ ن َْهى َعْنه  أ َمَراَء اأْلَْمَصاِر.قَاَل : وَكَ 

وعنه: جيوز، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ألنه رد كافر إىل كافر، واألول أوىل، ألنه قول عمر ومل ينكر، 
  4فكان إمجاعاً.

الكفار عند وجود أحد ثالثة  ويحكم بإسالم من لم يبلغ من أوالد) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 أسباب(.

                                                            

 4سورة حممد: اآلية/  - 1
 (40/ 13املغِن البن قدامة ) - 2
 (11/ 13املغِن البن قدامة ) - 3
 (328َمتصر اإلنصاف والشرح الكبري )ص:  - 4
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َيًزا.  ،أو ِطْفاًل  ،سواًء كان مَحْاًل   أو ُم 

 أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
  1تَ ه ْم{.لقوله تعاىل: }َوالَِّذيَن آَمن وا َوات َّبَ َعت ْه ْم ذ رِّي َّت  ه ْم بِِإميَان  َأحلَْْقَنا ِِبِْم ذ رِّي َّ 

 ألنه ال يستقل بنفسه؛ فيكون تابًعا خلريمها ديًنا؛ وللقاعدة التابع تابع.

 الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 النقطاع تبعيته ألبويه بانقطاعه عن أحدمها.

 م منفردا عن أحد أبويه(.الثالث: أن يسبيه مسل) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 ألن تبعيته ألبويه قد انقطعت، فيصري تابًعا ملن سباه ف دينه.   

 فإن سباه ذمي فعلى دينه(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 أي على دين من سباه، إذا سباه منفرًدا عن أبويه؛ قياًسا على املسلم.

 أو سبي مع أبويه فعلى دينهما(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
  أي على دين أبويه؛ لبقاء تبعيته ْلما؛ للقاعدة التابع تابع.

                                                            

 21سورة الطور: اآلية/  - 1
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 فصل
 (.َسَلب ه   فَ َله   ب  ر  حَ لا ة  الَ ي حَ ف   قَت يال   قَ َتلَ  َمن  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  

َنا  َعْن َأِب قَ َتاَدَة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َخَرْجَنا مَ  ، فَ َلمَّا التَ َقي ْ َع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم ح نَ نْي 
ْسِلِمنَي، فَاْسَتَدْرت  َحَّتَّ 

 
ْشرِِكنَي َعاَل َرج اًل ِمَن امل

 
 أَتَ ْيت ه  ِمْن َكاَنْت لِْلم ْسِلِمنَي َجْوَلة ، فَ َرأَْيت  َرج اًل ِمَن امل

ْوِت، ُث َّ أَْدرََكه  َورَائِِه َحَّتَّ َضَربْ ت  
َ
َها رِيَح امل ًة َوَجْدت  ِمن ْ  ه  بِالسَّْيِف َعَلى َحْبِل َعاتِِقِه، فََأقْ َبَل َعَليَّ َفَضمَِِّن َضمَّ

: َما بَال  النَّاِس؟ قَاَل: أَْمر  اللَِّه، ُث َّ ِإنَّ ا ، فََأْرَسَلِِن، فَ َلِحْقت  ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب فَ ق ْلت  ْوت 
َ
اَس َرَجع وا، لنَّ امل

: َمْن «َمْن قَ َتَل قَِتياًل َله  َعَلْيِه بَ ي َِّنة  فَ َله  َسَلب ه  »َوَجَلَس النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  ، فَ ق ْمت  فَ ق ْلت 
، ُث َّ قَاَل:  : َمْن َيْشَهد  يل، «ه  َسَلب ه  َمْن قَ َتَل قَِتياًل َله  َعَلْيِه بَ ي َِّنة  فَ لَ »َيْشَهد  يل، ُث َّ َجَلْست  ، فَ ق ْمت  فَ ق ْلت 

، فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، ُث َّ قَاَل الثَّالَِثَة ِمثْ َله ، فَ ق ْمت  ، «َما َلَك يَا أَبَا قَ َتاَدَة؟»ُث َّ َجَلْست 
، فَ َقاَل أَب و َبْكر  فَاقْ َتَصْصت  َعَلْيِه الِقصََّة، فَ َقاَل َرج ل : صَ  َدَق يَا َرس وَل اللَِّه، َوَسَلب ه  ِعْنِدي فََأْرِضِه َعِنِّ

َوَرس ولِِه َصلَّى اهلل   الصِّدِّيق  َرِضَي اللَّه  َعْنه : اَلَها اللَِّه ِإًذا اَل يَ ْعِمد  ِإىَل َأَسد  ِمْن أ ْسِد اللَِّه، ي  َقاِتل  َعِن اللَّهِ 
، َفَأْعطَاه ، فَِبْعت  الدِّرَْع، فَابْ تَ ْعت  «َصَدقَ »ي  ْعِطيَك َسَلَبه ، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َعَلْيِه َوَسلََّم، 

  1ِبِه ََمَْرفًا ِف َبِِن َسِلَمَة، فَِإنَّه  أَلَوَّل  َمال  تَأَث َّْلت ه  ِف اإِلْساَلِم.
أي: اَل َواللَِّه اَل ي  ْعَطى ِإًذا، َوَيك ون  قوله: )اَل  : )اَلَها اللَِّه ِإًذا(ْنه  عَ  اللَّه   َرِضيَ ومعِن قوِل أِب بكر 

 تَْأِكيًدا لِلن َّْفِي اْلَمْذك وِر َوم وضًِّحا لِلسََّبِب ِفيِه.  ،يَ ْعِمد ....(
: ، قَاَل: َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلك   اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئذ  يَ ْعِِن يَ ْوَم ح نَ نْي 

  2فَ َقَتَل أَب و طَْلَحَة يَ ْوَمِئذ  ِعْشرِيَن َرج اًل َوَأَخَذ َأْساَلبَ ه ْم.«. َمْن قَ َتَل َكاِفًرا فَ َله  َسَلب ه  »

ابته التي قاتل عليها وما وهو ما عليه من ثياب وحلي وسالح وكذا د) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 عليها(.

ة ، السََّلب: ه َو َما يْأخ ذ ه َأحد  الِقْرنَ نْي ِف احلرِب ِمْن ِقْرنِه، ُمَّا يكون  َعَلْيِه َوَمَعه  ِمْن ثِياب  وسالح  ودابَّ 
.  َوح ِليٍّ

                                                            

فَ ْرِض اخل م ِس، بَاب  َمْن ملَْ ُي َمِِّس اأَلْساَلَب، َوَمْن قَ َتَل قَِتياًل فَ َله  َسَلب ه  ِمْن َغرْيِ َأْن ُي َمَِّس،  ِكَتاب    -رواه البخاري - 1
ديث ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  اْسِتْحَقاِق اْلَقاِتِل َسَلَب اْلَقِتيِل، ح  -، ومسلم3142َوح ْكِم اإِلَماِم ِفيِه، حديث رقم: 

 1011رقم: 
ِكَتاب اجلَِْهاِد، بَاب  ِف السََّلِب ي  ْعَطى اْلَقاِتَل، حديث رقم:   -، أبو داود12300حديث رقم:   -رواه أمحد - 2
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ل ه  وَخي َمت ه  قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : )  ن يب ه  فَ َغن ي َمة (.وجَ  وأمَّا نَ َفَقت ه  ورَح 
: أي ُمنوب، يقاد، ودابة  جنيبة ،  اجلَنيب  هي الدابة اليت مل راكبها حال القتال، يقال: فرس  َجنيب 

 واجلمع جنائب.

 ب بل هي من مجلة الغنائم.وهذه ال تدخل ف السل

 ربعة أخماسها(.وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َا َغِنْمت ْم ِمْن َشْيء  فََأنَّ لِلَِّه َخ  َسه  َولِلرَّس وِل َوِلِذي اْلق ْرَِب َوالْ  َيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي لقول اهلل تعاىل: }َواْعَلم وا أَّنَّ

َم اْلف ْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن َواللَّه  َعَلى ك لِّ َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ك ْنت ْم آَمْنت ْم بِاللَِّه َوَما أَنْ َزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ وْ 
  1َشْيء  َقِدير {.

 .هِفي اَل اْخِتاَلَف بَ نْيَ َأْهِل اْلِعْلمِ َوهذا أمر ُممع عليه 

ل  ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول   م   للرَّاج   (.َسه 
 لِْلَفَرسِ  َخْيبَ رَ  يَ ْومَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َقَسمَ : »قَالَ  َما،َعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  ملا ثبت َعنِ 

، ، َثاَلثَة   فَ َله   فَ َرس   الرَّج لِ  َمعَ  َكانَ  ِإَذا: »فَ َقالَ  نَاِفع   َفسََّره  : قَالَ  «َسْهًما َولِلرَّاِجلِ  َسْهَمنْيِ  ملَْ  فَِإنْ  َأْسه م 
  2.«َسْهم   فَ َله   فَ َرس   َله   َيك نْ 

ي نٍ  فَ َرسٍ  َعَلى وللَفار س  ): اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   َمان   َهج   (.َسه 
 ض َحى اْلَكَواِدن   َوأَْدرََكتِ  يَ ْوِمَها ِف  اْلِعرَاب   فََأْدرََكتِ  بِالشَّاِم، اخْلَْيل   َأَغاَرتِ : قَالَ  اأْلَْقَمِر، اْبنِ  َعنِ ملا ورد 

َها أَْدَركَ  َما َأْجَعل   اَل : فَ َقالَ  مَحَْصَة، َأِب  ْبن   اْلم ْنِذر   َله   ي  َقال   مَهَْدانَ  ِمنْ  َرج ل   اخْلَْيلِ  َعَلىوَ  اْلَغِد،  ِمْثلَ  ِمن ْ
 َهِبَلتِ : »لَ فَ َقا َعْنه ، اللَّه   َرِضيَ  اخلَْطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ  ِإىَل  َذِلكَ  ِف  َفَكَتبَ  اخْلَْيَل، فَ َفضَّلَ  ي ْدرِْك، ملَْ  الَِّذي

  3.«قَالَ  َما َعَلى أَْمض وَها ِبِه، أَذَْكَرتْ  َلَقدْ  أ م ه ، اْلَواِدِعيَّ 

، فإذا كان أبواه  الَفَرس   اْلَِجنْي ، هو ما كان أبوه فقط عربًيا، فإذا كانت أمه فقط عربية فهو: م ْقِرف 
 نبطيان فهو: ِبْرَذون.

 (.َثالَثَة   َعَرب يٍّ  فَ َرسٍ  َوَعَلى): اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   

                                                            

 41سورة اأْلَنْ َفاِل: اآلية/  - 1
َغازِي، بَاب  َغْزَوِة َخْيبَ َر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
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 َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  ،َماَعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنْ السابق، وأيًضا ملا ثبت  ع َمرَ  اْبنِ حلديث 
، لِْلَفَرسِ  الن ََّفلِ  ِف  َقَسمَ » َوَسلَّمَ    1.«ِبَسْهم   َولِلرَّج لِ  ِبَسْهَمنْيِ

 يسهم: فقال النعمان، وانفرد سهما، وللراجل سهمني، للفرس أن على ابن املنذر رمحه اهلل: وأمجعواقال 
 سهم. للفارس

ه م   َواَل ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول    (.ال َخي ل   ل َغي ر   ي س 
، لِْلَكرِّ  َتْصل ح   َواَل  احلَْْرِب، ِف  التَّْأِثريِ  ِف  ِِبَا يَ ْلَحق   اَل  اخْلَْيلِ  َغي ْرَ  أِلَنَّ  َوََنِْوَها، َواْلِفيلِ  اْلِبَغالِ  ِمنَ   فَ َلمْ  َواْلَفرِّ

 بدر يوم معه وكان اخليل لغري أسهم أنه وسلم، عليه اهلل صلى عنه قلني مل ألنهو  السَّْهِم، ِف  ِِبَا يَ ْلَحقْ 
 وكذا لنقل، ْلا أسهم ولو دواِبم، غالب هي بل اإلبل، من غزواته من غزوة ختل ومل ،بعريًا سبعون

. َوَهَذا مل يرد عنهم أهنم أسهموا لإلبل، بعده من أصحابه  اْلَمْذَهب 
َوه َو ِمْن  ،اخلَِْرِقي  واختاره  َسْهَمانِ  َولَِبِعريِهِ  َله   ق ِسمَ  َغرْيِِه، َعَلى يَ ْقِدر   اَل  بَِعري   َعَلى َغزَا َمنْ : َوَعْن َأمْحَدَ 

 اْلَمْذَهِب. م ْفَرَداتِ 
ْسَهامِ  ِف  اْْلَِجنيِ  ح ْكم   وعلى هذا يكون ح ْكم ه   ،م ْطَلًقا َله   ي ْسَهم   َعْنه  وَ   .اإْلِ

  2.{رَِكاب   َوال َخْيل   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفت مْ  َفَما}لقول اهلل تعاىل: 

ِبل .: هي والرَكاب     اإْلِ
 . اْبن  اْلم ْنِذرِ  ، حكاهوالراجح: األول لإلمجاع على ذلك

، فَ َله  َسْهم  َأنَّ َمْن َغزَا َعَلى بَِعري   ،: َأمْجََع ك ل  َمْن َأْحَفظ  َعْنه  ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ رمحه اهللْبن  اْلم ْنِذِر قَاَل ا
  3.رَاِجل  

 (.وال يسهم إال لمن فيه أربعة شروط: البلوغ) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  يَ ْثب تْ  وملَْ  َكاْلَعْبِد، َله   ي ْسَهمْ  فَ َلمْ  اْلِقَتاِل، َأْهلِ  نْ مِ  لَْيسَ  أما الصب فِْلَنَّه  

يز ه مْ  اَل  َكانَ  َبلْ  ِلَصِبٍّ، َقَسمَ   اْلِقَتاِل. ِف  جيِ 

 فَ َلمْ  َسَنًة، َعْشَرةَ  أَْرَبعَ  اْبن   َوأَنَا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   لَّىصَ  النَِّبِّ  َعَلى ع ِرْضت: َعن ْه َما اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبن   قَالَ 
ْزين   فََأَجاَزين. َعْشَرةَ  ََخْسَ  اْبن   َوأَنَا َعَلْيهِ  َوع ِرْضت اْلِقَتاِل، ِف  جيِ 

                                                            

عبد ، و 2002ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  َما َجاَء ِف تَ ْفِضيِل اخْلَْيِل َعَلى اْلبَ َراِذيِن، حديث رقم:  -رواه سعيد بن منصور - 1
 3313ِكَتاب  اجلَِْهاِد، بَاب  السَِّهاِم لِْلَخْيِل، حديث رقم:   -الرزاق ف مصنفه

 2سورة احلشر: اآلية/  - 2
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ثَه  ، ِفرَع   ْبنَ  مَتِيمَ  َأنَّ ، الت ِجيِب   ِعْمرَان  وعن   اآلِخَرةِ  اْلَمرَّةِ  ِف  اإِلْسَكْنَدرِيَّةَ  فَ َتح وا الَِّذينَ  ْيشِ اجلَْ  ِف  َكانَ  أَنَّه   َحدَّ
 َوبَ نْيَ  قَ ْوِمي بَ نْيَ  َيك ون   َكادَ  َحَّتَّ  ََيَْتِلمْ  ملَْ  غ الم  : َوقَالَ  َشْيًئا اْلَفْيءِ  ِمنَ  اْلَعاصِ  ْبن   َعْمر و يل  ي  ْقِسمْ  فَ َلمْ 
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  نَاس   ِفيك مْ : قَ ْوم   َقالَ ف َ ، َكاِبَرة   َذِلكَ  ِف  ق  َرْيش   ِمنْ  نَاس  

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َصاِحَبْ  اجلْ َهِِنَّ  َعاِمر   ْبنَ  َوع ْقَبةَ ، اْلِغَفارِيَّ  َنْضَرةَ  أَبَا َفَسأَل وا فَاْسأَل وه مْ 
  1.يل  فَ ق ِسمَ  أَنْ َبت   َقدْ  أَنَا فَِإَذا اْلَقْومِ  بَ ْعض   ِإيَلَّ  فَ َنَظرَ  َله   فَاْقِسم وا الشَّْعرَ  أَنْ َبتَ  َكانَ  َفِإنْ  ْنظ ر واا: فَ َقالَ 

 والعقل(.): اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  

 .نفعه من أكثر وضرره القتال غري أهل من ألنه

  (.والحرية): اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ْساَلمِ  َعَلى احلْ رَّ  ي  َباِيع   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى أِلَنَّ الَنِبَّ  ْساَلمِ  َعَلى َواْلَعْبدَ  َواجلَِْهاِد، َواْلِْْجَرةِ  اإْلِ  د ونَ  اإْلِ

 .َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  َجاِبر   وتقدم حديث واجلَِْهاِد؛ اْلِْْجَرةِ 

 (.والذكورة) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   َكانَ  َهلْ  َيْسأَل ه ،َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  ِإىَل  َكَتبَ  َُنَْدَة، َأنَّ  ه ْرم َز، ْبنِ  يَزِيدَ  َعنْ 

؟ َْل نَّ  َيْضِرب   َكانَ  َوَهلْ  بِالنَِّساِء؟ يَ ْغز و َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َكانَ  َهلْ  َتْسأَل ِِن  َكَتْبتَ : َعبَّاس   اْبن   ِإلَْيهِ  َفَكَتبَ  ِبَسْهم 
 ِمنَ  َوَي َْذْينَ  اجلَْْرَحى، فَ ي َداِوينَ  ِِبِنَّ، يَ ْغز و َكانَ  َوَقدْ   بِالنَِّساِء؟ يَ ْغز و َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول  

  2. َْل نَّ  َيْضِربْ  مْ فَ لَ  ِبَسْهم   َوأَمَّا اْلَغِنيَمِة،

 اْلَمْرأََة، ي  ْعِطي َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ » َما:َعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  َعبَّاس   ْبنِ عبد اهلل  َعنْ و 
  3.«اجْلَْيش   ي ِصيب   َما د ونَ  اْلَمْغَنِم، ِمنَ  َواْلَمْمل وكَ 

 .(ولم يسهم مله رضخفإن اختل شرط ) :اللَّه  َرمِحَه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
بأن كان صبًيا دون البلوغ، أو ُمنونًا، أو عبًدا خرج بإذن سيده، أو أنثى، خرجت تداوي اجلرحى، 

 وتسقي املاء، فيعطى هؤالء من الغنيمة، ولكن ال يسهم ْلم، وإَّنا يرضخ ْلم.

 .َله   َسْهمَ  اَل  ملن ْهمالس دون اْلَغِنيَمة من اْلَعِطيَّة  : ه وَ  َوالرَّْضخ  

                                                            

 242حديث رقم:  -مسند عقبة بن عامر - 1
َياِن َأْهِل ِكَتاب  اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاب  النَِّساِء اْلَغازِيَاِت   -رواه مسلم - 2 ي  ْرَضخ  َْل نَّ َواَل ي ْسَهم ، َوالن َّْهِي َعْن قَ ْتِل ِصب ْ

 1812احلَْْرِب، حديث رقم: 
 ، بسند حسن3230حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
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تِهِ  َعنْ  زِيَاد ، ْبنِ  َحْشرَجِ  وأما ما روي عن  ِف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َمعَ  َخَرَجتْ  أَن ََّها أَبِيهِ  أ مِّ  َجدَّ
َنا فَ بَ َعثَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  فَ بَ َلغَ  ِنْسَوة ، ِستِّ  َساِدسَ  َخْيبَ رَ  َغْزَوةِ  َنا ِإلَي ْ  ِفيهِ  فَ َرأَيْ َنا َفِجئ ْ

َّ، َمنْ  َمعَ : »فَ َقالَ  اْلَغَضبَ  َّ؟ َمنْ  َوبِِإْذنِ  َخَرْجنت   ِبهِ  َون ِعني   الشََّعرَ  نَ ْغزِل   َخَرْجَنا اللَّهِ  َرس ولَ  يَا: فَ ق ْلَنا «َخَرْجنت 
 اللَّه   فَ َتحَ  ِإَذا َحَّتَّ . «ق ْمنَ : »فَ َقالَ . السَِّويقَ  َوَنْسِقي السَِّهامَ  َون  َناِول   اجلَْْرَحى، َدَواء   َوَمَعَنا اللَِّه، َسِبيلِ  ِف 

  1.مَتْرًا: قَاَلتْ  َذِلَك؟ َكانَ  َوَما َجدَّة   يَا: َْلَا ق  ْلت  : قَالَ . «لِلرَِّجالِ  َأْسَهمَ  َكَما لََنا َأْسَهمَ » َخْيبَ رَ  َعَلْيهِ 

 اأْلََحاِديثِ  ِمنْ  َوَردَ  وكذلك ماالرَّْضخ  َيمل على أن املراد باإلسهام ح فضعيف ال تقوم به حجة، ولو ص
 وأن املراد .اأْلََحاِديثِ  بَ نْيَ  مَجًْعا َهؤ اَلءِ  ِمنْ  أِلََحد   َأْسَهمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  بَِأنَّ  إْشَعار   ِفيهِ  ُمَّا

 الرَّْضخ .ه َو بالسهم 

 (.ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ م َصنِّ الْ  قَ ْول  
َا َواْعَلم وا}لقول اهلل تعاىل:   َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى اْلق ْرَِب  َوِلِذي َولِلرَّس ولِ  َخ  َسه   لِلَّهِ  فََأنَّ  َشْيء   ِمنْ  َغِنْمت مْ  أَّنَّ

 ك لِّ  َعَلى َواللَّه   اجلَْْمَعانِ  اْلتَ َقى يَ ْومَ  اْلف ْرقَانِ  يَ ْومَ  َعْبِدنَا َعَلى أَنزْلَنا َوَما اللَّهِ بِ  آَمْنت مْ  ك ْنت مْ  ِإنْ  السَِّبيلِ  َواْبنِ 
  2.{َقِدير   َشْيء  

 (.الفيء مصرف يصرف ولرسوله هلل سهم) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  
هِ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َا َعَلى َصاِحِبِه  - َعْن َعْمرِو ْبِن ش َعْيب  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه  -يَزِيد  َأَحد مه 

ر د وا َعَليَّ رَِداِئي، خَتَاف وَن َعَليَّ »َوَسلََّم َلمَّا اْنَصَرَف َعْن ح نَ نْي  َوه َو َعَلى نَاقَِتِه فََأَخَذْت ََس َرة  ِبرَِدائِِه، فَ َقاَل: 
َجَبانًا، َواَل   ِه َلْو أَفَاَء اللَّه  َعَليَّ ِمْثَل ََس ِر هِتَاَمَة نَ َعًما َلَقَسْمت ه  َعَلْيك ْم، ُث َّ اَل جتَِد وين ِبَِياًل، َواَل اْلب ْخَل، َواللَّ 

ابًا ِإيَّاك ْم َواْلغ ل وَل، فَِإنَّه  » فَ َلمَّا َكاَن ِعْنَد ِقْسَمِة اخْل م ِس أَتَاه  َرج ل  َيْسَتِحل ه  َِمَْيطًا َأْو ِخَياطًا، فَ َقاَل:« َكذَّ
َما َيَِل  يل ُمَّا أَفَاَء اللَّه  َعَلْيك ْم َواَل ِمْثل  َهَذا ِإالَّ »ُث َّ َرَفَع َوبَ َرًة ِمْن َظْهِر بَِعريِِه، فَ َقاَل:  ،«َعار  َوَشَنار  َونَار  

  3.«اخْل م س  َوه َو َمْرد ود  َعَلْيك مْ 

وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل : )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 (.حظ األنثيين

 ِذي َسْهمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َقَسمَ  َلمَّا: قَالَ َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  م ْطِعم   ْبنِ  ج بَ رْيِ  َعنْ ملا ثبت 
، َبِِن  بَ نْيَ  اْلق ْرَِب   اَل  َهاِشم   بَ ن و َهؤ اَلءِ  اللَِّه، َرس ولَ  يَا: فَ ق ْلَنا َعفَّانَ  ْبن   َوع ْثَمان   أَنَا أَتَ ْيت ه   اْلم طَِّلبِ  َوَبِِن  َهاِشم 

                                                            

ِة، حديث رقم: ِكَتاب اجلَِْهاِد، بَاب  ِف اْلَمْرأَِة َواْلَعْبِد َي َْذيَاِن ِمَن الَغِنيمَ   -وأبو داود ،حديث رقم: -رواه أمحد - 1
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َا َمنَ ْعتَ َنا،وَ  َأْعطَْيتَ ه ْم، اْلم طَِّلبِ  َبِِن  أَرَأَْيتَ  ِمن ْه ْم، ِبهِ  اللَّه   َجَعَلكَ  الَِّذي ِلَمَكاِنكَ  َفْضَله مْ  ن  ْنِكر    ََنْن   فَِإَّنَّ
، َواَل  َجاِهِليَّة   ِف  ي  َفارِق وين  ملَْ  ِإن َّه مْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   فَ َقالَ  ِبَْنزَِلة ، ِمْنكَ  َوه مْ  َا ِإْساَلم   ِإَّنَّ
، بَ ن و   1َأَصاِبِعِه. بَ نْيَ  َوَشبَّكَ  ،«َواِحد   َشْيء   اْلم طَِّلبِ  َوبَ ن و َهاِشم 

 

 (.وسهم لفقراء اليتامى: )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َا}لقول اهلل تعاىل:  َها َواْلَعاِمِلنيَ  َواْلَمَساِكنيِ  لِْلف َقرَاءِ  الصََّدقَات   ِإَّنَّ  الرِّقَابِ  َوِف  ق  ل وب  ه مْ  َواْلم َؤلََّفةِ  َعَلي ْ

  2.{َحِكيم   َعِليم   َواللَّه   اللَّهِ  ِمنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواِْبنِ  هِ اللَّ  َسِبيلِ  َوِف  َواْلَغارِِمنيَ 

 (.وهم من ال أب له ولم يبلغ: )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 بَ ْعدَ  ي  ْتمَ  اَل » :َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َعنْ  َحِفْظت  : َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبن   َعِلي  ملا ثبت 
،   3.«اللَّْيلِ  ِإىَل  يَ ْوم   ص َماتَ  َواَل  اْحِتاَلم 

 (ل َمَساك ين  لوسهم : )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 .لآلية السابقة

 .(السَّب يل  وسهم ألبناء : )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 .لآلية السابقة

  

                                                            

 ، بسند صحيح4130ِكَتاب  َقْسِم اْلَفْيِء، حديث رقم:   -، والنسائي12041حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
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 فصل
 (.والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق) :َرمِحَه  اللَّه  فِ اْلم َصنِّ  قَ ْول  

 .اْلَمْشرِقِ  إىَل  اْلَمْغِربِ  ِمنْ  َرَجعَ  أِلَنَّه   فَ ْيًئا؛ الزََّوالِ  بَ ْعدَ  الظِّل   ىَس ِّ وَ  الر ج وع ،ل َغًة:  الَفيء  

ْشرِِكنْيَ  ِمنَ  أ ِخذَ  َمال   ك ل  : واصطالًحا الَفيء  
 
َنا َدَخل وا ِإَذا والعش ْوِر، واخلَرَاجِ  َكاجِلْزيَةِ  ال  ِقتَ  ِبَغرْيِ  امل  جت َّاراً، ِإلَي ْ

َها ص ْوحِل وا الَّيِت  واأَلْمَوال   ْسِلِمنْيَ  ِمنَ  فَ َزعاً  تَ رَك ْوَها َعَلي ْ
 
َها، َمات وا َأو َوَهَرب وا امل  َأْشَبهَ  وما َْل ْم، َواِرثَ  والَ  َعن ْ

  1.َذِلكَ 
  2.{رَِكاب   َوال َخْيل   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفت مْ  َفَما ِمن ْه مْ  َرس ولِهِ  َعَلى اللَّه   أَفَاءَ  َوَما} تَ َعاىَل: واألصل فيه قول اللَّهِ 

 وخرج بقوله: )ِبق( ما أخذ منهم ظلًما، فهو حمرم ال جيوز لنا أخذه. 

 (.من غير قتال) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َوةً  أ ِخذَ  َسَواء   َغِنيَمة ، فَ ه وَ  َعَلْيِه، َوقَاتَ ل وه مْ  إلَْيِه، َوَسار وا اْلم ْسِلم ونَ  َعَلْيهِ  َلبَ َوَأجْ  فلو كان عن قتال،  َأوْ  َعن ْ

َزل وا  .بَِأَمان   َأْهَله   اْستَ ن ْ

ز يَة  : )اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    (.َوال َخَراج   َكال ج 
 اأْلَْصَحاِب. َأْكثَ ر   َوَعَلْيهِ  اْلَفْيِء، اخْلَرَاَج ي ْصَرف  َمْصِرفَ  َأنَّ : اْلَمْذَهبِ  ِمنْ  على الصَِّحيحِ 

 (.وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َنا َدَخل وا ِإَذا  جت َّاراً. ِإلَي ْ

 (.َزع اف َ  تَ رَك وه   َماوَ ) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 اْلدنة. ف لنا بذلوه اْلم ْسِلِمنَي، وكذا ما يعِن ِمنَ 

 (.َله   َوار ثَ  والَ  يتٍ مَ  ن  عَ  و  أَ ) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 اْلَغِنيَمِة. َخ  سِ  سواًء أكان مسلًما أم كافرًا، وكذا مال املرتد إذا مات على ردته، َوَخ  س  

 

                                                            

 (227اْلداية على مذهب اإلمام أمحد )ص:  - 1
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ل م ينَ  َمَصال ح   ف ي ه  ف  ر  ص  مَ وَ ) :مِحَه  اللَّه  رَ اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    (.ال م س 
 َعَلى اللَّه   أَفَاءَ  َما: }تَ َعاىَل  لقول اللَّه  ؛ اْلَمْذَهبِ  ِمنْ  الصَِّحيحِ  َعَلى. اْلم ْسِلِمنيَ  َمَصاِلحِ  ِف  اْلَفْيء   ي ْصَرف  
 د وَلةً  َيك ونَ  اَل  َكيْ  السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى اْلق ْرَِب  يَوِلذِ  َولِلرَّس ولِ  فَِللَّهِ  اْلق َرى َأْهلِ  ِمنْ  َرس ولِهِ 

 اللَّهِ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ غ ونَ  َوأَْمَواْلِِمْ  ِديَارِِهمْ  ِمنْ  أ ْخرِج وا الَِّذينَ  اْلم َهاِجرِينَ  لِْلف َقرَاءِ  (0)ِمْنك ْم  األْغِنَياءِ  بَ نْيَ 
ارَ  تَ بَ وَّء وا َوالَِّذينَ ( 8) الصَّاِدق ونَ  ه م   أ ولَِئكَ  َوَرس وَله   اللَّهَ  ص ر ونَ َويَ نْ  َوِرْضَوانًا ميَانَ  الدَّ ب ونَ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  َواإْلِ  َيِ 

 َخَصاَصة   ِِبِمْ  انَ كَ  َوَلوْ  أَنْ ف ِسِهمْ  َعَلى َوي  ْؤثِر ونَ  أ وت وا ُمَّا َحاَجةً  ص د ورِِهمْ  ِف  جيَِد ونَ  َواَل  ِإلَْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ 
 لََنا اْغِفرْ  َرب ََّنا يَ ق ول ونَ  بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاء وا َوالَِّذينَ ( 3) اْلم ْفِلح ونَ  ه م   فَأ ولَِئكَ  نَ ْفِسهِ  ش حَّ  ي وقَ  َوَمنْ 

ْخَوانَِنا ميَانِ  َسبَ ق ونَا الَِّذينَ  َوإلِِ   1.{َرِحيم   َرء وف   ِإنَّكَ  َرب ََّنا َمن واآ لِلَِّذينَ  ِغالًّ  ق  ل وبَِنا ِف  جَتَْعلْ  َواَل  بِاإْلِ
 . َخ  ًسا َيْذك رْ  وملَْ  َْل ْم، ك لَّه   َفَجَعَله  

 . اْلم ْسِلِمنيَ  اْستَ ْوَعَبتْ  َهِذهِ : قَالَ  اآْليَةَ  َهِذهِ  ع َمر   قَ َرأَ  َوَلمَّا

 (.فَاأَلَهمِّ  باأَلَهمِّ  ويَ ب َدأ  ) قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
 ن املصاحل العامة من جتهيز اجلند وكفايتهم، ألهنم الذين يتولون الدفاع عن املسلمني، ومحاية بيضتهم.م

ل ه   وَك َفايَة   ثَ غ رٍ  َسدِّ  م ن  ) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    (.َأه 
 اجلندِ بِ  َهاوَِكَفايَ ت    َهات   َوِعَمارَ  الث  غ ورِ  َوَسد   ،وِِّهمْ َعد   ِمنْ  ان  ه  تَأِميوَ  ،اْلم ْسِلِمنيَ  ِباَلدِ  ِحْفظ   اأْل م ورِ  َأَهمَّ  أِلَنَّ 

 ، والَعَتاِد.َوالسِّاَلحِ 

َفع   َمن   َوَحاَجة  ) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ل م ينَ  َعن   َيد   (.ال م س 
 ، ويدخل ف ذلك اإلنفاق على األِباث العلمية، وتطوير السالح. من غري أهل  الثغور

 وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك(.) :اللَّه   َرمِحَه   اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 .األعداء دفع على به يستعان ُما وغريها الطرق، تعبيد  و  اأْلَنْ َهاِر، وشق   اجلسور، إنشاء  ومن ذلك أيًضا 

مَ  شيء   َفَضلَ  فَإ ن  ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   َرار   نَ بَ ي   ق س  ل م ينَ  َأح   (.َوَفق ير ه م   َغن يِّه م   ال م س 
 اْسَتَحق وه   أِلَن َّه مْ ، َوَفِقريِِهمْ  َغِنيِِّهمْ  اْلم ْسِلِمنيَ  َأْحرَارِ  بَ نْيَ  َفَضلَ ما  ي  َقسَّم   ،ُما سبقَ  اأَلَهمِّ  كفايةِ يعِن بعد  

 السابقِة. آْليَةِ لِ ، َكاْلِمريَاثِ  ِفيهِ  َيْستَ و ونَ ف َ م ْشتَ َرك   ِبَْعًِن 
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  1.{لِْلف َقرَاءِ } :تَ َعاىَل  ِلَقْولِهِ  َأمْحَدَ  َعنْ  َأَصح   َوه وَ  الشَّْيخ   قَالَ  اْلم ْحَتاج   ي  َقدَّم   َوَعْنه  

َها َأْعَظم   َحقِّهِ  ِف  اْلَمْصَلَحةَ  َوأِلَنَّ  ةِ  اْلَعد وِّ  نْ مِ  نَ ْفِسهِ  ِحْفظِ  ِمنْ  يَ َتَمكَّن   اَل  أِلَنَّه   َغرْيِِه؛ َحقِّ  ِف  ِمن ْ  َواَل  بِاْلع دَّ
  2.اْلَغِِنِّ  ِِبِاَلفِ  ِلَفْقرِهِ  بِاْْلََربِ 

  وال يعطى العبيد منه؛ ألن نفقتهم على مواليهم. 

ل م ينَ  م ل ك   ال َمال   َوبَ ي ت  ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    (.ل ل م س 
  .ِلَمَصاحلِِِهمْ ج ِعَل  أِلَنَّه  

َمن ه  وَ ) :َرمِحَه  اللَّه  َصنِّفِ اْلم   قَ ْول    (م ت ل ف ه   َيض 
َلَفاِت. كضمان سائر قيم  اْلم ت ْ

ر م  ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ذ   َوَيح  ن ه   اأَلخ   (.َمام  اإل   إذ ن   ب اَل  م 
 هِ إْذنِ  ِباَل  ِمْنه   اأَلْخذَ  أِلَنَّ وَ  ،إْذنِهِ  إىل منه األخذ فافتقر اإِلمام، إىل فيه يرجع وترتيَبها مصارفه َتديد ألنّ 

   .اْفِتَئات  َعَلْيِه ِفيَما ه َو م َفوَّض  إلَْيهِ 
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 الذِّمَّة   َعق د   بَاب  
  1.«أَْدنَاه مْ  ِبِذمَِّتِهمْ  َيْسَعى ِدَماؤ ه ْم، َتَكافَأ   اْلم ْؤِمن ونَ »: حلَِِديثِ  َواأْلََمان ، َوالضََّمان   اْلَعْهد  : ل َغةً  الذِّمَّة  

 ال تعقد إال ألهل الكتاب(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
اللَّه  َوَرس ول ه  َوال لَقْوِل اهلل تَ َعاىَل: }قَاتِل وا الَِّذيَن اَل ي  ْؤِمن وَن بِاللَِّه َوال بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوال َي َرِّم وَن َما َحرََّم 

  2َن أ وت وا اْلِكَتاَب َحَّتَّ ي  ْعط وا اجلِْْزيََة َعْن َيد  َوه ْم َصاِغر ون{.َيِدين وَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذي

، َأْو  ملا ثبت َعْن ب  َرْيَدَة رضي اهلل عنه، قَاَل: َكاَن َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَمََّر أَِمريًا َعَلى َجْيش 
اْغز وا بِاْسِم اهلِل ِف َسِبيِل »بِتَ ْقَوى اهلِل، َوَمْن َمَعه  ِمَن اْلم ْسِلِمنَي َخي ْرًا، ُث َّ قَاَل: َسرِيَّة ، َأْوَصاه  ِف َخاصَِّتِه 

َك ِمَن َوِإَذا َلِقيَت َعد وَّ  اهلِل، قَاتِل وا َمْن َكَفَر بِاهلِل، اْغز وا َواَل تَ غ ل وا، َواَل تَ ْغِدر وا، َواَل مَتْث  ل وا، َواَل تَ ْقت  ل وا َولِيًدا،
فَأَي َّت  ه نَّ َما َأَجاب وَك فَاقْ َبْل ِمن ْه ْم، وَك فَّ َعن ْه ْم، ُث َّ  -َأْو ِخاَلل   -اْلم ْشرِِكنَي، فَاْدع ه ْم ِإىَل َثاَلِث ِخَصال  

ْساَلِم، فَِإْن َأَجاب وَك، فَاقْ َبْل ِمن ْه ْم، وَك فَّ َعن ْه ْم، ُث َّ اْدع ه ْم ِإىَل   التََّحو ِل ِمْن َدارِِهْم ِإىَل َداِر اْدع ه ْم ِإىَل اإْلِ
ِجرِيَن، فَِإْن أَبَ ْوا َأْن اْلم َهاِجرِيَن، َوَأْخِبْه ْم أَن َّه ْم ِإْن فَ َعل وا َذِلَك فَ َله ْم َما لِْلم َهاِجرِيَن، َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلم َها

َها، فََأْخِبْه ْم أَن َّه ْم َيك ون وَن   َكَأْعرَاِب اْلم ْسِلِمنَي، جَيْرِي َعَلْيِهْم ح ْكم  اهلِل الَِّذي جَيْرِي َعَلى يَ َتَحوَّل وا ِمن ْ
ه ْم أَبَ ْوا َفَسْله م  اْلم ْؤِمِننَي، َواَل َيك ون  َْل ْم ِف اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيء  ِإالَّ َأْن جي َاِهد وا َمَع اْلم ْسِلِمنَي، فَِإْن 

َأَجاب وَك فَاقْ َبْل ِمن ْه ْم، وَك فَّ َعن ْه ْم، فَِإْن ه ْم أَبَ ْوا فَاْسَتِعْن بِاهلِل َوقَاتِْله ْم، َوِإَذا َحاَصْرَت اجلِْْزيََة، فَِإْن ه ْم 
نَِبيِِّه، َوَلِكِن اْجَعْل   ِذمَّةَ َأْهَل ِحْصن  فََأرَاد وَك َأْن جَتَْعَل َْل ْم ِذمََّة اهلِل، َوِذمََّة نَِبيِِّه، َفاَل جَتَْعْل َْل ْم ِذمََّة اهلِل، َواَل 

ِفر وا ِذمََّة اهلِل َوِذمََّة َْل ْم ِذمََّتَك َوِذمََّة َأْصَحاِبَك، َفِإنَّك ْم َأْن خت ِْفر وا ِذَُمَك ْم َوِذَمَم َأْصَحاِبك ْم َأْهَون  ِمْن َأْن خت ْ 
ْم َعَلى ح ْكِم اهلِل، َفاَل ت  ْنزِْْل ْم َعَلى ح ْكِم اهلِل، َوَلِكْن َرس ولِِه، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصن  فََأرَاد وَك َأْن ت  ْنزَِْل  

  3«.أَْنزِْْل ْم َعَلى ح ْكِمَك، فَِإنََّك اَل َتْدرِي أَت ِصيب  ح ْكَم اهلِل ِفيِهْم أَْم اَل 
 .«فَِإْن ه ْم أَبَ ْوا َفَسْله م  اجلِْْزيَةَ »ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّ  والشاهد قوله

 )أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
ْشرِِكنَي، فَأَ 

 
ْسَلَم وملا ثبت َعْن ج بَ رْيِ ْبِن َحيََّة، قَاَل: بَ َعَث ع َمر  النَّاَس ِف أَفْ َناِء اأَلْمَصاِر، ي  َقاتِل وَن امل

ازِيَّ َهِذِه؟ قَاَل: نَ َعْم َمثَ ل َها َوَمَثل  َمْن ِفيَها ِمَن النَّاِس ِمْن َعد وِّ اْل ْرم زَان ، فَ َقاَل: ِإينِّ م ْسَتِشري َك ِف َمغَ 
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ْسِلِمنَي َمَثل  طَائِر  َله  رَْأس  َوَله  َجَناَحاِن َوَله  رِْجاَلِن، فَِإْن ك ِسَر َأَحد  اجلََناَحنْيِ نَ َهَضِت الرِّ 
 
ْجاَلِن ِِبََناح  امل

، فَِإْن ك سِ  ، َوِإْن ش ِدَخ الرَّْأس  َذَهَبِت الرِّْجاَلِن َواجلََناَحاِن َوالرَّْأس  َر اجلََناح  اآلَخر  نَ َهَضِت الرِّْجاَلِن َوالرَّْأس 
ْسِلِمنَي، فَ ْليَ ْنِفر وا ِإىَل 

 
، َفم ِر امل ، َواجلََناح  اآلَخر  فَاِرس  ، فَالرَّْأس  ِكْسَرى، َواجلََناح  قَ ْيَصر   - ِكْسَرى، َوالرَّْأس 

يًعا َعْن ج بَ رْيِ ْبِن َحيََّة  ، َوزِيَاد  مجَِ ، َحَّتَّ  -َوقَاَل َبْكر  َنا الن  ْعَماَن ْبَن م َقرِّن  ، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ قَاَل: فَ َنَدبَ َنا ع َمر 
َنا َعاِمل  ِكْسَرى ِف أَْربَِعنَي أَْلًفا، فَ َقاَم تَ رْ  ، َوَخرََج َعَلي ْ َان ، فَ َقاَل: لِي َكلِّْمِِن َرج ل  ِإَذا ك نَّا بَِأْرِض الَعد وِّ مج 

ِغريَة : َسْل َعمَّا ِشْئَت؟ قَاَل: َما أَنْ ت ْم؟ قَاَل: ََنْن  أ نَاس  ِمَن الَعَرِب، ك نَّا ِف َشَقا
 
ء  َشِديد  ِمْنك ْم، فَ َقاَل امل

َنا ََنْن    َوَباَلء  َشِديد ، ََّنَص  اجلِْلَد َوالن ََّوى ِمَن اجل وِع، َونَ ْلَبس  الَوبَ رَ  َوالشََّعَر، َونَ ْعب د  الشََّجَر َواحَلَجَر، فَ بَ ي ْ
َنا نَِبيًّا ِمْن أَنْ ف ِسَنا  -تَ َعاىَل ِذْكر ه  َوَجلَّْت َعَظَمت ه   -َكَذِلَك ِإْذ بَ َعَث َرب  السََّمَواِت َوَرب  اأَلَرِضنَي  ِإلَي ْ

َأْن ن  َقاتَِلك ْم َحَّتَّ تَ ْعب د وا اللََّه َوْحَده ، َأْو »س ول  َرب َِّنا َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْعِرف  أَبَاه  َوأ مَّه ، فََأَمَرنَا نَِبي  َنا رَ 
ِة ِف نَِعيم  ملَْ نَّا َصاَر ِإىَل اجلَنَّ ت  َؤد وا اجِلْزيََة، َوَأْخبَ َرنَا نَِبي  َنا َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن رَِساَلِة رَب َِّنا، أَنَّه  َمْن ق ِتَل مِ 

  1«.يَ َر ِمثْ َلَها َقط ، َوَمْن بَِقَي ِمنَّا َمَلَك رِقَاَبك مْ 
َأْن ن  َقاتَِلك ْم َحَّتَّ »والشاهد قول املغرية رضي اهلل عنه: أََمَرنَا نَِبي  َنا َرس ول  َرب َِّنا َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 «.َؤد وا اجِلْزيَةَ تَ ْعب د وا اللََّه َوْحَده ، َأْو ت   

 وكانوا من اجملوس.

ومعِن قوله: )ْلم شبهة كتاب(، احتمال أن يكون ما عندهم من الكتب ْلا أصل َساوي، نزل على نب 
 من أنبيائهم ُث طمست معامل تلك الكتب ومل يبق منها إال ما حرف منها ُما ف أيديهم. 

 اإلمام عقدها(. ويجب على) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 أي: الذمة، لعموم ما سبق من اآلية واألحاديث.

 حيث أمن مكرهم(. ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
فإن خاف اإلمام خيانتهم، ومل يأمن على املسلمني غائلتهم، إذا متكنوا بدار اإلسالم بسبب عقد الزمة 

َماِم َعَلى الرَِّعيَِّة فال جيوز له معاهدهتم؛ ألن تصرفه منوط ِبصلحة امل سلمني؛ للقاعدة الفقهية: )َتَصر ف  اإْلِ
 َمن وط  بِاْلَمْصَلَحِة(.

 2«.اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ »وملا ثبت َعْن أِب َسعيد  اخل دريِّ َرِضي اهلل َعنه  أنَّ النَّبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قاَل: 
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 3113ِكَتاب  اجِلْزيَِة، بَاب  اجِلْزيَِة َوامل

كتاب ف   -والدَّارقطِن   ،2338كتاب األحكام، باب من بِن ف حقه ما يضر ِباره، حديث:   -َرواه  ابن  ماجه - 2
 بسند صحيح 3308حديث:  -م وغري ذلك ف املرأة تقتل إذا ارتدت األقضية واألحكا
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 .)والتزموا لنا بأربعة أحكام( اللَّه : قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  

 فإذا أخلوا بشيء منها فال عهد ْلم وال ميثاق.

 أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
  1لَقْوِل اهلل تَ َعاىَل: }َحَّتَّ ي  ْعط وا اجلِْْزيََة َعْن َيد  َوه ْم َصاِغر ون{.

 يل وَن َحِقري وَن م َهان وَن.َأْي: َذلِ 

 الثاني: أن ال يذكروا دين اإلسالم إال بالخير(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َعه   ِلَمنْ  َكَقْولِهِ   اللَّهِ  َرس ولَ  َيْشت م   رَاِهًبا إنَّ   :ع َمرَ  اِلْبنِ  ِقيلَ  أَنَّه   ر ِويَ  ِلَما .َنصًّا فَ ي  ْقَتل   َكَذْبت: ي  َؤذِّن   َسَِ
ْعته َلوْ : فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى 2.  َهَذا َعَلى اأْلََمانَ  ن  ْعطِ  ملَْ  إنَّا َلَقتَ ْلته َسَِ

  

 الثالث: أن ال يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 3«.اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ »حلديث: 

الرابع: أن تجري عليهم أحكام اإلسالم في نفس ومال وعرض وإقامة حد ) :َرمِحَه  اللَّه  َصنِّفِ اْلم   قَ ْول  
 فيما يحرمونه كالزنا ال فيما يحلونه كالخمر(.

َوِإْن } ف حقوق اآلدميني ف العقود، واملعامالت، وأروش اجلنايات، وقيم املتلفات؛ لقول اهلل تعاىل:
نَ ه   ب  اْلم ْقِسِطنَي{.َحَكْمَت فَاْحك ْم بَ ي ْ   4ْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه َيِ 

 والقسط هو شرع اهلل تعاىل.

متفق عليه.  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىحلديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح ْلا، فقتله رسول اهلل  
 يني قد فجرا بعد إحصاهنما فرمجهما، أيت بيهودَوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّىوعن ابن عمر أن النب 

 
 

 

                                                            

 23سورة الت َّْوبَِة: اآلية/  - 1
 (383/ 3املبدع ف شرح املقنع ) - 2
 تقدم خترجيه - 3
 42سورة املائدة: اآلية/  - 4
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(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   َرَأٍة وخنثى وَصب يٍّ ز يَة  م ن  ام   واَل ت  ؤ َخذ  الج 
َذ ِمْن ك لِّ َحاملِ  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَثه  ِإىَل اْلَيَمِن َوأََمَره  َأْن يَْأخ  »ملا ثبت َعْن م َعاذ : 

  1«.ةً ِديَنارًا َأْو ِعْدَله  َمَعاِفَر، َوِمَن اْلبَ َقِر ِمْن َثاَلِثنَي تَِبيًعا َأْو تَِبيَعًة، َوِمْن ك لِّ أَْربَِعنَي م ِسنَّ 

َيانِ  َأْن اَل ت  ْؤَخَذ اجلِْْزيَة  ِمَن النَِّساءِ »َوَعْن َأْسَلَم، َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َكَتَب:  2«.َوالصِّب ْ
  

َياِن، َواَل »وَعْن َأْسَلَم، َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، َكَتَب ِإىَل ع مَّالِِه:  َأْن اَل يَْأخ ذ وا اجلِْْزيََة ِمَن النَِّساِء َوالصِّب ْ
  3«.يَْأخ ذ وَها ِإالَّ ُمَّْن َجَرْت َعَلْيِه اْلم وَسى

 رجاًل فال جتب عليه مع الشك.  واخلنثى هو املشكل الذي ال يعلم كونه

 ومجنون(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ْساَلَم.  ألَنَّه  َمْغل وب  َعَلى َعْقِلِه، َوألَنَّه  اَل ِديَن َله  مَتَسََّك ِبِه ومن أجله تَ َرَك اإْلِ

 وقن(. ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
: اَل ِجْزيََة َعَلى  ْعِطي ِمْنه  اجلِْْزيََة،أِلَنَّه  اَل َماَل َله  ي    َوأِلَنَّه  َُمْل وك  َفَكاَن َأْسَوَأ َحااًل ِمَن اْلَفِقرِي، َوقَاَل ع َمر 

.  َُمْل وك 

 َوزَم ٍن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 اء والصبيان.ألن دماءهم حمقونة، فال يقتلون فأشبهوا النس

 ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
َثِِن  بِالسِّْلِسَلِة، َمْسر وق   َمعَ  ك ْنت  : قَالَ  َرَواَحَة، ْبنِ  اللَّهِ  ع بَ ْيدِ  َعنْ ملا ر ِوَي   الش ع وبِ  ِمنَ  َرج اًل  َأنَّ  َفَحدَّ

، ِإينِّ  اْلم ْؤِمِننَي، أَِمريَ  يَا: فَ َقالَ  اخلَْطَّاِب، ْبنَ  ع َمرَ  فَأََتى اجلِْْزيَة   ِمْنه   َخذ  ت  ؤْ  َفَكاَنتْ  َأْسَلَم، : فَ َقالَ  َأْسَلْمت 

                                                            

َسلََّم، بَاب  َما َجاَء ِف زََكاِة البَ َقِر، حديث رقم: أَبْ َواب  الزََّكاِة َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه وَ  -رواه الرتمذي - 1
: زََكاِة اْلبَ َقِر، حديث رقم:   -، والنسائي223  بسند صحيح ،،2417ِكَتاب  الزََّكاِة، بَاب 

 18112ِكَتاب  اجلِْْزيَِة، َمْن ت  ْرَفع  َعْنه  اجلِْْزيَة ؟ حديث رقم:   -رواه البيهقي ف معرفة السنن واآلثار - 2
، أَب و ع بَ ْيد  ف  18113ِكَتاب  اجلِْْزيَِة، َمْن ت  ْرَفع  َعْنه  اجلِْْزيَة ؟ حديث رقم:   -رواه البيهقي ف معرفة السنن واآلثار - 3

ِعيَِّة، بَاب  َمْن جتَِب  َعَلْيِه ِكَتاب  س َنِن اْلَفْيِء، َواخْل م ِس، َوالصََّدَقِة، َوِهَي اأْلَْمَوال  الَّيِت تَِليَها اأْلَِئمَّة  لِلرَّ   -كتاب األموال
 33اجلِْْزيَة  َوَمْن َتْسق ط  َعْنه  ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء، حديث رقم: 
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ْساَلمِ  ِف  أَمَّا: فَ َقالَ  ،«م تَ َعوًِّذا َأْسَلْمتَ  َلَعلَّكَ »  اَل  َأنْ » ع َمر   َفَكَتبَ : قَالَ  ،«بَ َلى: »قَالَ  ي ِعيذ ين؟ َما اإْلِ
  1.«اجلِْْزيَة   ِمْنه   ت  ْؤَخذَ 

ْساَلم ، َكاْلَقْتِل.  َوأِلَنَّ اجلِْْزيََة ع ق وبَة  جتَِب  ِبَسَبِب اْلك ْفِر، فَ ي ْسِقط َها اإْلِ

، َفاَل ت  ْؤَخذ  ِمْنه ؛ ألن املسلم يصان عن ذلك.  َوأِلَنَّ اجلِْْزيََة َصَغار 

  

                                                            

مَّة  لِلرَِّعيَِّة، ِكَتاب  س َنِن اْلَفْيِء، َواخْل م ِس، َوالصََّدَقِة، َوِهَي اأْلَْمَوال  الَّيِت تَِليَها اأْلَئِ   -َرَواه  أَب و ع بَ ْيد  ف كتاب األموال - 1
مَِّة، َأْو َماَت َوِهَي َعَلْيِه، حديث رقم:  ِكَتاب    -، وابن زُنويه ف األموال122بَاب  اجلِْْزيَِة َعَلى َمْن َأْسَلَم ِمْن َأْهِل الذِّ

مَِّة َأْو َماَت اْلَفْيِء َوو ج وِهِه َوَسِبيِلِه َفِمْنه  اجلِْْزيَة  َوالس نَّة  ِف قَ ب وِْلَا َوِهَي ِمَن الْ  : اجلِْْزيَة  َعَلى َمْن َأْسَلَم ِمْن َأْهِل الذِّ َفْيِء، بَاب 
 184حديث رقم:  ،َوِهَي َعَلْيهِ 
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 َفص ل  
 ويحرم قتل أهل الذمة(.) :ه  َرمِحَه  اللَّ اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  

َمْن قَ َتَل م َعاَهًدا »ملا ثبت َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر و َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
  1«.َعاًما ملَْ يَرِْح رَاِئَحَة اجلَنَِّة، َوِإنَّ رََِيَها ت وَجد  ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنيَ 

 )وأخذ مالهم(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : 
َا َبَذل وا اجلِْْزيَ  َة لَِتك وَن ِدَماؤ ه ْم  أِلَنَّ أَْمَواَْل ْم َمْعص وَمة  َكَأْمَواِل اْلم ْسِلِمنَي، َقاَل َعِليٌّ َرِضَي اللَّه  َعْنه : إَّنَّ

 َنا. َكِدَمائَِنا، َوأَْمَواْل  ْم َكَأْمَوالِ 

ذ يه م (.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ف ظ ه م  َوَمن ع  َمن  ي  ؤ  َمام  ح  ب  َعَلى اإل    َوَيج 
ْسِلمني، أو غريهم؛ أِلَنَّه  من لواز 

 
مَِّة َوَمْنع  َمْن ي  ْؤِذيِهْم ِمْن امل َماِم ِحْفظ  َأْي َأْهِل الذِّ م اْلَعْهِد جيَِب  َعَلى اإْلِ

 .َمَعه مْ 

نَ ع وَن من ركوب الخيل(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    َوي م 
 ألن ركوِبا يناف الصغار الذي ينبغي أن يكونوا عليه.

(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ل  السِّاَلح   َوَحم 
ْنَ ع وَن ِمْن مَحِْل السِّاَلِح؛ ألن فيه هتديًدا للمسلمني.  َومي 

 ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها(. ) :َرمِحَه  اللَّه  م َصنِّفِ الْ  قَ ْول  
ْساَلِم ِإمْجَاًعا؛ ألن ِفيِه إْظَهارًا للم ْنَكِر،   َعنْ ملا روي في ْمنَ ع وَن ِمْن ِإْحَداِث اْلَكَناِئِس، َواْلِبَيِع ِف َداِر اإْلِ

َا: »فَ َقالَ  بِيَعًة؟ َأوْ  بَِناءً  اْلم ْسِلِمنيَ  أَْمَصارِ  ِف  َي ِْدث وا َأنْ  َعَجمِ أَلِلْ : َعبَّاس   اِلْبنِ  ِقيلَ : قَالَ  ِعْكرَِمَة،  ِمْصر   أمي 
ن وا َأنْ  لِْلَعَجمِ  فَ َلْيسَ  اْلَعَرب   َمصََّرْته    ِفيهِ  َتْشَرب وا َواَل  نَاق وًسا ِفيهِ  َتْضرِب وا َواَل » بِيَعًة،: قَالَ  َأوْ  ،«بَِناءً  ِفيهِ  يَ ب ْ

َا ِفيِه، ت ْدِخل وا َأوْ  ِخْنزِيرًا ِفيهِ  تَ تَِّخذ وا َواَل  ا،ََخْرً   يَ ْعِِن  َونَ َزل وا اْلَعَربِ  َعَلى اللَّه   يَ ْفَتح ه   اْلَعَجم   َمصََّرْته   ِمْصر   أمي 
 فَ ْوقَ  ي َكلِّف وه مْ  َواَل  ِهمْ ِبَعْهدِ  ي  َوف وا َأنْ  اْلَعَربِ  َعَلى َولِْلَعَجمِ  َعْهِدِهْم، ِف  َما فَِلْلَعَجمِ  ح ْكِمِهمْ  َعَلى

  2.«طَاقَِتِهمْ 

 

                                                            

، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1  3122ِكَتاب  اجِلْزيَِة، بَاب  ِإُثِْ َمْن قَ َتَل م َعاَهًدا ِبَغرْيِ ج ْرم 
 32382 سِّرَيِ، َما َقال وا ِف َهْدِم اْلِبَيِع َواْلَكَناِئِس َوب  ي وِت النَّاِر، حديث رقم:ِكَتاب  الْ   -َرَواه  ابن أِب شيبة - 2
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ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 ومن األكل والشرب نهار رمضان(. 

ثَ َنا َغي ْر  َواحِ  ، قَاَل: َحدَّ ا ر ِوي َعْن إَْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاش 
َ
د  ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، قَال وا: َكَتَب َأْهل  اجلَْزِيَرِة إىَل َعْبِد مل

َنا إلَْيك اأْلََماَن أِلَنْ ف ِسَنا َوَأْهِل ِملَِّتَنا : إنَّا ِحنَي َقِدْمَنا ِمْن ِباَلِدنَا، طََلب ْ ، َعَلى أَنَّا َشَرْطَنا َلك الرَّمْحَِن ْبِن َغْنم 
َد  ِدَث ِف َمِديَنِتَنا َكِنيَسًة، َواَل ِفيَما َحْوَْلَا َديْ رًا، َواَل قالية، َواَل َصْوَمَعَة رَاِهب  َعَلى أَنْ ف ِسَنا َأْن اَل َن ْ  َواَل ُن َدِّ

َها ِف خ َطِط اْلم ْسِلِمنَي، َواَل ََّنَْنَع َكَناِئَسَنا ِمْن اْلم ْسِلمِ  يَ ْنزِل وَها نَي َأْن َما َخِرَب ِمْن َكَناِئِسَنا، َواَل َما َكاَن ِمن ْ
َنازِلَِنا َجاس وًسا، َوَأْن اَل ِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َوَأْن ن  َوسَِّع أَبْ َوابَ َها لِْلَمارَِّة َواْبِن السَِّبيِل، َواَل ن  ْؤِوَي ِفيَها َواَل ِف مَ 

ْربًا َخِفيًّا ِف َجْوِف َكَناِئِسَنا، َواَل ن ْظِهَر َنْكت َم أَْمَر َمْن َغشَّ اْلم ْسِلِمنَي، َوَأْن اَل َنْضِرَب نَ َواِقيَسَنا إالَّ ضَ 
َها َصِليًبا، َواَل نَ ْرَفَع َأْصَواتَ َنا ِف الصَّاَلِة، َواَل اْلِقرَاَءِة ِف َكَناِئِسَنا ِفيَما ََيْض ر ه  اْلم سْ  ِلم وَن، َواَل َن ْرَِج َعَلي ْ

، َوَأالَّ ََنْر َج بَاع وثًا َواَل َشَعاِننَي، َواَل نَ ْرَفَع َأْصَواتَ َنا َمَع أَْمَواتَِنا، َواَل َصِليبَ َنا َواَل ِكَتابَ َنا ِف س وِق اْلم ْسِلِمنيَ 
 ، َواَل ن ْظِهَر ِشرًْكا، َواَل ن ْظِهَر النِّريَاَن َمَعه ْم ِف َأْسَواِق اْلم ْسِلِمنَي، َوَأْن اَل ُن َاِوَره ْم بِاخْلََنازِيِر، َواَل نَِبيَع اخْل م ورَ 

َهام  اْلم ْسِلِمنَي، نَ ْرَغَب ِف ِديِنَنا، َواَل َنْدع َو إلَْيِه َأَحًدا، َواَل نَ تَِّخَذ َشْيًئا ِمْن الرَِّقيِق الَِّذيَن َجَرْت َعَلْيِهْم سِ 
ْساَلِم َوَأْن نَ ْلَزَم زِ  ي ََّنا َحْيث َما ك نَّا، َوَأْن اَل نَ َتَشبََّه َوَأْن اَل ََّنَْنَع َأَحًدا ِمْن أَْقرِبَائَِنا إَذا أَرَاَد الد خ وَل ِف اإْلِ

 نَ َتَكلََّم ِبَكاَلِمِهْم، بِاْلم ْسِلِمنَي ِف ل ْبِس قَ َلْنس َوة  َواَل ِعَماَمة  َواَل نَ ْعَلنْيِ، َواَل فَ ْرِق َشْعر ، َواَل ِف َمَواِكِبِهْم، َواَل 
اِدَم ر ء وِسَنا، َواَل نَ ْفرَِق نَ َواِصيَ َنا، َوَنش د  الزَّنَاِنرَي َعَلى َأْوَساِطَنا، َواَل َوِإْن اَل نَ َتَكِنَّ ِبك َناه ْم، َوَأْن َُن زَّ َمقَ 

َواَل نَ تَ َقلََّد الس ي وَف،  نَ ن ْق َش َخَواتِيَمَنا بِاْلَعَربِيَِّة، َواَل نَ رَْكَب الس ر وَج، َواَل نَ تَِّخَذ َشْيًئا ِمْن السِّاَلِح َواَل ََنِْمَله ،
َمَجاِلَس، َواَل َأْن ن  َوق َِّر اْلم ْسِلِمنَي ِف َُمَاِلِسِهْم، َون  ْرِشَد الطَّرِيَق، َونَ ق وَم َْل ْم َعْن اْلَمَجاِلَس إَذا أَرَاد وا الْ وَ 

ِلًما ِف جِتَارَة ، إالَّ َأْن َيك وَن إىَل َنطَِّلَع َعَلْيِهْم ِف َمَنازْلِِْم، َواَل ن  َعلَِّم َأْواَلَدنَا اْلق ْرآَن، َواَل ي َشارِْك َأَحد  ِمنَّا م سْ 
، َون ْطِعَمه  ِمْن َأْوَسطِ  َما ُنَِد ، َضِمنَّا  اْلم ْسِلِم أَْمر  التَِّجاَرِة، َوَأْن ن ِضيَف ك لَّ م ْسِلم  َعاِبِر َسِبيل  َثاَلثََة أَيَّام 

اِكِنَنا، َوِإْن ََنْن  َغي َّْرنَا، َأْو َخاَلْفَنا َعمَّا َشَرْطَنا َعَلى أَنْ ف ِسَنا، َذِلَك َعَلى أَنْ ف ِسَنا، َوَذرَارِي َِّنا، َوأَْزَواِجَنا َوَمسَ 
. َفَكَتَب ِبَذِلَك َعْبد  َوقَِبْلَنا اأْلََماَن َعَلْيِه َفاَل ِذمََّة لََنا، َوَقْد َحلَّ َلك ِمنَّا َما َيَِل  أِلَْهِل اْلم َعاَنَدِة َوالشَِّقاقِ 

: َأْن أَْمِض َْل ْم َما َسأَل وه ، َوَأحلِْقْ  الرَّمْحَِن ْبن    ِفيِه َغْنم  إىَل ع َمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَّه  َعْنه  َفَكَتَب َْل ْم ع َمر 
، اْشرَتِْط َعَلْيِهْم َمَع َما َشَرط وا َعَلى أَنْ ف ِسِهْم َأْن اَل َيْشتَ ر وا ِمْن َسَبايَانَا َشْيًئا، َوَمنْ  َضَرَب م ْسِلًما  َحْرفَ نْيِ

  1َعْمًدا، فَ َقْد َخَلَع َعْهَده .

 وملا ِف ذلك من إْظَهار  للم ْنَكِر، وإحلاق األذى باملسلمني.

 

                                                            

 22حديث رقم:  -شروط النصارى لعبد اهلل بن أمحد بن ربيعة بن زبر الربعي - 1
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 .)ومن شرب الخمر وأكل الخنزير(قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : 

 مينعون من اجلهر بذلك ملا فيه من أذى املسلمني.

 )ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث(.ه  اللَّه : قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَ 
 صيانة لكتاب اهلل تعاىل وصيانة لكتب العلم من اإلهانة واالبتذال.

 )ومن تعلية البناء على المسلمين(.قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : 
طوا ذلك على أنفسهم؛ وملا روي َعْن َعاِئِذ ملا ف ذلك من اطالعهم على عورات املسلمني، وألهنم شر 

ْساَلم  يَ ْعل و َواَل ي  ْعَلى»، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل:  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ ْبِن َعْمر و اْلم َزينِّ    1«.اإْلِ

 ويلزمهم التميز عنا بلبسهم(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 الشرتاط َأْهِل اجلَْزِيَرِة على أنفسهم ذلك، كما تقدم.

 ويكره لنا التشبه بهم(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
ه َو َمْن َتَشبََّه ِبَقْوم  ف َ »، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: َماَعن ْه   اللَّه   َرِضيَ  ملا ثبت َعِن اْبِن ع َمرَ 

  2«.ِمن ْه مْ 

 ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
 ال جيوز توقريهم كما يوقر املسلم، ألن فيه تعظيًما ْلم.

(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )وب َداَءت  ه م  ب الَساَلم 
اَل تَ ْبَدء وا »ِب ه َريْ َرَة، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ملا ثبت َعْن أَ َيرم ابتداؤهم بالسالم؛ 

، َفاْضَطر وه  ِإىَل َأْضَيِقهِ    3«.اْليَ ه وَد َواَل النََّصاَرى بِالسَّاَلِم، فَِإَذا َلِقيت ْم َأَحَده ْم ِف َطرِيق 

ن َئت  ه م  َوتَ ع ز يَ ت  ه م  )وب كَ  قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : َت َأو  َأم َسي َت َأو  أَن َت َأو  َحال ك. وتَ ه  َبح  ي َف َأص 
َياَدت  ه م (.  َوع 

: َكْيَف َأْصَبْحت؟ َأْو َكْيفَ  َحال ك؟ َأْو   قَاَل أَب و َداو د: ق  ْلت أِلَِب َعْبِد اللَِّه: َتْكَره  َأْن يَ ق وَل الرَّج ل  لِلذِّمِّيِّ
 ْنَت؟ َأْو ََنَْو َهَذا؟ قَاَل: نَ َعْم، َهَذا ِعْنِدي َأْكثَ ر  ِمْن السَّاَلِم.َكْيَف أَ 

                                                            

 3227ِكَتاب  النَِّكاِح، بَاب  اْلَمْهِر، حديث رقم:   -رواه الدارقطِن - 1
 ، بسند صحيح4731ِكَتاب اللَِّباِس، بَاب  ِف ل ْبِس الش ْهَرِة، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 2
 2120كتاب السَّاَلِم، بَاب  الن َّْهِي َعِن اْبِتَداِء َأْهِل اْلِكَتاِب بِالسَّاَلِم وََكْيَف ي  َرد  َعَلْيِهْم، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
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 : . يَ ق ول  َأْكَرَمك اللَّه ؟ قَاَل: َوَجوََّزه  َشْيخ  اإلسالم. َوقَاَل ِف اْلف ر وِع: َويَ تَ َوجَّه  جَي وز  بِالن ِّيَِّة، َكَما قَاَله  اخلَِْرِقي 
سْ   اَلِم.نَ َعْم. يَ ْعِِن بِاإْلِ

ل ه  ر دَّ َعَليَّ َساَلم ي(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    َوَمن  َسلََّم َعَلى ذ مِّيٍّ ث مَّ َعل َمه  س نَّ قَ و 
 ا َسلَّْمت  َعَلْيَك.ِلَما ر ِوَي َعْن اْبِن ع َمَر أَنَّه  َمرَّ َعَلى َرج ل  َفَسلََّم َعَلْيِه َفِقيَل: إنَّه  َكاِفر  فَ َقاَل: ر دَّ َعَليَّ مَ 

: وعليكم(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول    َوإ ن  َسلََّم ذ مِّي  َلز َم َردُّه  فَ ي  َقال 
وه ْم  تَ ْبَدء  ملا ثبت َعْن َأِب َبْصَرَة قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإنَّا َغاد وَن َعَلى يَ ه وَد َفاَل 

  1بِالسَّاَلِم، فَِإَذا َسلَّم وا َعَلْيك ْم فَ ق ول وا: َوَعَلْيك ْم .
ِيَنا َأْو أ ِمْرنَا َأْن اَل نَزِيَد َأْهَل اْلِكَتاِب َعَلى: َوَعَلْيك ْم . ، قَاَل:   هن    2وملا ورد َعْن   أََنس 

ا َأَجابَه (.َوإ ن  َشمََّت َكاف ر  م  ) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   ل م   س 
َعْن َأِب م وَسى قَاَل: َكاَن اْليَ ه ود  يَ تَ َعاَطس وَن ِعْنَد بقوله يهديك اهلل. وكذا إن عطس الذمي، وملا ثبت 

 : للَّه ، َوي ْصِلح  يَ ْهِديك م  ا»النَِّبِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َرَجاَء َأْن يَ ق وَل َْل ْم: يَ ْرمَح ك م  اللَّه ، َفَكاَن يَ ق ول 
  3«.بَاَلك مْ 

 وتكره مصافحته(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول  
نص عليه، وألن املصافحة ُما توجب احملبة، وقد قَاَل تَ َعاىَل: }اَل جتَِد  قَ ْوًما ي  ْؤِمن وَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر 

َلْو َكان وا آبَاَءه ْم َأْو أَبْ َناَءه ْم َأْو ِإْخَوانَ ه ْم َأْو َعِشريَتَ ه ْم أ ولَِئَك َكَتَب ِف ي  َواد وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرس وَله  وَ 
ا َرِضَي اللَّه  َعن ْه ْم ق  ل وِِبِم  اإلميَاَن َوأَيََّده ْم ِبر وح  ِمْنه  َوي ْدِخل ه ْم َجنَّات  جَتْرِي ِمْن ََتِْتَها األنْ َهار  َخاِلِديَن ِفيهَ 

   4ض وا َعْنه  أ ولَِئَك ِحْزب  اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ه م  اْلم ْفِلح وَن{.َورَ 

                                                            

 ، بسند صحيح20232حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 ، بسند صحيح12111حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
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 ل  ص  فَ 
ز يٍَة َأو  أََبى الصََّغاَر(.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   َل ج  ل  الذِّمَّة  َبذ   َوَمن  أََبى م ن  َأه 

ول اهلل تعاىل: }قَاتِل وا الَِّذيَن اَل ي  ْؤِمن وَن بِاللَِّه َوال بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوال َسَواء  ش رَِط َعَلْيِهْم َذِلَك أَْم اَل؛ لق
اجلِْْزيََة َعْن َيد  َوه ْم  َي َرِّم وَن َما َحرََّم اللَّه  َوَرس ول ه  َوال َيِدين وَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحَّتَّ ي  ْعط وا

   1{.َصاِغر ونَ 

َنا(.قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  َكام   )َأو  أََبى ال ت َزاَم َأح 

 إذا ح كم عليه بشيء منها. 

ل َمٍة َأو  أصابها بنكاح(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )َأو  ز ن ا ب م س 
يِن:   َوَلْو ملَْ يَ ْثب ْت بِبَ ي َِّنة ، َبِل اْشت ِهَر بَ نْيَ اْلم ْسِلِمنَي. وََكذا َلو َقَذَف م ْسِلَمًة، قَاَل الشَّْيخ  َتِقي  الدِّ

َهَذا َصاحلََْناك ْم، َوأََمَر ِلَما ر ِوَي َعْن ع َمَر أَنَّه  ر ِفَع ِإلَْيِه ِذمِّيٌّ أَرَاَد اْسِتْكرَاَه م ْسِلَمة  َعَلى الزِّنَا، فَ َقاَل: َما َعَلى 
 َمْقِدِس.ِبِه َفص ِلَب ِف بَ ْيِت الْ 

؛ أِلَنَّ َضَرَره  اَل يَ ع م  اْلم ْسِلِمنَي، وهي الرواية األخرى عن اإلمام أمحد، والراجح األول.  وقيل اَل يَ ْنَتِقض 

 )َأو  َقط ع  الَطر يَق(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :
 أو أخاف املسلمني، انتقض عهده؛ ألنه يناف العهد. 

 )أو ذكر اهلل تعالى أو رسوله بسوء(. ِف َرمِحَه  اللَّه :قَ ْول  اْلم َصنِّ 
ْعت ه  ملا روي عنِ اْبِن ع َمَر رضي اهلل عنهما: ِإنَّ رَاِهًبا َيْشت م  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم؛ فَ َقاَل:  َلْو َسَِ

أِلَنَّ ِف َذِلَك َضَررًا َعَلى اْلم ْسِلِمنَي، وهو أوىل بنقض العهد من َلَقتَ ْلت ه ، ِإنَّا ملَْ ن  ْعِط اأْلََماَن َعَلى َهَذا، وَ 
 ااِلْمِتَناِع عن أداء اجلزية ومن ااِلْمِتَناِع ِمَن الصََّغاِر.

ل ٍم ب َقت ٍل(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )تَ َعدَّى َعَلى م س 
 ِد، وهو الراجح.َوقَ يََّد أَب و اخلَْطَّاِب اْلَقْتَل بِاْلَعمْ 

 )َأو  فَ تَ َنه َعن  د ين ه  انتقض عهده(. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : 
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 ألنه ضرر يعم املسلمني، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن جتسس، أو آوى جاسوساً.

ير (.) :َرمِحَه  اللَّه  اْلم َصنِّفِ  قَ ْول   َمام  ف يه  َكاأَلس   َوي َخي َّر  اإل  
َهَة ْرِبِّ بَ نْيَ رِقٍّ َوقَ ْتل  َوِمْن ِفَداء ، أِلَنَّه  َكاِفر  اَل أََماَن َله  َقَدْرنَا َعَلْيِه ِبَدارِنَا ِبَغرْيِ َعقْ احلَ  د ، َواَل َعْهد  َواَل ش ب ْ

 َذِلَك، َأْشَبَه اللِّصَّ احلَْْرِبَّ. 

ء (. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه :  )َوَمال ه  َفي 
َا ه َو تَاِبع  ِلَماِلِكِه َحِقيَقًة َوَقْد ا نْ ت ِقَض َعْهد  اْلَماِلكِ   ِف نَ ْفِسِه، َفَكَذا ِف أِلَنَّ اْلَماَل اَل ح ْرَمَة َله  ِف نَ ْفِسِه إَّنَّ

 َمالِِه.

د  ن َسائ ه  وَأو اَلد ه (. قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : َقض  َعه   )َواَل ي  ن  
َقض  َعْهد  ِنَسائِِه وَأْواَلِدِه بِنَ ْقِض َعْهِدِه؛ لوجود النقض منه دوهنم، فاختص حكمه به؛ ولقوله تعاىل: اَل ي  ن ْ 

  1}َوال َتزِر  َوازَِرة  ِوْزَر أ ْخَرى{.

ل ه  َوَلو  َكاَن َسبَّ النَّب يَّ َصلَّى قَ ْول  اْلم َصنِِّف َرمِحَه  اللَّه : َلَم َحر م  قَ ت    اللَّه  َعَلي ه  َوَسلََّم(. )فَإ ن  َأس 
  2لعموم قوله تعاىل: }ق ْل لِلَِّذيَن َكَفر وا ِإْن يَ ْنتَ ه وا ي  ْغَفْر َْل ْم َما َقْد َسَلَف{.

َله  »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:  وِلع م وِم قوله ْساَلم  جَي ب  َما قَ ب ْ   3«.اإْلِ

َا ََيْر م  قَ ْتل  َسابِّ النَِّبَّ  ، َوأَمَّا قَاِذف ه  َواْلِعَياذ  بِاَللَِّه تَ َعاىَل َوإَّنَّ ،  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم، إْن َكاَن َسبَّه  ِبَغرْيِ َقْذف 
.  فَ ي  ْقَتل  ِبك لِّ َحال 

 َوَجَزمَ . الصََّواب   ه وَ  َوَهَذا: ق  ْلت. مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َسبَّ  َمنْ  قَ ْتل   يَ تَ َعنيَّ  : اللَّه   َرمِحَه  املرداوي قال 
ْرَشاِد، ِف  ِبهِ  ، اْلم ْستَ ْوِعِب، َوَصاِحب   اخلَِْصاِل، ِف  اْلبَ نَّا َواْبن   اإْلِ  َواْخَتاَره  . َوَغي ْر ه مْ  َوالنَّْظم ، َواْلم َحرَّر 

ينِ  َتِقي   الشَّْيخ   َوذََكرَ . اخلِْاَلفِ  ِف  اْلَقاِضي  يَ تَ َعنيَّ  : الزَّرَْكِشي   قَالَ . اْلَمْذَهبِ  ِمنْ  الصَِّحيح   ه وَ  َذاهَ  َأنَّ : الدِّ
ل ه    َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َسبَّ  ِفيَمنْ  َأْصَحابَِنا، بَ ْعض   َوقَالَ : الشَّارِح   قَالَ . َأْسَلمَ  َوِإنْ  اْلَمْذَهِب، َعَلى قَ ت ْ

 4.َعَلْيهِ  َنصَّ  َأمْحَدَ  َأنَّ  َوذََكرَ . َحال   ِبك لِّ  ي  ْقَتل  : َوَسلَّمَ 

  

                                                            

 124سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 1
 38س ورَة  اأْلَنْ َفاِل: اآلية/  - 2
 رواه مسلم وتقدم خترجيه - 3
 (210/ 4ي )اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف للمرداو  -4

 



  

 171 

 الفهرس
 ............................................................................... 2 

 3 ....................................................................... الصَِّيامِ  كتاب

 12 ............................................................................ َفْصل  

 13 ............................................. :الصحة وشرط الوجوب شرط بني الفرق

 27 ...................................................................... الصَِّيامِ  س َنن  

 23 ............................................................................ َفْصل  

 20 ................................................................ اْلم ْفِطَراتِ  ِف  َفْصل  

 32 ............................................................................ َفْصل  

 34 ............................................................................ َفْصل  

 41 ............................................................... :الصَِّيامِ  ِمنَ  ي ْكَره   َما

 42 ................................................................. الصَِّيامِ  ِمنَ  ََيْر م   َما

 41 ................................................................. االْعِتَكافِ  ِكَتاب  

 42 .......................................................... :اإلعتكاف صحة شروط

 43 .............................................................. :اإلعتكاف مبطالت

 12 ...................................................................... احلَْجِّ  ِكَتاب  

 12 ....................................................................... احلَْجِّ  فضل

 10 .................................................................. احلَْج ؟ ف  ْرضَ  مَّت

ْحَرامِ  بَاب    23 ...................................................................... اإْلِ

 28 ............................................................. اإِلْحَرامِ  حَمْظ ورَاتِ  بَاب  

 



  

 172 

 02 ....................................................................... اْلِفْديَةِ  بَاب  

 83 ............................................................................ َفْصل  

 82 ............................................................................ َفْصل  

 83 .......................................................... َوَواِجَباتِهِ  احلَْجِّ  أَرَْكانِ  بَاب  

 33 ..................................................................... احَلجِّ  َواِجَبات  

َقاتِ  ِمنَ  اإِلْحَرام  : اأْلَوَّل    33 ........................................................ .املِي ْ

 33 ..................................................... .اللَّْيلِ  ِإىَل  ِبَعَرَفةَ  الو ق  ْوف  : الثَّاين 

ْزَدِلَفةَ  اْلَمِبيت   :الثَّاِلث  
 
 34 .......................................................... .بِامل

 34 ............................................................... .ِبًِِن  اْلَمِبيت  : الرَّاِبع  

 31 ............................................................. .اجلَِْمارِ  َرْمي  : اخلَاِمس  

 32 ........................................................ .الت َّْقِصري   أَوْ  احْلَْلق  : السَّاِدس  

 32 ............................................................. .اْلَوَداعِ  َطَواف  : السَّاِبع  

 30 ...................................................................... الع ْمَرةِ  أَرَْكان  

 38 .................................................................... الع ْمَرةِ  َواِجَبات  

 33 ....................................................................... الع ْمَرةِ  ن  س نَ 

 172 .......................................................................... َفْصل  

 170 .......................................................................... َفْصل  

ْحَصارِ  اْلَفَواتِ  بَاب    112 .......................................................... َواإْلِ

 112 .................................................................. األ ْضِحَيةِ  بَاب  

 123 .......................................................................... َفْصل  

 



  

 173 

 128 ................................................................. اْلَعِقيَقةِ  ِف  َفْصل  

 133 ................................................................... اجِلَهادِ  ِكَتاب  

 140 .......................................................................... فصل

 111 .......................................................................... فصل

 110 .......................................................................... فصل

 127 ................................................................. الذِّمَّةِ  َعْقدِ  بَاب  

 121 .......................................................................... َفْصل  

 123 .......................................................................... َفْصل  

 

 

 


