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 ا�ذكرات تم تفريغها سما?
ً
 ا�ذكرات تم تفريغها سما?
ً
 ا�ذكرات تم تفريغها سما?
ً
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    إعداد طالب وطاJات *ية ال(يعةإعداد طالب وطاJات *ية ال(يعةإعداد طالب وطاJات *ية ال(يعةإعداد طالب وطاJات *ية ال(يعة                                                                                                        
 انتساب مطورانتساب مطورانتساب مطورانتساب مطور

 
    زيدةزيدةزيدةزيدةنسخة مدققة و منسخة مدققة و منسخة مدققة و منسخة مدققة و م

STU/STU/STU/STU/هههه 

 
 
 

 ))))    كتب اهللا أجر Z من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جاريةكتب اهللا أجر Z من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جاريةكتب اهللا أجر Z من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جاريةكتب اهللا أجر Z من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جارية    ((((



    
    
    
    
    
    

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

 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه ` الطبعة ا^هائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكc من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاJات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 م تلوينها وتنسيقها �كون ` الطبعة ا^هائيةواخfنا أفضلها تدقيقاً وت 

 يصل للكمال nلو من اmطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فqجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه s ا�وضوع ا�خصص uلك s منتدى ا�ستوى اmاص با�ذكرة    
 com.s : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائمY y إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا6واب ل� من يعY y ذلك ويشار{نا فيه
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    ::::ا�قررا�قررا�قررا�قرر    مفرداتمفرداتمفرداتمفردات

 :تدرس فيه ا�وضو?ت اآلتية

    S     / الصيامالصيامالصيامالصيام: 
 الكفارة  يفسد الصيام ويوجب ما •

 وما يكره وما يستحب s الصوم  •

 حكم القضاء   •

 صوم ا�طوع  •

 .وأح�مه االعت�ف •

 : ا�جا�جا�جا�ج /      /

 ا�واقيت  •

 اإلحرام  •

 �ظورات اإلحرام •

 الفدية  •

 الصيدجزاء  •

 دخول مكة والطواف والس�   •

 صفة ا�ج والعمرة •

 اإلحصار  الفوات و •

.وا�قيقة ا�دي واألضحية •

 
 U     / ا�هادا�هادا�هادا�هاد: 

 الغنائم  •

 ا^فل  •

 ا�ان ، واuمة وأح�مها  •

 .العهد وما ينقض •

 :    اJيوعاJيوعاJيوعاJيوع /                                                     ٤

 �وط اJيوع •

 ف ال(يعة منها�أمy وموق •

 .عنها اJيوع ا�ن� •

 :ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع                                                                  

 :هما يسلم للطالب مرجعان أساسيان

  S     /ال(ح الكب�. 

 الروض ا�ربع �اشية العنقري/     /  
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    ))))SSSS((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::العنا� والعناوين الرئيسة �ذه ا�لقةالعنا� والعناوين الرئيسة �ذه ا�لقةالعنا� والعناوين الرئيسة �ذه ا�لقةالعنا� والعناوين الرئيسة �ذه ا�لقة

    الصيامالصيامالصيامالصيام    كتابكتابكتابكتاب
S   / yا�عني yوالعالقة ب 

ً
  .تعريف الصيام لغة و�?

 .حكم الصيام وم��ه من ا�ين /   /
U   / فرضية الصيام s األصل. 
T   / ا�كمة من �عية الصيام. 

�ستقنع، فهذا وسيكون �حنا معتمداً Y ما قرره وذكره الشيخ منصور اJهو¡ ر ه اهللا s كتابه الروض ا�ربع �ح زاد ا
 .هو ا�رجع األسا¤ s هذه ا�لقة وا�لقات القادمة بإذن اهللا

وفوائد أخرى من ، سن(حه ونعلق Y مضامينه مع ذكر فوائد ¥تارة من حاشية الشيخ عبد الر ن بن قاسم ر ه اهللا عليه
 .مصادر متنوعة تتمم اJحث s القضايا ال§ ¦ن بصدد ا�ديث عنها

SSSS            ////    تعريتعريتعريتعريyا�عني yوالعالقة ب 
ً
 والعالقة بy ا�عنيyف الصيام لغة و�?
ً
 والعالقة بy ا�عنيyف الصيام لغة و�?
ً
 والعالقة بy ا�عنيyف الصيام لغة و�?
ً
    ::::ف الصيام لغة و�?

الصيام لغة �رد اإلمساك يُقال للساكت صائم إلمساكه عن ال»م، ومنه الصيام لغة �رد اإلمساك يُقال للساكت صائم إلمساكه عن ال»م، ومنه الصيام لغة �رد اإلمساك يُقال للساكت صائم إلمساكه عن ال»م، ومنه الصيام لغة �رد اإلمساك يُقال للساكت صائم إلمساكه عن ال»م، ومنه : ": ": ": "قال ا�ؤلف ر ه اهللا تعا¨: تعريف الصيام لغةتعريف الصيام لغةتعريف الصيام لغةتعريف الصيام لغة
    """"إ® نذرت للر ن صوماإ® نذرت للر ن صوماإ® نذرت للر ن صوماإ® نذرت للر ن صوما""""

 "إمساك بنية عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص ¥صوصإمساك بنية عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص ¥صوصإمساك بنية عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص ¥صوصإمساك بنية عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص ¥صوص: ": ": ": "و¯ ال(عو¯ ال(عو¯ ال(عو¯ ال(ع
  هذا ا�قطع

ً
فالصيام كما قال ا�صنف ر ه ، من ±م ا�صنف ر ه اهللا تضمن s الفقرة األو° تعريف الصيام لغة و�?

 نََذرُْت لِلر¶ْ َِن َصْوماً {: ومن ذلك قوX تعا¨، ، فا�مسك عن ال»م يقال X صائم s اللغة"�رد اإلمساك�رد اإلمساك�رد اإلمساك�رد اإلمساك""""اهللا هو s اللغة 
·

 نََذرُْت لِلر¶ْ َِن َصْوماً إِ®
·

 نََذرُْت لِلر¶ْ َِن َصْوماً إِ®
·

 نََذرُْت لِلر¶ْ َِن َصْوماً إِ®
·

إِ®
َوْ 

ْ
َم ا¸

·
َكل

ُ
َوْ فَلَْن أ

ْ
َم ا¸

·
َكل

ُ
َوْ فَلَْن أ

ْ
َم ا¸

·
َكل

ُ
َوْ فَلَْن أ

ْ
َم ا¸

·
َكل

ُ
 . وا�مسك عن الطعام وعن ال(اب أيضا يقال X صائم s اللغة، وا�راد هنا الصيام عن ال»م} َم إِنِسّياً َم إِنِسّياً َم إِنِسّياً َم إِنِسّياً فَلَْن أ

إمساك بنية، عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص إمساك بنية، عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص إمساك بنية، عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص إمساك بنية، عن أشياء ¥صوصة، s زمن معy، من شخص : "أما تعريف الصيام s ال(ع فهو كما قال ا�صنف ر ه اهللا
    " " " " ¥صوص¥صوص¥صوص¥صوص

إشارة إ¨ �ط من �وط صحة الصيام وهو ا^ية، وسيأ¼ ال»م عليه إن  بنيةبنيةبنيةبنيةX وقو، مأخوذة من ا�ع« اللغوي إمساكإمساكإمساكإمساك*مة 
 .شاء اهللا مفصالً 

 Xفصيل، ا�قصود بها مفسدات الصيام: عن أشياء ¥صوصةعن أشياء ¥صوصةعن أشياء ¥صوصةعن أشياء ¥صوصةوقو�وجه ا Y تلك ا�فسدات Y وسيأ¼ ال»م. 
 Xوقوyزمن مع syزمن مع syزمن مع syزمن مع s :شمس، كما قال تعا¨هذا الزمن يبتدئ من طلوع الفجر ا6ا® إ¨ غروب ال :} َ ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãَُو َ ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãَُو َ ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãَُو َ ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãَُو

ليْلِ 
¶
 ال

َ
يَاَم إِ¨  الص·

ْ
وا Äتِم

َ
َفْجِر ُعم¶ أ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
ليْلِ ل

¶
 ال

َ
يَاَم إِ¨  الص·

ْ
وا Äتِم

َ
َفْجِر ُعم¶ أ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
ليْلِ ل

¶
 ال

َ
يَاَم إِ¨  الص·

ْ
وا Äتِم

َ
َفْجِر ُعم¶ أ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
ليْلِ ل

¶
 ال

َ
يَاَم إِ¨  الص·

ْ
وا Äتِم

َ
َفْجِر ُعم¶ أ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
 .}ل

 Xوهو ا�سلم ماً �عياً، ا�راد به هو من توافرت فيه �وط صحة الصيام، ¸كون الصوم صو: من شخص ¥صوصمن شخص ¥صوصمن شخص ¥صوصمن شخص ¥صوصوقو
 . العاقل غ� ا�ائض وا^فساء

    ما ` العالقة بy ا�ع« اللغوي وا�ع« ال(É؟ما ` العالقة بy ا�ع« اللغوي وا�ع« ال(É؟ما ` العالقة بy ا�ع« اللغوي وا�ع« ال(É؟ما ` العالقة بy ا�ع« اللغوي وا�ع« ال(É؟
فا�مسك عن ال»م ، ا�ع« اللغوي كما تقدم هو اإلمساك، ا�ع« ال(É أخص من ا�ع« اللغويإذا تأملنا ا�عنيy وجدنا 

لغة، وأما الصيام s ال(ع فهو إمساك خاص عن أشياء ¥صوصة و¯ زمن صائم لغة، وا�مسك عن الطعام وال(اب صائم 
هو أن ا�ع« ال(É أخص من ا�ع« اللغوي، فبينهما عموم : ¥صوص ومن شخص ¥صوص، فا^تيجة ال§ Êلص إ¸ها
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 .ا�ع« اللغوي أعم، وا�ع« ال(É أخصوخصوص مطلق، 
    حكم الصيام وم��ه من ا�ين حكم الصيام وم��ه من ا�ين حكم الصيام وم��ه من ا�ين حكم الصيام وم��ه من ا�ين     ////            ////

وأما فرضيته ف� متقررة  -وسيأ¼ إن شاء اهللا بيان �وط فرضيته-فرضه اهللا عز وجل Y عباده  فرض وواجبفرض وواجبفرض وواجبفرض وواجبام الصي
 . كما سيأ¼ الحقا إن شاء اهللا بالكتاب والسنة واإلÌاعبالكتاب والسنة واإلÌاعبالكتاب والسنة واإلÌاعبالكتاب والسنة واإلÌاع

بن عمر s وقد دل Y ذلك حديث ا، الر{ن الرابع من أرÍن اإلسالمالر{ن الرابع من أرÍن اإلسالمالر{ن الرابع من أرÍن اإلسالمالر{ن الرابع من أرÍن اإلسالمفهو أحد أرÍن اإلسالم، وهو : وأما م��ه من ا�ين
شهادة أن ال Ò إال اهللا وأن �مدا رسول شهادة أن ال Ò إال اهللا وأن �مدا رسول شهادة أن ال Ò إال اهللا وأن �مدا رسول شهادة أن ال Ò إال اهللا وأن �مدا رسول ، ، ، ، بÑ اإلسالم Ð YسبÑ اإلسالم Ð YسبÑ اإلسالم Ð YسبÑ اإلسالم Ð Yس(: الصحيحy وغ�هما أن ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم قال

فذكر صوم رمضان من ضمن األسس ال§ يقوم عليها بناء هذا  )وحج اJيتوحج اJيتوحج اJيتوحج اJيت، ، ، ، وصوم رمضانوصوم رمضانوصوم رمضانوصوم رمضان، ، ، ، وÓيتاء الزÍةوÓيتاء الزÍةوÓيتاء الزÍةوÓيتاء الزÍة، ، ، ، اهللا، وÓقام الصالةاهللا، وÓقام الصالةاهللا، وÓقام الصالةاهللا، وÓقام الصالة
 .ا�ين

UUUU            ////    ف s فاألصل s فاألصل s فاألصل s رضيته رضيته رضيته رضيته األصل    
Y ملها فنقول أنه دلÔ فرضية الصيام، يمكن أن Y والسنةوالسنةوالسنةوالسنة    الكتابالكتابالكتابالكتابفرضية الصيام فرضية الصيام فرضية الصيام فرضية الصيام     ومرادنا باألصل أي األدلة ا�الة    

     ....واإلÌاعواإلÌاعواإلÌاعواإلÌاع
 :األدلة من الكتاب

S   / ¨تعا Xيَايَايَايَا{: قو  
َ

Yَ يَاُم َكَما ُكتَِب  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·
ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 ك

َ
Yَ يَاُم َكَما ُكتَِب  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 ك

َ
Yَ يَاُم َكَما ُكتَِب  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 ك

َ
Yَ يَاُم َكَما ُكتَِب  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَن مِ  ك ِ

¶
uيَن مِ ا ِ
¶

uيَن مِ ا ِ
¶

uيَن مِ ا ِ
¶

uُكْم َيت¶ُقونَ ا
¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ن َقبِْلُكْم ل

¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ن َقبِْلُكْم ل

¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ن َقبِْلُكْم ل

¶
َعل

َ
وجه االستدالل } ن َقبِْلُكْم ل

 .أن ُكِتَب بمع« فُرض، فاآلية �Úة s فرضية الصيام: من اآلية
يَُصْمهُ {: قوX سبحانه /   /

ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل أن اهللا عز وجل s هذه اآلية أمر بصيام شهر : ووجه االستدالل }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶

يَُصْمه{اخلة Y الفعل ا�ضارع s قوX رمضان، ألن الالم ا�
ْ
يَُصْمهفَل
ْ
يَُصْمهفَل
ْ
يَُصْمهفَل
ْ
، هذه يسميها أهل اللغة الم األمر، إذاً الصيغة صيغة أمر} Üُفَل

 .واألمر عند األصو¸y يقتÝ الوجوب والفرضية
    ::::األدلة من السنةاألدلة من السنةاألدلة من السنةاألدلة من السنة

صيام من ا�ين نصوص متعددة دلت Y فرضية الصيام s رمضان، منها حديث ابن عمر ا�تقدم، فكما أنه يدل Y م�لة ال
 .وأنه أحد أرÍن اإلسالم؛ فهو أيضاً يدل Y فرضية الصيام

    ::::د¸ل اإلÌاعد¸ل اإلÌاعد¸ل اإلÌاعد¸ل اإلÌاع
فقد أÌع أهل العلم Y فرضية الصيام، وهذا اإلÌاع إÌاع قط�، و�ذا فإن فرضية الصيام كما يقول أهل العلم ` من 

ية الصيام وقامت عليه ا�جة؛ فإنه يعد àفراً مرتداً األمور ا�علومة من دين اإلسالم بالßورة، ولو أن شخصاً أنكر فرض
 .عن اإلسالم، ألنه مكذب هللا ومكذب لرسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم، ومكذب أيضاً �ا أÌعت عليه أمة اإلسالم

TTTT            ////    ا�كمة من �عية الصياما�كمة من �عية الصياما�كمة من �عية الصياما�كمة من �عية الصيام    
وقد ترشدنا ، د يظهر ^ا بعضهاوهذه ا�كم قد án بعضها وق، اهللا عز وجل عندما �ع الصيام �عه �كم عظيمة

 :نصوص الكتاب والسنة إ¨ بعض منها
 SSSS            ////    ،اآلية ال§ سبق     من أعظم حكم �عية الصيام أنه سبب جالب للتقوى،من أعظم حكم �عية الصيام أنه سبب جالب للتقوى،من أعظم حكم �عية الصيام أنه سبب جالب للتقوى،من أعظم حكم �عية الصيام أنه سبب جالب للتقوى s وهذه ا�كمة نص عليها ربنا جل وعال

يَاُم َكَما يَايَايَايَا{: ذكرها و` قوX تعا¨  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·
ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَاُم َكَماك  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَاُم َكَماك  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَاُم َكَماك  ُكتَِب َعلَيُْكُم الص·

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
     ك

َ
Yَ ُكتَِب 
َ

Yَ ُكتَِب 
َ

Yَ ُكتَِب 
َ

Yَ ُكْم َيت¶ُقونَ  ُكتَِب
¶
َعل

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم ل ِ

¶
uُكْم َيت¶ُقونَ ا

¶
َعل

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم ل ِ

¶
uُكْم َيت¶ُقونَ ا

¶
َعل

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم ل ِ

¶
uُكْم َيت¶ُقونَ ا

¶
َعل

َ
يَن ِمن َقبِْلُكْم ل ِ

¶
uا{  Xفقو

ُكْم َيت¶ُقونَ {
¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ل

¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ل

¶
َعل

َ
ُكْم َيت¶ُقونَ ل

¶
َعل

َ
فيه إشارة إ¨ أن أعظم حكمة �ع اهللا عز وجل الصيام من أجلها أنه وسيلة �حصيل ا�قوى، وا�قوى  }ل

إذ ال Ôاة وال فالح إال �ن Îâ با�قوى  مقصد من مقاصد أصحاب العقول والراغبون Ô sاة أنفسهم s ا�نيا واآلخرة،
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 .ولزم ا�قوى
 :الصوم يتجÎ فيه أمران عظيمان �اذا àن الصوم جاJاً للتقوى؟�اذا àن الصوم جاJاً للتقوى؟�اذا àن الصوم جاJاً للتقوى؟�اذا àن الصوم جاJاً للتقوى؟

 .هو اإلخالص هللا جل وعالهو اإلخالص هللا جل وعالهو اإلخالص هللا جل وعالهو اإلخالص هللا جل وعال /   األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
 وذلك أن الصوم عبارة عن كف، أي أن الصوم ليس مثل الصالة ف� عبادة ظاهرة، فمن رأى شخص متلبس بالصالة عرف
أنه يصç، أما الصيام فهو ليس إحداث فعل وÓنما هو عبارة عن كف وامتناع وÓمساك عن أشياء، و�ذا قد يكون بيننا و¯ 
�لسنا شخص صائم ومتلبس بهذه العبادة ومع ذلك ال ندري عنه، ومن هنا يتجs Î الصيام قضية اإلخالص هللا عز 

 .وجل
    ....وتعا¨وتعا¨وتعا¨وتعا¨هو مراقبة ا�و° تبارك هو مراقبة ا�و° تبارك هو مراقبة ا�و° تبارك هو مراقبة ا�و° تبارك     ////            األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®

بمع« استحضار إطالع اهللا جل وعال Y عبده، وجه ذلك أن الصائم nلو بنفسه، ويتمكن s خلوته من مقارفة تلك 
ا�شتهيات وا�منو?ت وا�حظورات حال الصيام، ما اuي Úجزه عن أن يأكل أو ي(ب أو يتعاè غ� هذين من مفسدات 

طالع اهللا جل وعال عليه ومراقبته X، فهو �راقبته لربه جل وعال يكف نفسه ال Úجزه عن ذلك إال استحضاره ا! الصيام؟
 .عن هذه األمور، هذه ا�كمة األو° و` حكمة منصوصة

    ا�كمة ا6انية أن s الصيام تقوية لإلرادة وتمريناً Y ضبط ا^فس ا�كمة ا6انية أن s الصيام تقوية لإلرادة وتمريناً Y ضبط ا^فس ا�كمة ا6انية أن s الصيام تقوية لإلرادة وتمريناً Y ضبط ا^فس ا�كمة ا6انية أن s الصيام تقوية لإلرادة وتمريناً Y ضبط ا^فس     ////            ////
جم بلجام ا�قوى فإنها 

ْ
رسلت همًال ولم تُل

ُ
àلفرس ا�موح ال تلبث أن تورد صاحبها ا�هالك، فا�ؤمن  ا^فس اإلنسانية إذا أ

فالصيام هو مدرسة عملية تعلم ا�سلم وتؤسس s نفسه ، �اجة إ¨ أن يضبط نفسه ويقوي إرادته ويكبح Ìاح شهواته
ه لكنه قوة اإلرادة وضبط ا^فس، ألن ا^فس تشت� األكل وال(ب؛ والصائم ìوع ويعطش ويرى الطعام وال(اب أمام

يمتنع عن ذلك رغبة فيما عند اهللا ومراقبة هللا، فتقوى بذلك إرادته Y �انبة ا�عاÌ s îيع أحواX و¯ Z أوقاته، ومن 
هنا يمكن �ن ابتç ببعض ا�حرمات السيما �رمات األكل وال(ب أن ìعل من الصيام عموماً منطلقاً للتوبة ا^صوح 

 çام، فمن ابت�ا هو �رم وضار با�ين واإلقالع اï ا�خدرات أو �ب ا�خان أو غ� ذلك ðب(ب ا�سكرات أو تعا
واJدن يمكن أن ìعل من صيام رمضان منطلقاً لإلقالع ا�ام وا�وبة ا^صوح عن هذه األمور ا�حرمة الضارة بدينه 

 .وببدنه
�حرمة؟ يقول لك أنا ال أستطيع االنف�ك عنها أنا أس� �ذه و{ث� من ا^اس إذا قلت X �اذا تقع s تعاð مثل هذه األمور ا

ا�طعومات وا�(وبات ا�حرمة، حاولت ولم أقدر، ¦ن نقول �ذا الشخص ها أنت s رمضان و�دة شهر àمل استطعت 
لشهر من عظم قدر وهيبة s أن تمتنع امتنا? تاماً طوال ا^هار عن مثل هذه األشياء، بل بعضهم يمتنع ¸ًال ونهاراً �ا �ذا ا

ا^فوس، إذاً هذا د¸ل أنك قادر ومستطيع، فلماذا ال ñعل الشهر الكريم وذلك الصيام العظيم منطلقاً ومعيناً للتوبة ا�امة 
 !من مثل هذه األشياء ؟

UUUU            ////    قدر نعمة اهللا عز وجل عليه بالطعام وال(اب Ñقدر نعمة اهللا عز وجل عليه بالطعام وال(ابا�كمة ا6ا6ة أنه من خالل الصيام يعرف الغ Ñقدر نعمة اهللا عز وجل عليه بالطعام وال(ابا�كمة ا6ا6ة أنه من خالل الصيام يعرف الغ Ñقدر نعمة اهللا عز وجل عليه بالطعام وال(ابا�كمة ا6ا6ة أنه من خالل الصيام يعرف الغ Ñا�كمة ا6ا6ة أنه من خالل الصيام يعرف الغ....    
ألن ا^عم ربما مع كcة تعاطيها وتوفرها يضعف استشعار ا^فس لعظم قدرها، فالشخص متعود Y أن ا�أكوالت 
وا�(وبات متوفرة عنده، فهو ال يذوق مس ا�وع، وال يعيش ألم العطش، و�ذا ال يستشعر عظم نعمة توفر الطعام 

ضان أو صام غ�ه، وجد مس ا�وع وجد Hاوة العطش؛ عرف وال(اب وا�شتهيات، إذا جاء هذا الشهر الكريم صام رم
قدر نعمة اهللا عز وجل عليه بتيس� الطعام وال(اب، و¯ الوقت نفسه يتذكر أكباداً جائعة وÓخواناً ñ Xمعهم به رابطة 
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وا�دب اuي اإلسالم ربما ?ش بعضهم صياماً دائماً ال s رمضان وحده؛ بل Ì sيع الشهور، نتيجة الفقر والقحط 
يعيشونه s بتانهم، وهذا Úمل ا�سلم Y ا�واساة واJذل والعطاء، و�ذا àن شهر رمضان وهو شهر الصيام شهر ا�واساة 

àن صÎ اهللا عليه وسلم أجود ا^اس، وÍن أجود ما يكون s رمضان حينما يلقاه جöيل فيدارسه القرآن، (واJذل، 
فهذا ا�ديث يبy أن رمضان X مزية، وهذه ا�زية ` أنه  ،)وسلم أجود با�m من الريح ا�رسلة فلرسول اهللا صÎ اهللا عليه

 .شهر ا�ود وشهر اإلحسان، �ا يتضمنه الصيام من تلك ا�عا® ال§ أ�ت إ¸ها
TTTT            ////    الصيام فوائد صحية : : : : من ا�كممن ا�كممن ا�كممن ا�كم s الصيام فوائد صحية أن s الصيام فوائد صحية أن s الصيام فوائد صحية أن s أن    

من الراحة، وتتابع الطعام وال(اب و{cتها ربما أثرت s ذلك ألن ا�هاز ا�ضø كسائر أجهزة اJدن Úتاج إ¨ نوع 
ا�هاز، فكون الشخص يمتنع طيلة ا^هار عن الطعام وال(اب هذا من شأنه أن يريح جهازه ا�ضø، و�ذا Ôد أن بعض 

ثر قول 
ُ
 �ثابتاً عن ا^Ï وهذا وÓن àن ليس حديثاً  ،)صوموا تصحوا(األطباء ينصح بالصيام لعالج بعض األمراض، وقد أ

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

    ))))////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    :نكمل عنا� ا�قدمة إ¨ كتاب الصيامنكمل عنا� ا�قدمة إ¨ كتاب الصيامنكمل عنا� ا�قدمة إ¨ كتاب الصيامنكمل عنا� ا�قدمة إ¨ كتاب الصيام

ËËËË            ////     تاريخ فرضية الصيام تاريخ فرضية الصيام تاريخ فرضية الصيام تاريخ فرضية الصيام    
فصام فصام فصام فصام انتù، ) هر شعبانs ش(قال ابن حجر s �ح األربعy  """"فرض صوم رمضان s السنة ا6انية من ا�جرةفرض صوم رمضان s السنة ا6انية من ا�جرةفرض صوم رمضان s السنة ا6انية من ا�جرةفرض صوم رمضان s السنة ا6انية من ا�جرة""""ا�صنف قال 

     تسع رمضاناتتسع رمضاناتتسع رمضاناتتسع رمضاناترسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم رسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم رسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم رسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم 
ً
 إÌا?
ً
 إÌا?
ً
 إÌا?
ً
 """"فرض s السنة ا6انية من ا�جرةفرض s السنة ا6انية من ا�جرةفرض s السنة ا6انية من ا�جرةفرض s السنة ا6انية من ا�جرة""""تعا¨ ، كما قال ا�ؤلف ر ه اهللا إÌا?

إنه s : "يقول -وهذا الكتاب مطبوع-ويقول ابن حجر ا�يثø وهو صاحب كتاب فتح ا�بs y �ح األربعy ا^ووية  
اء Y ذلك يكون ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم قد صام s حياته تسع رمضانات، ألن s السنة ا6انية وبن" شهر شعبان

úلم يصمها صSS  Îه، فسنة  SSللهجرة ومادام فرض s شهر شعبان فمعناه أن ا^Ï صام هذه السنة، وهو تو¯ s ربيع سنة 
وÓذا حسبنا من السنة ا6انية إ¨ السنة العا�ة وجدنا أن ا^Ï صÎ  اهللا عليه وسلم، ألنه تو¯ s ربيع قبل أن يهل رمضان،

    .اهللا عليه وسلم صام تسع رمضانات كما ذكر ا�صنف بإÌاع أهل العلم
    وهو ما يثبت به دخول الشهر وأح�م رؤية ا�الل وهو ما يثبت به دخول الشهر وأح�م رؤية ا�الل وهو ما يثبت به دخول الشهر وأح�م رؤية ا�الل وهو ما يثبت به دخول الشهر وأح�م رؤية ا�الل : : : : ا�وضوع ا6ا®ا�وضوع ا6ا®ا�وضوع ا6ا®ا�وضوع ا6ا®

    :âته عدة عنا� نذكر منها s هذه ا�لقةâته عدة عنا� نذكر منها s هذه ا�لقةâته عدة عنا� نذكر منها s هذه ا�لقةâته عدة عنا� نذكر منها s هذه ا�لقة
S   / يوماً ثبوت دخول الشهر بر yؤية ا�الل، أو إكمال شعبان ثالث. 
 .حكم العمل s ا�ساب الفلý إلثبات دخول الشهر أو إم�ن رؤية ا�الل /   /

 .وسأذكر اmالف s هذه القضية وأدلة ± الفريقy مع مناقشة القول ا�رجوح وبيان الصحيح s هذه ا�سألة
SSSS            ////    يوماً ثبوت دخول الشهر برؤية ا�الل أو إكماثبوت دخول الشهر برؤية ا�الل أو إكماثبوت دخول الشهر برؤية ا�الل أو إكماثبوت دخول الشهر برؤية ا�الل أو إكما yيوماً ل شعبان ثالث yيوماً ل شعبان ثالث yيوماً ل شعبان ثالث yل شعبان ثالث....    

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

يَُصْمهُ {{{{    ::::ìب صوم رمضان برؤية هالX لقوX تعا¨ìب صوم رمضان برؤية هالX لقوX تعا¨ìب صوم رمضان برؤية هالX لقوX تعا¨ìب صوم رمضان برؤية هالX لقوX تعا¨""""
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته ((((    ممممولقوX عليه السالولقوX عليه السالولقوX عليه السالولقوX عليه السال    }}}}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶

ا�صنف ذكر ^ا األمر األول بما يثبت به دخول الشهر وهو رؤية ا�الل، فمÂ رأى ا�الل شخص توافرت  )")")")"وأفطروا لرؤيتهوأفطروا لرؤيتهوأفطروا لرؤيتهوأفطروا لرؤيته
    .مÂ ما ثبتت رؤية ا�الل ثبوتاً �عياً وجب Y ا�سلمy الصيام -وسيأ¼ ذكرها إن شاء اهللا-فيه �وط معينة 
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يَُصْمهُ {{{{: ا�صنف استدل بقوX تعا¨
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل وهذا مبY Ñ تفس� الشهود برؤية ا�الل، وهذا من      }}}}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶

 .رؤية ا�الل: األقوال ال§ قيلت s تفس� الشهود ا�ذكور s اآلية، وهو أن ا�راد به
وا�ديث  ))))وا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصومصومصومصوم((((: وأما د¸ل السنة فهو حديث ثابت s الصحيحy وغ�هما، وا�صنف ذكره بلفظ

 إ¨ ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم، وX لفظ آخر لم يذكره ا�ؤلف 
ً
جاء s الصحيحy من حديث أ� هريرة ر� اهللا عنه مرفو?

ث �يح فهذا ا�دي )إذا رأيتم ا�الل فصوموا، وÓذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُلم¶ عليكم فصوموا ثالثy يوماً (ر ه اهللا وهو 
 .يكون إذا رأينا هالل شوال -وهو انقضاء الصيام-بأن الصيام ìب برؤية ا�الل، وأن اإلفطار أيضاً 

 إ¨ ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم أنه قال
ً
وال ، ال تصوموا حÂ تروا ا�الل: (أيضاً من األحاديث حديث ابن عباس مرفو?

ا�ديث رواه اإلمام مالك s ا�وطأ وأبو داوود والfمذي  )ثالثy تفطروا حÂ تروه، فإن ُلم¶ عليكم فأكملوا العدة
 .والنسا�، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم
و¯ بعضها ا^� عن الصيام قبل رؤية ا�الل، ïا ، فهذه األحاديث وغ�ها تبy االعتماد Y الرؤية s إثبات دخول الشهر

 .مد s ثبوت دخول الشهر هو رؤية ا�الليدل Y أن الُمعت
شهر شعبان هو الشهر اuي يسبق رمضان، ومعلوم أن  هو إكمال شعبان ثالثy يوماً،هو إكمال شعبان ثالثy يوماً،هو إكمال شعبان ثالثy يوماً،هو إكمال شعبان ثالثy يوماً،    ::::ïا يثبت به دخول الشهرïا يثبت به دخول الشهرïا يثبت به دخول الشهرïا يثبت به دخول الشهر    األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®

�ال أن  يوماً، وال يمكن U0يوماً وÓما أن يكون  �/الشهور العربية ال تزيد Y ثالثy يوماً، الشهر العر� إما أن يكون 
 Y يزيدU0  ،ولو لم نر ا�الل Âيوماً فإنه يثبت بذلك دخول شهر رمضان، ح yيوماً، و�ذا إذا أكملنا عدة شعبان ثالث

هذا بالنسبة �الل شوال، ألن رمضان أيضاً كغ�ه  )فإن ُغم عليكم فصوموا ثالثy يوماً (: و�ذا قال صÎ اهللا عليه وسلم
 .كن أن يزيد Y ثالثy يوماً من الشهور العربية ال يم

    ....حكم العمل با�ساب الفلs ý إثبات دخول الشهرحكم العمل با�ساب الفلs ý إثبات دخول الشهرحكم العمل با�ساب الفلs ý إثبات دخول الشهرحكم العمل با�ساب الفلs ý إثبات دخول الشهر    ////            /
باستعراض �يع �اريخ هذه القضية وÓثارتها Ôد أنه s عهد رسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم وعهد السلف الصالح 

أثبتوا بذلك أثبتوا بذلك أثبتوا بذلك أثبتوا بذلك بدخول الشهر  وق وق وق وق 				öهöهöهöهموثموثموثموث    عدلعدلعدلعدل    شاهدشاهدشاهدشاهديعتمدون Y األمرين ا�تقدمs y إثبات دخول الشهر، فإذا شهد 
، وÓن لم يوجد شاهد أكملوا شعبان ثالثy يوماً فإنهم أيضا يصومون، وجرى األمر Y هذا دخول الشهر وصام ا�سلموندخول الشهر وصام ا�سلموندخول الشهر وصام ا�سلموندخول الشهر وصام ا�سلمون

والعمل Y هذا، ثم ظهر خالف حادث s هذه القضية، حيث ذهب بعض الفقهاء إ¨ أنه s حالة اإلغمام أي حالة وجود 
yول بÚ وز العمل با�ساب غيمì رؤية ا�الل yقال بهذا بعض الفقهاء، بعد  بالنسبة للحاسب بذات نفسه،بالنسبة للحاسب بذات نفسه،بالنسبة للحاسب بذات نفسه،بالنسبة للحاسب بذات نفسه، ا^اس وب

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

 . بأن رؤية الشاهد تَُرد إذا قرر الفلكيون استحالة رؤية ا�الل �لك الليلة ال§ ذكر الشاهد أنه شاهد ا�الل فيها
yينقسمون إ¨ قسم ýو�ذا القائلون باعتبار ا�ساب الفلyينقسمون إ¨ قسم ýو�ذا القائلون باعتبار ا�ساب الفلyينقسمون إ¨ قسم ýو�ذا القائلون باعتبار ا�ساب الفلyينقسمون إ¨ قسم ýو�ذا القائلون باعتبار ا�ساب الفل:::: 

 .لشهر و¯ ن� إم�نية رؤية ا�الل ورد الشهادة بهيقولون باعتباره s إثبات دخول ا :األول
يقولون ال نثبت دخول الشهر با�ساب الفلý، ولكن إذا شهد شاهد Y رؤية ا�الل s ¸لة قرر ا�ساب الفلý  :وا6ا®

الفلs ý ا^�، وال أنه ال يمكن أن يُرى فيها ا�الل فإننا نرد تلك الشهادة، و�ذا يعö بعضهم يقولون ¦ن نعمل با�ساب 
 .نعمل به s اإلثبات

هذه القضية ال بد أن نتعرف إ¨ أدلة القائلy باعتبار ا�ساب الفلý ونناقشها، وأما بالنسبة ألدلة اعتبار الرؤية دون 
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بل قليل ` ا�ساب فقد تقدمت اإلشارة إ¨ �ء منها، األدلة ا�الة Y اعتبار رؤية ا�الل وال§ سبق ذكر طائفة منها ق
فهذا ا�ديث ينù عن الصيام إال  )ال تصوموا حÂ تروا ا�اللال تصوموا حÂ تروا ا�اللال تصوموا حÂ تروا ا�اللال تصوموا حÂ تروا ا�الل(أيضاً دالة Y أنه ال يعتمد Y غ� ا�الل كما s حديث 
    .إذا ُرؤي ا�الل، ولم يذكر اعتبارا للحساب الفلý أو غ�ه

ýالقائلون باعتبار ا�ساب الفلýالقائلون باعتبار ا�ساب الفلýالقائلون باعتبار ا�ساب الفلýا القائلون باعتبار ا�ساب الفل 
�اH بقوة نتيجة أن ا�ساب الفلý هؤالء �م حجج، وهذه القضية أث�ت s الع
ث�ت هذه القضية وتثار، وُدرست هذه القضية s هيئة 

ُ
تطور وأنشئت X �امع ومراصد s بقاع العالم اإلسال�، و�ذا أ

اء كبار العلماء ومن قبل ا�جمع الفق� ا�ابع �نظمة ا�ؤتمر اإلسال�، وخرج أو�ك ا�جتمعون بقرارات سأش� إ¸ها إن ش
اهللا بعد مناقشة هذه القضية وذكر أدلة الفريقy، عند الfجيح سأستأنس بتلك القرارات ال§ قررتها تلك ا�جامع 

 .العلمية
طبعاً ا�جمع الفق� ا�ابع �نظمة ا�ؤتمر اإلسال� قبل أن يبحثوا هذه القضية قُدمت �م �وث متعددة s هذا ا�وضوع 

لفق� s ا�جت ا6ا® من العدد ا6الث، واJاحث سيجد هناك �وثا شÂ ونقاشات علمية، و` منشور s �لة ا�جمع ا
وسأmص s هذه العجالة �ثاً يعد جامع s هذا ا�وضوع، قدمه للمجمع الشيخ بكر أبو زيد ر ه اهللا تعا¨ وهو رئيس 

 . عليه مناقشة من تلك األدلة ا�جمع للمجمع، وسأذكر من خالل ا�لخص أدلة الفريقy مع بيان ما يرد
Y اعتبار الرؤية هو Y عدم اعتبار Y اعتبار الرؤية هو Y عدم اعتبار Y اعتبار الرؤية هو Y عدم اعتبار Y اعتبار الرؤية هو Y عدم اعتبار وهم Ìهور العلماء أكc العلماء سلفا وخلفا وÌاه� اmلف *هم وهم Ìهور العلماء أكc العلماء سلفا وخلفا وÌاه� اmلف *هم وهم Ìهور العلماء أكc العلماء سلفا وخلفا وÌاه� اmلف *هم وهم Ìهور العلماء أكc العلماء سلفا وخلفا وÌاه� اmلف *هم     الفريق األول

 ....ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^���� أو اإلثبات أو اإلثبات أو اإلثبات أو اإلثبات
 :�م عدة أدلة باعتبار ا�سابباعتبار ا�سابباعتبار ا�سابباعتبار ا�سابالقائلون : الفريق ا6ا®
وهو  )فإن غم عليكم فاقدروا Xفإن غم عليكم فاقدروا Xفإن غم عليكم فاقدروا Xفإن غم عليكم فاقدروا X(: م �ديث ابن عمر واuي يقول فيه ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلماستدل بعضه ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول

تروا ا�الل تروا ا�الل تروا ا�الل تروا ا�الل  إنما الشهر تسعة وع(ون يوما فال تصوموا حÂإنما الشهر تسعة وع(ون يوما فال تصوموا حÂإنما الشهر تسعة وع(ون يوما فال تصوموا حÂإنما الشهر تسعة وع(ون يوما فال تصوموا حÂ(: ولفظه UËUمذكور s كتاب الروض مع ا�اشية s صفحة 
X تروه فإن غم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه فإن غم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه فإن غم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه فإن غم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا ح(  يف�وجه االستدالل Xون قو)X فاقدرواX فاقدرواX فاقدرواX معناه  )فاقدرواX احسبواX احسبواX احسبواX فهو خطاب احسبوا ،

 . �ن خصه اهللا بهذا العلم وهو علم ا�ساب
إنّا أمة إنّا أمة إنّا أمة إنّا أمة (يستدل بعضهم بما ورد s صحيح اJخاري من حديث ابن عمر أن الرسول صÎ اهللا عليه وسلم قال  ::::وا�¸ل ا6ا®وا�¸ل ا6ا®وا�¸ل ا6ا®وا�¸ل ا6ا®

إنّا أمة إنّا أمة إنّا أمة إنّا أمة (وجه االستدالل يقولون  )عة وع(ين ومرة ثالثyعة وع(ين ومرة ثالثyعة وع(ين ومرة ثالثyعة وع(ين ومرة ثالثyأمية ال نكتب وال ¦سب، الشهر هكذا، وأشار بيده يعÑ مرة تسأمية ال نكتب وال ¦سب، الشهر هكذا، وأشار بيده يعÑ مرة تسأمية ال نكتب وال ¦سب، الشهر هكذا، وأشار بيده يعÑ مرة تسأمية ال نكتب وال ¦سب، الشهر هكذا، وأشار بيده يعÑ مرة تس
ثم بy أن األمة األمية تعتمد Y عالمات ظاهرة، فالشهر إما تسعة وع(ين وÓما ثالثy يوماً،  )أمية ال نكتب وال ¦سبأمية ال نكتب وال ¦سبأمية ال نكتب وال ¦سبأمية ال نكتب وال ¦سب

 -كما يقول األصو¸ون-يقولون اآلن األمة تعلمت ولم تعد أمة اإلسالم ا¸وم أمة أمية، وصار فيها فلكيون مهرة، وا�كم 
يدور مع علته وجوباً وعدماً، فلما àنت األمة أمية àنت تعتمد فقط Y األمور ا�حسوسة الظاهرة و` رؤية ا�الل، و�ا 
انتقلت األمة هذه ا^قلة العظيمة وصارت متعلمة àتبة حاسبة ينب� �ا أن تأخذ بمعطيات هذا ا�قدم العلø وبا�ا� 

 .هذا تقرير لوجه استدالل أصحاب هذا الفريق من هذا ا�ديث، Y ا�ساب الفلýتعتمد أيضا 
يقولون إن نتائج علم ا�ساب الفلý قطعية، والقط� ال nالف ال(ع، إذاً نتائج ا�ساب الفلý ال  ::::وا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الث

 .�الف ال(ع، هذا هو تقرير الستدال�م من خالل مقدمتy ونتيجة
 ^ yيتب Âهو الصواب البد من مناقشة األدلة، ح yي يظهر أن الصوابا أي القولuي يظهر أن الصوابواuي يظهر أن الصوابواuي يظهر أن الصوابواuوا     yبعدم اعتبار بعدم اعتبار بعدم اعتبار بعدم اعتبار هو مع القائل

 .ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^ا�ساب الفلý سواء s ا^���� أو s اإلثبات أو s اإلثبات أو s اإلثبات أو s اإلثبات
وحÂ يتم ^ا هذا الfجيح؛ وهذا الfجيح هو اuي اعتمدته هيئة كبار العلماء s قرارها اuي صدر منها بعد أن اجتمعت 
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 :نناقش أدلة القائلy باعتبار هذا ا�سابهذه القضية، حÂ يتم ^ا هذا الfجيح ال بد أن �راسة 
، أتموا الشهر ثالثy يوماأتموا الشهر ثالثy يوماأتموا الشهر ثالثy يوماأتموا الشهر ثالثy يومانقول ليس ا�راد هنا ا�ساب، بل يعÑ ) إن غم عليكم فاقدروا Xإن غم عليكم فاقدروا Xإن غم عليكم فاقدروا Xإن غم عليكم فاقدروا X(وهو قضية  ::::د¸لهم األولد¸لهم األولد¸لهم األولد¸لهم األول

ا�اكم بسند صحيح أن ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم وا�¸ل Y ذلك أن s حديث ابن عمر نفسه s رواية عند اJيه� و
إذاً هذه الرواية ا�ملة األخ�ة منها تف� ا�ملة ال§  )فإن غم عليكم فاقدروا X أتموه ثالثyفإن غم عليكم فاقدروا X أتموه ثالثyفإن غم عليكم فاقدروا X أتموه ثالثyفإن غم عليكم فاقدروا X أتموه ثالثy(قال s هذا ا�ديث 

لقوX  استدلوا بها، وهذا هو اuي يوافق األحاديث األخرى ال§ سبق أن ذكر طائفة منها، و�ذا àن ا�فس� الصحيح
)X فاقدرواX فاقدرواX فاقدرواX يوماً : هو )فاقدروا yيوماً أتموه ثالث yيوماً أتموه ثالث yيوماً أتموه ثالث yأتموه ثالث.... 

، وا�ع« أن هذه األمة خö وليس تعليالً هو ) إنا أمة أميةإنا أمة أميةإنا أمة أميةإنا أمة أمية(أقول إن قوX ) إنّا أمة أمية ال نكتب وال ¦سبإنّا أمة أمية ال نكتب وال ¦سبإنّا أمة أمية ال نكتب وال ¦سبإنّا أمة أمية ال نكتب وال ¦سب( ::::د¸لهم ا6ا®د¸لهم ا6ا®د¸لهم ا6ا®د¸لهم ا6ا®
يعلمها اmاص والعام من ر ة اهللا عز وجل بها وتيس�ه �ا أمر دينها ورفعه ا�رج عنها جعل عباداتها منوطة بأمور ظاهرة 

والعالم وا�اهل والكب� والصغ�، فجعل اهللا جل وعال الصالة منوطة بتحرÍت األفالك الشمس والقمر، صالة ا�غرب إذا 
 Âهذه األمة ح Y نما ` أمور ظاهرة، وهذا من تيس� اهللاÓتاج إ¨ معرفة وال إ¨ حساب وâ غربت الشمس وهذه أمور ال

 .دها من تأدية عباداتهم بي� وسهولةيتمكن Ìيع أفرا
فهذا ا�ديث يبy وön أن هذه األمة أمة ي� اهللا أمر دينها فأنيطت عباداتها بأمور ظاهرة، فهو خö وليس تعليًال، بل إن 

 Xألن قو ،ýعدم اعتبار ا�ساب الفل Y الشهر هكذا وهكذا"هذا ا�ديث د¸ل "Y أمور  فيه بيان أن هذه األمة تعتمد
�سوسة، وهذا من تيس� اهللا عز وجل �ا ورفعه ا�رج عنها، ف� تعتمد s عباداتها Y أمور ظاهرة �سوسة واضحة 
للعيان فليست �اجة إ¨ حساب ا�اسبy وال إ¨ أقوال الفلكيs y هذه القضية، وهذا من تيس� اهللا عز وجل Y هذه 

واسعاً وال أن تضيق ما وسعه اهللا �ا فيه، فما دام اهللا عز وجل وسع ^ا فيها فينب� أن  األمة، وال ينب� �ذه األمة أن âجر
 s ýنقبل سعة اهللا جل وعال، وأن نأخذ بما أخذ به سلف هذه األمة من اعتبار رؤية ا�الل من غ� نظر للحساب الفل

 .هذه القضية

    ))))UUUU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

 .ا�كم إذا لم يُرى ا�الل ¸لة ا6الثy من شعبان- .الثتتمة مناقشة ا�¸ل ا6-
 . وحكم صوم يوم الشك والغيم-

    ::::نكمل ونناقش د¸لهم ا6الثنكمل ونناقش د¸لهم ا6الثنكمل ونناقش د¸لهم ا6الثنكمل ونناقش د¸لهم ا6الث
قضية أن نتائج علم ا�ساب الفلý قطعية والقط� ال nالف ذكرنا أن من أبرز أدلة القائلy باعتبار ا�ساب الفلý هو 

ýال �الف ال(ع فيجب األخذ بها ال(ع، إذاً نتائج علم ا�ساب الفل . 
، و` قضية أن العلوم القطعية ال �الف ال(ع ا�قدمة ا6انيةا�قدمة ا6انيةا�قدمة ا6انيةا�قدمة ا6انيةنقول هو يتكون من مقدمتy ونتيجة،  ::::و�ناقشة هذا ا�¸لو�ناقشة هذا ا�¸لو�ناقشة هذا ا�¸لو�ناقشة هذا ا�¸ل

هذه مقدمة مسلمة ليست �ل نقاش، ألن العلوم الكونية ` َيَعرÄف �ا وضعه اهللا عز وجل s هذا الكون، واهللا عز وجل 
اuي خلق الكون هو اuي أنزل ال(ع، وال يمكن �ال أن تتناقض ا�قائق الكونية مع ا�قائق ال(عية، ألنه Zٌ من عند 

 .اهللا جل وعال، إذن هذا أمر ال إش�ل فيه
  ، ما مدى صحة هذا القول؟أن نتائج حساب العلم الفلý قطعية: و` قو�م، ا�قدمة األو°ا�قدمة األو°ا�قدمة األو°ا�قدمة األو°وÓنما �ل ا�ناقشة هو 

مة، نستطيع القول أن هذا القول غ� مسلم
ّ
 :وبرهان عدم التسليم بها ما يç، فهذه ا�قدمة غ� مَسل
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ال يمكن أن Ôزم بقطعية معلومة أو علم من العلوم إال بد¸ل قط� يقيÑ، و¦ن ليس عندنا د¸ل قضية القطعية،  ////            أوال

ال خö بعض الفلكيy، واöm دال�ه ظنية وليست قطعية كما هو ، ليس عندنا إقط� يقيÑ يفيد أن تلك ا^تائج قطعية
 .معلوم

وما دام ا�تخصصون s هذا الفن وُجد ، الفلكيy يوجد منهم من يقول أن بعض نتائج علم ا�ساب الفلý ظنية ////            ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
نسبة لغ� ا�تخصصy قد ال قد يقول قائل بال، منهم من يقول بعدم القطعية فهذا àٍف s ا�اللة Y عدم القطعية

يستوعبون قطعية معلومة من ا�علومات ال§ ربما تكون عند أهل ا�خصص قطعية، وهذا ظاهر، لكن أن يوجد أناس 
هذا �د ذاته ينسف القطعية من أصلها، إذ إن ا�قدمات ال§ ! متخصصون s هذا الفلك ومع ذلك ينازعون s القطعية

 .àنت دال�ها قطعية كما يزعمون لعرفها أقرانهم من ا�تخصصs y هذا الفن، ولََما نازعوا فيهايتوصل بها إ¨ القطعية لو 
قرر الفلكيون استحالة رؤية هالل الفطر ¸لة ST0ã úوهو أمر حصل وشوهد ويعرفه ا�ميع وهو ما حصل ?م  ////            ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 

s `و yمن رمضان، فثبت دخول شهر شوال ¸لة ا6الث yالواقع ¸لة ا6الث S  شوال، ثبت بع(ين شاهداً *هم يشهدون
 .بأنهم رأوا ا�الل

هذا مثال واق� وتاري� ينقض قضية القطعية، هل األقرب إ¨ الصواب؛ أو هل اuي يمكن تصديقه هو خö شخص 
شك أن العقل  ال! يعتمد Y حسابات أو خö ع(ين شخص يعتمدون Y �ء �سوس رأوا بأعينهم هالل شهر شوال؟

وال(ع يقتÝ اعتبار رؤية أو�ك الشهود، وال شك أنه Y األقل s تلك السنة أخطأت مزاعم من زعم بأن ا�الل ال 
يمكن أن يُرى تلك الليلة، و�رد اmطأ ولو s سنة واحدة ينسف قضية القطعية ألن ا�علومات القطعية ا¸قينية s أي 

رق إ¸ها احتمال اmطأ، فمجرد أنه وجد s سنة من السنوات خطأ فهذا àٍف s نسف علم من العلوم ال يمكن أن يتط
 .قضية القطعية ا�زعومة

Z s سنة �رج تقاويم فلكية تصدر عن جهات فلكية أو أفراد فلكيâ ،yدد  اختالف تقاويم الفلكيy،قضية  ////            رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
اuي يتأمل s هذه ا�قاويم ويقارن بينها ìد أنه قد يوجد اختالف s فيها بدايات األشهر اعتماداً Y ا�ساب الفلý، و

إثبات أوائل بعض األشهر، ووجود هذا االختالف د¸ل واضح Y أن هذه ا^تائج ليست قطعية، إذ القط� ال يمكن أن 
 . يقع فيه اختالف عند ا�تخصصs y الفلك

وهذا ما أ�ت إ¸ه سابقاً أنه القرار اuي  ،ار علم ا�ساب الفلýار علم ا�ساب الفلýار علم ا�ساب الفلýار علم ا�ساب الفلýالصواب عدم اعتبالصواب عدم اعتبالصواب عدم اعتبالصواب عدم اعتبومن خالل هذه ا�ناقشة تبy أن 
توصلت إ¸ه هيئة كبار العلماء �ا اجتمعت �ناقشة هذه القضية، وقرار ا�يئة موجود s فتاوى اللجنة ا�ائمة للبحوث 

 .S0Tالعلمية واإلفتاء s ا�جت العا� صفحة 
مة ا�ؤتمر اإلسال� �ث هذه القضية، وقُدمت إ¸ه �وث s شأنها، وÍن نص أيضاً أ�ت أن ا�جمع الفق� ا�ابع �نظ
ìب االعتماد Y الرؤية، ويستعان با�ساب الفلý وا�راصد مرا?ة لìب االعتماد Y الرؤية، ويستعان با�ساب الفلý وا�راصد مرا?ة لìب االعتماد Y الرؤية، ويستعان با�ساب الفلý وا�راصد مرا?ة لìب االعتماد Y الرؤية، ويستعان با�ساب الفلý وا�راصد مرا?ة لألألألألحاديث حاديث حاديث حاديث ((((القرار اuي توصل إ¸ه ا�جتمعون يقول 

ريد بها فاالعتماد Y الرؤية كما دلت Y ذلك ا^صوص، وأم ))))ا^بوية وا�قائق العلميةا^بوية وا�قائق العلميةا^بوية وا�قائق العلميةا^بوية وا�قائق العلمية
ُ
ا االستعانة با�ساب الفلý إذا أ

االستعانة â sديد ا��ن اuي يمكن أن يfاءى فيه ا�الل أو s معرفته �يث يتوصل الرا� إ¨ رؤية ا�الل s هذا 
ا غ� ا��ن فهذا ال بأس به، لكن أن نن� أو نكذب الشاهد اuي أخö وشهد برؤية ا�الل بناء Y ا�ساب الفلý فهذ

 .صحيح
 Xواآلراء حو ýفقرة اعتبار ا�ساب الفل Y هذه القضية وبهذا أكون قد فرغت من ال»م s هذا ما يمكن أن نلخصه
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 .وبيان الراجح s هذه القضية
UUUU            ////    من شعبان، وحكم صوم يوم الشك والغيم yمن شعبان، وحكم صوم يوم الشك والغيما�كم إذا لم يَُر ا�الل ¸لة ا6الث yمن شعبان، وحكم صوم يوم الشك والغيما�كم إذا لم يَُر ا�الل ¸لة ا6الث yمن شعبان، وحكم صوم يوم الشك والغيما�كم إذا لم يَُر ا�الل ¸لة ا6الث yا�كم إذا لم يَُر ا�الل ¸لة ا6الث::::    

y من شعبان فاألصل أننا إذا لم نره ¸لة ا6الثy من شعبان كما دلت Y ذلك األحاديث إذا لم ير ا�الل ¸لة ا6الث
 .ا�تقدمة فإننا نكمل شعبان ثالثy يوماً وال نصوم، فإذا أكملناه ثالثy يوماً فإنه بذلك يثبت دخول الشهر

ا�كم إذا لم " -صنف بهذا العنوان فنقوليعÑ ¦ن يمكن أن نعنون ل»م ا�–ا�صنف ر ه اهللا يقول âت هذا العنوان 
فإن لم يَر ا�الل مع صحٍو ¸لة ا6الثy " : يقول ا�صنف ر ه اهللا" ير ا�الل ¸لة ا6الثy وحكم صوم يوم الشك والغيم

 بأن àن s -أي دون هالل رمضان-ألنه يوم الشك ا�ن� عنه، وÓن حال دونه  و{ره الصوممن شعبان أصبحوا مفطرين، 
 ٌfَمن شعبان غيم أو َق yة–مطلعه ¸لة ا6الثöحريك؛ أي غ�ب صومه،  فظاهر ا�ذهبو{ذا دخان؛  -باì- أي صوم يوم

وهو ا�ذهب عند األصحاب، ون
وه وصنفوا فيه : "حكماً ظنياً احتياطياً بنية رمضان، قال s اإلنصاف -تلك الليلة
 .انتù" أ د تدل عليه ا�صانيف، وردوا حجج ا�خالف، وقالوا نصوص

وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأ� هريرة وأنس ومعاوية و?ئشة وأسماء ابنّ§ أ� بكر الصديق ر� اهللا عنهم 
إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ ترو ا�الل، وال تفطروا حÂ تروه، فإن ُغم إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ ترو ا�الل، وال تفطروا حÂ تروه، فإن ُغم إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ ترو ا�الل، وال تفطروا حÂ تروه، فإن ُغم إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ ترو ا�الل، وال تفطروا حÂ تروه، فإن ُغم (لقوX صÎ اهللا عليه وسلم 

àن عبد اهللا بن عمر إذا م� من الشهر تسعة وع(ون يوماً يبعث من ينظر X ا�الل فإن : "قال نافع )XXXXعليكم فاقدروا عليكم فاقدروا عليكم فاقدروا عليكم فاقدروا 
 ".ُر� فذاك، وÓن لم يَر ولم Úَُْل دون منظره سحاب وال قf أصبح مفطرا، وÓن حال دون منظره سحاب أو قf أصبح صائماً 

وقد ف�ه ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إ¨ ، �/ومع« اقدروا X أي ضيقوا بأن ìُعل شعبان  
تفس�ه، وìزئ صوم ذلك ا¸وم إن ظهر منه، وتصÎ الfاويح تلك الليلة، وìب إمساكه Y من لم يبيت نيته، ال عتق أو 

 .ا�ربعانتù ±م الشيخ منصور اJهو¡ s هذه القضية من خالل كتابه الروض  "طالق معلق برمضان
: ا�صنف ر ه اهللا فصل s هذه القضية Y حا�yوقفات حول هذه القضية مع ±م ا�صنف ر ه اهللا توضيحاً وبياناً، 

yلوا األمر من حالn من شعبان فال yفإذا لم ير ا�الل ¸لة ا6الث: 
فحينئذ يصبح ا^اس مفطرين ويكمل  أن يكون ا�و صحواً بمع« ال يوجد سحاب ا6الثy من شعبان، :ا�الة األو°

 ا^اس شعبان ثالثy يوماً 
    ما حكم صيام يوم ا6الثy من شعبان حال الصحو؟ما حكم صيام يوم ا6الثy من شعبان حال الصحو؟ما حكم صيام يوم ا6الثy من شعبان حال الصحو؟ما حكم صيام يوم ا6الثy من شعبان حال الصحو؟

إذاً يكره صيام يوم ا6الثy، ويوم ا6الثy من شعبان مع الصحو هو يوم  """"ألنه يوم الشك ا�ن� عنهألنه يوم الشك ا�ن� عنهألنه يوم الشك ا�ن� عنهألنه يوم الشك ا�ن� عنه    و{ره الصومو{ره الصومو{ره الصومو{ره الصوم"""": قال
� أبا القاسم صÎ اهللا عليه وسلم أبا القاسم صÎ اهللا عليه وسلم أبا القاسم صÎ اهللا عليه وسلم أبا القاسم صÎ اهللا عليه وسلممن صام ا¸وم اuي يُشك من صام ا¸وم اuي يُشك من صام ا¸وم اuي يُشك من صام ا¸وم اuي يُشك (الشك اuي ورد حديث ��� ).فيه فقد عفيه فقد عفيه فقد عفيه فقد ع

إذا àن ا�و غيما أو حال دون رؤية ا�الل أمر آخر �àخان أو الغöة أو ¦و ذلك، s هذه ا�الة يقول  :ا�الة ا6انية
يا ألننا لم نر يعÑ هذا ا�كم ليس قطع ،""""ìب صوم ذلك ا¸وم s ظاهر ا�ذهب حكماً ظنياً احتياطياً ìب صوم ذلك ا¸وم s ظاهر ا�ذهب حكماً ظنياً احتياطياً ìب صوم ذلك ا¸وم s ظاهر ا�ذهب حكماً ظنياً احتياطياً ìب صوم ذلك ا¸وم s ظاهر ا�ذهب حكماً ظنياً احتياطياً """": ا�صنف ر ه اهللا

ا�الل، لكن هو حكم ظÑ، وا�امل عليه هو االحتياط للصوم، ألننا ال ندري ربما àن ا�الل قد طلع ولكن لم نره 
 .ألي سبب ïا ذكر أو أي سبب من ا�وائل ا�وية ال§ حالت بيننا وبy رؤية ا�الل

تياطياً وينوون بذلك أنه من رمضان، هذا ما قرره ا�صنف يعÑ يصوم ا^اس هذا ا¸وم حكماً ظنياً اح """"بنية رمضانبنية رمضانبنية رمضانبنية رمضان"""": قال
 .ر ه اهللا

 أستو¯ ما ذكره ا�صنف ثم أعرج إ¨ ال»م Y القول اآلخر  ما` أد�ه؟ما` أد�ه؟ما` أد�ه؟ما` أد�ه؟
ً
هذه القضية �ل خالف بy الفقهاء، ولعç أوال
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 .وحججه
yما ` حجة ا�صنف؟ ا�صنف ر ه اهللا استدل بد¸لyما ` حجة ا�صنف؟ ا�صنف ر ه اهللا استدل بد¸لyما ` حجة ا�صنف؟ ا�صنف ر ه اهللا استدل بد¸لyما ` حجة ا�صنف؟ ا�صنف ر ه اهللا استدل بد¸ل::::    

إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ تروا ا�الل إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ تروا ا�الل إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ تروا ا�الل إنما الشهر تسعة وع(ون يوماً فال تصوموا حÂ تروا ا�الل (بن عمر يقول فيه صÎ اهللا عليه وسلم حديث ا ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول 
X تروه، فإن ُغم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه، فإن ُغم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه، فإن ُغم عليكم فاقدروا Âوال تفطروا حX تروه، فإن ُغم عليكم فاقدروا Â(يقول مع« : وجه االستدالل )وال تفطروا حX اقدرواX اقدرواX اقدرواX ضييق ال  ):اقدروا�ا Ñأي ضيقوا، يع

 .ا، فيُجعل شعبان تسعة وع(ين، وبهذا نكون قد ضيقنايكون إال بأن ìُعل لشعبان أقل زمن وهو تسعة وع(ين يوم
 Xإذاً هم يف�ون قو )X فاقدرواX فاقدرواX فاقدرواX ضييقبمع«  )فاقدروا�ضييقا�ضييقا�ضييقا�تعا¨ا Xضييق، مثل قو�َوَمن قُِدَر َعلَيِْه ِرْزقُهُ َوَمن قُِدَر َعلَيِْه ِرْزقُهُ َوَمن قُِدَر َعلَيِْه ِرْزقُهُ َوَمن قُِدَر َعلَيِْه ِرْزقُهُ { :، ألن اقدروا يرد بمع« ا {

)ó (ُضيق عليه رزقه، هذا ا�¸ل األول. الطالق Ñيع. 
الصحابة ر� اهللا عنهم، ورد عن Ìلة من الصحابة أنهم àنوا يصومون يوم الغيم، ف� ا�ديث  هو اآلثار عن ::::ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

نفسه ابن عمر ر� اهللا عنه وهو راوي ا�ديث ön عنه نافع بأنه àن إذا حال دون منظر ا�الل سحاب أو قf فإنه يصبح 
عاص وأبو هريرة وأنس ومعاوية و?ئشة وأسماء ر� اهللا وا�صنف أيضاً قال أن هذا قول عمر وابنه وعمرو بن ال، صائماً 

 .عنهم أÌعy، إذاً هذه أدلة ا�صنف
، بمع« أن مذهب اإلمام أ د تفّرد بذكر هذا القضية و` قضية وجوب صيام يوم الغيم ` من مفردات ا�ذهبهذه 

 .وب صيام يوم الغيمفلم يروا وج    ا6الثة أ� حنيفة والشاف� ومالك    وأما بقية األئمة    ا�كم،
ذكر رواية أخرى عن اإلمام أ د، وهذه الرواية توافق  sU حاشية رقم  UË0الشيخ عبد الر ن بن قاسم ر ه اهللا s صفحة 

Xهور الفقهاء وبقية األئمة، هذه الرواية ذكرها بقوÌ بوعنه وعنه وعنه وعنه ((((: مذهبì بالì بالì بالì صومهصومهصومهصومه    ال     yأو إكمال شعبان ثالث Xقبل رؤية هال yأو إكمال شعبان ثالث Xقبل رؤية هال yأو إكمال شعبان ثالث Xقبل رؤية هال yأو إكمال شعبان ثالث Xقبل رؤية هال
ه الرواية موافقة �ذهب Ìاه� الفقهاء، وهذه الرواية تنص Y أنه ال ìب صيام يوم الغيم ما دمنا لم نَر هذ ،))))نص عليهنص عليهنص عليهنص عليه

 .ا�الل ولم يكمل شعبان ثالثy يوماً ووجد غيم فإننا ال ìب علينا صيام يوم الغيم
م ذلك ا¸وم اختلفوا s حكمه أن القائلy بعدم وجوب صيا: وقبل أن نذكر حجج هذا القول أش� إ¨ قضية مهمة و`

 ، إذا àن ال ìب فما حكمه؟ا��ي�
 .وقال بعضهم يكره  .قال بعضهم Úرم صيامه

 .لكنهم اتفقوا Y قضية أنه ال ìب  .وقال بعضهم يباح
شار إ¨ أبرز من حاشية ابن القاسم ر ه اهللا أ Uما ` أدلة القائلy بهذا القول؟ أيضاً s ا�اشية رقم  ::::حجج هذا القولحجج هذا القولحجج هذا القولحجج هذا القول

 : أد�هم ولعç أmصها s األدلة ا�ا¸ة
فإن ُغم عليكم فأكملوا العدة ثالثy من : األحاديث الصحيحة ال
Úة s ا^� عن صيام يوم الغيم كقوX ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول

 .غ� وجه، واألمر بال�ء ن� عن ضده
) ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومyال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومyال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومyال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومy(أو يومy  ا^� ال
يح الصحيح عن تقدم رمضان بصوم يوم ::::ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

 .ا�ديث رواه اJخاري
� أبا القاسم صÎ اهللا  أبا القاسم صÎ اهللا  أبا القاسم صÎ اهللا  أبا القاسم صÎ اهللا (حديث سبقت اإلشارة إ¸ه وهو حديث عمار  ::::ا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الث���من صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد ع

 .يوم شك، هذه أبرز أدلة القائلy بهذا القول: ويوم الغيم) عليه وسلمعليه وسلمعليه وسلمعليه وسلم
، وأما قضية هل Úرم ا6ا® اuي يقرر عدم وجوب صيام يوم الغيموهو القول  مذهب Ìهور الفقهاءمذهب Ìهور الفقهاءمذهب Ìهور الفقهاءمذهب Ìهور الفقهاءهو     ظهرظهرظهرظهروالراجح فيما يوالراجح فيما يوالراجح فيما يوالراجح فيما ي

صيامه أو يكره أو يباح؟ فقضية اإلباحة هذه ضعيفة ألن ظاهر ا^صوص ا^� عن صيامه كما سبق s أدلة هذا القول، 
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أن Ôعل اآلثار ا6ابتة عن الصحابة صارفة للن� عن وبناء عليه فا�كم يدور بy ا�حريم وبy الكراهة، ويمكن 
 .هو كراهة صيام يوم الغيم فيكون األظهر s هذه القضيةفيكون األظهر s هذه القضيةفيكون األظهر s هذه القضيةفيكون األظهر s هذه القضيةا�حريم إ¨ الكراهة، 

    ))))TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / من شعبان وحكم صوم يوم الشك والغيم yنكمل قضية ا�كم إذا لم يَُر ا�الل ¸لية ا6الث . 
 .وقت ا�عتs ö رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاًراقضية ال /   /
U   / بت s يع ا^اس برؤيتهÌ قضية لزوم الصوم. 
S   / نكمل قضية حكم صوم يوم الشك والغيم: 

وجوب صيام يوم الشك : تبy ^ا s ما م� أن للفقهاء قولs y هذه القضية، وا�صنف ر ه اهللا ومن تابعه يقررون
 .Y عدم الوجوب: الفقهاءوالغيم، وÌهور 
إن شاء اهللا واuي دلت عليه أدلة السنة أن صيام يوم الشك ال ìب بل هو  القول ا6ا® هو الراجح والصحيحالقول ا6ا® هو الراجح والصحيحالقول ا6ا® هو الراجح والصحيحالقول ا6ا® هو الراجح والصحيحوقد ذكرت أن 

 .إما �رم أو مكروه، فصيام يوم الغيم وهو يوم الشك إما �رم أو مكروه Y ما تقدم
****yمناقشة أدلة ا�خالفyمناقشة أدلة ا�خالفyمناقشة أدلة ا�خالفyمناقشة أدلة ا�خالف::::    

ضيقوا ضيقوا ضيقوا ضيقوا : : : : يعÑيعÑيعÑيعÑ) ) ) ) فاقدروا Xفاقدروا Xفاقدروا Xفاقدروا X((((وفوفوفوف���� قوX  قوX  قوX  قوX ) ) ) ) فإن ُغم عليكم فاقدروا Xفإن ُغم عليكم فاقدروا Xفإن ُغم عليكم فاقدروا Xفإن ُغم عليكم فاقدروا X: (: (: (: (استدل �ديث عمر قالاستدل �ديث عمر قالاستدل �ديث عمر قالاستدل �ديث عمر قالصنف ر ه اهللا ا� ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول
  .عليهعليهعليهعليه

، كما جاء م
ح به عند ا�اكم واJيه� قوليس ا�راد ا�ضييأتموه ثالثy يوما أتموه ثالثy يوما أتموه ثالثy يوما أتموه ثالثy يوما يعÑ  )فاقدروا Xفاقدروا Xفاقدروا Xفاقدروا X(أن مع«  ////            ا�وابا�وابا�وابا�واب
جاء s األحاديث األخرى ال§ وردت s هذا ا�ع« وال§ فيها ا�
يح بوجوب  و{ما" فاقدروا X أتموه ثالثy"بسند صحيح 

 .إكمال العدة s حال اإلغمام
 .هو اآلثار عن الصحابة رهو اآلثار عن الصحابة رهو اآلثار عن الصحابة رهو اآلثار عن الصحابة ر���� اهللا عنهم اهللا عنهم اهللا عنهم اهللا عنهم ::::ود¸لهم ا6ا®ود¸لهم ا6ا®ود¸لهم ا6ا®ود¸لهم ا6ا® 

 :وا�واب عن هذه اآلثار من وجوه
األدلة السالف ذكرها ومن ا�علوم أن ا�وقوف إذا  من �أن هذه اآلثار معارضة �ا ثبت مرفو? إ¨ رسول اهللا  ////            ا�واب األولا�واب األولا�واب األولا�واب األول

 . ?رض ا�رفوع؛ فإن ا�رفوع إ¨ رسول اهللا هو ا�قدم
أن هذه اآلثار الظاهرة ليس فيها داللة Y وجوب صوم ذلك ا¸وم، وÓنما !ية ما تفيده جواز صيام ذلك  ////            ا�واب ا6ا®ا�واب ا6ا®ا�واب ا6ا®ا�واب ا6ا®

 .ومه فال تدل عليه نصوص الصحابة أبداا¸وم أو استحبابه عند من صاموه، وأما وجوب ص
 Ï^االستحباب فإنها كما تقدم معارضة با^صوص ا�رفوعة عن ا Y ا�واز أو Y لو دلت هذه ا^صوص Âا^�  �وح s

ومعارضة أيضا فيمن خالف أو�ك الصحابة من الصحابة ر� اهللا عنهم، ومعلوم أن قول الصحا� ، عن صيام يوم الشك
وبهذا يكون سلم ^ا القول الراجح ، ال Úتج به فه حديث مرفوع أو خالفه قول صحا� آخر فإنه s *تا ا�ا¸تyإذا خال

 .وأد�ه، وحصل ا�واب عن أدلة القول ا�رجوح
    ::::الوقت ا�عتs ö رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاراً الوقت ا�عتs ö رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاراً الوقت ا�عتs ö رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاراً الوقت ا�عتs ö رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاراً     ////            ////

وهذا مبY Ñ ما قرره، وأما  "ìزئ صوم ذلك ا¸وم إن ظهر منهìزئ صوم ذلك ا¸وم إن ظهر منهìزئ صوم ذلك ا¸وم إن ظهر منهìزئ صوم ذلك ا¸وم إن ظهر منه"""": ا�صنف ر ه اهللا قرر بناًء Y وجوب صوم ذلك ا¸وم قال
 Xزئ لقوì من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( �إذا قلنا بتحريم صيام ذلك ا¸وم فإنه ال.( 
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هذا *ه مبY Ñ ما قرره من وجوب  """"وتصÎ الfوايح تلك الليلة وìب إمساكه Y من لم يبيت نيّتهوتصÎ الfوايح تلك الليلة وìب إمساكه Y من لم يبيت نيّتهوتصÎ الfوايح تلك الليلة وìب إمساكه Y من لم يبيت نيّتهوتصÎ الfوايح تلك الليلة وìب إمساكه Y من لم يبيت نيّته"""": وقال ا�صنف
 .وأما Y ما ترجح من ا^� عن صومه فال ترد تلك األح�م *هاوأما Y ما ترجح من ا^� عن صومه فال ترد تلك األح�م *هاوأما Y ما ترجح من ا^� عن صومه فال ترد تلك األح�م *هاوأما Y ما ترجح من ا^� عن صومه فال ترد تلك األح�م *ها، صومه

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

ألن الصوم إنما أوجبوه Y سبيل االحتياط، وÓال فاألصل أن الشهر باٍق، فال يfتب Y ذلك مثل هذه األح�م، إذ االحتياط 
 .إبقاء عصمة الزوجة وÓبقاء ملك ا�الك لعبده اuي علق عتقه، فنب" Y األصل حÂ يثبت ما يزيله

�"("("("( :قال ا�صنف ر ه اهللا���� آخر ا^هار، وروى اJخاري  آخر ا^هار، وروى اJخاري  آخر ا^هار، وروى اJخاري  آخر ا^هار، وروى اJخاري ) ) ) ) لليلة ا�قبلةلليلة ا�قبلةلليلة ا�قبلةلليلة ا�قبلة((((ولو قبل الزوال فهو ولو قبل الزوال فهو ولو قبل الزوال فهو ولو قبل الزوال فهو ، ، ، ، ))))نهاًرانهاًرانهاًرانهاًرا((((ا�الل ا�الل ا�الل ا�الل ) ) ) ) وÓن ُروÓن ُروÓن ُروÓن ُر���كما لو ركما لو ركما لو ركما لو ر
 ....)")")")"من أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتs : : : :))))y تارnه مرفو?s تارnه مرفو?s تارnه مرفو?s تارnه مرفو?

öرؤية ا�الل وحكم رؤيته  هذه ا^قطة من ±م ا�صنف ر ه اهللا سبق وأن ذكرت عنوانه، وعنوانه هو الوقت ا�عت s
 .نهاًرا

� ا�الل نهاراً ولو قبل الزوا ا�الل نهاراً ولو قبل الزوا ا�الل نهاراً ولو قبل الزوا ا�الل نهاراً ولو قبل الزوا"""" ::::ا�صنف يقولا�صنف يقولا�صنف يقولا�صنف يقول ���يعÑ إذا رأى ا^اس ا�الل نهارا أو ض# مثًال أو     """"فهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلة    للللوÓن ُروÓن ُروÓن ُروÓن ُر
مع« ±م  ،،،،""""بلةبلةبلةبلةفهو لليلة ا�قفهو لليلة ا�قفهو لليلة ا�قفهو لليلة ا�ق"""": : : : يقول ا�صنفيقول ا�صنفيقول ا�صنفيقول ا�صنففجًرا أو بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر، أو قبل أذان الظهر وهو قبل الزوال 

ا�صنف يعÑ أنه ال يعد لليلة السابقة، بمع« أنه ال يلزم ا^اس اuين رأوا ا�الل نهارا أن يمسكوا ذلك ا¸وم، إذا àن هذا 
Y دخول رمضان، فال يعتمدوا Y الرؤية نهارا �يث يمسكون ذلك ا¸وم، وال يعتمدون Y الرؤية نهارا �يث يفطرون 

ت هذه الرؤية s يوم ا6الثy من رمضان، فهم ال يعتöون هذه الرؤية ا^هارية وبا�ا� ال يرتبون عليها صوًما أيضا إذا àن
ليس لليلة السابقة، ما داموا لم يروا ا�الل الليلة ا�اضية فرؤيتهم ا�الل نهارا ال  فهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةوال إفطاًرا، و�ذا قال 

 .ال إفطار فيهيfتب عليها صوم uلك ا¸وم و
 Xكونه لليلة " " " " فهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلةفهو لليلة ا�قبلة""""وقو �نما مراده أن ينÓأننا ¦كم بدخول الشهر الليلة ا�قبلة برؤيتنا للهالل نهاًرا و Ñال يع

الرؤية ، و�ذا قرر الفقهاء أن أما إذا غربت الشمس فالبد حÂ نثبت دخول الشهر لليلة ا�قبلة ال بد أن يرى ¸الا�اضية، 
يعÑ بعد غروب الشمس، فمهما ُر� ا�الل قبل غروب  ¸ال ةالرؤي، ا�عتö وهو الرؤية ¸الوأن  را رؤية غ� معتöةنها

الشمس s ا^هار فتلك رؤية ال يعول عليها، وÓنما الرؤية ا�عتöة بعد غروب الشمس، و?دة الراءون للهالل يfاءونه بعد 
    .لشمس و¯ اللحظات وا�قائق ال§ تعقب غروب الشمسالغروب ألنه أوضح ما يكون بعد غروب ا

ما رواه ا�ار قطÑ ما رواه ا�ار قطÑ ما رواه ا�ار قطÑ ما رواه ا�ار قطY : : : : Ñ عدم اعتبار الرؤية ا^هاريةY عدم اعتبار الرؤية ا^هاريةY عدم اعتبار الرؤية ا^هاريةY عدم اعتبار الرؤية ا^هارية    UËãUËãUËãUËãص ص ص ص     UUUUبن قاسم s ا�اشية رقم بن قاسم s ا�اشية رقم بن قاسم s ا�اشية رقم بن قاسم s ا�اشية رقم     ننننمن األدلة ال§ ذكرها عبد الر من األدلة ال§ ذكرها عبد الر من األدلة ال§ ذكرها عبد الر من األدلة ال§ ذكرها عبد الر 
تفطروا حÂ ُيْمُسوا تفطروا حÂ ُيْمُسوا تفطروا حÂ ُيْمُسوا تفطروا حÂ ُيْمُسوا نهاراً فال نهاراً فال نهاراً فال نهاراً فال     للللإن األهلة بعضها أكö من بعض فإذا رأيتم ا�الإن األهلة بعضها أكö من بعض فإذا رأيتم ا�الإن األهلة بعضها أكö من بعض فإذا رأيتم ا�الإن األهلة بعضها أكö من بعض فإذا رأيتم ا�ال((((من حديث أمن حديث أمن حديث أمن حديث أ���� وائل قال جاءنا كتاب عمر  وائل قال جاءنا كتاب عمر  وائل قال جاءنا كتاب عمر  وائل قال جاءنا كتاب عمر 

صحح إسناده ا^ووي، وهو د¸ل Y أن الرؤية نهارا ليست معتöة إال  ))))أو يشهد رجالن مسلمان أنهما رأياه باألمس عشيةأو يشهد رجالن مسلمان أنهما رأياه باألمس عشيةأو يشهد رجالن مسلمان أنهما رأياه باألمس عشيةأو يشهد رجالن مسلمان أنهما رأياه باألمس عشية
 .وليس Y الرؤية ا^هارية ةا�اضية فحينئذ يرتب ا�كم Y الرؤية الليلي ةإذا شهد شهود أنهم رأوه s الليل

هذا  )")")")"من أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتyمن أ�اط الساعة أن يروا ا�الل يقولون هو ابن ¸لتy((((وروى اJخاري s تارnه مرفو? وروى اJخاري s تارnه مرفو? وروى اJخاري s تارnه مرفو? وروى اJخاري s تارnه مرفو? """": قال ا�صنف ر ه اهللا
 .ا�ديث رواه الطöا® s معجميه الكب� والصغ� وسنده ضعيف لكن X شواهد تقويه

ً�ا فرتبوا Y ذلك أنه ابن وهذا ا�ديث يفيدنا فائدة و` أنه ال عöة بكö األهلة، بعض ا^اس اآلن ربما رأوا ا�الل كب 
`  ة¸لتy أو ابن ثالث ¸ال لكöه، وهذا ليس X اعتبار، مادمنا لم نره الليلة ا�اضية ثم رأيناه هذه الليلة فإن هذه الليل

 فنقول إن هذه الليلة ` ا6انية أو و{ون ا�الل كب�ا ال نرتب عليه حكم �É¸لة واحد رمضان أو واحد شوال مثًال، 
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 .ا6ا6ة، ألننا متعبدون برؤية ا�الل مÂ رأيناه ثبت بذلك دخول الشهر
UUUU            ////    ببت ببت ببت ببت ����    ::::لزوم الصوم Z ا^اس إذا رلزوم الصوم Z ا^اس إذا رلزوم الصوم Z ا^اس إذا رلزوم الصوم Z ا^اس إذا ر

ليس ا�راد به أن يراه Ìيع ا�سلمy؛ وÓنما ا�راد أن يراه  )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: قول ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم
 ت تكون رؤية �ميع بتان العالم اإلسالت تكون رؤية �ميع بتان العالم اإلسالت تكون رؤية �ميع بتان العالم اإلسالت تكون رؤية �ميع بتان العالم اإلسال����؟؟؟؟هل رؤية بعض أهل بهل رؤية بعض أهل بهل رؤية بعض أهل بهل رؤية بعض أهل بولكن؛ بعضهم 

كون رؤية بعض أهل بت رؤية ألهل ذلك اJت هذا ال إش�ل فيه وال خالف فيه، وÓنما هل رؤية بعض أهل بت من اJتان 
 �مثال s تكون رؤية �ميع بتان العالم اإلسال�؟ وبا�ا� يلزم ا�سلمs y مشارق األرض ومغاربها أن يصوموا؟ إذا ر

 الرياض أو s اJالد السعودية أو ر� s م
 أو ر� s الشام أو غ� ذلك يfتب Y ذلك صيام Ìيع ا�سلy وجوبا أو ال؟ 
لزم ا^اس *هم الصوم لقوX صÎ اهللا عليه لزم ا^اس *هم الصوم لقوX صÎ اهللا عليه لزم ا^اس *هم الصوم لقوX صÎ اهللا عليه لزم ا^اس *هم الصوم لقوX صÎ اهللا عليه     ----أي مÂ ثبتت رؤيته ببتأي مÂ ثبتت رؤيته ببتأي مÂ ثبتت رؤيته ببتأي مÂ ثبتت رؤيته ببت----وÓذا رآه أهل بت وÓذا رآه أهل بت وÓذا رآه أهل بت وÓذا رآه أهل بت """": ا�صنف يقول :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

إذا رآه أهل بت لزم إذاً ±م ا�صنف واضح وهو يقرر أنه  """"وهو خطاب لوهو خطاب لوهو خطاب لوهو خطاب لألألألألمة àفةمة àفةمة àفةمة àفة) ) ) ) فطروا لرؤيتهفطروا لرؤيتهفطروا لرؤيتهفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأصوموا لرؤيته وأصوموا لرؤيته وأصوموا لرؤيته وأ((((: : : : وسلموسلموسلموسلم
 .ا^اس *هم يعÑ لزم ا�سلمy *هم الصوم

صوموا لرؤيته وأفطروا صوموا لرؤيته وأفطروا صوموا لرؤيته وأفطروا صوموا لرؤيته وأفطروا (وهو خطاب لألمة àفة : ووجه االستدالل )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(حديث  ما هو د¸له؟ما هو د¸له؟ما هو د¸له؟ما هو د¸له؟
    .ا�صنف ر ه اهللا s هذه القضية وهذه القضية �ل خالف بy الفقهاء كما أ�ت سابقا هذا ما قرره )لرؤيتهلرؤيتهلرؤيتهلرؤيته

، يقولون يعتö اختالف مطالع ا�الل، وبناء Y هذا إذا ر� اختالف ا�طالع رباعتباs هذه ا�سألة وهو القول  ::::القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®
الل s مطالع ا�الل، وال تكون رؤية معتöة عند اJتان ببت يكون رؤيًة للبتان ال§ توافق اJت اuي ر� فيه ا�

 .اJعيدة ال§ �الف ذلك اJت s مطالع ا�الل
    ::::حجة القائلy بهذا القولحجة القائلy بهذا القولحجة القائلy بهذا القولحجة القائلy بهذا القول

 UËþص  /بن قاسم s ا�اشية رقم نمن أبرز حججهم حديث رواه مسلم من حديث كريب الشا� ذكره الشيخ عبد الر 
الشام واستهل عç هالل رمضان وأنا بالشام فرأيناه ¸لة ا�معة، ثم قدمُت ا�دينة s  قدمت(و�سلم عن كريب قال : قال

آخر الشهر، فسألÑ ابن عباس فأخöته، فقال لكنا رأيناه ¸لة السبت فال نزال نصوم حÂ نكمل ثالثy أو نراه، وقال 
 ).� ال، هكذا أمرنا رسول اهللا: أال تكت� برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: كريب

هذا ا�ديث فيه أن كريباً àن s الشام واستهل عليه هالل رمضان ¸لة ا�معة، أهل الشام رأوا هالل رمضان ¸لة ا�معة، 
بن عباس ر� اهللا عنهما فأخöه برؤية أهل الشام،  كريب سافر أثناء الشهر إ¨ ا�دينة، �ا وصل إ¨ ا�دينة قابل عبد اهللا

هل ا�دينة إنما رأوا هالل رمضان ¸لة السبت، يعÑ معناه أن أهل ا�دينة متأخرين عن رؤية أهل وأخöه ابن عباس بأن أ
ال، هكذا : وصيامه؟ قال ابن عباس -وهو ا�اكم واألم� s بالد الشام-أال تعتد برؤية معاوية : الشام بيوم، فقال كريب

عتö برؤية أهل الشام وهو با�دينة فدل ذلك Y أن ل� أهل بت ، إذاً ا�ديث يدل Y أن ابن عباس لم ي�أمرنا رسول اهللا 
 .رؤيتهم

وهذا القول اختاره ا^ووي وذكره أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا، وا�جمع ، هذا هو أبرز د¸ل للقائلy بهذا القول 
 ....ار اختالف ا�طالعار اختالف ا�طالعار اختالف ا�طالعار اختالف ا�طالعباعتبباعتبباعتبباعتب ورجحوا القولورجحوا القولورجحوا القولورجحوا القولالفق� ا�ابع لرابطة العالم اإلسال� درَس هذه القضية 

جواب ذكره الشيخ عبد ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(وهو عموم حديث  ويمكن �ؤالء أن ìيبوا عن د¸ل القول األولويمكن �ؤالء أن ìيبوا عن د¸ل القول األولويمكن �ؤالء أن ìيبوا عن د¸ل القول األولويمكن �ؤالء أن ìيبوا عن د¸ل القول األول
ُكُم {: إن هذا ا�ديث مثل قوX سبحانه: بن سعدي s كتابه ا�ختارات ا�لية فقال نالر 
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، فأهل الرياض مثال يفطرون قبل أهل مكة، وأهل ال(قية فإن األمة �تلف s وقت إمساكها ووقت إفطارهاومع ذلك 
ُكُم {طرون قبل أهل الرياض بسبب اختالف ا�وقيت، مع أنهم *هم ¥اطبون بقوX سبحانه يف
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ْ
mطاب ال يمنع اعتب} اmار اختالف مطالع فعموم ا
ال يمنع اعتبار اختالف ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: �فكذلك أيضا عموم اmطاب s قوX ، الفجر ومغارب الشمس

 .وهذا فيما يظهر جواٌب سديد، مطالع ا�الل
    ....من القولy ا�تقدمy هو مذهب القائلy باعتبار اختالف ا�طالعمن القولy ا�تقدمy هو مذهب القائلy باعتبار اختالف ا�طالعمن القولy ا�تقدمy هو مذهب القائلy باعتبار اختالف ا�طالعمن القولy ا�تقدمy هو مذهب القائلy باعتبار اختالف ا�طالع وبناء Y ذلك لعل األرجح واألظهروبناء Y ذلك لعل األرجح واألظهروبناء Y ذلك لعل األرجح واألظهروبناء Y ذلك لعل األرجح واألظهر

وقضية توحيد ا�سلمs y الصوم واإلفطار هذه ليست قضية جوهرية، أهم �ء هو اâاد ا�سلمs y قلوبهم وعقائدهم 
وتوجهاتهم، لو حصل فرق بy ا�سلمs y بت وبت s صيام ذلك ا¸وم فال ض� مادام Z متعبد هللا عز وجل ومتبع �ا دلت 

 .عليه سنة ا�صطá صÎ اهللا عليه وسلم
فإذا  ،من القواعد ال§ يقررها الفقهاء أن حكم ا�اكم يرفع اmالفوينب� أن نش� هنا إ¨ قضية مهمة و` قضية أن 

s قضية إثبات دخول الشهر أو -رأى ا�اكم s بت من اJتان وهو من X الوالية العامة أو X السلطة s هذه القضية 
مثًال �اور أو بت آخر بعيد، أو رأى أن يعتX ö رؤية مستقلة؛ s هذه ا�الة ينب� بت آخر  ةإذا رأى أن يأخذ برؤي -عدمه

 Ï^ن �م رأي آخر من حيث ا^ظر الفق�، ألن اà ولو Âالوالية ح X ت أن يعملوا باجتهاد منJهذه ا s yللمسلم� 
ا^اس، �يث أن الشخص ال يشذ عن  رام مع Ìهووهذا أمر بالصي )الصوم يوم يصوم ا^اس والفطر يوم يفطر ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اس والفطر يوم يفطر ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اس والفطر يوم يفطر ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اس والفطر يوم يفطر ا^اس( يقول

أهل بته و�ذا ينب� للمسلمy أن يعتöوا هذا األمر وأن ينتبهوا X، فإذا àنوا âت والية حاكم وX اجتهاد معy ال ينب� 
 .أن nالف ذلك ا�اكم بل ينب� للمسلمy أن يس�وا وفق ما رآه ا�اكم s هذه القضية االجتهادية

كذا بالنسبة للبتان ال§ فيها أقليات إسالمية؛ فإنهم يتبعون ا�هة ال(عية ال§ إ¸ها ا�رجعية s ذلك اJت، سواء مثلها وه 
ا�ر{ز اإلسال� وÓدارته أو ¦و ذلك من ا�سميات، ف�جعون إ¨ تلك ا�رجعية ال(عية ويقتدون الجتهادها، وال ينب� أن 

 .�فريق وا�نازع بy ا�سلمs y اJت الواحدتكون هذه القضية سببا s ا

    ))))ËËËË((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته /   /  .من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. 
U   /  رؤية هالل شوال بعد صوم/þ  ًيوما. 
SSSS            ////قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيتهقضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيتهقضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيتهقضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته    
�ف ويكف ويكف ويكف ويك���� خöه بذلك، لقول ابن عمر  خöه بذلك، لقول ابن عمر  خöه بذلك، لقول ابن عمر  خöه بذلك، لقول ابن عمر """": اJهو¡ ر ه اهللا تعا¨يقول ا�ؤلف الشيخ منصور  ���ويصام وجوبا برؤية عدل مويصام وجوبا برؤية عدل مويصام وجوبا برؤية عدل مويصام وجوبا برؤية عدل م
أبو داود، ولو àن أنأبو داود، ولو àن أنأبو داود، ولو àن أنأبو داود، ولو àن أن$$$$ أو عبدا، أو  أو عبدا، أو  أو عبدا، أو  أو عبدا، أو رواه رواه رواه رواه ) ) ) ) أ® رأيته فصام وأمر ا^اس بصيامهأ® رأيته فصام وأمر ا^اس بصيامهأ® رأيته فصام وأمر ا^اس بصيامهأ® رأيته فصام وأمر ا^اس بصيامه    �تراءى ا^اس ا�الل فأخöت رسول اهللا تراءى ا^اس ا�الل فأخöت رسول اهللا تراءى ا^اس ا�الل فأخöت رسول اهللا تراءى ا^اس ا�الل فأخöت رسول اهللا ((((

n 
ً
 nم، فيلزم الصوم من سمع عدال
ً
 nم، فيلزم الصوم من سمع عدال
ً
 nم، فيلزم الصوم من سمع عدال
ً
 ....ö برؤيتهö برؤيتهö برؤيتهö برؤيتهبدون لفبدون لفبدون لفبدون لفظظظظ الشهادة، وال nتص �ا الشهادة، وال nتص �ا الشهادة، وال nتص �ا الشهادة، وال nتص �اككككم، فيلزم الصوم من سمع عدال

ويصام وجوبا برؤية عدل ويصام وجوبا برؤية عدل ويصام وجوبا برؤية عدل ويصام وجوبا برؤية عدل """"هذا ا�قطع من ±م ا�صنف ر ه اهللا تضمن قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته، قال  
�فففف��� """"برؤية عدلبرؤية عدلبرؤية عدلبرؤية عدل""""ألنه قال شهر رمضان يثبت دخوX برؤية شخص واحد شهر رمضان يثبت دخوX برؤية شخص واحد شهر رمضان يثبت دخوX برؤية شخص واحد شهر رمضان يثبت دخوX برؤية شخص واحد إذن من خالل هذا ال»م نستطيع أن نقول إن  """"مممم

n واحٍد öُبدخول رمضان خ �يك Ñأنه رأى ا�الليع ö. 



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

- Sþ - 
 

    ::::هذا الشخص الواحد ال بد أن تتوافر فيه �وط ما `هذا الشخص الواحد ال بد أن تتوافر فيه �وط ما `هذا الشخص الواحد ال بد أن تتوافر فيه �وط ما `هذا الشخص الواحد ال بد أن تتوافر فيه �وط ما `    
 . فلو àن فاسقا أو متهما s صدق خöه لم يثبت دخول الشهر 	öه يكون عدال،يكون عدال،يكون عدال،يكون عدال،أن  ::::ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول
�فافافافاأن  ::::ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®���و �نون لم يثبت ولو أخö برؤية ا�الل صغ� أوبناء Y ذلك  العاقل،العاقل،العاقل،العاقل، اJالاJالاJالاJالغغغغهو : ، وا��فيكون ميكون ميكون ميكون م

ömفا بالغا ?قالدخول الشهر بذلك ا� .، إذ أنه يشfط s ا�خöِ أن يكون م

ههههيشfط s الُمخöِ برؤية ا�الل : وبعض أهل العلم عöوا بتعب� أدق فقالوا


، فإذا àن أن يكون موثوقا أن يكون موثوقا أن يكون موثوقا أن يكون موثوقا 				öه ألمانته وبöه ألمانته وبöه ألمانته وبöه ألمانته وب

يكون خöه مقبوال  ذن اإلبصار ما يمكنه من رؤية ا�الل فحينئا�خö ثقة s خöه ألنه أمy و¯ الوقت نفسه عنده م
 .تfتب عليه األح�م ال(عية

Y رؤيته ثبوت الشهر وأمر ا^اس بناء Y رؤية ابن عمر بالصيام  �وقد رتب ا^Ï  """"ويكويكويكويك���� خöه بذلك خöه بذلك خöه بذلك خöه بذلك"""": : : : قال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنف
 Xت رسول اهللا (فقوöت رسول اهللا فأخöت رسول اهللا فأخöت رسول اهللا فأخöالفاء(هذه  )فصامفصامفصامفصامأ® رأيته أ® رأيته أ® رأيته أ® رأيته     �فأخ ( Y رؤية تدل Y Ñتب ومبfأن الصيام وأمر ا^اس بالصيام م

ا�خö ا�خö ا�خö ا�خö ولم يقل فشهدت هذا أيضا ïا يدل Y ا�سألة السابقة و` قضية أن  )فأخöتفأخöتفأخöتفأخöت(ابن عمر، ونلحظ أن ابن عمر قال 
 . برؤية ا�الل ال يشfط أن يعö بلفبرؤية ا�الل ال يشfط أن يعö بلفبرؤية ا�الل ال يشfط أن يعö بلفبرؤية ا�الل ال يشfط أن يعö بلفظظظظ الشهادة الشهادة الشهادة الشهادة

ال يشfط s ا�خö برؤية ا�الل أن يكون ذكرا، فلو رأته أن$  """"ة ة ة ة ولو àن أنولو àن أنولو àن أنولو àن أن$$$$ أو عبدا أو بدون لف أو عبدا أو بدون لف أو عبدا أو بدون لف أو عبدا أو بدون لفظظظظ الشهاد الشهاد الشهاد الشهاد: ": ": ": "قال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنف
 öه، أو أخö	 رقيق؛ ثبت دخول الشهر Ñها، وهكذا لو رآه عبد يعö	 وتوافرت فيها ال(وط ا�تقدمة ثبت دخول الشهر

 . برؤيته بدون لفظ الشهادة فإن ذلك أيضا يثبت به دخول الشهر
يعÑ ال nتص ترتيب حكم وجوب الصيام Y أن يُقام  """"زم الصوم من سمع عدال ön برؤيتهزم الصوم من سمع عدال ön برؤيتهزم الصوم من سمع عدال ön برؤيتهزم الصوم من سمع عدال ön برؤيتهوال nتص �اوال nتص �اوال nتص �اوال nتص �اككككم فيلم فيلم فيلم فيل"""": : : : قالقالقالقال

سمع عدال موثوقا s خöه اöm أو تُقام الشهادة عند حاكم أي عند قاض �É، وبناء Y ذلك لو أن شخصا من ا^اس 
من لم يكن مع ا^اس، كما لو àن هناك شخصان ، وهذا �مول önُ Y بأنه رأى ا�الل؛ فإن ذلك السامع يلزمه الصيام

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

 Ï^ا^اس و¯ ا�دن فا yن الشخص بà ذلك لو ) والفطر يوم يفطر ا^اسوالفطر يوم يفطر ا^اسوالفطر يوم يفطر ا^اسوالفطر يوم يفطر ا^اس    الصوم يوم يصوم ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اسالصوم يوم يصوم ا^اس(يقول  �أما لو Y وبناء
أن هذا الرا� مثال لم يوصل خöه إ¨ القا� ال(É، أو أوصله إ¨ القا� لكن القا� ال(É رده العتبار معy عنده؛ 

هذا ما  فحينئذ ال يلزم من سمع ذلك الُمخön öِ برؤية ا�الل؛ ال يلزمهم أن يصوموا بناء Y خöه للحديث ا�تقدم،
 .يتعلق بالفقرة األو° و` قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته

    من يثبت دخول سائر الشهور برؤيتهمن يثبت دخول سائر الشهور برؤيتهمن يثبت دخول سائر الشهور برؤيتهمن يثبت دخول سائر الشهور برؤيته    ////            ////
 ومنه السؤر وهو اJقية أو الفضلة، يعÑ بقية الشهور ما اuي يشfط فيمن ön أو يشهد برؤية هال�ا؟، سائر بمع« با& 
، ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه ، ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه ، ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه ، ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه بلفبلفبلفبلفظظظظ الشهادة الشهادة الشهادة الشهادة    ذكرانذكرانذكرانذكران شوال وسائر الشهور إال  شوال وسائر الشهور إال  شوال وسائر الشهور إال  شوال وسائر الشهور إال وال يُقبل sوال يُقبل sوال يُقبل sوال يُقبل s""""    :قال ا�صنف ر ه اهللا 

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

الشهور سوى رمضان البد فيها من اثنy،  روم ا^حر وغ�ها؛ سائذي ا�جة مثال اuي يfتب عليه معرفة يوم عرفة وي
يكون هذان الشخصان ، وال بد أن رمضان يك� فيه شاهد واحد، أما سائر الشهور ال بد فيها من شخصyتقدم أن 

 . ، فلو àنا أنثيy أو أن$ وذكر لم يثبت دخول الشهر برؤيتهماذكرين
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قد يقول قائل ما هو قد يقول قائل ما هو قد يقول قائل ما هو قد يقول قائل ما هو عن دخول شهر رمضان من حيث ال(وط Y ا^حو ا�تقدم، بناء Y هذا فسائر الشهور �تلف 
    ا�¸ل Y اشfاط هذه ال(وط؟ا�¸ل Y اشfاط هذه ال(وط؟ا�¸ل Y اشfاط هذه ال(وط؟ا�¸ل Y اشfاط هذه ال(وط؟

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

 .رواه أبو داود وا�ارقطÑ وقال ا�ارقطÑ هذا إسناد متصل صحيح، وصححه أيضا اإلمام ا^ووي s كتابه ا�جموع
الثنy مطلقا منطوقه قبول ا: "�ا ذكر هذا ا�ديث يقول STóيقول ابن تيمية s �حه Y عمدة الفقه ا�جت األول ص  

فإن لم "ألنه قال " غيًما أو صحًوا، ومفهوم ال(ط أال يُنسك إال بشاهدي عدل، وÓذا ثبت s هالل ا^حر فهالل الفطر أو°
 .وأن يكون ذلك بلفظ الشهادة فهذا يدل Y اعتبار اثنy ذكرين عد¸y" نره وشهد شاهدا عدل نسكنَا بشهادتهما

UUUU            ////    م ثمانية وع(ون يومام ثمانية وع(ون يومام ثمانية وع(ون يومام ثمانية وع(ون يومارؤية هالل شوال بعد صورؤية هالل شوال بعد صورؤية هالل شوال بعد صورؤية هالل شوال بعد صو::::    
يعÑ لو صام ا^اس ثمانية وع(ين يوما يعÑ لو صام ا^اس ثمانية وع(ين يوما يعÑ لو صام ا^اس ثمانية وع(ين يوما يعÑ لو صام ا^اس ثمانية وع(ين يوما     """"ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه قضوا يوما فقطولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه قضوا يوما فقطولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه قضوا يوما فقطولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط"""": قال ا�صنف ر ه اهللا

    ثم رأوا هالل شهر شوال، حينثم رأوا هالل شهر شوال، حينثم رأوا هالل شهر شوال، حينثم رأوا هالل شهر شوال، حينئئئئذ ما ا�كم؟ذ ما ا�كم؟ذ ما ا�كم؟ذ ما ا�كم؟
ألمر  رأوه فيفطرون لرؤيته امتثاالفما داموا  )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: يقول �وا^Ï  ألنهم رأوا هالل شوالألنهم رأوا هالل شوالألنهم رأوا هالل شوالألنهم رأوا هالل شوال يفطرونيفطرونيفطرونيفطرون

، ولكن كما تقدم s ا�لقة ا�اضية الشهر العر� ال يمكن أن ينقص عن تسعة وع(ين يوما، فهو إما �رسول اهللا 
ثالثون وÓما تسعة وع(ون يوما، إذن s هذه ا�الة تبy �م أنهم أفطروا يوما من رمضان، وبا�ا� يلزمهم أن يقضوا يوما 

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

 يومy؟
 :-فعندنا د¸ل من األثر، ود¸ل من ا�عليل- لY هذا من حيث ا�¸ ا�وابا�وابا�وابا�واب

ٌٌ أن  أن  أن  أن (بن عتبة  دفهو فتوى عç ر� اهللا عنه، قال الو¸ ::::ا�¸ل من األثرا�¸ل من األثرا�¸ل من األثرا�¸ل من األثر ٌçٌثمانية وع(ين يوما فأمرنا ع çعهد ع Y صمناçثمانية وع(ين يوما فأمرنا ع çعهد ع Y صمناçثمانية وع(ين يوما فأمرنا ع çعهد ع Y صمناçثمانية وع(ين يوما فأمرنا ع çعهد ع Y صمنا
s مصنفه وابن أ� شيبة s ا�صنف وسنده ال بأس به، فعç ر� اهللا عنه أمرهم أن  قهذا األثر رواه عبد الرزا ))))نقÝ يومانقÝ يومانقÝ يومانقÝ يوما

 . يقضوا يوما واحدا
عد الغلط بيومy، يعÑ هو �تمل أن يكون هناك غلط s يومy؛ لكن االحتمال األرجح أنه يب: ا�¸ل من ا�عليلا�¸ل من ا�عليلا�¸ل من ا�عليلا�¸ل من ا�عليل

واألقرب هو أن يكون الغلط s يوم واحد، ألن كون ا�الل يكون ابن ¸لتy ومع ذلك ال يراه ا^اس *هم؛ هذا احتمال 
� .فyضعيف ونادر وقليل، وا^ادر ال يُب« عليه حكم، واألصل هو براءة ذمة ا�

    ::::اإلفطار بصوم ثالثy يومااإلفطار بصوم ثالثy يومااإلفطار بصوم ثالثy يومااإلفطار بصوم ثالثy يوما    ****

    إذا صام ا�سلمون ثالثy يوما ولم يروا ا�الل؛ فهل يفطرون بناء Y إكمال ا6الثÌ s yيع األحوال؟إذا صام ا�سلمون ثالثy يوما ولم يروا ا�الل؛ فهل يفطرون بناء Y إكمال ا6الثÌ s yيع األحوال؟إذا صام ا�سلمون ثالثy يوما ولم يروا ا�الل؛ فهل يفطرون بناء Y إكمال ا6الثÌ s yيع األحوال؟إذا صام ا�سلمون ثالثy يوما ولم يروا ا�الل؛ فهل يفطرون بناء Y إكمال ا6الثÌ s yيع األحوال؟
وÓن صاموا بشاهدة واحد ثالثy يوما فلم يُر ا�الل لم وÓن صاموا بشاهدة واحد ثالثy يوما فلم يُر ا�الل لم وÓن صاموا بشاهدة واحد ثالثy يوما فلم يُر ا�الل لم وÓن صاموا بشاهدة واحد ثالثy يوما فلم يُر ا�الل لم " " " " :ا�صنف ر ه اهللا ذكر s هذه القضية تفصيال، قال ر ه اهللا

 Xيفطروا لقو Xيفطروا لقو Xيفطروا لقو Xن شهد اثنان فصوموا وأفطروا((((    �يفطروا لقوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓو((((    yأو صاموا ألجل غيم ثالثyأو صاموا ألجل غيم ثالثyأو صاموا ألجل غيم ثالثyيوما ولم يروا ا�الل لم يفطروا، ألن الصوم يوما ولم يروا ا�الل لم يفطروا، ألن الصوم يوما ولم يروا ا�الل لم يفطروا، ألن الصوم يوما ولم يروا ا�الل لم يفطروا، ألن الصوم     أو صاموا ألجل غيم ثالث
إنما àن احتياطا واألصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحًوا àن أو إنما àن احتياطا واألصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحًوا àن أو إنما àن احتياطا واألصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحًوا àن أو إنما àن احتياطا واألصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحًوا àن أو 

 """"غيًما �ا تقدمغيًما �ا تقدمغيًما �ا تقدمغيًما �ا تقدم
 :ن ا�صنف ر ه اهللا يفّصل s هذه القضية، هؤالء اuين صاموا ثالثy يوما �م حاالتمن خالل هذا ال»م نستنتج أ 
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أن يكونوا صاموا بشهادة شخص واحد شهد Y دخول الشهر، و¯ هذه ا�الة حÂ ولو أكملوا ثالثy يوما  ::::ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°
 ))))وÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطروا(: �لك بقوX يستدل Y ذ أنهم إذا لم يروا ا�الل ال يفطرون، �اذا؟أنهم إذا لم يروا ا�الل ال يفطرون، �اذا؟أنهم إذا لم يروا ا�الل ال يفطرون، �اذا؟أنهم إذا لم يروا ا�الل ال يفطرون، �اذا؟: : : : يقول ا�صنفيقول ا�صنفيقول ا�صنفيقول ا�صنف

فا�ديث يرتب الصيام واإلفطار معا Y شهادة االثنy، ومفهومه أن اجتماع حكم الصوم واإلفطار معا ال يكون إال 
الواحد دلت األدلة Y أنه يرتب عليها حكم الصوم، لكن مفهوم ا�ديث أنه ال يرتب عليها  ةبشهادة اثنy، فشهاد

صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته (بن زيد بن اmطاب مرفو?  ناإلفطار، وقد ورد حديث أيضا بهذا ا�ع« وهو من حديث عبد الر حكم 
هذا حديث رواه  ))))وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثy يوما إال أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطرواوأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثy يوما إال أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطرواوأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثy يوما إال أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطرواوأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثy يوما إال أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطروا

به إرواء الغليل، وأعله بعضهم بأن مدار أسانيده Y ا�جاج بن ا د والنسا�، وا�ديث صححه الشيخ األJا® s كتا
 .أرطأة وهو ُمدلس ضعيف

s حالة اإلغمام، فإذا : وقد تقدم أن ا�صنف ر ه اهللا يوجب الصيام ----سحابسحابسحابسحاب–أو صاموا ألجل غيم أو صاموا ألجل غيم أو صاموا ألجل غيم أو صاموا ألجل غيم قال  :ا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انية 
قال ألن الصوم إنما àن احتياطا، لم يثبت دخول  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ àنوا صاموا ألجل غيم ثالثy يوما ولم يروا ا�الل أيضا ال يفطرون،

الشهر وÓنما àن الصوم فقط Y سبيل االحتياط واألصل بقاء رمضان، فهم Úتاطون s ا�وضعÚ ،yتاطون s دخول الشهر 
Y حالة الغيم s يوما yصوم ا6الث Y ذلك ال يرتبون Y تاطون أيضا عند خروج الشهر، وبناءÚسبيل االحتياط ال  و

 .يرتبون عليها اإلفطار
هذه `  وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحواً àن أو غيماً �ا تقدموعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحواً àن أو غيماً �ا تقدموعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحواً àن أو غيماً �ا تقدموعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنy ثالثy يوما ولم يروه أفطروا صحواً àن أو غيماً �ا تقدمقال  ::::ا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ة

ئذ مÂ ما أتموا ؛ فحينما إذا صاموا بشهادة اثنy يعÑ ثبت دخول رمضان بشهادة اثنyا�الة ا6ا6ة واألخ�ة و` حالة 
 Xولو لم يروا هالل شوال؛ للحديث ا�تقدم وهو قو Âيوما فإنهم يفطرون ح yن شهد اثنان فصوموا وأفطروا((((صيام ثالثÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓن شهد اثنان فصوموا وأفطرواوÓو ( ( ( (

yشهادة االثن Y بناء Ñيعyشهادة االثن Y بناء Ñيعyشهادة االثن Y بناء Ñيعyشهادة االثن Y بناء Ñيع. 
صاموا  ما ذكره ا�صنف ر ه اهللا ظاهر، لكن بالنسبة للحالة األو° و` قضية ما إذا شهد واحد Y دخول الشهر ثم

yأش� إ¸ه مع اإلشارة إ¨ د¸له ثالث çيوما فهذه ا�سألة فيها خالف، ونظراً إ¨ قوة القول اآلخر فلع: 
فرتبوا Y شهادة الشخص الواحد ، أنهم لو صاموا بشهادة شخص واحد ثالثy يوماً فإنهم يفطرون فقهاء الشافعيةفقهاء الشافعيةفقهاء الشافعيةفقهاء الشافعيةذكر بعض 

ضهم ذلك قالوا ألن رؤية ا�الل حجة �عية ثبت بها دخول الشهر فيثبت مع إتمام ا6الثy حكم اإلفطار، وعلل بع
 ،yض عليهمخروجه بإكمال العدة ثالثfبأنكم ال تدخلون شهر شوال إال بشاهدين، وليس عندكم إال : هؤالء قد يع

 يقولوا بأن  لكن يمكن أن ìيبواشاهد واحد شهد Y دخول رمضان، 
ً
وهذه قاعدة  ،يثبت تبعا ماال يثبت استقالال

فقهية، فثبوت دخول شوال s مثل هذه ا�الة ثبت تبًعا 6بوت دخول رمضان اuي ثبت �جة �عية مع إكمال رمضان 
، ، ثالثy يوما

ً
 .ولعل هذا القول هو أظهر القولyولعل هذا القول هو أظهر القولyولعل هذا القول هو أظهر القولyولعل هذا القول هو أظهر القولyوالقاعدة أنه يثبت تبًعا ماال يثبت استقالال

 بعد قوX ).فأكملوا العدة ثالثyفأكملوا العدة ثالثyفأكملوا العدة ثالثyفأكملوا العدة ثالثy(s بعض األلفاظ ) ثy يوًماثy يوًماثy يوًماثy يوًمافإن ُغم عليكم فصوموا ثالفإن ُغم عليكم فصوموا ثالفإن ُغم عليكم فصوموا ثالفإن ُغم عليكم فصوموا ثال(و يمكن االستدالل X بعموم 
 ).صوموا لرؤيتهصوموا لرؤيتهصوموا لرؤيتهصوموا لرؤيته(

 Xا أيضا يشهد �ذا قوïتروا ا�الل أو تكملوا (: �و Âتروا ا�الل أو تكملوا العدة، ثم صوموا ح Âتروا ا�الل أو تكملوا ال تقدموا الشهر ح Âتروا ا�الل أو تكملوا العدة، ثم صوموا ح Âتروا ا�الل أو تكملوا ال تقدموا الشهر ح Âتروا ا�الل أو تكملوا العدة، ثم صوموا ح Âتروا ا�الل أو تكملوا ال تقدموا الشهر ح Âتروا ا�الل أو تكملوا العدة، ثم صوموا ح Âال تقدموا الشهر ح
هذا شامل �الة ما إذا أكملنا العدة  )ملوا العدةملوا العدةملوا العدةملوا العدةأو تكأو تكأو تكأو تك(قوX ) ثم صوموا حÂ تروا ا�الل أو تكملوا العدةثم صوموا حÂ تروا ا�الل أو تكملوا العدةثم صوموا حÂ تروا ا�الل أو تكملوا العدةثم صوموا حÂ تروا ا�الل أو تكملوا العدة((((وقوX وقوX وقوX وقوX     ))))العدةالعدةالعدةالعدة

بناء Y شهادة واحد، أو أكملنا العدة بناء Y شهادة اثنy، وهذا ا�ديث رواه أبو داود s سننه وهو حديث صحيح وبهذا 
 .نكون قد انتهينا من هذه الفقرة
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    ))))ãããã((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

ينينينين: : : : تتمة كتاب الصيامتتمة كتاب الصيامتتمة كتاب الصيامتتمة كتاب الصيام


    ::::s هذه ا�لقة أتكلم عن عنs هذه ا�لقة أتكلم عن عنs هذه ا�لقة أتكلم عن عنs هذه ا�لقة أتكلم عن عن

S   /حكم من لم يثبت برؤيته دخول رمضان أو شوال./ 
 .حكم األس� و¦وه إذا اشتبهت عليه األشهر/   /

 .وبهاتy ا�سأ�Ê yتم ال»م Y موضوع ما يثبت به دخول الشهر وأح�م رؤية ا�الل
U   / وط الصوم وأح�م ا^اس فيه�. 
SSSS            ////حكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيتهحكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيتهحكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيتهحكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيته::::    

ومن رأى وحده هالل رمضان ورُّد قوX لزمه الصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق ومن رأى وحده هالل رمضان ورُّد قوX لزمه الصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق ومن رأى وحده هالل رمضان ورُّد قوX لزمه الصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق ومن رأى وحده هالل رمضان ورُّد قوX لزمه الصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق """": ل ا�صنف ر ه اهللايقو
 Xبه؛ لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر لقو Xبه؛ لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر لقو Xبه؛ لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر لقو Xالفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألض#### يوم يض يوم يض يوم يض يوم يض))))    ((((    �به؛ لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر لقو

فت يتضمن قضية حكم من لم يثبت برؤيته دخول رمضان أو شوال، هذا ال»م كما أسل """"رواه الfمذي وصححهرواه الfمذي وصححهرواه الfمذي وصححهرواه الfمذي وصححه    ))))ا^اسا^اسا^اسا^اس
 ::::فيه أقوالفيه أقوالفيه أقوالفيه أقوال

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

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

 مع ا^اس ولو كنت رأيت ا�الل ورُد قولك؟
إذاً ا�صنف يرتب عليه األح�م  """"صوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق بهصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق بهصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق بهصوم، وÌيع أح�م الشهر من طالق وغ�ه معلق بهلزمه اللزمه اللزمه اللزمه ال"""": : : : ا�صنف ر ه اهللا يقولا�صنف ر ه اهللا يقولا�صنف ر ه اهللا يقولا�صنف ر ه اهللا يقول

 ال(عية �خول الشهر بالنسبة ^فسه هو، ويقول هذا الرا� يلزمه أن يصوم، �اذا؟
 Xويلزمه  وهو خطاب لألمة عموما وأفراداً، فمن رأى ا�الل لزمه أن يصوم، )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: �لعموم قو

، يعÑ لو أن هذا اuي رأى ا�الل علق طالق زوجته Y دخول الشهر Ìيع أح�م الشارع من طالق وغ�ه معلق بهأيضا 
 �اذا ترتبت هذه األح�م؟�اذا ترتبت هذه األح�م؟�اذا ترتبت هذه األح�م؟�اذا ترتبت هذه األح�م؟ثم رأى وحده هالل رمضان ورُد قوX فإن زوجته تطلق، ، فقال زوجته طالق مثال إذا دخل رمضان

يعتقد أن هذا ا¸وم من رمضان، وما دام يعتقد أنه من رمضان يلزمه األح�م ا�علقة  قال لعلمه أنه من رمضان، يعÑ هو
 .Y دخول الشهر من صيام وغ�ه

 :هذه ا�سألة �ل خالف بy الفقهاء، ونظًرا لقوة القول ا6ا® وهو
�ه، وقد أشار إ¸ه وÓ¨ أد�ه الشيخ وهو رواية أخرى عن اإلمام أ د فإ® أش� إ¸ه مع اإلشارة إ¨ �ء من أد ::::القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®

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

 ".األمة
 إال إذا ظهر واشتهر"ذكره ابن تيمية  ::::ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

ً
وهذا هو ا�ع« اuي يفيده لفظة ا�الل، ف�  "أن ا�الل ال يس( هالال

مأخوذة من الظهور واالشتهار، وبا�ا� ال يfتب Y رؤية لم تظهر ولم تشتهر؛ صوم، ال بالنسبة للرا� وال بالنسبة لغ�ه من 
yعموم ا�سلم. 
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جنة ا�ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، إن شاء اهللا و` فتوى الل وهذه الرواية لعلها ` األرجحوهذه الرواية لعلها ` األرجحوهذه الرواية لعلها ` األرجحوهذه الرواية لعلها ` األرجحهذه أبرز أدلة هذه الرواية 
 .وهذا هو األظهر s هذه القضية إن شاء اهللا تعا¨ óUص  sST ا�جت  هبن باز كما s فتاوا زوفتوى الشيخ عبد العزي

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

هالل رمضان؛ رتب Y رؤيته حكما nصه وهو وجوب الصيام، بينما إذا رأى وحده هالل  ةنلحظ أن ا�صنف بالنسبة لرؤي
شوال فإنه يصوم فال يُرتِب Y رؤيته حكم الفطر، والفرق اuي د? إ¨ هذا ا�فريق s ا�كم أن هالل شوال ال يثبت 

ال بالنسبة X وال بالنسبة لغ�ه،  �? إال بشاهدين، وهذا الشخص واحد؛ فال يكون ا�الل قد دخل دخوال �عيا،
فإن االحتياط فإن االحتياط فإن االحتياط فإن االحتياط ا�سلمy فيصوم وال يفطر، ثم إن هذا هو ما يقتضيه االحتياط s ا�وضعy،  ريلزمه حكم سائ وبا�ا�

، فهو احتياط إلتمام بالنسبة X إذا رأى هالل رمضان أن يصوم، واالحتياط بالنسبة X إذا انفرد برؤية هالل شوال أن يصومبالنسبة X إذا رأى هالل رمضان أن يصوم، واالحتياط بالنسبة X إذا انفرد برؤية هالل شوال أن يصومبالنسبة X إذا رأى هالل رمضان أن يصوم، واالحتياط بالنسبة X إذا انفرد برؤية هالل شوال أن يصومبالنسبة X إذا رأى هالل رمضان أن يصوم، واالحتياط بالنسبة X إذا انفرد برؤية هالل شوال أن يصوم
 .شهر s ± ا�وضعyال

الفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألضالفطر يوم يفطر ا^اس واألض#### يوم يض يوم يض يوم يض يوم يض))))    (((( �s هذه ا�سألة وهو قوX  �ر ه اهللا استدل �ديث عن ا^Ï  ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف
 .رواه الfمذي وصححه ))))ا^اسا^اسا^اسا^اس

يشذ عن فالشخص ال ينفرد وال ، وقد مر معنا سابقاً أن معناه أن الفطر مع Ìاعة ا^اس، واألضحية أيضا مع Ìاعة ا^اس
 .غ�ه من عموم ا�سلمs y صوٍم وال فطٍر وال أضحيٍة وال غ� ذلك من العبادات

    ::::حكم األس� و¦وه إذا اشتبهت عليه األشهرحكم األس� و¦وه إذا اشتبهت عليه األشهرحكم األس� و¦وه إذا اشتبهت عليه األشهرحكم األس� و¦وه إذا اشتبهت عليه األشهر////            ////
وÓن اشتبهت األشهر Y ¦و مأسور âرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقÝ ما وافق عيداً أو أياَم وÓن اشتبهت األشهر Y ¦و مأسور âرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقÝ ما وافق عيداً أو أياَم وÓن اشتبهت األشهر Y ¦و مأسور âرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقÝ ما وافق عيداً أو أياَم وÓن اشتبهت األشهر Y ¦و مأسور âرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقÝ ما وافق عيداً أو أياَم """" :قال ا�صنف

 ".".".".ت(يقت(يقت(يقت(يق
شخص مأسور مسجون عند كفار؛ ال يرى شمساً وال قمًرا وال يعرف ¸ال وال نهارا، و�ذا " األشهر Y ¦و مأسور اشتبهت"

يصعب Y من àنت هذه حاX أن Úسب األيام والشهور، فهذا الشخص كيف يصوم؟ و{يف يعرف وقت الصيام؟ عن 
Y العالمات واألمارات ا�تاحة X قدر استطاعته،  يعÑ يتحرى وìتهد بناء âرىâرىâرىâرىطريق ا�حري، و�ذا قال ا�صنف 

وقد  قد يكون وافق شهر رمضان فأصاب رمضان،: إذا صام فال nلو ا�ال، ويصوم بناء Y ما ظهر X من خالل ا�حري
 .وقد يكون تأخر عنه، يكون تقدم Y رمضان بالصيام

سجن مثال وعلم أنه s رمضان ا�اسجن مثال وعلم أنه s رمضان ا�اسجن مثال وعلم أنه s رمضان ا�اسجن مثال وعلم أنه s رمضان ا�ا���� �ا àن مأسورا وافق  �ا àن مأسورا وافق  �ا àن مأسورا وافق  �ا àن مأسورا وافق هل ìزئه الصيام Ì sيع هذه ا�االت؟ إذا خرج من هذا الهل ìزئه الصيام Ì sيع هذه ا�االت؟ إذا خرج من هذا الهل ìزئه الصيام Ì sيع هذه ا�االت؟ إذا خرج من هذا الهل ìزئه الصيام Ì sيع هذه ا�االت؟ إذا خرج من هذا ال
 رمضان، أو تقدم، أو تأخر، هل ìزئه الصيام أو ال ìزئه؟رمضان، أو تقدم، أو تأخر، هل ìزئه الصيام أو ال ìزئه؟رمضان، أو تقدم، أو تأخر، هل ìزئه الصيام أو ال ìزئه؟رمضان، أو تقدم، أو تأخر، هل ìزئه الصيام أو ال ìزئه؟

قال ، إذاً Ì sيع الصور األصل أن صيامه �زئ ألنه ات" اهللا بقدر استطاعته """"وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمهوأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمهوأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمهوأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه"""": : : : قال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنفقال ا�صنف
فإذا علم أنه صام مثًال �ا ، إذا َعلم أنه تقدم رمضانو`  إال s حالة واحدةإال s حالة واحدةإال s حالة واحدةإال s حالة واحدةا�غابن، ) Sã(}تََطْعتُمْ تََطْعتُمْ تََطْعتُمْ تََطْعتُمْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اسْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اسْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اسْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اسْ {: تعا¨

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

 أما إذا تقدم Y رمضان فإنه s تلك ا�الة ال يقع أداء وال قضاءحقيقته قضاء ال تß، فهو وقع إما موافقا وÓما قضاء، 
لم أنه صÎ الظهر قبل زوال الشمس والعبادة ال تصح قبل وقتها، كشخص مثال ظن أن الشمس قد زالت فصÎ الظهر، ثم ع

 .قبل وقتها؛ حينها تلزمه اإل?دة وال يعذر با�هل، 	الف من صالها بعد وقتها فإنها تقع قضاء وñزئه
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يعÑ يفيد أن هناك حالة أيضاً؛ و` حالة ما إذا جهل ا�ال، قد يكون استمر s أ�ه أو سجنه  """"إن لم يعلمإن لم يعلمإن لم يعلمإن لم يعلم"""": : : : وقول ا�صنفوقول ا�صنفوقول ا�صنفوقول ا�صنف
خالل تلك السنy يتحرى ويصوم، و�ا خرج قيل X هل تبy لك أنك صمت خالل هذه السنs y شهر عدة سنy، وÍن 

رمضان بالفعل؟ أو تقدمت؟ أو تأخرت؟ قال ال أدري، s هذه ا�الة أيضا ìزئه، ألنه âرى وات" اهللا بقدر استطاعته 
    ....و` حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيامو` حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيامو` حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيامو` حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيام    إذاً ليس هناك حالة إ?دة إال s حالة واحدةإذاً ليس هناك حالة إ?دة إال s حالة واحدةإذاً ليس هناك حالة إ?دة إال s حالة واحدةإذاً ليس هناك حالة إ?دة إال s حالة واحدةواألصل هو اإلجزاء، 

يعÑ إذا فرضنا أنه تأخر فوافق يوم عيد الفطر؛ يعÑ صام يوم عيد الفطر يظنه  """"ويقÝ ما وافق عيدا أو أيام ت(يقويقÝ ما وافق عيدا أو أيام ت(يقويقÝ ما وافق عيدا أو أيام ت(يقويقÝ ما وافق عيدا أو أيام ت(يق"""": : : : قالقالقالقال
¼ إن شاء أيام األعياد وأيام الت(يق سيأ -من شهر ذي ا�جة SS-S/-SUوأيام الت(يق ` -رمضان، أو صام أيام الت(يق 

، إال أيام الت(يق s حالة من لم ìد ا�دي كما سيأ¼، هذا الشخص Úَُْرم صيامها فال تصام ال s فرض وال s نفلÚَُْرم صيامها فال تصام ال s فرض وال s نفلÚَُْرم صيامها فال تصام ال s فرض وال s نفلÚَُْرم صيامها فال تصام ال s فرض وال s نفلاهللا أنه 
�ا âرى رمضان وهو مأسور، تأخر عن رمضان فوافق يوم عيد أو وافق أيام الت(يق وصامها وتبX y فعًال أنه صام أيام 

ض#، نقول X صيامك �زئ لكن تقÝ ما وافق عيدا أو أيام ت(يق، فيوم العيد وهو يوم عيد الت(يق ويوم عيد األ
األض# وأيام الت(يق ا6الثة معناه أنه يلزم بقضاء أربعة أيام و` ال§ وافق فيها األيام ال§ Úرم صومها، وما سوى ذلك 

 .فصيامه صحيح �زئ
UUUU            ////    وط الصوم وأح�م ا^اس فيه�وط الصوم وأح�م ا^اس فيه�وط الصوم وأح�م ا^اس فيه�وط الصوم وأح�م ا^اس فيه�::::    
    ::::يتعلق ب(وط من ìب عليه الصوميتعلق ب(وط من ìب عليه الصوميتعلق ب(وط من ìب عليه الصوميتعلق ب(وط من ìب عليه الصوم    ماماماما

�ف ال ف ال ف ال ف ال """": قال ا�صنف ر ه اهللا���ويلزم الصوم s شهر رمضان ل� مسلم ال àفر، ولو أسلم s أثنائه قويلزم الصوم s شهر رمضان ل� مسلم ال àفر، ولو أسلم s أثنائه قويلزم الصوم s شهر رمضان ل� مسلم ال àفر، ولو أسلم s أثنائه قويلزم الصوم s شهر رمضان ل� مسلم ال àفر، ولو أسلم s أثنائه ق���� اJا اJا اJا اJا&&&& فقط، م فقط، م فقط، م فقط، م
ٍٍ أْمُره به وHبه عليه ¸عتاده أْمُره به وHبه عليه ¸عتاده أْمُره به وHبه عليه ¸عتاده أْمُره به وHبه عليه ¸عتاده ٍٍ مطيق مطيق مطيق مطيٍقٍ ٍٍ و�نون، قادر ال مريض يعجز عنه ل و�نون، قادر ال مريض يعجز عنه ل و�نون، قادر ال مريض يعجز عنه ل و�نون، قادر ال مريض يعجز عنه لآلآلآلآلية، وY وية، وY وية، وY وية، وY و****· صغ�· صغ�· صغ�· صغٍ�ٍ  هذه الفقرة كما أ�ت    """"صغ�صغ�صغ�صغٍ�ٍ

 .إ¨ عنوانها �وط من ìب عليه الصوم
فيشfط لوجوب الصوم أن يكون الشخص مسلما،     """"مسلممسلممسلممسلم    ويلزم الصوم s شهر رمضان ل�ويلزم الصوم s شهر رمضان ل�ويلزم الصوم s شهر رمضان ل�ويلزم الصوم s شهر رمضان ل�: ": ": ": "ا�صنف يقولا�صنف يقولا�صنف يقولا�صنف يقول ::::ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول

ألن من �ط ، ولو صام حال كفره فإن صيامه ال يصح، فال�فر ال ìب عليه الصوم، بمع« أنه ال يطالب به حال كفره
 .ًضا اإلسالمصحة الصوم أي

يعÑ لو أسلم s أثناء الشهر فلم يصم بقيته فإنه يقÝ اJا& فقط، فلو فرضنا أن  """"ولو أسلم s أثنائه قولو أسلم s أثنائه قولو أسلم s أثنائه قولو أسلم s أثنائه ق���� اJا اJا اJا اJا&&&& فقط فقط فقط فقط"""": : : : قالقالقالقال
 s ع(ين رمضان مثال، فال يلزمه قضاء ما م� من رمضان؛ إنما يلزمه إن لم يصم، فرضنا أنه أسلم s ذلك ال�فر أسلم

لم يصم بقية رمضان إما �هله �كم الصيام أو لسبب آخر، فحينئذ نقول يلزمه أن يقÝ اJا&  ع(ين رمضان لكنه
 قُلقُلقُلقُل{فقط، يعÑ يقÝ ما àن من أيام رمضان بعد إسالمه وأما ما قبل إسالمه فال يلزمه القضاء لعموم قوX جل وعال 

ا قَْد سَ   ُفَغَفْر لَُهم م¶
ْ
 إِن يَنتَُهوا

ْ
َفُروا ا قَْد سَ َ  ُفَغَفْر لَُهم م¶

ْ
 إِن يَنتَُهوا

ْ
َفُروا ا قَْد سَ َ  ُفَغَفْر لَُهم م¶

ْ
 إِن يَنتَُهوا

ْ
َفُروا ا قَْد سَ َ  ُفَغَفْر لَُهم م¶

ْ
 إِن يَنتَُهوا

ْ
يَن كككَكَفُروا ِ

¶
يَن  ِ

¶
يَن  ِ

¶
يَن  ِ

ِلِثثثث¶ ِل ِل يعÑ من فعل ا�حرمات وترك الواجبات، وبا�ا� ال يلزمه  }ما قد سلفما قد سلفما قد سلفما قد سلف} {لََف لََف لََف لََف ل
 .قضاء ما م�، ال s هذه السنة وال s السنوات ا�اضية حال كفره

�فففف"""": : : : قالقالقالقال ::::ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®���ونستفيد من هذا أن الصيام ال ìب Y صغ� دون اJلوغ، وال ìب  العاقل، اJالغوا��ف هو  """"مممم
Y أيضا  Xيفيق،  )رفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثة( ��نون، للحديث ا�عروف وهو قو Âيبلغ وا�جنون ح Âوذكر منهم الصغ� ح

 ".ال صغ� و�نون"و�ذا قال الشارح 
يشfط فيمن ìب عليه الصيام أن يكون قادًرا، أما من àن مريضا ?جًزا  """"قادر ال مريض يعجز عنهقادر ال مريض يعجز عنهقادر ال مريض يعجز عنهقادر ال مريض يعجز عنه"""": : : : قالقالقالقال ::::ال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الث
أو به كö سن بلغ من كö السن حداً ال يقدر معه Y ، جًزا ال ير. زواX، كأن يكون به مرض ال ير. برؤهعن الصيام ع

الصيام، ومعلوم أن العجز بسبب كö السن عجز ال ير. زواs ،X مثل هذه ا�الة هو غ� قادر وبا�ا� ال ìب عليه 
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s ب عليه اإلطعام، وسيأ¼ ال»مì نماÓا�لقة القادمة عن قضية حكم الكب� العاجز عن الصيام وا�ريض  الصيام، و
 .اuي ال ير. برؤه

، يعÑ تقدم فيما م� أن من �ط وجوب الصيام """"وY ووY ووY ووY و**** صغ� مطيق أْمُره به وHبِه عليه ¸عتاده صغ� مطيق أْمُره به وHبِه عليه ¸عتاده صغ� مطيق أْمُره به وHبِه عليه ¸عتاده صغ� مطيق أْمُره به وHبِه عليه ¸عتاده"""": : : : قالقالقالقال ::::ال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابع
فيجب ، ه أن يأمره بالصيام إذا àن ï/ا مطيقالكن ìب Y و¸، أن يكون الشخص بالًغا، فالصغ� ال ìب عليه الصيام

 Ï^ب عليه أن يأمره بالصالة، اì بوهم عليها (: قال �عليه أن يأمره بالصيام كماHبوهم عليها م بالصالة لسبع واHبوهم عليها م بالصالة لسبع واHبوهم عليها م بالصالة لسبع واHمروا أبناءمروا أبناءمروا أبناءمروا أبناءككككم بالصالة لسبع وا
هذا  ))))مممممروا أبناءمروا أبناءمروا أبناءمروا أبناءكككك((((: : : : �وقوX وقوX وقوX وقوX ومع ذلك ìب Y و* أمره أن يأمره بالصالة،  ةمع أن ابن سبع ال ñب عليه الصال )لع(لع(لع(لع(

وليس إ¨ ا�أمور وهو الصÏ، فيجب Y الو* أن يأمر  لكن الوجوب متوجه إ¨ ا�خاطب وهو الولكن الوجوب متوجه إ¨ ا�خاطب وهو الولكن الوجوب متوجه إ¨ ا�خاطب وهو الولكن الوجوب متوجه إ¨ ا�خاطب وهو الو****، أمر يقتÝ الوجوبأمر يقتÝ الوجوبأمر يقتÝ الوجوبأمر يقتÝ الوجوب
 .الصÏ بالصالة

ب(ط أن يكون مطيقا X، فإذا àن غ� مطيق للصيام؛ ، وY قياس ذلك قال الفقهاء أيضا يأمره بالصيام ويßبه Y تر{ه
 Ïر بالصيام؛ فحينئذ ال ي(ع لو¸ه أن يأمره كأن يكون الصßجسمه ضعيف ال يتحمل الصيام يضعف عن الصيام أو يت

يعÑ من حكمة أمر الصÏ بالصيام وهو صغ� أن " ¸عتاده"وا�كمة s هذا األمر ما أشار إ¸ه بقوX ، بالصيام s تلك ا�الة
رى عليه قلم ا��يف وصار بالغا يكون قد اعتاد الصيام وألفته فتألفه نفسه وnف Y نفسه، فإذا كö وج ميعتاد الصيا

ال يشق عليه، وهذا من باب الfبية Y الطاعة، فأو¸اء األمور عموما ينب� �م أن Úرصوا Y أن يربوا  نفسه؛ وبا�ا�
ا لم ìِر عليهم قلم ا��يف بعد، أبناءهم منذ الصغر Y طاعة اهللا جل وعال، وìنبوهم أيضا ا�عاî واآلثام حÂ ولو àنو

من شب Y �ء شاب عليه، ومن ألفت نفسه شيئا : وا�كمة s ذلك ظاهرة و` قضية أن، فهذه مسؤو¸ة أو¸اء األمور
 .هان عليه s الكö، فإذا ألف الصالة والصيام واعتاد عليهما هان عليه إذا كö وصار مطاJا من ا^احية ال(عية بهما

    ))))óóóó((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
        ::::مسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقة

S   / ينة قامت إذا ما حكمJا^هاربالرؤية أثناء  ا.  
  .ا^هار أثناء للوجوب أهال صار من حكم /   /
U   / ا^هار أثناء عذره زال من حكم.   
SSSS            ////    ينة بالرؤية أثناء ا^هار    حكمحكمحكمحكمJينة بالرؤية أثناء ا^هارما إذا قامت اJينة بالرؤية أثناء ا^هارما إذا قامت اJينة بالرؤية أثناء ا^هارما إذا قامت اJما إذا قامت ا        

 صورة    """"والقضاءوالقضاءوالقضاءوالقضاء    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    وجبوجبوجبوجب    الليلةالليلةالليلةالليلة    تلكتلكتلكتلك    ا�اللا�اللا�اللا�الل    برؤيةبرؤيةبرؤيةبرؤية    ا^هارا^هارا^هارا^هار    ناءناءناءناءأثأثأثأث    اJينةاJينةاJينةاJينة    قامتقامتقامتقامت    وÓذاوÓذاوÓذاوÓذا    ::::حكمحكمحكمحكم"""" :يقول اهللا ر ه ا�صنف
 باألمس اللا� رأوا أنهم يشهدون شهود يوجد ؛اJينة تقوم ثم شعبان من ا6الثy ¸لة مفطرين ا^اس يصبح أن ا�سألة

؟؟؟؟    كمكمكمكما�ا�ا�ا�    ماماماما ،مفطرين أصبحوا قد وهم ،رمضان من األول هو ا¸وم هذا أناآلن  للناس فتبy ،أمس ¸لة ٍٍ  قال حينحينحينحينئئئئذذذٍذٍ
  ....والقضاء uلك ا¸وم اuي أفطرهوالقضاء uلك ا¸وم اuي أفطرهوالقضاء uلك ا¸وم اuي أفطرهوالقضاء uلك ا¸وم اuي أفطره    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    وجبوجبوجبوجب    اهللاهللاهللاهللا ر ه ا�صنف

قد  ا¸وم هذا ألن ظاهر اإلمساك ووجوب، عموماً عموماً عموماً عموماً     الصيامالصيامالصيامالصيام    ومفسداتومفسداتومفسداتومفسدات    وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    عنعنعنعن    اإلمساك بقية ا¸وماإلمساك بقية ا¸وماإلمساك بقية ا¸وماإلمساك بقية ا¸وم ::::ا�كم األولا�كم األولا�كم األولا�كم األول
يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ { :تعا¨ اهللا بقول ¥اطبy فصاروا رمضان من تبy �م أنه

ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ُم الش¶
ْ
ْهَر فَل  حديث :ذلك Y يدل وïا }ُم الش¶

  من رجل � ا^Ï أمر(: قال عنه اهللا ر� أنه األكوع بن سلمة حديث وهو ?شوراءيوم  بصيام األمر
َ
  لمسْ أ

َ
  نْ أ

َ
 s نذ· أ

 ?شوراء يوم àن أن يوم ذلك وÍن ،)?شوراء يوم ا¸وم فإن فليصم أكل يكن لم ومن ،يومه بقية فليصم أكل من أن¶  ا^اس
 ìب وأنه ?شوراء يوم ا¸وم أن وعلم عذره زال أن بعد يومه بقية يمسك أنب ا¸وم ذلك s أكل من � ا^Ï ألزمف واجب،
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 .يومه بقية اإلمساك يلزمه فإنه ا^هار أثناء رمضان من ا¸وم هذا أن علم من أيضاً  ومثله ا¸وم، ذلك صيام عليه
 يعلم لم اuي الشخص هذا ا¸وم؟ا¸وم؟ا¸وم؟ا¸وم؟    ذلكذلكذلكذلك    يقÝيقÝيقÝيقÝ    �اذا�اذا�اذا�اذا :قائل يقول قد، ا¸وم ذلك فيقÝ ،القضاءالقضاءالقضاءالقضاءضاً ضاً ضاً ضاً يلزمه أييلزمه أييلزمه أييلزمه أي ::::ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    ا�كما�كما�كما�كم

 : نهاراً  إال برمضان
 غروب إ¨ الفجر طلوع من يكون ال(É الصيام ألن القضاء يلزمه فحينئذٍ  ا¸وما¸وما¸وما¸وم    بدايةبدايةبدايةبداية    �ب�ب�ب�ب    ووووأأأأ    أكلأكلأكلأكل    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    إماإماإماإما *

 .الفجر طلوع من يصم لم وهو الشمس
     ننننيكويكويكويكو    أنأنأنأن    وÓماوÓماوÓماوÓما*

ً
 ïس�
ً
 ïس�
ً
 ïس�
ً
 بقية فأمسك رمضان من ا¸وم هذا أنب علم ثم ي(ب ولم يأكل لمو أصبحكأن يكون ،     ا¸وما¸وما¸وما¸وم    أولأولأولأول    ïس�

 كما- واجبال الصوم ألن ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا    ،،،،القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    أيضاأيضاأيضاأيضا    حينحينحينحينئئئئذذذذٍٍٍٍ    فففف ،شيئاً  �ب وأ أكل قد الفجر طلوع بعد يكون ولم يومه
) XXXX    صيامصيامصيامصيام    فالفالفالفال    الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    ا^يةا^يةا^يةا^ية    يبيتيبيتيبيتيبيت    لملململم    منمنمنمن(: وسلم عليه اهللا صÎ لقوX الليل من ا^ية تبييت من فيه البد -اهللا شاء إن سيأ¼

 . ا¸وم بقية اإلمساك مع القضاء من ا�الة هذه مثل s بد ال إذاً 
        ....ا^هارا^هارا^هارا^هار    أثناءأثناءأثناءأثناء    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    أهالً أهالً أهالً أهالً     صارصارصارصار    منمنمنمن    حكمحكمحكمحكم////            ////
 ¥اطبy صاروا ألنهم ا¸وم بقية كاإلمسا يلزمهم ا�الة هذه s ،ا^هار أثناء أسلم    àفراً àفراً àفراً àفراً  أو ،ا^هار أثناء بلغ صغ�اً صغ�اً صغ�اً صغ�اً  أن لو

يَُصْمهُ {: تعا¨ قوX بعموم
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل  من ا^ية يبيتوا لم ألنهم القضاء عليهم ìب أيضاً  الفقهاء ويقول} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶

 .أخرى ناحية من اuي يبدأ من طلوع الفجر إ¨ غروب الشمس ال(É الصيام يصوموا ولم من ناحية، الليل
 يلزمهم ال :ا6انية الرواية، ا�سألة هذه s روايتان X أ د فاإلمام ،أ د اإلمام عن ىخرأ رواية وهذه الفقهاء بعض الوق

 Y وبناءً  ؤه،قضا ìب ال ìب لم وما ،عليهم واجباً  يكن لم اJلوغ وقبل اإلسالم قبل ا¸وم أول s الصيام ألن ،القضاء
 يكن لم ذلك Z الليل من ا^ية وتبييت ا¸وم أول اإلمساك ألن ،القضاء يلزمهم وال ما¸و بقية اإلمساك فيلزمهم ذلك

 ....د¸لهد¸لهد¸لهد¸له    لقوةلقوةلقوةلقوة    القولyالقولyالقولyالقولy    أظهرأظهرأظهرأظهر    ه هوه هوه هوه هولعللعللعللعل    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا القضاء عليهم ìب ال وبا�ا� ،م�فy غ� نذاكحي àنوا ،عليهم واجباً 
UUUU            ////    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أثناءأثناءأثناءأثناء    عذرهعذرهعذرهعذره    زالزالزالزال    منمنمنمن    حكمحكمحكمحكم        

    يمسكيمسكيمسكيمسكمفطراً مفطراً مفطراً مفطراً     قدمقدمقدمقدم    مسافرمسافرمسافرمسافر    و{ذاو{ذاو{ذاو{ذا، ، ، ، ويقضيانويقضيانويقضيانويقضيان    فيمس�نفيمس�نفيمس�نفيمس�ن    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أثناءأثناءأثناءأثناء    ssss    ااااطهرتطهرتطهرتطهرت    ونفساءونفساءونفساءونفساء    ائضائضائضائضحححح    و{ذاو{ذاو{ذاو{ذا"""": اهللا ر ه ا�صنف قال
ÝويقÝويقÝويقÝاً اً اً مفطرمفطرمفطرمفطر    مريضمريضمريضمريض    برئبرئبرئبرئ    لولولولو    و{ذاو{ذاو{ذاو{ذا    ،،،،ويق 

    .ا^هار أثناء عذرهم زال هؤالء    ،،،،""""اً
 . ا¸وم ذلك قضاء ويلزمها يومها بقية اإلمساك يلزمها ،ا^هار أثناء دمها انقطع بمع« ،طهرت نفساء أو حائض امرأة_ 

  .والقضاء وما¸ بقية اإلمساك يلزمه باعتبار كونه مسافراً، ا^هار أثناء وطنه إ¨ مفطراً  قدم رمساف _
 ا¸وم بقية اإلمساك يلزمه ،اهللا شفاه الع
 بعد ا�رض بسبب ا¸وم أول أفطر مريض شخص ،مفطرا برئ إذا وا�ريض _

 .القضاء أيضاً  ويلزمه ،العذر لزوال
 { :قوs X اآلية عموم ذلك Y األدلة ومن ،ظاهرظاهرظاهرظاهر    أمرأمرأمرأمر    هذاهذاهذاهذا    ا�تقدمةا�تقدمةا�تقدمةا�تقدمة    ررررالصوالصوالصوالصو    ssss    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    وجوبوجوبوجوبوجوب    قضيةقضيةقضيةقضية

َ
Yَ ْو

َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
َوَمن àََن َمِريضاً أ

َخرَ 
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
ٍٍ أ ي¶اٍمٍ

َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ٌٌ م· ةٌٌ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ٍٍ فَِعد¶  مادام ا¸وم لاطو مفطرا ستمرا أو ا¸وم أثناء وصل من يشمل وهذافعليه عدة من أيام أخر، : أي }َسَفرَسَفرَسَفرَسَفٍرٍ

 اهللا رسول عهد Y يصيبنا ذلك نà( قالت أنها ?ئشة حديث للحائض بالنسبة ذاكوه ،القضاء فعليه s رمضان فطرأ
 .)الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر

 وجوب اإلمساك s ا�سألة هذه s روايتان هعن أ د واإلمام ،الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    بyبyبyبy    خالفخالفخالفخالف    �ل�ل�ل�ل    فهذهفهذهفهذهفهذه    ا¸وما¸وما¸وما¸وم    بقيةبقيةبقيةبقية    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    قضيةقضيةقضيةقضية    أماأماأماأما
 :�ؤالء ا¸وم بقية

  الرواية هذه أدلة ومن ،ا¸وما¸وما¸وما¸وم    بقيةبقيةبقيةبقية    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    لزمهملزمهملزمهملزمهميييي    أنهأنهأنهأنه :شهورةشهورةشهورةشهورةا�ا�ا�ا�    ةةةةروايروايروايروايالالالالفففف
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يَُصْمهُ {:تعا¨ قوX عموم ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل  �م عذر وال اآلية بهذه ¥اطبون العذر زوال بعد وهؤالء} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش¶

 .الصيام فيلزمهم
، ا�كم زال العلة زالت فإذا ،وعدماً  وجوداً  علته مع يدور وا�كم ،ا�رض أو السفر لعلة جاز الفطر أن ::::ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    وا�¸لوا�¸لوا�¸لوا�¸ل    

 . ا¸وم بقية اإلمساك وجب وبا�ا� ،الفطر s الرخصة زالت ا�رض وزال السفر زال فإذا
 وعلل )آخرهآخرهآخرهآخره    أكلأكلأكلأكلفليفليفليفلي    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أولأولأولأول    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن( أنه قال مسعود ابن عن روىيُ  ثرأب العلم أهل بعض �ا استدل :ا6انيةا6انيةا6انيةا6انيةوالرواية والرواية والرواية والرواية 
  يلزم ألنه ئاً شي اإلمساك من يستفيد ال بأنه بعضهم

ً
 .بالقضاء �?

        ....القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    أدلةأدلةأدلةأدلة    لقوةلقوةلقوةلقوة    ا¸وما¸وما¸وما¸وم    بقيةبقيةبقيةبقية    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    أنهأنهأنهأنه    والراجحوالراجحوالراجحوالراجح 
 وقد ¸ل أنه يرى وهو يتسحر الرجل عن مسعود ابن ئلسُ : قال ا�زار ي) رواه هذا مسعود ابن فأثر :ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الروايةالروايةالروايةالرواية    أدلةأدلةأدلةأدلة    وأماوأماوأماوأما
  الكöىس0ال s أيضاً  واJيه� سننه s منصور بن سعيد رواه األثر )آخرهآخرهآخرهآخره    فليأكلفليأكلفليأكلفليأكل    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أولأولأولأول    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن(: فقال الفجر طلع

 إسناده أن وهو األثر هذا عن األول ا�واب هو وهذا ،مسعود ابن من يسمع لم ي) ألن منقطع لكنه ثقات إسناده ورجال
  .االنقطاع علة لوجود ضعيف
 هو وÓنما ،ال�اع �لمسألة  s ظنويُ  توهميُ قد  كما ليس مسعود نب اهللا عبد قول سببs  اهرظ هو كماأنه  ا6ا® وا�واب

s د¸الً  حليص فال أخرى مسألة s ا�سألة هذه . 
 اً اً اً     يستفيديستفيديستفيديستفيد    الالالالأنه أنه أنه أنه  قوX أما

َفَمن َفَمن َفَمن َفَمن {: تعا¨ قوs X وعال جل اهللا أمر وامتثال وجل عز هللا ا�عبد يستفيد فهو ،صحيح غ� فهذا شيشيشيشيئئئئاً
يَُصْمهُ شَ شَ شَ شَ 

ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل يَُصْمهُ ِهَد ِمنُكُم الش¶
ْ
ْهَر فَل  الصيام أن مع ،وما¸ بقية اإلمساكب ألزمه مفطرا ?شوراءيوم  s أصبح من لزمأ � وا^Ï، }ِهَد ِمنُكُم الش¶

É)تثالً  دام ما بالصيام اهللا يتعبد الشخص لكن ، الشمس غياب إ¨ الفجر طلوع من الï ربه أمر á}فائدة بذلك و. 
 ؛هؤالء àنوا إذا يعÑ """"أجزأهمأجزأهمأجزأهمأجزأهم    صائمyصائمyصائمyصائمà    yنواàنواàنواàنوا    فإنفإنفإنفإن قال، وقوقوقوق����    أمسكأمسكأمسكأمسك    مفطرامفطرامفطرامفطرا    ههههئئئئأثناأثناأثناأثنا    ssss    غ�غ�غ�غ�ٌٌٌٌ    صصصص    بلبلبلبلغغغغ    أوأوأوأو"""": : : : ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف ل»م نرجع

ثم برئ أثناء  وصام نفسه â Yامل ا�ريض و{ذلك ،ìزئهفهذا  صائم وهو إقامته بتة إ¨ ووصل صائماً  àن مثالً  ا�سافر
 .ìزئه الصوم ذلكإن ف ا^هار

 فلو سواء s أول ا^هار أو آخره، ا�م وجود عدم الصوم صحة �طمن ، الصيام منهما صحي ال وا^فساء للحائض بالنسبة أما
 .القضاء ويلزمها يصح ال ا¸وم لكu امصيامه فإن آخرهs  أو وسطهs  أو ا^هار أول s ا�م امعليه نزل

 اً اً اً عجزعجزعجزعجز    الصيامالصيامالصيامالصيام    عنعنعنعن    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز    حكمحكمحكمحكم""""    قضيةقضيةقضيةقضية    
    """"زواXزواXزواXزواX    يريريرير....    الالالال    اً

    نصفنصفنصفنصف    أوأوأوأو    بربربربر    مدمدمدمد، ، ، ، كفارةكفارةكفارةكفارة    ì    ssssزئìزئìزئìزئ    ماماماما    اااامسكينمسكينمسكينمسكين    يوميوميوميوم    ل�ل�ل�ل�    أطعمأطعمأطعمأطعم    ههههؤؤؤؤبربربربر    يريريرير....    الالالال    مرضمرضمرضمرض    أوأوأوأو    لكöلكöلكöلكö    فطرفطرفطرفطرأأأأ    ومنومنومنومن"""": اهللا ر ه ا�صنف قال 
ٌٌ َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكyٍٍٍٍ    {{{{: : : : تعا¨تعا¨تعا¨تعا¨    قوXقوXقوXقوssss    X    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    لقوللقوللقوللقول، ، ، ، غ�هغ�هغ�هغ�ه    منمنمنمن    صاعصاعصاعصاع يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَةٌ ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَليستليستليستليست    قالقالقالقال    }}}}َو    

  """"....الكب�الكب�الكب�الكب�    حكمحكمحكمحكم    ssss    ههههؤؤؤؤبربربربر    يريريرير....    الالالال    اuياuياuياuي    وا�ريضوا�ريضوا�ريضوا�ريض، ، ، ، رواه اJخاريرواه اJخاريرواه اJخاريرواه اJخاري    ))))الصومالصومالصومالصوم    يستطيعيستطيعيستطيعيستطيع    الالالال    اuياuياuياuي    للكب�للكب�للكب�للكب�    ̀̀̀`    بمنسوخةبمنسوخةبمنسوخةبمنسوخة
 اuي بقاالس ال»م s اهللا ر ه ا�صنف إ¸هما أشار ،ا^اس من صنفان فيه يدخل زواX ير. ال عجزاً  الصيام عن العجز
 .قرأناه

 ،ثقة طبيب بتقرير وأ العادة، �سب لمعيُ  هؤبر ير. ال ا�رض كون قضية، هؤبر ير. ال اuي ا�ريض هو :األول الصنف 
 يوم Z عن يطعم أن حقه s الواجب وÓنما ،صيام الشخص ذلك ì Yب ال فحينئذٍ  هؤبر ير. ال رضا� هذا أن لمعُ  فإذا

 .امسكين
فهذان الصنفان  ،زواX ر.يُ  ال السن كö عن ا^اتج العجز ألن ،السن كö بسبب الصيام عن ا?جز àن لو :الصنف ا6ا®و
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 .s كونهما ?جزين عن الصيام عجزاً ال يُر. زواXيشÍfن 
 اً اً اً وثالثوثالثوثالثوثالث    وسنتyوسنتyوسنتyوسنتy    ةةةةسنسنسنسن    أطعمأطعمأطعمأطعم    ؛؛؛؛ههههؤؤؤؤبربربربر    رررر....يُ يُ يُ يُ     الالالالاuي قرر الطبيب ا6قة أنه اuي قرر الطبيب ا6قة أنه اuي قرر الطبيب ا6قة أنه اuي قرر الطبيب ا6قة أنه     ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    ككككللللذذذذ    أنأنأنأن    فرضنافرضنافرضنافرضنا    لولولولو    لكنلكنلكنلكن 

    منمنمنمن    بسبببسبببسبببسبب    اهللاهللاهللاهللا    شفاهشفاهشفاهشفاه    ثمثمثمثم    اً
 عليها نص �سألةا وهذه ا�واب نعم ìزئه اإلطعام عن السنy ا�اضية، ؟؟؟؟ا�اضيةا�اضيةا�اضيةا�اضية    السنyالسنyالسنyالسنy    عنعنعنعن    اإلطعاماإلطعاماإلطعاماإلطعام    ìزئهìزئهìزئهìزئه    فهلفهلفهلفهل، ، ، ، عندهعندهعندهعنده

 s اإلجزاء Y اهللا ر ه نص) ãã/(ص األول ا�جت تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفقه عمدة �ح s كما اهللا ر هم الفقهاء
 ثممن Úج عنه  استنابإذا  ا�ج عن العاجز ،اهللا شفاه ثم استنابإذا  ا�ج فرض عن العاجز مثل هذا إن وقال ،ا�ال هذه
 . ئاً �ز عنه يقع ا�ج هذا فإن ،ا^ائب أحرم أن بعد اهللا شفاه
 فاإلطعام ،عباس ابن عن ورد بما ذلك Y واستدل """"غ�هغ�هغ�هغ�ه    منمنمنمن    صاعصاعصاعصاع    نصفنصفنصفنصف    أوأوأوأو    بربربربر    مدمدمدمد    كفارةكفارةكفارةكفارة    ì    ssssزئìزئìزئìزئ    ماماماما    يطعميطعميطعميطعم""""    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    قالقالقالقال

 ينووكيل يعادل ما بالö يعادل والصاع ،أمداد أربعة الصاع أن ومعلوم ،الö غ� من صاع نصف أو الö من اً مد إما مقداره
 ثالث يعادل الصاع إن قلنا إذا ،بذلك بأس فال كيلوات ثالث أطعم فلو ،يزيد قد الرز من وأما ،ا�يد الö من غرام yوأربع

 Úتاط أن الشخص داأر إذا لكن ،ا�قدار هذا من أقل الصاع àن وÓن ،ونصف كيلو يعÑ صاع نصف لواجباف كيلوات
 .اهللا شاء إن ìزئ ذلك فإن الرز من ونصف كيلو يوم Z عن فدفع

ٌٌ َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكyٍٍٍٍ    {: تعا¨ اهللا قول تفس� s عباس ابن بقول ذلك Y ا�صنف ستدلا  يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَةٌ ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَابن قال    }َو 
 .الصوم يستطيع ال اuي للكب� ` :قال ،بمنسوخة ليست نهاإ عباس

    فإنفإنفإنفإن    عشاهمعشاهمعشاهمعشاهم    أوأوأوأو    فغداهمفغداهمفغداهمفغداهم    فق�اً فق�اً فق�اً فق�اً     ثالثyثالثyثالثyثالثÌ    yعÌعÌعÌع    الكب�الكب�الكب�الكب�    الشخصالشخصالشخصالشخص    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأن    ولوولوولوولو    ،،،،الكب�الكب�الكب�الكب�    حكمحكمحكمحكم    ssss    برؤهبرؤهبرؤهبرؤه    يريريرير....    الالالال    اuياuياuياuي    وا�ريضوا�ريضوا�ريضوا�ريض :قال
        ....ههههصحيحصحيحصحيحصحيح    ssss    اJخارياJخارياJخارياJخاري    رواهرواهرواهرواه    وقدوقدوقدوقد، ، ، ، كöكöكöكö    عندماعندماعندماعندما    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    أنسأنسأنسأنس    لفعللفعللفعللفعل    ،،،،�زئ�زئ�زئ�زئ    ذلكذلكذلكذلك
    اإلطعاماإلطعاماإلطعاماإلطعام    وقتوقتوقتوقت    قضيةقضيةقضيةقضية    و`و`و`و`    مسألةمسألةمسألةمسألة    هناهناهناهنا
 طعم؟طعم؟طعم؟طعم؟يييي    مÂمÂمÂمÂ    اً،اً،اً،اً،مسكينمسكينمسكينمسكين    يوميوميوميوم    ZZZZ    عنعنعنعن    يطعميطعميطعميطعم    أنأنأنأن    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    الصيامالصيامالصيامالصيام    عنعنعنعن    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    ذلكذلكذلكذلك    أوأوأوأو    الكب�الكب�الكب�الكب�    هذاهذاهذاهذا    قلناقلناقلناقلنا    إذاإذاإذاإذا
 عن فيطعم الشهر آخر إ¨ اإلطعام يؤخر أن وïكن اً،مسكين يطعم يوم Z ف�، فيه يوم Z عن يدفع أن ïكن ،¥� هو

yلفعل أنس ر� اهللا عنه اً مسكين ثالث.    
 لكن ماذا لو أنه قّدم اإلطعام؛ فأطعم s بداية الشهر ثالثy مسكيناً؟لكن ماذا لو أنه قّدم اإلطعام؛ فأطعم s بداية الشهر ثالثy مسكيناً؟لكن ماذا لو أنه قّدم اإلطعام؛ فأطعم s بداية الشهر ثالثy مسكيناً؟لكن ماذا لو أنه قّدم اإلطعام؛ فأطعم s بداية الشهر ثالثy مسكيناً؟

 تصح ال الفدية كذلكف وقته قبل يصح ال الصوم أن {ماو ،الصوم عن بدل يةالفد ألن ،ìزئìزئìزئìزئ    الالالال ذلك أن Y الفقهاء نص
 رمضان من يوم آخرà  sن إذا حÂ اإلطعام يؤخر أن وÓما ،بيومه يوم Z يطعم أن إما ¥� هونقول ف ،الصيام وقت قبل

 . اً مسكين ثالثy يطعم
 بمنسوخة ليست" :قال عندما -ا�سألة د¸ل وهو- اآلية هتفس� s عباس ابن عنالوارد  لألثر بالنسبة ا�سألة هذه Y عوداً 
ٌٌ َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكyٍٍٍٍ    { :تقول اآلية قائل يقول قد "الصوم يستطيع ال اuي للكب� ` يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَةٌ ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ

¶
uا 

َ
Yَيستدل عباس وابن    }َو 

 .رضا� بسبب أو السن كö بسبب العاجز وهم، الصيام ونقيطي ال أناس Y بها
 عندما األمر أول à sنت اآلية هذه أن وهو ،اآلية هذه من ا�كم هذا استنباطه s دقيق حظمل X عباس ابن أن وا�واب

 عن يطعموا أن أن يصوموا أو عليهم ìب الصيام يطيقون اuين ì Yب àن، اإلطعام وبy الصيام بy ا¥� الشخص àن
Z ذلك فدل اً،مسكين يوم Y خي� وقت للصيام معادل إلطعاما أن�و�ا ،بينهما ا  ُ  الواجب àن الصيام وتعy ا�خي� سخن
Y عن العاجز و` الفقرة هذه من انتهينا قد نكون وبهذا، اإلطعام وهو الصيام بعدل يقوم أن الصيام عن عجز من 

 .زواX ير. ال عجز الصيام
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    ))))þþþþ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    : : : : عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / ي ضيا�ر حكمuا¸وم أثناء سافر �ن الفطر /   / .وا�سافر برؤه ير. ا.  

U   / Âوز مì ؟للمسافر الفطر  T   / وا�رضع ا�امل حكم. 
Ë   / هلكة من معصوم إلنقاذ إ¸ه جياحت من فطر.  

SSSS            ////    ي    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    حكمحكمحكمحكمuياuياuياuوا�سافروا�سافروا�سافروا�سافر    برؤهبرؤهبرؤهبرؤه    يريريرير....    ا     


    و�سافرو�سافرو�سافرو�سافر    ،،،،ومومومومالصالصالصالص    يßهيßهيßهيßه    �ريض�ريض�ريض�ريض    الفطرالفطرالفطرالفطر    ننننوسُ وسُ وسُ وسُ     ::::ا�صنف ر ه اهللا قالا�صنف ر ه اهللا قالا�صنف ر ه اهللا قالا�صنف ر ه اهللا قال


 {{{{    ::::تعا¨تعا¨تعا¨تعا¨    لقوXلقوXلقوXلقوX    ،،،،مشقةمشقةمشقةمشقة    بالبالبالبال    ولوولوولوولو    ،،،،يقيقيقيق
َ

Yَ ْو
َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َوَمن àََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
َوَمن àََن َمِريضاً أ

َخرَ 
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
ٍٍ أ ي¶اٍمٍ

َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ٌٌ م· ةٌٌ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ٍٍ فَِعد¶  .الصوم يßه اuي للمريض الفطر سنية مسألة و` ا�سألة هذه ،الصومالصومالصومالصوم    �ما�ما�ما�ما    ويكرهويكرهويكرهويكره    }}}}َسَفرَسَفرَسَفرَسَفٍرٍ

    ::::̈̈̈¨ااااتعتعتعتع    اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    مyمyمyمyعثيعثيعثيعثي    بنبنبنبن    �مد�مد�مد�مد    الشيخالشيخالشيخالشيخ    منهممنهممنهممنهم    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    أحوالأحوالأحوالأحوال    عدةعدةعدةعدة    XXXX    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض 
 .الصيام عليه ìب فحينئذٍ  ،ا�رض مع يßه وال الصيام عليه يشق أال    ////            األو°األو°األو°األو°    ا�الةا�الةا�الةا�الة

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

 .والفطر بالرخصة األخذ ا�الة هذه X s ويسن ،الصوم X يكره حينئذٍ ف، يßه وال الصوم عليه يشق أن    ////            ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�الةا�الةا�الةا�الة
 جل لقوX بنفسه اإلHار من ïنوع الشخص ألن الفطر عليه ìب حينئذٍ  ،ويßه الصيام عليه يشق أن    ////            ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    ا�الةا�الةا�الةا�الة
 {: وعال

َ
 أ
ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 َوال

َ
 أ
ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 َوال

َ
 أ
ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 َوال

َ
 أ
ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 .}نُفَسُكْم إِن¶ اهللا¶ àََن بُِكْم رَِحيماً نُفَسُكْم إِن¶ اهللا¶ àََن بُِكْم رَِحيماً نُفَسُكْم إِن¶ اهللا¶ àََن بُِكْم رَِحيماً نُفَسُكْم إِن¶ اهللا¶ àََن بُِكْم رَِحيماً َوال

 السنية وقضية ،الفطر �ما يسن وا�سافر موالص يßه اuي ا�ريض أن ذكر ا�سألة هذه عن تكلم �ا اهللا ر ه ا�صنف
    لصوملصوملصوملصومبابابابا    يتßريتßريتßريتßر    ماداممادامماداممادام    أنهأنهأنهأنه    واألظهرواألظهرواألظهرواألظهر    األصلاألصلاألصلاألصل    ولكنولكنولكنولكن ،يتفاوت الßر مستوى بأن نقول قد الصوم يßه اuي للمريض بالنسبة

 ؛ويس�اً  �تمالً  Hراً  الßر فيه يكون اuي الصوم اهللا ر ه ا�صنف مقصود àن وربما ،،،،الفطرالفطرالفطرالفطر    هوهوهوهو    عليهعليهعليهعليه    الواجبالواجبالواجبالواجب    فإنفإنفإنفإن
 .اهللا ر ه ا�صنف ±م عليه رىìُ  أن يمكن هذا فمثل

 هذه مثل s أنه شك ال فهذا ؛ذلك أشبه ما أو األعضاء من عضو أو ا^فس تفويت إ¨ أو ا�الك إ¨ يؤدي اuي لßرا أماو
 .يصوم أن X وليس يفطر أن الشخص ì Yب األحوال

    و�سافرو�سافرو�سافرو�سافر""""    :قال للمسافر بالنسبة


 ا�صنف قال ،الفطر X يسن الق
 X يباح اuي ا�سافرف ،الق
 X يباح �سافر أي "يقيقيقيق

َوَمن َوَمن َوَمن َوَمن {: اهللا قول لعموم يفطر أن X نةلسا فإن السفر حال الصيام s ةمشق ìد ال ا�سافر àن ولو حÂ يع«    """"ةةةةمشقمشقمشقمشق    بالبالبالبال    ولوولوولوولو""""
َخرَ 

ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
ٍٍ أ ي¶اٍمٍ

َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ي¶ام م·
َ
ْن ك ٌٌ م· ةٌٌ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ٍٍ فَِعد¶  َسَفٍرٍ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرàََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرàََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرàََن َمِريضاً أ

َ
Yَ ْو

َ
 الصيام عليه يشق لم وÓن فا�سافر ،با�سافر متعلق هذا "ةةةةمشقمشقمشقمشق    بالبالبالبال    ولوولوولوولو""""    ::::فقوXفقوXفقوXفقوàَ{، Xَن َمِريضاً أ

 اهللا صÎ كقوX ؛للمسافر بالنسبة الفطر ضيلتف Y ةا�ال والفعلية القو¸ة األحاديثبو باآلية استدالال الفطر X يسن فإنه
 ). السفرالسفرالسفرالسفر    ssss    الصيامالصيامالصيامالصيام    الöالöالöالö    منمنمنمن    ليسليسليسليس( الصحيحs y ثبت كما وسلم عليه

 .لم يشق عليه أو عليه شق سواء وللمسافر ،بالصوم يتßر اuي للمريض الصوم يكره يعÑ "الصومالصومالصومالصوم    �ما�ما�ما�ما    ويكرهويكرهويكرهويكره"""": : : : قالقالقالقال
 وهو األسلø وعمر بن  زة حديث ذلك ود¸ل ،السفرالسفرالسفرالسفر    ssss    الصيامالصيامالصيامالصيام    YYYY    قويقويقويقوي    �سافر�سافر�سافر�سافر    الصومالصومالصومالصوم يكرهيكرهيكرهيكره    الالالال أنهأنهأنهأنه    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    واألظهرواألظهرواألظهرواألظهر

s رجل إ® قال( :مسلم صحيح cأفأصوم الصوم أك s ن، ، ، ، فحسنفحسنفحسنفحسن    أفطرتأفطرتأفطرتأفطرت    إنإنإنإن ( :قال ؟السفرÓنوÓنوÓنوÓصحيح و¯ )بأسبأسبأسبأس    فالفالفالفال    صمتصمتصمتصمت    و 
 إ®: (نه قالأ ألفاظه بعض و¯ )عليهعليهعليهعليه    جناحجناحجناحجناح    فالفالفالفال    يصوميصوميصوميصوم    أنأنأنأن    أحبأحبأحبأحب    ومنومنومنومن    فحسنفحسنفحسنفحسن    بهابهابهابها    أخذأخذأخذأخذ    فمنفمنفمنفمن    اهللاهللاهللاهللا    منمنمنمن    رخصةرخصةرخصةرخصة    ̀̀̀`    قالقالقالقال( :مسلم
Üَ أجد ّsَ قوة Y الصوم s فهل السفر çفالفالفالفال    يصوميصوميصوميصوم    أنأنأنأن    أحبأحبأحبأحب    ومنومنومنومن    فحسنفحسنفحسنفحسن    بهابهابهابها    أخذأخذأخذأخذ    فمنفمنفمنفمن    ؛؛؛؛اهللاهللاهللاهللا    منمنمنمن    رخصةرخصةرخصةرخصة    ̀̀̀`( :فقال ؟جناح ع    
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 .الصحيح هو وهذا الصيام Y قوي �ن بالنسبة كراهة ال أنه Y يدل ا�ديثهذا  )عليهعليهعليهعليه    جناحجناحجناحجناح
 وÓن ،صام الصيامهو  األي� àن فإن ؛؛؛؛حقهحقهحقهحقه    ssss    األياألياألياألي����    يفعليفعليفعليفعل    أنأنأنأن    ضل هوضل هوضل هوضل هواuي يظهر أن األفاuي يظهر أن األفاuي يظهر أن األفاuي يظهر أن األففففف    ؟؟؟؟حقهحقهحقهحقه    ssss    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    هوهوهوهو    ماماماما    قضيهقضيهقضيهقضيه    أماأماأماأما 

 .أفطر الفطر هو األي� àن
    أيÄ أيÄ أيÄ أيX ) Ä قال وسلم عليه اهللا صÎ الرسول أن وعمر بن  زة حديث وهو ا�تقدم ا�ديث ألفاظ بعض s أنه ذلك Y يدل وïا

 السلسلة s األJا® ذكر كما- سنده اللفظ وهذا ،رالسف s صيامه أو رمضان إفطار يع« )فافعلفافعلفافعلفافعل    أيأيأيأي����    عليكعليكعليكعليك    ذلكذلكذلكذلك
 :قال وا�سافر للمريض الفطر ذكر �ا تعا¨ اهللا أن أيضا ذلك Y يدل وïا ،الفوائد s تمام وأخرجه ،صحيح -الصحيحة

} َ ْ َ ْ َ ُع���ْ�َ ْ
ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
َ َوال ُعْ

ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
َ َوال ُعْ

ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
َ َوال ُعْ

ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
يُ���ْ�َ َوال

ْ
يُيُِريُد اهللاÄ بُِكُم ال
ْ
يُيُِريُد اهللاÄ بُِكُم ال
ْ
يُيُِريُد اهللاÄ بُِكُم ال
ْ
 s األي� àن فإنعز وجل،  اهللا ادمر وافق فقد حقه s األي� فعل فمن }يُِريُد اهللاÄ بُِكُم ال

 عليه يشق ال يكون قد ا^اس بعض لكن ،بالصيام نفسه Y يشق وال يفطر أن X واألفضل فطرفينب� X أن ي الفطر حقه
 آفات من وا�خلص ذمته إبراء من ذلك s مامع  وحده ماصإذا  الصيام من عليه أي� ا^اس مع والصيام ،مطلقا الصيام
 اmالف فيها ىجر ال§ ا�سألة هذا s يظهر اuي هو هذا ،فصم تصوم أن عليك األي� àن إذا نقولفمثل هذا  ،ا�أخ�

  ؟السفر قضية s الفطر أو الصوم أفضل أيهما ةقضي s بy العلماء
    ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    الفطرالفطرالفطرالفطر    ةةةةرخصرخصرخصرخصبببب    يfخصيfخصيfخصيfخص    أنأنأنأن    XXXX    فهلفهلفهلفهل    ا¸وما¸وما¸وما¸وم    أثناءأثناءأثناءأثناء    سافرسافرسافرسافر    �ن�ن�ن�ن    الفطرالفطرالفطرالفطر    ////            ////
 الصيام الليل من ونوى مقيم أصبح أي ،،،،الفطرالفطرالفطرالفطر    فلهفلهفلهفله    أثنائهأثنائهأثنائهأثنائه    ssss    سافرسافرسافرسافر    ثمثمثمثم    يومهيومهيومهيومه    صومَ صومَ صومَ صومَ     حاHحاHحاHحاHٌٌٌٌ        نوىنوىنوىنوى    ننننوÓوÓوÓوÓ: : : : اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    قالقالقالقال    

 من ثبت وهذا، ذلكذلكذلكذلك    ì    XXXXوزìوزìوزìوز    نعمنعمنعمنعم: ا�واب سافر؟ أن ا¸وم بعد بقية يفطر أن ì Xوز هل ،سافر الظهر صالة بعدuلك ا¸وم، 
    بلبلبلبلغغغغ    حÂحÂحÂحÂ    فصامفصامفصامفصام    الفتحالفتحالفتحالفتح    ?م?م?م?م    مكةمكةمكةمكة    إ¨إ¨إ¨إ¨    خرجخرجخرجخرج    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صÎصÎصÎصÎ    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    أنأنأنأن( عنه اهللا ر� جö حديث s � اهللا رسول فعل


    بعدبعدبعدبعد    ماءماءماءماء    منمنمنمن    بقدحبقدحبقدحبقدح    فد?فد?فد?فد?، ، ، ، الغميمالغميمالغميمالغميم    راعراعراعراعكُ كُ كُ كُ 


 من أن Y يدل فهذا ه،صحيح s مسلم رواه) إ¸هإ¸هإ¸هإ¸ه    ينظرونينظرونينظرونينظرون    وا^اسوا^اسوا^اسوا^اس    ف(بف(بف(بف(ب    العالعالعالع
  يفطر أن ì Xوز ا¸وم أثناء سافر

UUUU            ////    ÂمÂمÂمÂوز    مìوزìوزìوزì    للمسافرللمسافرللمسافرللمسافر    الفطرالفطرالفطرالفطر        
    لظاهرلظاهرلظاهرلظاهر و¦وهاو¦وهاو¦وهاو¦وها    ههههتتتتقريقريقريقري    بيوتبيوتبيوتبيوت    فارقفارقفارقفارق    إذاإذاإذاإذا    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    قالقالقالقال ؟للرخصة الفعç الوقت يبتدئ فمÂ، الفطر ì Xوز ا�سافر أن قلنا إذا 

  .تهقري بيوت فارق إذا الفطر يبتدئ إذاً ، الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة    واألخبارواألخبارواألخبارواألخبار    اآليةاآليةاآليةاآلية
 :د¸الن Y ذلك ¸لا�و
ي¶ { :اآلية ظاهر األولاألولاألولاألولا�¸ل ا�¸ل ا�¸ل ا�¸ل  

َ
ْن ك ي¶  م·
َ
ْن ك ي¶  م·
َ
ْن ك ي¶  م·
َ
ْن ك ٌٌ م· ةٌٌ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ة فَِعد¶ ٍٍ فَِعد¶  َسَفٍرٍ

َ
Yَ ْو

َ
ِريضاً أ  َسَفرَفَمن àََن ِمنُكم م¶

َ
Yَ ْو

َ
ِريضاً أ  َسَفرَفَمن àََن ِمنُكم م¶

َ
Yَ ْو

َ
ِريضاً أ  َسَفرَفَمن àََن ِمنُكم م¶

َ
Yَ ْو

َ
ِريضاً أ َخرَ َفَمن àََن ِمنُكم م¶

ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
َخرَ  أ
ُ
ٍٍ أ  وهو السفور من مأخوذ والسفر} اماماماٍمٍ

 بيوت اJنيان، فإذا فارق فارق إذا للمسافر االنكشاف Úصل وÓنما ،Ðارها أزاحت إذا ا�رأة سفرت ومنه، االنكشاف
 زìوخلف ظهره مادام فارق بيوت قريته  اJيوت رىي àن لوو حÂفدخل s عموم اآلية فجاز X الفطر،  مسافراً  صار تهقري
X اوز بيوت القرية إال بأمتار أو كيلو،  ؛الفطرì تُ  اً سفر يقصد مادامولو لم
 X زوفبمجرد مفارقته للبنيان ì الصالة فيه ق

 .اآلية لظاهر الفطر
 بن عبيد حديث /رقم حاشية s قاسم بن الر ن عبد الشيخ ذكره اuي الغفاري ب
ة أ� حديث السنة من ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    ا�¸لا�¸لا�¸لا�¸ل    

 ترى ألست فقلت، اقfب: فقال، غداءه قرب ثم رمضان شهر s الفسطاط من الغفاري ب
ة أ� مع ر{بت الق( جب�
 يرى هكنلو ،اJيوت فارق أن بعد أفطر الصحا� هذاف ،وغ�ه داود أبو رواه )فأكل ،� اهللا رسول سنة عن أترغب لاق، اJيوت
 .الفطر X s يرخصàن يراها ، فهذا يدل Y أن الشخص إذا فارق اJيوت ولو اJيوت
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TTTT            ////    ععععوا�رضوا�رضوا�رضوا�رض    ا�املا�املا�املا�امل    حكمحكمحكمحكم        
ً     مرضعمرضعمرضعمرضع    أفطرتأفطرتأفطرتأفطرت    أوأوأوأو    حاملحاملحاملحامل    أفطرتأفطرتأفطرتأفطرت    وÓنوÓنوÓنوÓن :قال     ،،،،فديةفديةفديةفدية    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    فقطفقطفقطفقط    الصومالصومالصومالصوم    قضتاقضتاقضتاقضتا    أيأيأيأي    قضتاهقضتاهقضتاهقضتاه    الو�الو�الو�الو�    معمعمعمع    أوأوأوأو    فقطفقطفقطفقط    أنفسهماأنفسهماأنفسهماأنفسهما    YYYY    خوفاً خوفاً خوفاً خوفا

    منمنمنمن    YYYY    وجبوجبوجبوجب    ييييأأأأ    ،،،،وأطعمتاوأطعمتاوأطعمتاوأطعمتا    األياماألياماألياماأليام    عددعددعددعدد    قضتاقضتاقضتاقضتا    فقطفقطفقطفقط    و�يهماو�يهماو�يهماو�يهما    YYYY    خوفاً خوفاً خوفاً خوفاً     أفطرتاأفطرتاأفطرتاأفطرتا    وÓنوÓنوÓنوÓن    ،،،،نفسهنفسهنفسهنفسه    YYYY    اmائفاmائفاmائفاmائف    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    بم�لةبم�لةبم�لةبم�لة    ألنهماألنهماألنهماألنهما
 اً اً اً مسكينمسكينمسكينمسكين    يوميوميوميوم    ل�ل�ل�ل�    عنهماعنهماعنهماعنهما    يطعميطعميطعميطعم    أنأنأنأن    الو�الو�الو�الو�    يموليموليموليمول

ٌٌ َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكy َطَعاُم ِمْسِكyٍٍٍٍ    {{{{    ::::تعا¨تعا¨تعا¨تعا¨    لقوXلقوXلقوXلقوX    ،،،،كفارةكفارةكفارةكفارة    ì    ssssزئìزئìزئìزئ    ماماماما    اً يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَةٌ ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةَو ِ
¶

uا 
َ

Yَقالقالقالقال    }}}}َو    
، ، ، ، مسكيناً مسكيناً مسكيناً مسكيناً     يوميوميوميوم    ZZZZ    م�نم�نم�نم�ن    ويطعماويطعماويطعماويطعما    يفطرايفطرايفطرايفطرا    أنأنأنأن    الصيامالصيامالصيامالصيام    يطيقانيطيقانيطيقانيطيقان    وهماوهماوهماوهما، ، ، ، الكب�ةالكب�ةالكب�ةالكب�ة    وا�رأةوا�رأةوا�رأةوا�رأة    الكب�الكب�الكب�الكب�    للشيخللشيخللشيخللشيخ    رخصةرخصةرخصةرخصة    àنتàنتàنتàنت    ::::عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن

 ....داودداودداودداود    أبوأبوأبوأبو    رواهرواهرواهرواه، ، ، ، وأطعمتاوأطعمتاوأطعمتاوأطعمتا    أفطرتاأفطرتاأفطرتاأفطرتا    أوالدهماأوالدهماأوالدهماأوالدهما    YYYY    خافتاخافتاخافتاخافتا    إذاإذاإذاإذا    وا�املوا�املوا�املوا�امل    ا�رضعا�رضعا�رضعا�رضعوووو
    ::::أحوالأحوالأحوالأحوال    عدةعدةعدةعدة    �ما�ما�ما�ما    وا�رضعوا�رضعوا�رضعوا�رضع    ا�املا�املا�املا�امل    ،،،،تفصيالتفصيالتفصيالتفصيال    فيهافيهافيهافيها    أنأنأنأن    ذكرذكرذكرذكر    اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    ----وا�رضعوا�رضعوا�رضعوا�رضع    ا�املا�املا�املا�امل    فطرفطرفطرفطر    مسألةمسألةمسألةمسألة----    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    

  .الصيام من أنفسهما Y خافتا فإذا أنفسهما Y خوفاً  اتفطر أن ////            األو°األو°األو°األو°    ا�الةا�الةا�الةا�الة
    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    ويلزمهماويلزمهماويلزمهماويلزمهما    تفطرانتفطرانتفطرانتفطران، واحد ا�كم ا�ا�y تا* و¯ ،الصيام منمعاً  و�هما وY أنفسهما Y �افا أن ////            ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�الةا�الةا�الةا�الة
 ....فديةفديةفديةفدية    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    فقطفقطفقطفقط
 إذا وا�ريض ،نفسه Y اmائف ا�ريض بم�لة امألنهقال  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، فدية غ� من قضاء امعليهتفطران، و ا�ا�y *تا ف�

 . إطعام عليه وليس ،القضاء إال يلزمه وال الفطر X جاز من الصيام نفسه Y خاف
    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    ومعومعومعومع    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    يلزمهمايلزمهمايلزمهمايلزمهما ا�الة هذه ف�، نفسيهما Y �اف أن دون فقط و�يهما Y خوفاً  أفطرتا إذا ////            ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    لةلةلةلةااااا�ا�ا�ا�

  .مسكyمسكyمسكyمسكy    يوميوميوميوم    ZZZZ    عنعنعنعن    اإلطعاماإلطعاماإلطعاماإلطعام
فاإلطعام  الو�اmوف Y  بسبب اإلفطار دام ما أي" عنهما يطعم أن الو� وليم من Y وجبأي ": اهللا ر ه الشارح قال 

 Y يلزمه اإلنفاق من Y فيجب ،للو� الغذاء توف� أجل منهنا  اإلفطار ألنìب Y من ìب عليه اإلنفاق Y الو�، 
 .كفارة ì sزئ مااً مسكين يوم �ل هماعن أن يطعم الو�

 s يشار{ها هاجنين ا�امل وربما ،عليهما يشق الصوم أنوهو  ة،ظاهر الفطر s وا�رضع للحامل لfخيصs ا وا�كمةوا�كمةوا�كمةوا�كمة
 s وا�رضع ا�امل يشارÍن وا�رتضع فا�نy ،ضعتا�ر ذلك يرتضعه ل1 إ¨ يتحول غذائها من جزء أيضاً  وا�رضع ،غذائها

 توفر لعدم أو Y ا�رتضع ا�نHY yر أيضاً  Úصل وقد ،ا�رضعY  أو ا�امل H Yر Úصل قد وبا�ا� ؛غذائهما
 . ا�تقدم ا^حو Y القضاء مع بالفطر �ما الرخصة جاءت و�ذا ،�ياته الالزم الغذاء

  أنس حديث �ما الفطر جواز Y األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ومنومنومنومن
ً
 دوجو¶  داود وأبو أ د رواه )وا�رضعوا�رضعوا�رضعوا�رضع    ا�بÎا�بÎا�بÎا�بÎ    عنعنعنعن    الصيامالصيامالصيامالصيام    وضعوضعوضعوضع    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( مرفو?

 ا�جت الفقه عمدة Y �حه s اهللا ر ه تيمية ابن يقول �ذا، األداء وجوب وضعا�راد  )وضعوضعوضعوضع( بقوX وا�راد، األJا® سنده
    الصومالصومالصومالصوم    وضعوضعوضعوضع    اهللاهللاهللاهللا    أنأنأنأن    ذكرذكرذكرذكر    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صÎصÎصÎصÎ    ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    ألنألنألنألن    ،،،،القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    وجوبوجوبوجوبوجوب    القولyالقولyالقولyالقولy    وأشبهوأشبهوأشبهوأشبه    ،،،،القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    ssss    واختلفواواختلفواواختلفواواختلفوا" Ë0/ص األول

    وألنهاوألنهاوألنهاوألنها    ،،،،فقطفقطفقطفقط    األداءاألداءاألداءاألداء    عنهعنهعنهعنه    وضعوضعوضعوضع    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    ذكرذكرذكرذكر    ألنهألنهألنهألنه    ،،،،القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    دوندوندوندون    األداءاألداءاألداءاألداء    وضعوضعوضعوضع    إالإالإالإال    يرديرديرديرد    ولمولمولمولم    ،،،،وا�رضعوا�رضعوا�رضعوا�رضع    وا�املوا�املوا�املوا�امل    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    عنعنعنعن
 وا�سافر، ا�سافر ذكر ألفاظه بعض s ورد فا�ديث ،ظاهر ±م تيمية ابن و2م """"�àريض�àريض�àريض�àريض    ف�ف�ف�ف�    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    YYYY    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    ترجوترجوترجوترجو

 ìب واإلÌاع با^ص وا�ريض، ا�ريض مثلهما  وا�امل ا�رضع نأ :اآلخر األمر ،القضاء عليه ìب ا^صبو باإلÌاع
 .بالقضاء وا�رضع ا�امل يلزم أن األمرين هذين ومقت�، القضاء عليه

ËËËË            ////    ةةةةهلكهلكهلكهلك    منمنمنمن    معصوممعصوممعصوممعصوم    إلنقاذإلنقاذإلنقاذإلنقاذ    إ¸هإ¸هإ¸هإ¸ه    ججججااااحتحتحتحتاااا    منمنمنمن    فطرفطرفطرفطر....    
 إلنقاذ الفطر إ¨ الشخص Úتاج قد "كغرقكغرقكغرقكغرق    ةةةةهلكهلكهلكهلك    منمنمنمن    معصوممعصوممعصوممعصوم    إلنقاذإلنقاذإلنقاذإلنقاذ    حتاجهحتاجهحتاجهحتاجهاااا    منمنمنمن    YYYY    الفطرالفطرالفطرالفطر    وìبوìبوìبوìب"""": : : : اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف قال 

 اً شخص شخٌص  رأى فلو ،ا�م معصومو فهؤالء اً؛ذمي أو اً مسلم يكون كأن، ا�م معصوم يعÑ با�عصوم وا�راد ،معصوم
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    ماماماما، بالفطر ذلك Y تقوى إذا إال أن ينقذه يستطيع ال وهو لك ا�ريق،u اً متعرض فرآه حريق شب أو ،يغرق ا�م معصوم
 ؟؟؟؟ا�الةا�الةا�الةا�الة    هذههذههذههذه    ssss    الفطرالفطرالفطرالفطر    حكمحكمحكمحكم

 ألن ،ال(عية القواعد مع متم� وهذا "و¦وهو¦وهو¦وهو¦وه    كغرقكغرقكغرقكغرق    هلكةهلكةهلكةهلكةٍٍٍٍ        منمنمنمن    معصوممعصوممعصوممعصوم    إلنقاذإلنقاذإلنقاذإلنقاذ    حتاجهحتاجهحتاجهحتاجهاااا    منمنمنمن    YYYY    الفطرالفطرالفطرالفطر    وìبوìبوìبوìب"""": : : : ففففا�صنا�صنا�صنا�صن    قالقالقالقال
 ةهلك من معصوم إلنقاذ الفطر إ¨ تاجà Úن فإذا ،واجب كونت الواجب إ¨ الوسيلةو ،واجبواجبواجبواجب    ةةةةا�لكا�لكا�لكا�لك    منمنمنمن    ا�عصوما�عصوما�عصوما�عصوم    إنقاذإنقاذإنقاذإنقاذ
 .اً واجب يكون الفطر فإن

    àنàنàنàن    ولوولوولوولو    حÂحÂحÂحÂ    ،،،،ا�هادا�هادا�هادا�هاد    YYYY    للتقوىللتقوىللتقوىللتقوى    الفطرالفطرالفطرالفطر    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    أجازأجازأجازأجازحيث  اهللا ر ة تيمية ابن سالماإل شيخ ذكره ما هذا من وقريب 
 وهم ا�هاد Y ¸تقووا الفطر إ¨ واحتاجوا هفجاهدو ،دارهم رِعقْ  s ا�سلمy داهم العدو أن فرضنا لو ،،،،ßßßßا�ا�ا�ا�    ssss    الشخصالشخصالشخصالشخص
 ?م s وسلم عليه اهللا صÎ ا^Ï أنب واستدل ،الةا� هذه s الفطر جواز Y نصشيخ اإلسالم ، مسافرين غ� مقيمون

 مصب) بكونهم ذلك وعلل ،بالفطر � فأمرهم )لكملكملكملكم    أقوىأقوىأقوىأقوى    والفطروالفطروالفطروالفطر    عدو{معدو{معدو{معدو{م    اااامصبحومصبحومصبحومصبحو    إنكمإنكمإنكمإنكم(: قال للصحابة الفتح
 لكن ،وأصحابه هو اً مسافر àن � ا^Ï طبعاً  ،الفطر �واز مستقلة علة العدو قتال Y يو· قَ ا�َ  أن Y ذلك فدل ،عدوهم

  أن Y يدل ا�ديث هذا
ّ
 Y يللتقو ìوز الفطر أنر ه اهللا  تيمية ابن يقرر عليه وبناءً ، ا�هاد Y يا�قو ` الفطر ةعل

 ¨إ نوا�سلم حتاجاو رمضان شهر s دمشق ا�تار �ا نزل به وأفÂ تيمية ابن ذلك فعل وقد ،مامقي الشخص àن ولو ا�هاد
 ال(يعة قواعد مع يتم3 ر ه اهللا تيمية ابن ذكره ما أن شك وال ،الفطر وأظهر ،بالفطر ناسلل شيخ اإلسالم أفÂ ،جهادهم

 ديار عن فا�فاع، الفطر ì Xب ةهلك من معصوم إنقاذ àن فإذا، ال(عية ا�صالح وâصيل الßر دفعب جاءت ال§
yمقدرات حفظمن  ذلك ويتضمنه حرماتهمعن و ا�سلم yالفطر �واز مقتٍض بالدهم الشك أن ذلك وخ�اتهم و ا�سلم. 

    ))))����((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / العقل زوال طروء أثر s عقله زال من قضاء /   /  .الصوم. 
U   / yعي�الواجب للصوم الليل من ا. T   / ا^هار من بنية ا^فل صوم حكم. 
SSSS            ////    العقلالعقلالعقلالعقل    زوالزوالزوالزوال    طروءطروءطروءطروء    أثرأثرأثرأثر    ssss    الصومالصومالصومالصوم        
 اً اً اً جزءجزءجزءجزء    فقفقفقفقيُ يُ يُ يُ     ولمولمولمولم    ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    عليهعليهعليهعليه    أغøأغøأغøأغø    أوأوأوأو    جنجنجنجن    ثمثمثمثم    الصومالصومالصومالصوم    نوىنوىنوىنوى    ومنومنومنومن"""" :يقول اهللا ر ه فا�صنف 

    ألنألنألنألن    ،،،،صومهصومهصومهصومه    يصحيصحيصحيصح    لملململم    ؛؛؛؛منهمنهمنهمنه    اً
 اً اً اً جزءجزءجزءجزء    فاقفاقفاقفاقأأأأ    فإنفإنفإنفإن، ، ، ، عليهعليهعليهعليه    للمغللمغللمغللمغ((((    والوالوالوال    للمجنونللمجنونللمجنونللمجنون    ضافضافضافضافيُ يُ يُ يُ     فالفالفالفال    ،،،،ا^يةا^يةا^يةا^ية    معمعمعمع    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    ال(Éال(Éال(Éال(É    الصومالصومالصومالصوم

àن àن àن àن     سواءسواءسواءسواء    ،،،،الصومالصومالصومالصوم    صحصحصحصح    ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    اً
�يةيةيةية    اإلحساساإلحساساإلحساساإلحساس    بهبهبهبه    يزوليزوليزوليزول    والوالوالوال    ?دة?دة?دة?دة    ا^وما^وما^وما^وم    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛صومهصومهصومهصومه    ةةةةصحصحصحصح    يمنعيمنعيمنعيمنع    فالفالفالفال    ،،،،ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    نامنامنامنام    إنإنإنإن    الالالال    ،،،،آخرهآخرهآخرهآخره    أوأوأوأو    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أولأولأولأول    منمنمنمن��� ".".".".بالبالبالبال

  yّالعقل زوال طروء أثر قضية و` ،القضية هذه ا�ربع الروض كتاب من قرأناه فيما اهللا ر ه ا�صنف ب s زالزالزالزال    إذاإذاإذاإذا ،الصوم    
 وقد ،نون4 يكون قد العقل زوال ألن، أحوال عدة ذلك s ذكر ا�صنف صومه؟صومه؟صومه؟صومه؟    يبطليبطليبطليبطل    فهلفهلفهلفهل    صائمصائمصائمصائم    وهووهووهووهو    الشخصالشخصالشخصالشخص    عقلعقلعقلعقل

 .ا6الث ا�االت تلك من حالة s Z ا�كم ا�صنف بy وقد، بنوم يكون وقد ،بإغماء يكون
 جن ثم الصوم نوى اً شخص أن فرضنا فإذا ،واحدواحدواحدواحد    حكمهماحكمهماحكمهماحكمهما    واإلغماءواإلغماءواإلغماءواإلغماء    ا�نونا�نونا�نونا�نون    إذاً إذاً إذاً إذاً  "عليهعليهعليهعليه    أغøأغøأغøأغø    أوأوأوأو    جنَ جنَ جنَ جنَ     ثمثمثمثم    الصومالصومالصومالصوم    نوىنوىنوىنوى    ومنومنومنومن"    ::::قالقالقالقال 

 ا�نون أو عليه وطرأ الليل من نوى فهو ؛ا^هار من اً جزء فقيُ  ولم را^ها Ìيع اإلغماء أو ا�نون به ستمراو ،عليه أغ( أو
    ssss ،ا^هار من اً جزء يفق ولم إغماء أو جنون اءسو العقل زوال عنده اً موجود ا^هار Ìيع صارف الفجر طلوع قبل اإلغماء

 ".عليهعليهعليهعليه    للمغللمغللمغللمغ((((    والوالوالوال    نوننوننوننونللمجللمجللمجللمج    يضافيضافيضافيضاف    فالفالفالفال    ا^يةا^يةا^يةا^ية    معمعمعمع    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    هوهوهوهو    ال(Éال(Éال(Éال(É    الصومالصومالصومالصوم    ألنألنألنألن" :، قالصومهصومهصومهصومه    يصحيصحيصحيصح    الالالال    ا�الةا�الةا�الةا�الة    هذههذههذههذه
 هإ¸ يضاف ال عليه مغ( أو �نون وهو àمال ا^هار عليه م� اuي والشخص ،بنيةبنيةبنيةبنية    إمساكإمساكإمساكإمساك أنه الصوم تعريف s تقدم
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 .صومه يصح ال ، وبا�ا�بنية ïسك أنه يقال فال ،ا^ية مع اإلمساك
 اً اً اً جزءجزءجزءجزء    فاقفاقفاقفاقأأأأ    فإنفإنفإنفإن" :يقول ا^هار من اً جزء فاقأ أنه افfضنا لو لكن

    ssss    وقعتوقعتوقعتوقعت    اإلفاقةاإلفاقةاإلفاقةاإلفاقة    تلكتلكتلكتلك    àنتàنتàنتàنت    سواءسواءسواءسواء، ، ، ، الصومالصومالصومالصوم    صحصحصحصح    ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    اً
    ي(بي(بي(بي(ب    ولمولمولمولم    يأكليأكليأكليأكل    لملململم    ا^هارا^هارا^هارا^هار    للللااااطوطوطوطو    وهووهووهووهو    ،،،،ا^يةا^يةا^يةا^ية    معمعمعمع    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    اإلفاقةاإلفاقةاإلفاقةاإلفاقة    زمنزمنزمنزمن    ssss    منهمنهمنهمنه    صحصحصحصح    اإلفاقةاإلفاقةاإلفاقةاإلفاقة    تلكتلكتلكتلك    ssss    ألنهألنهألنهألنه    ه،ه،ه،ه،آخرآخرآخرآخر    ssss    أوأوأوأو    ا^هارا^هارا^هارا^هار    أولأولأولأول
 . ا^يةا^يةا^يةا^ية    معمعمعمع    اإلمساكاإلمساكاإلمساكاإلمساك    و`و`و`و`    الصيامالصيامالصيامالصيام    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة    وجودوجودوجودوجودلللل    صحيحصحيحصحيحصحيح صومه فإن وبا�ا� "الصيامالصيامالصيامالصيام    مفسداتمفسداتمفسداتمفسدات    منمنمنمن    مفسداً مفسداً مفسداً مفسداً     يتعاèيتعاèيتعاèيتعاè    ولمولمولمولم
 Y ا^وم أثر فما با^وم Úصل قد العقل فزوال ،ا^وم قضية و` ا6ا6ة ا�الة إ¨ نتقلا اآلن "ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    نامنامنامنام    ننننال إال إال إال إ"    ::::قالقالقالقال

 صومه؟ يصح هل ا^هار Ìيع نام لو ؟الصيام
 أن إ¨ نومه s ستمراف منا الفجر طلوع قبل شخصاً  أن فرضنا لو إذاً  "صومهصومهصومهصومه    صحةصحةصحةصحة    يمنعيمنعيمنعيمنع    فالفالفالفال    ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    نامنامنامنام    إنإنإنإنال ال ال ال " يقول

 .صحيح صومه فإن الشمس غربت
    معمعمعمع    ؟؟؟؟ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    حالةحالةحالةحالة    و¯و¯و¯و¯    ؟؟؟؟ا^هارا^هارا^هارا^هار    طولطولطولطول    عليهعليهعليهعليه    ا�غا�غا�غا�غ((((    حالةحالةحالةحالة    ssss    تصححواتصححواتصححواتصححوا    ولمولمولمولم    هناهناهناهنا    الصومالصومالصومالصوم    صححتمصححتمصححتمصححتم    �اذا�اذا�اذا�اذا    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد

    ؟؟؟؟ا^هارا^هارا^هارا^هار    ÌيعÌيعÌيعÌيع    العقلالعقلالعقلالعقل    زوالزوالزوالزوال    وهووهووهووهو    ا�شfكا�شfكا�شfكا�شfك    الوصفالوصفالوصفالوصف    وجودوجودوجودوجود
�يةيةيةية    اإلحساساإلحساساإلحساساإلحساس    بهبهبهبه    لللليزويزويزويزو    والوالوالوال    ?دة?دة?دة?دة    ا^وما^وما^وما^وم    ألنألنألنألن"""" :فيقول الفرق يبy ا�صنف��� أما، ?دة فا^وم، واإلغماء �àجنون ليس أنه أي """"بالبالبالبال
 انتبه هب· غُ  إذا ا^ائم فإن ذاو� بال�ية اإلحساس به يزول ال ا^وم أن :اآلخر األمر، رضيانم ?رضان ماهفإن واإلغماء ا�نون
    .عليه وا�غ( ا�جنون 	الف

        عقلهعقلهعقلهعقله    زالزالزالزال    منمنمنمن    قضاءقضاءقضاءقضاء    ////            ////
 ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    العقلالعقلالعقلالعقل    زوالزوالزوالزوال    زمنزمنزمنزمن    لصوملصوملصوملصوماااا    قضاءقضاءقضاءقضاء    عقلهعقلهعقلهعقله    للللزازازازا    منمنمنمن    يلزميلزميلزميلزم    هلهلهلهل 

 Jاً Jاً Jاً     تطولتطولتطولتطول    الالالال    مدتهمدتهمدتهمدته    ألنألنألنألن، ، ، ، اإلغماءاإلغماءاإلغماءاإلغماء    زمنزمنزمنزمن    الواجبالواجبالواجبالواجب    الصومالصومالصومالصوم    قضاءقضاءقضاءقضاء    أيأيأيأي، ، ، ، القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    عليهعليهعليهعليه    ا�غا�غا�غا�غ((((    ويلزمويلزمويلزمويلزم"""": قال
�يفيفيفيف    بهبهبهبه    يزليزليزليزل    فلمفلمفلمفلم    !!!!Jاً���    فقطفقطفقطفقط    ا�ا�ا�ا�

�يفيفيفيف    لزواللزواللزواللزوال    عليهعليهعليهعليه    قضاءقضاءقضاءقضاء    فالفالفالفال    ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    				الفالفالفالف��� .""""ا�ا�ا�ا�
، ا�جنونبy و عليه ا�غ( بy افرق هناك أن بyي قله،ع زال من قضاء قضية و` القضية هذه s اهللا ر ه ا�صنف إذاً  

 يلزمه لكن ،يصح ال فصومه ا^هار Ìيع عليه أغø إذا ،القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    لكنلكنلكنلكن    يصحيصحيصحيصح    الالالال    صومهصومهصومهصومه    أنأنأنأن    عليناعليناعليناعلينا    مرمرمرمر    عليهعليهعليهعليه    ا�غا�غا�غا�غ((((
    العقلالعقلالعقلالعقل    زوالزوالزوالزوالإذا àن إذا àن إذا àن إذا àن     وأماوأماوأماوأما    ،،،،ا��يف به يزول فال !Jاً  تطول ال اإلغماء مدة ألن ؟ قال�اذا ،اإلغماء زمن الواجب الصوم قضاء

�فففف    غ�غ�غ�غ�    ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    ننننألألألأل    قضاءقضاءقضاءقضاء    عليهعليهعليهعليه    فليسفليسفليسفليس    با�نونبا�نونبا�نونبا�نون���    . مممم
UUUU            ////    yعي�اyعي�اyعي�اyعي�الواجبالواجبالواجبالواجب    للصومللصومللصومللصوم    الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    ا        

    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما((((    :�    الرسولالرسولالرسولالرسول    لقوللقوللقوللقول    ،،،،كفارةكفارةكفارةكفارة    أوأوأوأو    نذرنذرنذرنذر    أوأوأوأوئه ئه ئه ئه قضاقضاقضاقضا    أوأوأوأو    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    يصوميصوميصوميصوم    نهنهنهنهأأأأ    يعتقديعتقديعتقديعتقد    بأنبأنبأنبأن    ا^يةا^يةا^يةا^ية    تعيyتعيyتعيyتعيy    وìبوìبوìبوìب" :قال
     ????ئئئئشةشةشةشة    عنعنعنعن    عمرةعمرةعمرةعمرة    ننننععععبإسناده بإسناده بإسناده بإسناده     ا�ارقطÑا�ارقطÑا�ارقطÑا�ارقطÑ    رواهرواهرواهرواه    �ا�ا�ا�ا    ،،،،الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    ))))نوىنوىنوىنوى

ً
 مرفو?
ً
 مرفو?
ً
 مرفو?
ً
) ) ) ) XXXX    صيامصيامصيامصيام    فالفالفالفال    الفجرالفجرالفجرالفجر    طلوعطلوعطلوعطلوع    قبلقبلقبلقبل    الصيامالصيامالصيامالصيام    يبيتيبيتيبيتيبيت    لملململم    منمنمنمن((((    مرفو?

ٍٍ        ¸الً ¸الً ¸الً ¸الً     بعدهابعدهابعدهابعدها    6666أأأأ    ولوولوولوولو    ه،ه،ه،ه،وآخروآخروآخروآخر    ووسطهووسطهووسطهووسطه    الليلالليلالليلالليل    أولأولأولأول    بyبyبyبy    فرقفرقفرقفرق    والوالوالوال    ثقاتثقاتثقاتثقات    *هم*هم*هم*هم    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    وقالوقالوقالوقال     بصومبصومبصومبصوم    ءءءءٍٍٍٍ    ووطووطووطووط    أكلأكلأكلأكل    وووو¦¦¦¦    منمنمنمن    للصومللصومللصومللصوم    بمنافبمنافبمنافبمناٍفٍ
ZZZZ    ألنألنألنألن    ،،،،واجبواجبواجبواجب    يوميوميوميوم    ZZZZ    ط    الالالال    أيأيأيأي    ،،،،فرضيةفرضيةفرضيةفرضيةللللاااا    نيةنيةنيةنية    الالالال    ه،ه،ه،ه،غ�غ�غ�غ�    صومصومصومصوم    لفسادلفسادلفسادلفساد    صومهصومهصومهصومه    يفسديفسديفسديفسد    الالالالة ة ة ة مفردمفردمفردمفرد    عبادةعبادةعبادةعبادة    يوميوميوميومfطيشfطيشfطيشfكونكونكونكون    ينويينويينويينوي    أنأنأنأن    يش    

 ....""""عنهعنهعنهعنه    ìزئìزئìزئìزئ    ا�عيyا�عيyا�عيyا�عيy    ننننألألألأل    فرضاً فرضاً فرضاً فرضاً     الصيامالصيامالصيامالصيام
    ssss    ا^يةا^يةا^يةا^ية    تعيyتعيyتعيyتعيì    yبìبìبìب    أنهأنهأنهأنه    يقرريقرريقرريقرر    وهووهووهووهو ،الواجب الصوم s الليل من با�عيX y اون¶ نْ قَ  ما تضمن ا�صنف ±م من ا�قطع هذا

 أو نذر أو رمضان قضاء أو مثالً  رمضان من يصوم نأ بقلبه يعتقد هأن وهو حالشار بينه ما ا�عيy ومع« ،،،،الواجبالواجبالواجبالواجب    الصومالصومالصومالصوم
 ا^ذر القضاء أو إ¨ إ¨ ذلك بعد ي
فها ثم ةمطلق بنية الواجب صومال يصوم أن يصح ال وبا�ا� ،ا�عيy هو فهذا ،كفارة

 . الليل من ا�عيy كوني أن والبد ا^ية يعy أن البد ،الكفارة إ¨ أو
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 .)نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئٍٍٍٍ        ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنماإنما األعمال با^يات إنما األعمال با^يات إنما األعمال با^يات إنما األعمال با^يات ( � ا^Ï بقول عليه استدلاستدلاستدلاستدل ا^يةا^يةا^يةا^ية    تعيyتعيyتعيyتعيy    وجوبوجوبوجوبوجوب
  عنها اهللا ر� ?ئشة عن عمرة �ديث بذلك استدلاستدلاستدلاستدل الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    تعقدتعقدتعقدتعقد    أنأنأنأن    البدالبدالبدالبد    ا^يةا^يةا^يةا^ية    كونكونكونكون ماأو

ً
 قال أنه � ا^Ï إ¨ مرفو?

 ال فإنه الفجر لعيط أن قبل ا^ية تيبي لم من أن Y يدل ا�ديث فهذا )XXXX    صيامصيامصيامصيام    فالفالفالفال    الفجرالفجرالفجرالفجر    طلوعطلوعطلوعطلوع    قبلقبلقبلقبل    الصيامالصيامالصيامالصيام    يبيتيبيتيبيتيبيت    لملململم    منمنمنمن(
    ....وغ�ها والكفارة وا^ذر ،رمضان وقضاء ،رمضان صوم ذلك s ويدخل ،صومه يصح

 ذلك Z آخره أو وسطه أو الليل أول من ا^ية يعقد أن يمكن ا^ية تبييت يعÑ، "وآخرهوآخرهوآخرهوآخره    ووسطهووسطهووسطهووسطه    الليلالليلالليلالليل    أولأولأولأول    بyبyبyبy    فرقفرقفرقفرق    والوالوالوال""""    ::::قالقالقالقال
 .الواجب هب وÚصل �زئ

ٍٍ    نانانانابمُ بمُ بمُ بمُ     ¸الً ¸الً ¸الً ¸الً     بعدهابعدهابعدهابعدها    أأأأ6666    ولوولوولوولو""""    ::::قالقالقالقال   ¦وهما أو �ب أو أكل من للصوم بمناٍف  ا^ية بعد أ6 ثم الليل وسط نوىأنه  لو "للصومللصومللصومللصوم    فففٍفٍ
 .الصادقة ا^ية ينقص ال فهذا

 XقوXقوXقوXبببب""""    ::::قو    ٍٍ  أن الليل وسط نوى لو مثال ،الصوم عدم ينوي أن مثل ،للنية بمناٍف  ا^ية بعد 6أ لو قد ما nرج """"للصومللصومللصومللصوم    منافمنافمنافمناٍفٍ
    فإنهفإنهفإنهفإنه    للصومللصومللصومللصوم    ا�ناsا�ناsا�ناsا�ناs    				الفالفالفالف    ،،،،السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    ا^يةا^يةا^يةا^ية    يليليليل����ا�ناs للنية ا�ناs للنية ا�ناs للنية ا�ناs للنية وووو ،للنية مناٍف  فهذا ،ا^ية ذهه عن عدل ساعة بعد ثم ،غداً  يصوم

     .�ا�ا السابقة ا^يةبل  ،السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    ا^يةا^يةا^يةا^ية    ssss    يؤثريؤثريؤثريؤثر    الالالال
XوقوXوقوXوقوXلصوملصوملصوملصوم"""": : : : وقو    ZZZZ    واجبواجبواجبواجب    يوميوميوميوم"""" yبها ا�قصود الليل من تبييتها الواجب ا^ية أن فيه يب s وأما ،الواجب الصوم هو ا�كم هذا 

 هنا لكن ،الليل من ا^ية يبيت أن يلزم وال ،ا^هار من بنية هينوي أن ìوز أنه وهو اهللا شاء إن حكمه فسيأ¼ ا^فل ومص
 رمضان à sن فلو ،يوم ل� الليل من ا^ية عقد من البد أنه تفيد هذه """"يوميوميوميوم    ZZZZ"""" عبارة """"واجبواجبواجبواجب    يوميوميوميوم    ZZZZ    لصوملصوملصوملصوم""""    ::::قوXقوXقوXقوX مع ةوقف

 ¸لة s Z ينوي أن البد هنا قرره ما Y بناءً  هذا يك� ال ،àمالً  الصيام Y ناوي هوو رمضان يدخل حy من هو مثالً 
 .غداً  يصوم أنه

 وغ�ه مالك قال و{ذا """"يقطعهايقطعهايقطعهايقطعها    لملململم    ماماماما    الشهرالشهرالشهرالشهر    أولأولأولأول    ا^يةا^يةا^يةا^ية    تكتكتكتك����    وعنهوعنهوعنهوعنه""""    ::::قالقالقالقال ثالثة رقم حاشية s أ دأ دأ دأ د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    عنعنعنعن    انيةانيةانيةانيةا6ا6ا6ا6    روايةروايةروايةروايةالالالالوووو 
ìةواحد نيةب زئه s يعÌ خهايفس لم ما الشهر. 

    YYYY    تنسحبتنسحبتنسحبتنسحب    ا^يةا^يةا^يةا^ية    هذههذههذههذه    فإنفإنفإنفإن    ؛؛؛؛ا^يةا^يةا^يةا^ية    تلكتلكتلكتلك    يقطعيقطعيقطعيقطع    ولمولمولمولم    الشهرالشهرالشهرالشهر    دخولدخولدخولدخول    حyحyحyحy    نوىنوىنوىنوى    دامدامدامدام    مامامامافففف اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    هوهوهوهو    لعلهلعلهلعلهلعله    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا
 قد أحياناً  لكن، للنية ?قد وأنه بنعم اإلجابةs  تردد �ا؟ غداً  أتصوم، رمضان ¸ا� من ¸لة أي s لئسُ  ولو ،،،،الشهرالشهرالشهرالشهر    ÌيعÌيعÌيعÌيع

 وذُ  لئسُ  لو و�ذا ،ةيتومب موجودة ا^ية لكن ،غداً  سيصوم أنه يستحß فال أخرى بأمورا� من اللي بليلة اuهن ينشغل
ّ
 رك

 ....اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    األرجحاألرجحاألرجحاألرجح    ̀̀̀`    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الروايةالروايةالروايةالرواية    ولعلولعلولعلولعل ،àٍف  اهللا شاء إن هذا فلعل ،غداً  الصوم Y ?زم هنأ اإلجابة s تردد �ا
 XوقوXوقوXوقوXالأي  """"فرضيةفرضيةفرضيةفرضية    نيةنيةنيةنية    الالالال""""    ::::وقو  ُ  أو قضاء هكون ،كفارة هكون ،رمضان من كونه عy إذا ألنه اً،فرض امالصي كون ينوى أن شfطي

 يشfط فال ة،واجب أيضاً  والكفارة اً،فرض إال يكون ال رمضان مياص ألن ،الفرضية نية تعيy عن يك� �عيyا هذا اً،نذر
 . الفرضيةنية  عن ìزئ ا�عيy ألن الفرضية ينوي أن
TTTT            ////    ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    بنيةبنيةبنيةبنية    ا^فلا^فلا^فلا^فل    صومصومصومصوم::::        

    حديثحديثحديثحديثوووو    وحذيفةوحذيفةوحذيفةوحذيفة    مسعودمسعودمسعودمسعود    وابنوابنوابنوابن    معاذمعاذمعاذمعاذ    لقوللقوللقوللقول    ،،،،وبعدهوبعدهوبعدهوبعده    الزوالالزوالالزوالالزوال    قبلقبلقبلقبل    ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    بنيةبنيةبنيةبنية    ا^فلا^فلا^فلا^فل    صومصومصومصوم    ويصحويصحويصحويصح"""" :اهللا ر ه ا�صنف قال
    رواهرواهرواهرواه) ) ) ) صائمصائمصائمصائم    إذاً إذاً إذاً إذاً     فإ®فإ®فإ®فإ®    ::::قالقالقالقال، ، ، ، الالالال    ::::فقلنافقلنافقلنافقلنا    ؟؟؟؟����ءءءء    منمنمنمن    عندعندعندعندككككمممم    هلهلهلهل    : (: (: (: (فقالفقالفقالفقال    يوميوميوميوم    ذاتذاتذاتذات    � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    عç¶ عç¶ عç¶ عç¶     دخلدخلدخلدخل((((    تقولتقولتقولتقول    عنهاعنهاعنهاعنها    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    ????ئئئئشةشةشةشة

 ".".".".وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    ا�ثابا�ثابا�ثابا�ثاب    ال(Éال(Éال(Éال(É    بالصومبالصومبالصومبالصوم    وÚكموÚكموÚكموÚكم    ،،،،ههههئئئئأثناأثناأثناأثنا    ssss    ?شوراء?شوراء?شوراء?شوراء    يوميوميوميوم    بصومبصومبصومبصوم    وأمروأمروأمروأمر    ،،،،اJخارياJخارياJخارياJخاري    إالإالإالإال    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة
 الفرض الصوم أن تبy م� فيما" " " " ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    بنيةبنيةبنيةبنية    ا^فلا^فلا^فلا^فل    صومصومصومصوم"""" سلف كماانه عنو اهللا ر ه ا�صنف ال»م من ا�زء هذا 

 ولم الصيام ينوي أن غ� من وماً ي أصبح فلو ،،،،ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    ينويينويينويينوي    أنأنأنأن    فيهفيهفيهفيه    فيكفيكفيكفيك����    ا^فلا^فلا^فلا^فل    صومصومصومصوم    أماأماأماأما، الليل من يةا^ X تعقد أن البد
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    عقدعقدعقدعقد    سواءسواءسواءسواء    ا^هارا^هارا^هارا^هار    منمنمنمن    بنيةبنيةبنيةبنية    ا^فلا^فلا^فلا^فل    صومصومصومصوم    ويصحويصحويصحويصح :قال و�ذا ،جائز فهذا ا¸وم ذلك بصيام يتنفل أن X بدا ثم ،ي(ب ولم يأكل
 s الصوم نية يعقد أن يصح فإنه ي(ب ولم يأكل لم دام ما الظهر أذان بعد أو الظهر أذان قبل أي وبعدهوبعدهوبعدهوبعده    الزوالالزوالالزوالالزوال    قبلقبلقبلقبل    ا^يةا^يةا^يةا^ية

    .ا¸وم لكذ
    صيامصيامصيامصيام    فالفالفالفال    الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    ا^يةا^يةا^يةا^ية    يبيتيبيتيبيتيبيت    لملململم    منمنمنمن( :?ئشة عن ةعمر حديث وهو ?م حديث معنا مر قائل يقول قد ا�واز؟ا�واز؟ا�واز؟ا�واز؟    YYYY    ا�¸لا�¸لا�¸لا�¸ل    ماماماما
XXXX(((( لفا^ ويشمل رضفال فيشمل ،العموم هظاهر ا�ديث وهذا! 

 حديث ا�¸ل ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ¸ل¸ل¸ل¸لا�ا�ا�ا�    هوهوهوهو    ماماماما ا�ديث هذا عموم من وnرجه ا^فل nصص ما ورد لكن ،?م ا�ديث ،نعم :نقول
    ،،،،الالالال    ::::فقلنافقلنافقلنافقلنا    ؟؟؟؟����ءءءء    منمنمنمن    عندعندعندعندككككمممم    هلهلهلهل    ::::قالقالقالقالفففف    يوميوميوميوم    ذاتذاتذاتذات    � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    عçّ عçّ عçّ عçّ     دخلدخلدخلدخل( :قالت، اهللا ر ه ا�صنف به تدلسا اuي ?ئشة
 عندنا ليس :فقالت ؟طعام من عندكم هل يسأل ?ئشة Y دخل � ا^Ï ،اJخاري إال ا�ماعةه روا )صائمصائمصائمصائم    إذاً إذاً إذاً إذاً     فإ®فإ®فإ®فإ®    ::::فقالفقالفقالفقال
ً     فإ®فإ®فإ®فإ®( :� رسولال قالف ،طعام من ً إذا ً إذا ً إذا  أنهو السيما ،الصوم نية نشأأ بيته s طعام ìد لم �ا � أنه ا�ديث هذا وظاهر )صائمصائمصائمصائم    إذا
 وهذا ،ا^هار من الصيام نوى � اهللا رسول أن Y ةدالل فيه ا�ديث إذاً  ،الزمان من يستقبل �ا ظرف )إذاً إذاً إذاً إذاً (و )إذاً إذاً إذاً إذاً     فإ®فإ®فإ®فإ®( :قال
 .ا�تقدم ?ئشة عن عمرة حديث لعموم ا¥صص يثا�د هذا يكونف ،ا^فل صوم s وقع إنما

 وعبد معاذ منهم الصحابة من Ìاعة عن ثبت فقد ،الصحابة من Ìاعة عن صحيحة �Úة آثار ا�ديث هذا إ¨ فيضاو 
 .الزوال وبعد الزوال قبل ا^هار من بنية ا^فل صوم جواز Y يدل ما عنهم ثبت وغ�هم ا¸مان بن وحذيفة مسعود بن اهللا

    أوأوأوأو    ؟؟؟؟الليلالليلالليلالليل    منمنمنمن    أوأوأوأو    ؟؟؟؟ا^هارا^هارا^هارا^هار    أولأولأولأول    منمنمنمن    نوىنوىنوىنوى    منمنمنمن    ثوابثوابثوابثواب    XXXX    هل يكتبهل يكتبهل يكتبهل يكتب يعÑ """"وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    ا�ثابا�ثابا�ثابا�ثاب    ال(Éال(Éال(Éال(É    بالصومبالصومبالصومبالصوم    وÚكموÚكموÚكموÚكم"""" :قال 
 ؟؟؟؟الشمسالشمسالشمسالشمس    تغربتغربتغربتغرب    أنأنأنأن    إ¨إ¨إ¨إ¨    نوىنوىنوىنوى    حyحyحyحy    منمنمنمن    XXXX    يكتبيكتبيكتبيكتب
 Éال( بالصوم كمÚُ  الشخص فهذا) نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    با^ياتبا^ياتبا^ياتبا^يات    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    إنماإنماإنماإنما( � لقوX ؟�اذا�اذا�اذا�اذا ،،،،نيتهنيتهنيتهنيته    حyحyحyحy    منمنمنمن    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 .نوى حy من ويثاب X بالنسبة

 ا�رتب واألجر ا6واب أن علميُ  أن فينب� ؛ا^هار من بنية يصح ا^فل صوم أن تقرر إذا أنه قضية و` :قضية Y أنبه وهنا
Y يوميوميوميوم    صومصومصومصوم    yمعyمعyمعyصل ال نفالً نفالً نفالً نفالً     معÚ مثالً ف ،ا^هار من ةبني نواه �ن Xقو �: )ssss    ةةةةا�اضيا�اضيا�اضيا�اضي    السنةالسنةالسنةالسنة    يكفريكفريكفريكفر    أنهأنهأنهأنه    ةةةةعرفعرفعرفعرف    يوميوميوميوم    صومصومصومصوم    

 ¸صدق *ه ةعرفيوم  صام �ن إال واألجر ا6واب ذلك Úصل وال ة،عرف يوم صوم Y مرتب واألجر ا6واب هذا )واJاقيةواJاقيةواJاقيةواJاقية
 بنية نوى أنه افfضنا لو وأما، وا�ستقبلة ا�اضية السنة يكفر ةعرف يوم فصيام ،ةعرف يوم صام أنه ا�ديث s ورد ما عليه

 ال ةعرف يوم صيام Y ا�رتب اmاص ا6واب لكن ،ثوابX و أجر X ة،عرف يوم بعض امص ا�الة هذه s فإنه ا^هار من
 .فيها الواردة األحاديث ظاهر ةدالل حسب Ú Xصل
 من أوسع يكون األح�م بعض s ا^فلف، ا�وسعة باب من هذا -ا^هار من بنية يصح ا^فل كون أعÑ- ا�كم وهذا

 ".ا^هار من بنية ا^فل صحة" هوو ا�كمهذا  ؛هذا ومن ،الفرض s يوسع ه ما الفي ال(ع يوسعف ،الفرض
Y و جواز Y يدل فهذا )هئأثنا s ?شوراء يوم بصوم أمر � ا^Ï أن(�ديث  ا�سألة هذه Y ستدلا اهللا ر ه وا�صنف

 هئأثنا s ?شوراء يوم موبص أمر ينماح � ا^Ï أن ةجه من ناقشيُ  قد االستدالل هذا àن وÓن ،ا^هار من بنية ا^فل صحة
 ا^فل صوم قبيل من وليس الواجب الصوم قبيل منبأن هذا  االستدالل هذا نوقش ربماف ا،واجب ?شوراء يوم صوم àن

 . ا�وضوع Y ا�اللة sة àفي àنت ذكرها سبق ال§ فاألدلة حال Z وY، االستدالل �ل هو اuي
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 ))))S0S0S0S0((((    �لقة�لقة�لقة�لقةاااا
    ::::حاHةحاHةحاHةحاHةا�ا�ا�ا�    عنا�عنا�عنا�عنا�

 S   / أمور sا^ية تنا. 
 .وال(ب باألكل يلحق ما ضابطو وال(ب األكل- : للصوم ا�فسداتبعض  /   /         

 .ا�قيؤ عمداً -    
SSSS            ////    أمورأمورأمورأمور    sتناsتناsتناsا^يةا^يةا^يةا^ية    تنا::::    
    ¸لة¸لة¸لة¸لة    ذلكذلكذلكذلك    قالقالقالقال    وÓنوÓنوÓنوÓن    ،،،،با^يةبا^يةبا^يةبا^ية    جزمهجزمهجزمهجزمه    لعدملعدملعدملعدم    ìزئهìزئهìزئهìزئه    لملململم    فرفرفرفر����    فهوفهوفهوفهو    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    غداً غداً غداً غداً     àنàنàنàن    إنإنإنإن    نوىنوىنوىنوى    ولوولوولوولو"""" :اهللا ر ه ا�صنف يقول 

yا6الثyا6الثyا6الثyال    وقالوقالوقالوقال    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    ا6الثÓالوÓالوÓالوÓب«ب«ب«ب«    ألنهألنهألنهألنه    ؛؛؛؛أجزأهأجزأهأجزأهأجزأه    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    فبانفبانفبانفبان    مفطرمفطرمفطرمفطر    فأنافأنافأنافأنا    و    YYYY    يثبتيثبتيثبتيثبت    لملململم    أصلأصلأصلأصل    XزواXزواXزواXأفطرأفطرأفطرأفطر    اإلفطاراإلفطاراإلفطاراإلفطار    نوىنوىنوىنوى    ومنومنومنومن، ، ، ، زوا    
    كفارةكفارةكفارةكفارة    أوأوأوأو    نذرنذرنذرنذر    نيةنيةنيةنية    قطعقطعقطعقطع    ومنومنومنومن    ،،،،رمضانرمضانرمضانرمضان    بغ�بغ�بغ�بغ�    نفالً نفالً نفالً نفالً     ينويهينويهينويهينويه    أنأنأنأن    فيصحفيصحفيصحفيصح    �ب�ب�ب�ب    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    كمنكمنكمنكمن    وليسوليسوليسوليس    ،،،،ا^يةا^يةا^يةا^ية    لقطعهلقطعهلقطعهلقطعه    ينوِ ينوِ ينوِ ينوِ     لملململم    كمنكمنكمنكمن    صارصارصارصار    أيأيأيأي
ٍٍ    نفنفنفنف    ̈̈̈¨إإإإ    مامامامانيتهنيتهنيتهنيته    قلبقلبقلبقلب    أوأوأوأو    نفالً نفالً نفالً نفالً     نواهنواهنواهنواه    ثمثمثمثم  من أمرين تضمن ا�صنف من ال»م هذا """"هاهاهاهانفلنفلنفلنفل    إ¨إ¨إ¨إ¨    صالةصالةصالةصالة    فرضفرضفرضفرضمن من من من     نتقلنتقلنتقلنتقلاااا    لولولولوكما كما كما كما     ،،،،صحصحصحصح    لللٍلٍ

 :ا^ية sاتن ال§ األمور
 هل يدري ال الشخص هذا """"ههههìزئìزئìزئìزئ    لملململم    فرفرفرفر����    فهوفهوفهوفهو    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    غداً غداً غداً غداً     àنàنàنàن    إنإنإنإن    نوىنوىنوىنوى    ولوولوولوولو"""" بقوX ا�راد وهو الfددالfددالfددالfدد    هوهوهوهو ////            األولاألولاألولاألول    األمراألمراألمراألمر 

 أصبح �ا وبات Y هذه ا^ية، فر� فهو رمضان من غداً  àن إن :قال نوى الليلة تلك ينام أن وقبل ؟ال أو رمضان من غداً 
yتب X زئه    هلهلهلهل رمضان من ا¸وم لكذ أنñزئهñزئهñزئهñ    زئه    الالالال: : : : قالقالقالقال تلك؟تلك؟تلك؟تلك؟    نيتهنيتهنيتهنيتهìزئهìزئهìزئهì ،دداً،" با^ية جزمه لعدم" :قال �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟fن مà يقول هو: 

 .فر� هوف رمضان من غداً  àن إن
 آخرs  نفسها القضية وقعت لو ،،،،""""أجزأهأجزأهأجزأهأجزأه    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    فبانفبانفبانفبان    مفطرمفطرمفطرمفطر    فأنافأنافأنافأنا    وÓالوÓالوÓالوÓال    ::::وقالوقالوقالوقال    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    yyyyا6الثا6الثا6الثا6الث    ¸لة¸لة¸لة¸لة    ذلكذلكذلكذلك    قالقالقالقال    وÓنوÓنوÓنوÓن""""    ::::قالقالقالقال

 �اذا قائل يقول قد، ìزئه ا¸وم ذلك فإن رمضان من فبان ،مفطر فأنا وÓال فر� فهو رمضان من غداً  àن إن فقال ،الشهر
 اً؟موجود الfدد àن ا�ا�y تلك s أنه مع األو° ا�الة s باإلجزاء تقولوا ولم ا6انية ا�الة s باإلجزاء قلتم

، رمضان بقاء هو األصل ا6انية الصورة s أنه الحظي """"زواXزواXزواXزواX    يثبتيثبتيثبتيثبت    لملململم    أصلأصلأصلأصل    YYYY    ب«ب«ب«ب«    ألنهألنهألنهألنه"""": يقولف هذا عن ا�صنف ìيب
Xن إن فقوà  ًالف أت،وأجز ا^ية تفصح َي،وِ قَ فَ ، األصل إ¨ مستندمعتضد و فر� فهومن رمضان  غدا	قا�ا إذا ما  
 .ا�ا�y بy قوارف و�ذا ،الfدد وجود مع الشهر آخرs  قوتها بمثل ا^ية تكن فلم ،شعبان بقاء األصل ألن الشهر أول
    فهوفهوفهوفهو    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    غداً غداً غداً غداً     وÍنوÍنوÍنوÍن    ههههوعنوعنوعنوعن"""" :قال /رقم حاشية s مذكورة أ د إلماما عن أخرى رواية هافي األو° فا�الة ذلك ومع

 ما و!ية }فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اْستََطْعتُمْ فَاي¶ُقوا اهللا¶َ َما اْستََطْعتُمْ {: يقول واهللا، مقدوره !ية اذه أن Y بناءً  ìزئه ذلك أن انيةا6 الرواية    ،،،،""""ههههأأأأأجزأجزأجزأجز    فرفرفرفر����
 رمضان من غداً  àن إن يقول أن عليه يقدر ما !ية -رمضان من غداً  كون عن خö هيأت ولم ينام أن أرادأي - عليه يقدر
 .أ د اإلمام عن ا6انية الرواية Y الصوم صححوا ذلك Y وبناءً  ،فر� فهو

 ا�صنف قال و�ذا ،ا^ية يناs ا^ية قطع، القطع قضية وهو ا6ا® ا�ناs هو هذا """"أفطرأفطرأفطرأفطر    اإلفطاراإلفطاراإلفطاراإلفطار    نوىنوىنوىنوى    ومنومنومنومن""""    ::::قالقالقالقال ////            األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®
    أيأيأيأي الشارح قال، مفطرا صار الصوم نية قطع مادام نوى اإلفطار أي ي(ب ولم يأكل لم لو حÂ ، أيأفطر اإلفطار نوى ومن
 .ا^يةا^يةا^يةا^ية    ههههقطعقطعقطعقطعلللل    ينوِ ينوِ ينوِ ينوِ     لملململم    كمنكمنكمنكمن    صارصارصارصار

    قطعقطعقطعقطع    منمنمنمن    بyبyبyبy    الفرقالفرقالفرقالفرق    هوهوهوهو    ماماماما إذاً ، �ب�ب�ب�ب    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    كمنكمنكمنكمن    وليسوليسوليسوليس :قال و�ذا، الالالال    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب �ب؟�ب؟�ب؟�ب؟    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن    مثلمثلمثلمثل    يكونيكونيكونيكون    هلهلهلهل ولكن
 اً،صائم ا¸وم ابتدأ أنه فرضنا لو يعÑ    """"رمضانرمضانرمضانرمضان    بغ�بغ�بغ�بغ�    الالالالنفنفنفنف    ينويهينويهينويهينويه    أنأنأنأن    فيصحفيصحفيصحفيصح"""" :بقوX ذكره ما الفرق    ؟؟؟؟�ب�ب�ب�ب    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن    وبyوبyوبyوبy    ا^يةا^يةا^يةا^ية

 يتسع ال رمضان شهر ألن ، رمضان s يكون أال (طب نفالً  أن ينويه بإم�نه نقول ،ي(ب ولم يأكل ولم الصوم نية قطع ثم
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 ا^ية وقطع رمضان غ� s امئصاàن  لو لكن، فقط للفرض و?ء فهو رمضان بشهر يتنفل أن يمكن فال ،رمضان لغ�
 لم الشخص دام ما ا^هار من بنية يصح ا^فل ، ألننفل نية علهاأن ìو ا^ية استئناف فبإم�نه ي(بلم و يأكل لم هلكن

 ينويه أن يمكنه وال األمر انتùفهنا  �ب أو أكل من 	الفوهذا اuي قطع ا^ية لم يأكل ولم ي(ب،  ،ي(ب ولم يأكل
 .ا�ال تلك s نفال

ٍٍ        أوأوأوأو    ذرذرذرذرٍٍٍٍ    نننن    نيةنيةنيةنية    قطعقطعقطعقطع    ومنومنومنومن"""" ::::قالقالقالقال   أو نذر صيام s �ع "كفارة أو نذر نية قطع من """"صحصحصحصح    نفلنفلنفلنفل    إ¨إ¨إ¨إ¨    ااااتهمتهمتهمتهمنينينيني    قلبقلبقلبقلب    أوأوأوأو    نفالً نفالً نفالً نفالً     نواهنواهنواهنواه    ثمثمثمثم    كفارةكفارةكفارةكفارةٍٍ
 ا^فل صحةمن  تقدم �ا ،يصح :نفالً  نواه -�ب وما أكل ما اآلن إ¨هو - نفالً  نواه ثم ؛الكفارة أو ا^ذر نية قطع ثم كفارة

 .ي(ب ولم يأكل لم من حقs  ا^هار من بنية
 أما ،نفل نواه ثم ا^ذر قطع :األو° الصورة، نفل إ¨ نذر من يقلب مبا�ة أنه اهمعن القلب "صح نفل إ¨ نيتهما قلب أو"

 يةا^ قلب هلكن موجودة الصوم نية أي ،الصوم ية^ مستصحباً  يزال ال فهو ا^فل إ¨ ا^ذر من ينتقلمعناه أن  :القلبصورة 
 . نفلها إ¨ الصالة فرض من انتقل لو كما: قال صحيحأن ذلك  ا�كم أيضاً  ،ا^فل إ¨ ا^ذر من

    ::::الصيامالصيامالصيامالصيام    مفسداتمفسداتمفسداتمفسدات    ////            ////
    ::::بهمابهمابهمابهما    يلحقيلحقيلحقيلحق    ماماماما    وضابطوضابطوضابطوضابط    وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    _أ أ أ أ 

أي أي أي أي ----    يصليصليصليصل    بمابمابمابما    اكتحلاكتحلاكتحلاكتحل    أوأوأوأو    احتقناحتقناحتقناحتقن    أوأوأوأو    ،،،،دماغهدماغهدماغهدماغه    أوأوأوأو    حلقهحلقهحلقهحلقه    إ¨إ¨إ¨إ¨    فوصلفوصلفوصلفوصل    ه؛ه؛ه؛ه؛����غغغغ    أوأوأوأو    بدهنبدهنبدهنبدهن    استعطاستعطاستعطاستعط    أوأوأوأو    �ب�ب�ب�ب    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن"""" :ا�صنف يقول
Xبما بعلم وصوXبما بعلم وصوXبما بعلم وصوXأوأوأوأو    كحلكحلكحلكحل    منمنمنمن    حدتهحدتهحدتهحدته    أوأوأوأو    لرطوبتهلرطوبتهلرطوبتهلرطوبته    حلقهحلقهحلقهحلقه    إ¨إ¨إ¨إ¨    ----بما بعلم وصو     öص öص öص öصومهصومهصومهصومه    فسدفسدفسدفسد    ؛؛؛؛مطيبمطيبمطيبمطيب    يس�يس�يس�يس�    أوأوأوأو    كث�كث�كث�كث�    إثمدإثمدإثمدإثمدٍٍٍٍ        أوأوأوأو    ررررٍٍٍٍ    ذروذروذروذرو    أوأوأوأو    قطورقطورقطورقطورٍٍٍٍ        أوأوأوأوص،،،،    

    فيهفيهفيهفيه    غيبغيبغيبغيب    أوأوأوأو    فيهفيهفيهفيه    قطرقطرقطرقطر    فلوفلوفلوفلو    ،،،،حليلهحليلهحليلهحليلهإإإإ    غ�غ�غ�غ�    àنàنàنàن    موضعموضعموضعموضع    أيأيأيأي    منمنمنمنء ء ء ء ����    جوفهجوفهجوفهجوفه    ̈̈̈¨إإإإ    أدخلأدخلأدخلأدخل    أوأوأوأو    ،،،،معتاداً معتاداً معتاداً معتاداً     يكنيكنيكنيكن    لملململم    وÓنوÓنوÓنوÓن    منفذمنفذمنفذمنفذ    العyالعyالعyالعy    ألنألنألنألن
 اً اً اً شيشيشيشي

 :أمران ا�صنف ±م من نستخلصه اuي    """"صومهصومهصومهصومه    يبطليبطليبطليبطل    لملململم    ا�ثانةا�ثانةا�ثانةا�ثانة    إ¨إ¨إ¨إ¨    فوصلفوصلفوصلفوصل    ئئئئاً
 اهللا يقول، واإلÌاع والسنة الكتاب ذلك Y دل فقد ،العلماء بإÌاع فهذا ال(ابال(ابال(ابال(ابوووو    األكلاألكلاألكلاألكل    الصيامالصيامالصيامالصيام    مفسداتمفسداتمفسداتمفسدات    منمنمنمن    أنأنأنأن ////            األولاألولاألولاألول
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 .العلم أهل بإÌاع للصيام مفسد وال(ب
 فال ،بوا�( أو لوا�أك àن أياً  ،األنف أو الفم طريق عن ا�وف إ¨ ا�(وب أو ا�أكول إيصال وال(ب؟وال(ب؟وال(ب؟وال(ب؟    باألكلباألكلباألكلباألكل    ا�رادا�رادا�رادا�راد    ماماماما 

 غ� ا�(وب أو ا�أكول àن ولو ال(ب أو األكل بتعاð الصوم يبطل بل ،اً مغذي يكون أن ا�(وب أو ا�أكول s يشfط
�اللة عموم  للصوم مبطل واألكل ؛أكل أنه عليه يصدق ألنه يبطل صومه فإن حصاه ابتلع أنه لو: الفقهاء قال و�ذا ،مغذي

 .والسنة الكتاب
 الفمعن طريق  �باً  أو أكالً  يدخل فما، واضحكذلك األمر فيه  وال(ب واضح فيه األمر لألكل بالنسبة قائل يقول قد

 ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    ssss    ا�جةا�جةا�جةا�جةما ما ما ما وووو    ؟؟؟؟الصيامالصيامالصيامالصيام    يفسديفسديفسديفسد    األنفاألنفاألنفاألنف    طريقطريقطريقطريق    عنعنعنعن    يدخليدخليدخليدخل    ذا ماذا ماذا ماذا مااااا����    لكنلكنلكنلكن، جçفيه  األمر
    ssss    وبالوبالوبالوبالغغغغ    األصابعاألصابعاألصابعاألصابع    بyبyبyبy    وخللوخللوخللوخلل    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    أسبأسبأسبأسبغغغغ(: قال � الرسول أن عنه اهللا ر� صöة بن لقيط حديثا�جة s ذلك 

 اً اً اً صائمصائمصائمصائم    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    إالإالإالإال    االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق
 ما أن هذا يدل Y -االستنشاق s ا�بالغة حكم من الصائم �ؤه استثنا-هذا يدل ف ))))اً

 و�ذا ،والري الشبع به Úصل األنف طريق عن يصل ما أن ا�شاهد ومن، الصيام s يؤثر األنف طريق عنإ¨ ا�وف  يصل
 .مشاهدهو  كما بذلك �م االكتفاء وÚصل األنف طريق عن وال(اب الطعام طوناعتيقد  ا�ر8 بعض فإن

        ه؟ه؟ه؟ه؟ضابطضابطضابطضابط    هوهوهوهو    ماماماما    ،،،،وال(بوال(بوال(بوال(ب    باألكلباألكلباألكلباألكل    يلحقيلحقيلحقيلحق    ماماماما    قضيةقضيةقضيةقضية    ////            ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®
 أي من ا�وف إ¨ يدخل �ء Z لحقيُ  أنه عبارته خالل من ^ا تبy ؛كتابه s منصور الشيخ ذكرها ال§ الفروع تأملنا إذا
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 وما ،فقط اإلحليل s يقطر àن ما سوى يست9ِ  لمو """"àنàنàنàن    موضعموضعموضعموضع    أيأيأيأي    منمنمنمن    ئئئئااااشيشيشيشي    جوفهجوفهجوفهجوفه    ̈̈̈¨إإإإ    أدخلأدخلأدخلأدخل    أوأوأوأو""""    :�ذا قالو ،àن موضع
  فما ذلك سوى

ُ
 طريق عن يدخل ما أن حكم ذلك Y وبناءً  ،وال(ب باألكل هلحقيُ  àن موضع يأ من ا�وف إ¨ دخلأ

yألن ،الصيام يفسد ا�وف إ¨مثال  األذن طريقعن  مثل هماغ� آخر طريق عن يدخل وما ،للصيام مفسد ا�وف إ¨ الع 
 .اإلحليل s ا�قط� سوى ؛للصيام مفسد فإنه àن موضع أي من ا�وف إ¨ يدخل ما Z أن`  العöة
 األكل مقام يقوم ما هو وال(ب باألكل لحقيُ  اuي أن يرون ،واñاه آخر يراه الفقهاء s هذه القضية آخرآخرآخرآخر    قولقولقولقول    هناكهناكهناكهناك

 طريق عن ا�وف إ¨ دخليُ  ما فإن ذلك Y وبناءً  ،به ا�غذية وصف لوجود وال(ب األكل عن به يستغ« �يث ؛وال(ب
 عن به ويستغ« وال(ب األكل مقام يقوم اuي هو ا�غذي ألن ،مغذياً  àن إذا إال للصيام مبطالً  يكون ال األنف أو الفم

 ،مغذية ليست ألنها الصوم تفسد ال ا�داوي سبيل Y العs y مثالً  فالقطرة وبناء Y هذا القولوبناء Y هذا القولوبناء Y هذا القولوبناء Y هذا القول ،ال(بعن و األكل
 الصيام فإن حلقه s طعمها فوجد ا�وف إ¨ وصلت إذا العs y القطرة فإن ا�صنف قرره اuي األول االñاهY  وأما

 �اباً  والفليست أكًال  مغذية ليست ألنها الصيام تفسد ال ا6ا® االñاه Y ؛مثالً  األنف s القطرة كذلك، بها يفسد
 هذه ولوص فإن ا�صنفعليه  م3 اuي األول االñاه Y وأما ،بها ا�غذي حصول لعدم وال(ب األكل مع« s يستول

 .للصيام اً مفسد يكون األذن طريق عن ا�وف إ¨ القطرات
 تضمنت" الصيام حقيقة" بعنوان ةصغ� رسالة X طبعت وقد ،الفتاوى s ا�وضوع هذا Xs ±م  تيمية ابن اإلسالم شيخ
 بن الر ن عبد الشيخو ،به يلحق ال وما وال(ب باألكل قلحَ يُ  وما الصيام يفسد ما قضية و` القضية هذه حول اً ±م
 أن يمكن ما أهم Y أقت
 ولعç ،إ¸ها اإلشارة سبقت ال§ ا�راجع من اإلسالم لشيخ طويال ا±م نقل حاشيته s قاسم

 بمثل الصيام يبطلون اuين األول االñاه أصحاب ةحج ذكر اإلسالم فشيخ ،الöنامج هذا حلقات X يتسع ما �سب ذكريُ 
 اuي ا�رح و` ةفئا�اب يس( ما مثل ا�روح ةا�داو يوضع ما أو ،ا�وف إ¨ ويصل العs yيوضع  ما أو األذن s يوضع ما

ة ال§ الشج هذه ،ا�ماغ بأم ةا�سما ةا�ت إ¨ وتصل الرأس s تكون ال§ الشجة و` ا�أمومة ةامداو وأ ،ا�وف إ¨ ينفذ
 .مأمومة تس( تصل إ¨ تلك ا�تة

 عن ا�وف إ¨ أو ا�ماغ إ¨ تصل أنها بناء Y الصوم مفسدات مناألشياء  هذه أن يقررون -تابعه ومن �صنفا-الفقهاء  
    إالإالإالإال    االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق    ssss    وبالوبالوبالوبالغغغغ( � قوX وهو ا�تقدم ا�ديث به احتجوا ما أقوى أن ذكري اإلسالم شيخ، مفسد وهذا منفذ أي طريق

 وY ،بفعله àن إذا الصائم يفطر ا�ماغ إ¨ وصل ما Z أنه Y ذلك دلف( :االستدالل وجه ويقولون s )صائماً صائماً صائماً صائماً     تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن
 هذا من استدال�م وجه هو وهذا، اإلسالم شيخ يذكر كما حجتهم أقوى هو هذا )بفعله جوفه إ¨ وصل ما Z القياس
 .ا�ديث

 أقوى االستنشاق Y وقياسهم" :ر ه اهللا فقال، وهو ا�ديث ا�ذكور أد�هم أبرزناقش و القول هذا ناقش اإلسالم شيخ 
 Úصل ما بذلك X حصلف ؛جوفهÓ¨ و حلقه إ¨ ا�اء ي�ل بمنخريه ا�اء نشق من ألن وذلك ،يفضع قياس وهو ،همجحج

 كذلك وليس ،ا�اء ب(ب Úصل كما معدته s الطعام ويطبخ ،العطش ويزول ،ا�اء ذلك من بدنه ويغذي ،فمهب للشارب
  .تيمية ابن ±م ما أردت نقله من أبرز هذا" ومةموا�أ ا�ائفة داواةوم ةوا�قن الكحل

 أو الفم طريقغ�  عن ا�وف إ¨ يصل ما أن بناء Y ذلك نقولو ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    االñاهاالñاهاالñاهاالñاه    هوهوهوهومن االñاهy السابقy من االñاهy السابقy من االñاهy السابقy من االñاهy السابقy     األرجحاألرجحاألرجحاألرجح    ولعلولعلولعلولعل
 .ا�غذية وصف فيه وجد ïا وال(ب األكل مقام يقوم اà ïن إذا إال للصيام اً مفسد يكون ال األنف
ÑوينبÑوينبÑوينبÑوينب    YYYY    مسألةمسألةمسألةمسألة    ذلكذلكذلكذلك    ðتعاðتعاðتعاðنت إذا قولنف واإلبرواإلبرواإلبرواإلبر    ا�قنا�قنا�قنا�قن    تعاà نت إذا وأما ،الصوم بها يفسد مغذيةà  فال مغذية غ�إبرا 
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 àنت إذا أماو، الصوم بها يفسد هذه ؛و¦وه {وزوا�ل مثل سكريات â Yتوي ال§ مثل مغذية àنت إذاف ،الصوم بها يفسد
 ألن الصيام سدتف الو مغذية فليست" األنسولy" السكر مر8 يتعاطاها ل§à مثال أو Jنسلyكإبرة ا حيوية مضادات
 .  األكل وال(ببمع« وليس اً �ب وليس أكالً  ليس تعاطيها

    ))))SSSSSSSS((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::s هذه ا�لقة واستكماال �ا تم اJدء فيه لعç أن أتكلم عن ثالث من ا�فسداتs هذه ا�لقة واستكماال �ا تم اJدء فيه لعç أن أتكلم عن ثالث من ا�فسداتs هذه ا�لقة واستكماال �ا تم اJدء فيه لعç أن أتكلم عن ثالث من ا�فسداتs هذه ا�لقة واستكماال �ا تم اJدء فيه لعç أن أتكلم عن ثالث من ا�فسدات

 .خروج ا�Ñ بفعل منه، وحكم ا�ذي حكم -ج    .ا�قيؤ عمداً  -ب 
 .إخراج ا�م با�جامة و¦وها -د 

    ::::وهو ا�قيؤ عمداً وهو ا�قيؤ عمداً وهو ا�قيؤ عمداً وهو ا�قيؤ عمداً     ----ب ب ب ب 
من استقاء عمداً من استقاء عمداً من استقاء عمداً من استقاء عمداً ((((أو استقاء أي استدأو استقاء أي استدأو استقاء أي استدأو استقاء أي استد:::: ال ال ال ال����ء فقاء فسد أيضاً، لقوX عليه الصالة والسالم ء فقاء فسد أيضاً، لقوX عليه الصالة والسالم ء فقاء فسد أيضاً، لقوX عليه الصالة والسالم ء فقاء فسد أيضاً، لقوX عليه الصالة والسالم """"يقول ا�صنف ر ه اهللا 

ÝفليقÝفليقÝفليقÝمذي، ، ، ، ))))فليقfمذيحسنه الfمذيحسنه الfمذيحسنه الfبطنه أو إذا تقيأ الصائم عمداً أي طلب إخراج ال """"حسنه ال 
�ء بأي وسيلة من الوسائل، سواء بأن يع
بأي بأي بأي بأي أو يتعمد ا^ظر إ¨ ما تعافه نفسه من أجل أن يتقيأ، ، يدخل يده s فيِه أو إ¨ حلقه قاصداً استخراج ما s بطنه وا�قيؤ

    ....صورة حصل فيها ا�قيؤ عمداً فإن ا�قيؤ مفسد للصيامصورة حصل فيها ا�قيؤ عمداً فإن ا�قيؤ مفسد للصيامصورة حصل فيها ا�قيؤ عمداً فإن ا�قيؤ مفسد للصيامصورة حصل فيها ا�قيؤ عمداً فإن ا�قيؤ مفسد للصيام
من ذرعه المن ذرعه المن ذرعه المن ذرعه ال����ء فال قضاء ء فال قضاء ء فال قضاء ء فال قضاء ( :�و¯ ذلك يقول ا^Ï  لصائم فإن صيامه صحيح،لصائم فإن صيامه صحيح،لصائم فإن صيامه صحيح،لصائم فإن صيامه صحيح،وأما إذا àن الوأما إذا àن الوأما إذا àن الوأما إذا àن ال����ء قد خرج بغ� اختيار اء قد خرج بغ� اختيار اء قد خرج بغ� اختيار اء قد خرج بغ� اختيار ا

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

أو �س فأم« أو أمذى أو كرر ا^ظر أو �س فأم« أو أمذى أو كرر ا^ظر أو �س فأم« أو أمذى أو كرر ا^ظر أو �س فأم« أو أمذى أو كرر ا^ظر     أو استم« فأم« أو أمذى أو مبا�ة دون الفرج أو قبّلأو استم« فأم« أو أمذى أو مبا�ة دون الفرج أو قبّلأو استم« فأم« أو أمذى أو مبا�ة دون الفرج أو قبّلأو استم« فأم« أو أمذى أو مبا�ة دون الفرج أو قبّل": يقول ا�صنف ر ه اهللا
هذا ا�قطع من ±م ا�صنف ر ه اهللا تضمن ال»م Y أثر خروج Zٍ من ا�Ñ  """"فأنزل منياً فسد صومه، ال إن أمذىفأنزل منياً فسد صومه، ال إن أمذىفأنزل منياً فسد صومه، ال إن أمذىفأنزل منياً فسد صومه، ال إن أمذى

 .وا�ذي s الصيام
Ì sيع هذه Ì sيع هذه Ì sيع هذه Ì sيع هذه  """"نزل منياً نزل منياً نزل منياً نزل منياً أو استم« فأم« أو با� دون الفرج أو قبّل أو �س فأم« أو كرر ا^ظر فأأو استم« فأم« أو با� دون الفرج أو قبّل أو �س فأم« أو كرر ا^ظر فأأو استم« فأم« أو با� دون الفرج أو قبّل أو �س فأم« أو كرر ا^ظر فأأو استم« فأم« أو با� دون الفرج أو قبّل أو �س فأم« أو كرر ا^ظر فأ"""": أما بالنسبة للمÑ فقال
كأن استم« مثًال أو با� دون الفرج فأم«، أو قّبل أو  إذا خرج بفعل من الشخصإذا خرج بفعل من الشخصإذا خرج بفعل من الشخصإذا خرج بفعل من الشخص    وا�اصل أن ا�Ñ، األحوال يفسد صومهاألحوال يفسد صومهاألحوال يفسد صومهاألحوال يفسد صومه

    . أو كرر ا^ظر ف�ن ذلك سبباً s إنزاX ا�Ì s Ñيع هذه األحوال يفسد صومه، �س فأم«
األدلة فساد الصوم به ا�ديث القد¤ اuي يقول فيه ربنا جل وعال s شأن الصائم  أو من ا�¸لا�¸لا�¸لا�¸لبالنسبة mروج ا�Ñ من 

، فقوX وشهوته هذا يشمل خروج ا�Ñ، ألن ا�Ñ كما هو معلوم nرج بشهوة وuة )وشهوته من أجçوشهوته من أجçوشهوته من أجçوشهوته من أجçيدع طعامه و�ابه يدع طعامه و�ابه يدع طعامه و�ابه يدع طعامه و�ابه (
 .فهو من الشهوة ال§ ال يكون الصوم إال باجتنابها

وهذه ا�سألة �ل خالف بy ، فا�صنف ر ه اهللا قرر أنه لو قبّل أو �س فأمذى فإنه يفسد صومه أما بالنسبة mروج ا�ذي
 :الفقهاء، واإلمام أ د عنه روايتان فيها

و` ا�وافقة �ا قرره ا�صنف و` ا�شهورة أن خروج ا�ذي با�قبيل أو اللمس أو ¦وهما مفسٌد للصيام، وقد  الرواية األو°الرواية األو°الرواية األو°الرواية األو°
وهم يقيسونُه     """"ا�Ñا�Ñا�Ñا�Ñ    وأما اإلمذاء فلتحلل الشهوة X وخروجه با�با�ة فيشبهوأما اإلمذاء فلتحلل الشهوة X وخروجه با�با�ة فيشبهوأما اإلمذاء فلتحلل الشهوة X وخروجه با�با�ة فيشبهوأما اإلمذاء فلتحلل الشهوة X وخروجه با�با�ة فيشبه"""": : : : قالقالقالقال    )U(ليها كما s حاشية رقم استدلوا ع

    .Y ا�s Ñ إفساد الصيام
 .عن اإلمام أ د أن الصوم ال يفسد 	روج ا�ذي الرواية ا6انيةالرواية ا6انيةالرواية ا6انيةالرواية ا6انية
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    ::::ومن أدلة هذه الرواية أنهومن أدلة هذه الرواية أنهومن أدلة هذه الرواية أنهومن أدلة هذه الرواية أنه    
S   / فساد الصوم Y الصحة، باإلمذاءلم يرد د¸ل يدل Y واألصل عدم فساد الصوم وبقاؤه . 
هذا مع شدة ا�اجة إ¨ بيان هذا ا�كم لو àن ا�ذي مفسًدا، ألن اJلوى تعم s خروج ا�ذي ويكc خروجه، فلو  /   /

 .�àن مفسداً للصيام لورد s ذلك بياٌن شاٍف منه 
U   / حرز عنه�أنه يشق ا. 
 uي ُذكر للقول األولوأما قضية ا�¸ل ا :،Ñا� Y اب عنهفهذا  وهو قياس ا�ذيìاب عنهìاب عنهìاب عنهì  وذلك أن هذا قياس مع الفارقبأن ،

ا�Ñ يتثذ 	روجه، 	الف ا�ذي فهو ال nرج بثة بل قد ال يشعر الشخص 	روجه وقت خروجه، كما أن ا�ذي nالف 
غسل وخروج ا�ذي ال يوجب الغسل، وهذه الفروق تبy أن ا�s Ñ كث� من األح�م كما هو معلوم، فخروج ا�Ñ موجب لل

وبناء Y ذلك فإن خروج ا�ذي ال يفسد وبناء Y ذلك فإن خروج ا�ذي ال يفسد وبناء Y ذلك فإن خروج ا�ذي ال يفسد وبناء Y ذلك فإن خروج ا�ذي ال يفسد  وهذا هو األرجح إن شاء اهللاوهذا هو األرجح إن شاء اهللاوهذا هو األرجح إن شاء اهللاوهذا هو األرجح إن شاء اهللا، ، ، ، ا�ذي ال يصح أن يلحق با�s Ñ هذا ا�كم
    ....الصيامالصيامالصيامالصيام

    وهو خروج دم ا�جامة و¦وها وهو خروج دم ا�جامة و¦وها وهو خروج دم ا�جامة و¦وها وهو خروج دم ا�جامة و¦وها     ----د د د د 
أفطر ا�اجم أفطر ا�اجم أفطر ا�اجم أفطر ا�اجم ((((: : : : �راً s ال� لصومه فسد صومه، لقوX راً s ال� لصومه فسد صومه، لقوX راً s ال� لصومه فسد صومه، لقوX راً s ال� لصومه فسد صومه، لقوX أو َحَجَم أو احتجم وظهر دم ?مداً ذاكأو َحَجَم أو احتجم وظهر دم ?مداً ذاكأو َحَجَم أو احتجم وظهر دم ?مداً ذاكأو َحَجَم أو احتجم وظهر دم ?مداً ذاك"قال ا�صنف ر ه اهللا 

ٍٍ وال �ط وال ر?ف وال �ط وال ر?ف وال �ط وال ر?ف وال �ط وال ر?ف    �ثبتت األخبار عن رسول اهللا ثبتت األخبار عن رسول اهللا ثبتت األخبار عن رسول اهللا ثبتت األخبار عن رسول اهللا : : : : قال ابن خزيمةقال ابن خزيمةقال ابن خزيمةقال ابن خزيمة، ، ، ، رواه أ درواه أ درواه أ درواه أ د    ))))وا�حجوموا�حجوموا�حجوموا�حجوم هذا  """"بذلك وال يفطر بفصدبذلك وال يفطر بفصدبذلك وال يفطر بفصدبذلك وال يفطر بفصٍدٍ
 .ا�قطع من ±م ا�صنف ر ه اهللا تضمن ال»م Y أثر خروج ا�م با�جامة و¦وها s الصيام

ود¸ل هذه ا�سألة هو ا�ديث اuي أورده وهو ، إذا َحَجَم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسدإذا َحَجَم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسدإذا َحَجَم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسدإذا َحَجَم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسدر ه اهللا أنه بy ا�صنف 
 Xوهذا ا�ديث ورد من حديث عدد من الصحابة ر� اهللا عنهم، وهو حديث صحيح  )أفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجوم(: �قو

مة داللة �Úة، و�ذا أخذ به اإلمام أ د ومن وافقه من ، كما أن دال�ه Y فساد الصوم با�جا�ثابت عن رسول اهللا 
 .فقهاء أهل ا�ديث فقرروا أن ا�جامة مفسدة للصيام

    �اذا يفسد صوم ا�اجم؟ و�اذا يفسد صوم ا�حتجم؟ ما ` ا�كمة s ذلك؟�اذا يفسد صوم ا�اجم؟ و�اذا يفسد صوم ا�حتجم؟ ما ` ا�كمة s ذلك؟�اذا يفسد صوم ا�اجم؟ و�اذا يفسد صوم ا�حتجم؟ ما ` ا�كمة s ذلك؟�اذا يفسد صوم ا�اجم؟ و�اذا يفسد صوم ا�حتجم؟ ما ` ا�كمة s ذلك؟
ألن امتصاصه  ،متص ا�م بفيهِ أن ا�اجم يفسد صومه إذا àن يفقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية وغ�ه  أما بالنسبة للحاجمأما بالنسبة للحاجمأما بالنسبة للحاجمأما بالنسبة للحاجم

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

ال يمتص ا�م بفيه، - لو àن ا�اجم Úجم بلو àن ا�اجم Úجم بلو àن ا�اجم Úجم بلو àن ا�اجم Úجم بآآآآلةلةلةلةوهكذا الشأن هنا، وبناءاً Y ذلك ، حقق من حصول ا�دثا�ظنة مقام ا�
ٌٌ وليس فاسداً وال يدخل s عموم ا�ديث وليس فاسداً وال يدخل s عموم ا�ديث وليس فاسداً وال يدخل s عموم ا�ديث وليس فاسداً وال يدخل s عموم ا�ديث -وÓنما عن طريق تلك اآللة     ....فإن صومه صحيحفإن صومه صحيحفإن صومه صحيحفإن صومه صحيٌحٌ

و2مه " حقيقة الصيام"عت بعنوان فقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا s ±م s X رسالة طب وأما بالنسبة للمحتجموأما بالنسبة للمحتجموأما بالنسبة للمحتجموأما بالنسبة للمحتجم
ُمنع من أخذ أو تعاð ما يقويه من الطعام موجود أيضاً s الفتاوى، قرر ر ه اهللا أن ا�كمة s مفسدات الصيام أن الصائم 

 فإن، وهذا من أجل ا�حافظِة Y صحته وُمنع أيضاً من إخراج ما يضعفه كإخراج ا�Ñ أو إخراج ا�م ،وال(اب و¦وهما
، و¯ الوقت نفسه يتعمد ال�ء ويتعمد إخراج ا�م ويتعمد إخراج ا�Ñ، الصائم إذا àن ال يتعاè غذاًء فال يأكل وال ي(ب

وهذه من شأنها أن تضعف اJدن، فهذا قد يؤدي إ¨ اإلHار به من ا^احية الصحية، و�ذا كما أنه ُمنع من أخذ ما يقويه 
 . فا�جامة من هذا اJاب، أيضاً ُمنع من إخراج ما يضعفه من الطعام وال(اب؛ s ا�قابل

    ....يقررون أن الصوم ال يفسُد با�جامةيقررون أن الصوم ال يفسُد با�جامةيقررون أن الصوم ال يفسُد با�جامةيقررون أن الصوم ال يفسُد با�جامة    وهم Ìهور الفقهاءوهم Ìهور الفقهاءوهم Ìهور الفقهاءوهم Ìهور الفقهاءإ¨ عدم فساد الصوم با�جامة، إ¨ عدم فساد الصوم با�جامة، إ¨ عدم فساد الصوم با�جامة، إ¨ عدم فساد الصوم با�جامة،     ااااأن بعض أهل العلم ذهبوأن بعض أهل العلم ذهبوأن بعض أهل العلم ذهبوأن بعض أهل العلم ذهبويبيبيبيب""""    
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يث Y عدم فساد بهذا ا�د ااحتجم وهو صائم �رم، فاستدلو �ما ثبت s صحيح اJخاري أن ا^Ï  :ومن أبرز أد�همومن أبرز أد�همومن أبرز أد�همومن أبرز أد�هم    
 .احتجم وهو صائم �الصوم با�جامة ألنه 

- Xهذه الزيادة وقالوا إن قو s ف� زيادة شاذة، غ� �فوظ" وهو صائم"ولكن اإلمام أ د وغ�ه من أهل ا�ديث طعنوا . 
جيَب أيضاً عن هذا ا�ديث بأنه منسوخ، ألن راويه وهو ابن عباس àن ال Úتجم إال بعد غروب-

ُ
 .الشمس وأ

 ��رماً s رمضان قط، فإنه  �ولم يكن ا^Ï " �رٌم صائم"ولو صحت هذه اللفظة فليست �Úة أيضاً، ألنه ورد وهو -
 وا�تطوُع أم� نفسه؛ بإم�نه أن يُفطر با�جامة أو باألكل أو بال(ب أو غ�هما

ً
 .لم يعتمر s رمضان، فيكون صيامه تطو?

 .بالسفر؛ وا�سافر X أن يفطر با�جامة أو غ�ه �م  يقfن بالنسبة X إضافة إ¨ أنه s اإلحرا-
فهذه االحتماالت مع فرض صحة ا�ديث، ñعل ا�ديث ُ�تمًال وليس �Úاً s ا�اللة Y عدم فساد الصوم با�جامة، 

و�ذا فاألقرب و�ذا فاألقرب و�ذا فاألقرب و�ذا فاألقرب  يث صحيح �يححد )أفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجوم(بينما ا�ديث اuي استدل به اإلمام أ د وغ�ه، وهو حديث 
    ....هو فساد الصوم با�جامةهو فساد الصوم با�جامةهو فساد الصوم با�جامةهو فساد الصوم با�جامة


 ا�كم Y ا�جامة؟ ا�كم Y ا�جامة؟ ا�كم Y ا�جامة؟ ا�كم Y ا�جامة؟


    هل يُلحق با�جامة غ�ها من صور إخراج ا�م من بدن الصائم أو يقتهل يُلحق با�جامة غ�ها من صور إخراج ا�م من بدن الصائم أو يقتهل يُلحق با�جامة غ�ها من صور إخراج ا�م من بدن الصائم أو يقتهل يُلحق با�جامة غ�ها من صور إخراج ا�م من بدن الصائم أو يقت
، هو شق العرق الستخراج ا�م) S(كما s حاشية  الفصدالفصدالفصدالفصد "وال يفطر بفصٍد وال �ٍط وال ر?ف": ا�صنف ر ه اهللا يقول 

فهل يفسد فهل يفسد فهل يفسد فهل يفسد ، با�جامة ى، وهذه الصور يتداوى بها كما يتداوالستفراغ ا�م -يعÑ شقه وبزغه-بضع ا�ت هو ف ال(طال(طال(طال(طوأما 
 الصوم بها أو ال يفسد؟الصوم بها أو ال يفسد؟الصوم بها أو ال يفسد؟الصوم بها أو ال يفسد؟

    ....أن الصوم ال يفسد بالفصد وال بال(طأن الصوم ال يفسد بالفصد وال بال(طأن الصوم ال يفسد بالفصد وال بال(طأن الصوم ال يفسد بالفصد وال بال(ط    ا�صنف يقررا�صنف يقررا�صنف يقررا�صنف يقرر
 :واإلمام أ د ر ه اهللا عنه روايتان s إ�اق هاتy الصورتy و¦وهما با�جامة

وبا�ا� ال يؤثر إخراج ا�م عن طريق غ� ا�جامة s الصيام ولو àن ، ` ما قرره ا�صنف من عدم اإل�اق ::::°°°°الرواية األوالرواية األوالرواية األوالرواية األو
 .كث�اً سواًء بفصد أو �ط أو غ�هما

الرواية تتضمن فساد  هذههذههذههذه" " " " عن أ د يفطر بالفصد و¦وهعن أ د يفطر بالفصد و¦وهعن أ د يفطر بالفصد و¦وهعن أ د يفطر بالفصد و¦وهو: "مذكورٌة s ا�اشية رقم واحد، قال الُمح� ::::الرواية ا6انيةالرواية ا6انيةالرواية ا6انيةالرواية ا6انية
 .بإخراج ا�م ولو بغ� ا�جامة، مادام دماً كث�اً يؤثر s اJدن كتأث� ا�جامة الصوم

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

 .فساد الصوم با�جامة معقول ا�ع« وُمدرك العلة؛ فيلحق با�جامة ما s معناها ïا يؤثر s اJدن ضعفاً كتأث� ا�جامة

 Y داللة وأما الرواية األو° ف� مبنية Y أن ا�جامة ثبتت Y خالف القياس والقواعد بموجب ا^ص الوارد، فيُقت

 .ا^ص ويب" ما سوى ما دل عليه ا^ص Y أصل الöاءة والصحة؛ فتستصحب صحة الصوم
إ¨ أن وقبل هذا أش� ، إذا تقرر هذا؛ فإ® أختم هذه ا�لقة بذكر بعض صور إخراج ا�م ïا قد يُلحق با�جامة أو ال يُلحق

ء Y أن ا�جامة ثبت فساد الصوم بها با^ص، وأن هذا ا�كم مدرك بناالراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية ا6انية الراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية ا6انية الراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية ا6انية الراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية ا6انية 
، وبناء Y ذلك من الصور ا�ع« والعلة، فتُعدى العلة إ¨ Z تعمد إخراٍج لتم بدم كث� يؤثر s اJدن كتأث� ا�جامة

 :ا�عا�ة
SSSS----ع با�مö�ع با�مقضية اö�ع با�مقضية اö�ع با�مقضية اö�رُج دٌم ؛ قضية اnُ يuع با�م فإن ا�م اö�دن كتأث� ا�جامة، العادة عند اJا s وعليه يفسد وعليه يفسد وعليه يفسد وعليه يفسد كثٌ� يؤثر

، وال ìوز لشخص بأن يتöع بدمه حال كونه صائماً صوماً واجباً؛ إال أن يوجد مضطر ال تندفع Hورته صوم ا�تöع با�مصوم ا�تöع با�مصوم ا�تöع با�مصوم ا�تöع با�م
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ناء Y ، وهذا بويقضيه، فحينئذ ìوز X أن يتöع بدمه ويفسد صومه uلك ا¸ومإال أن يتöع X ذلك الشخص بدمه، 
 .ا�سألة ا�تقدمة و` قضية فطر من احتاج إ¸ه s إنقاذ معصوم من هلكة

فالغالب أن  إخراج ا�م للتحليل؛إخراج ا�م للتحليل؛إخراج ا�م للتحليل؛إخراج ا�م للتحليل؛هناك صور يكون ا�م اuي nرج فيها دٌم قليل ال يؤثر s اJدن كتأث� ا�جامة، منها -/
إن خروج ا�م إن خروج ا�م إن خروج ا�م إن خروج ا�م ث� ا�جامة، وبناء Y ذلك نقول ا�م اuي nرج بقصد ا�حليل يكون دماً قليًال فال يؤثر s اJدن كتأ

 .ألنه ليس حجامة وليس s مع« ا�جامة إذ ال يؤثر s اJدن كتأث� ا�جامة بقصد ا�حليل ال يفسد الصوم،بقصد ا�حليل ال يفسد الصوم،بقصد ا�حليل ال يفسد الصوم،بقصد ا�حليل ال يفسد الصوم،

U- رج بغ� اختيار الشخص، وبناء عليه  -هو خروج ا�م من األنف الرُ?فو- بالنسبة للرُ?فبالنسبة للرُ?فبالنسبة للرُ?فبالنسبة للرُ?فأماn فالغالب أن الرُ?ف
 .لرُ?ف ال يؤثر s الصيام وال يفسدهلرُ?ف ال يؤثر s الصيام وال يفسدهلرُ?ف ال يؤثر s الصيام وال يفسدهلرُ?ف ال يؤثر s الصيام وال يفسدهفافافافا

T- روج ا�م بغ� اختيار الصائم، كما لوm صيب الصائم وهكذا الصور ا�تعددة
ُ
صيب الصائم أ
ُ
صيب الصائم أ
ُ
صيب الصائم أ
ُ
�ادث فحصل X نزيف فخرج منه دم �ادث فحصل X نزيف فخرج منه دم �ادث فحصل X نزيف فخرج منه دم �ادث فحصل X نزيف فخرج منه دم أ

ألن ذلك اmارج بغ� تعمد منه، لكن إن احتاج إ¨  ال ¦كم بفساد صومهال ¦كم بفساد صومهال ¦كم بفساد صومهال ¦كم بفساد صومه كث� يؤثر s اJدن ضعفاً كتأث� ا�جامةكث� يؤثر s اJدن ضعفاً كتأث� ا�جامةكث� يؤثر s اJدن ضعفاً كتأث� ا�جامةكث� يؤثر s اJدن ضعفاً كتأث� ا�جامة
 .ا لو تßر ببقائه صائماً فهو من جنس ا�رض اuي يبيح X الفطر s تلك ا�الةالفطر؛ كم

Ë- ًرج فيها ا�م بسبب  أو سعالأو سعالأو سعالأو سعال    مرض كبواس�مرض كبواس�مرض كبواس�مرض كبواس�خروج ا�م إذا خرج بسبب خروج ا�م إذا خرج بسبب خروج ا�م إذا خرج بسبب خروج ا�م إذا خرج بسبب وهكذا أيضاn أو ما أشبه ذلك؛ فهذه الصور
 .فإن الصوم ال يفسد فإن الصوم ال يفسد فإن الصوم ال يفسد فإن الصوم ال يفسد 				روج ا�م بهذه الصورروج ا�م بهذه الصورروج ا�م بهذه الصورروج ا�م بهذه الصورمرض وبغ� اختيار الصائم، و�ذا 

    ))))/S/S/S/S((((ة ة ة ة ا�لقا�لقا�لقا�لق
    ::::سوف نتحدث s هذه ا�لقة عنسوف نتحدث s هذه ا�لقة عنسوف نتحدث s هذه ا�لقة عنسوف نتحدث s هذه ا�لقة عن

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

 .ذكر أمور ال تفسد الصيام./

SSSS            ////     وط فساد الصوم بما تقدم �وط فساد الصوم بما تقدم �وط فساد الصوم بما تقدم �وط فساد الصوم بما تقدم�    
 :هذه العبارة تفيدنا أن الصوم يفسد بما تقدم ب(طy    """"ال إن àن ناسياً أو مكرهاً ال إن àن ناسياً أو مكرهاً ال إن àن ناسياً أو مكرهاً ال إن àن ناسياً أو مكرهاً """"    أشار إ¸ه ا�صنف ر ه اهللا حينما قال

 .ذاكراً لصومهبأن يكون متعاð األمور ا�تقدمة  ::::األولاألولاألولاألول    ال(طال(طال(طال(ط
 .¥تاراً لفعلههو أن يكون  ::::ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®

فصيامه صحيح، فمثًال من أكل أو �ب وهو صائم ناسياً فإن صيامه  -ال(ط األولبمع« أنه قد �لف -فلو àن ناسياً 
اuي استدل به ا�صنف  ا�¸ل العاما�¸ل العاما�¸ل العاما�¸ل العامحديث خاص، فأما ويدل Y ذلك كما ذكر ا�صنف ر ه اهللا حديث ?م و، صحيحٌ 

 Xطأ والنسياِن وما استكرهوا عليه( �فهو قوmطأ والنسياِن وما استكرهوا عليه ألم§ عن اmطأ والنسياِن وما استكرهوا عليه ألم§ عن اmطأ والنسياِن وما استكرهوا عليه ألم§ عن اmألم§ عن ا ����ف حال  ،)عععع�فهذا ا�ديث ?م s العفو عما صدر من ا�
 .كونه ناسياً أو مكرهاً 

 وهو حديث أ� هريرة ر� اهللا  �ديث خاص بالصيام�ديث خاص بالصيام�ديث خاص بالصيام�ديث خاص بالصيامY قضية النسيان  استدلاستدلاستدلاستدلثم إنه 
ً
ٌٌ    (عنه مرفو? من نمن نمن نمن ن==== وهو صائم وهو صائم وهو صائم وهو صائٌمٌ

) U(ووجه االستدالل من هذا ا�ديث مذكور s ا�اشية ، متفق عليه ))))فأكل أو �ب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاهفأكل أو �ب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاهفأكل أو �ب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاهفأكل أو �ب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاه
 .فهذا د¸ل Y أن الصوم لم يبطل" د¸ٌل Y أن َعم¶ صوم يُتم )فليتم صومهفليتم صومهفليتم صومهفليتم صومه(ف� قوX : "قال) T(السطر 

إضافة الفعل إ¨ الرب تعا¨ أنه سبحانه هو اuي أطعمه إياه فدل Y أنُه ال أثر uلك  )ما أطعمه اهللا وسقاهما أطعمه اهللا وسقاهما أطعمه اهللا وسقاهما أطعمه اهللا وسقاهإنإنإنإن(و¯ قوX أيضاً 
 .األكل وال(ب بالنسبة للصائم

كره الشخص Y تعاð مفسد من ا�فسدات السابقة فإن صومه صحيح، و�ذا  ::::ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®
ُ
أن يكون ¥تاراً لفعله، فلو أ

ر s فمِه دواٌء من غ�     """"ولو بوجور مغماً عليه معا�ةً ولو بوجور مغماً عليه معا�ةً ولو بوجور مغماً عليه معا�ةً ولو بوجور مغماً عليه معا�ةً """"    اهللا قال ا�صنف ر ه أي ولو àن الشخص مغماً عليه فعولج بأن ُقط·
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 .اختياره فإن صومه ال يبطل لعدم وجود �ط االختيار
    ال»م Y أمور ال تُفسد الصيام ال»م Y أمور ال تُفسد الصيام ال»م Y أمور ال تُفسد الصيام ال»م Y أمور ال تُفسد الصيام     ////            ////

من ا�فسدات إال ا�ماع ألن ا�صنف ر ه اهللا ولم يبَق -بعد أن بy ا�صنف ر ه اهللا فيما م� ُجل مفسدات الصيام 
 :بعد أن بy ُجل ا�فسدات؛ بyّ ُهنا أموراً ال تفسد الصيام -سيعقد X فصًال مستقالً 

ْشبََه """"قال  ////            األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
َ
ْشبََه أو طار إ¨ حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إم�ن ا�حرز من ذلك، أ
َ
ْشبََه أو طار إ¨ حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إم�ن ا�حرز من ذلك، أ
َ
ْشبََه أو طار إ¨ حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إم�ن ا�حرز من ذلك، أ
َ
أو طار إ¨ حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إم�ن ا�حرز من ذلك، أ

 ".".".".ا^ائما^ائما^ائما^ائم

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

قد يط� بعض ال�ء من ا�قيق إ¨ جوفه وربما وجد طعمه s حلقه من  وطبيعة عمله أحياناً  -يشتغل s طاحون لتقيق
وألنه بالنسبة Jعض أرباب الصنائع ، لعدم وجود �ط االختيارلعدم وجود �ط االختيارلعدم وجود �ط االختيارلعدم وجود �ط االختيار، ال يفسد الصيامال يفسد الصيامال يفسد الصيامال يفسد الصيام غ� أن يتعمد ابتالعه أو استنشاقه فهذا

 .ال يمكن ا�حرز من مثل هذه األشياء �سب الصنعة ال§ هم مشتغلون فيها
تقدم أن إنزال ا�Ñ بفعل منه من  """"أو فكر فأنزل لم يفطرأو فكر فأنزل لم يفطرأو فكر فأنزل لم يفطرأو فكر فأنزل لم يفطر""""من األمور ال§ ال تفسد الصيام ذكره بقوX  ////            األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®

ُمفسدات الصيام، ولكن هنا اإلنزال ليس بفعل؛ وÓنما هو بمجرد تفك�، وا�فك� قد يهجم Y الشخص وال يستطيع 
و�ذا استدل ا�صنف ر ه ، ع ا�رج بعدم ا��يف بمثل هذااmالص منه، و�ذا جاءت �يعة اإلسالم �يعة الي� ورف

�م بهم بهم بهم به(: اهللا بقوX عليه الصالة والسالم���فهذا ا�ديث يدل Y أن ما  )عُعُعُُع���� ألم§ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تت ألم§ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تت ألم§ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تت ألم§ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تت
عمل يستدÉ به حصل بسبب حديث ا^فس كإنزال ا�Ñ ا^اتج من حديث ا^فس ا�جرد عن العمل؛ فهو لم يعمل أي 

 .اإلنزال، وÓنما حصل X ا�فك� فأنزل فهذا معفو عنه وصيامه صحيح
ٍٍ ألنه دونه ألنه دونه ألنه دونه ألنه دونه""""    قال يعÑ ال يصح أن يُقاس ا�فك� ا�جرد عن العمل Y قضية تِكرار     """"وقياسه Y تكرار ا^ظر غ� ُمسلموقياسه Y تكرار ا^ظر غ� ُمسلموقياسه Y تكرار ا^ظر غ� ُمسلموقياسه Y تكرار ا^ظر غ� ُمسلٍمٍ

للشهوة هذا قد يفÝ إفضاًء كب�اً إ¨ إفساد ا^ظر، ألن تِكرار ا^ظر يمكن ا�حرز منه، وتكرار ا^ظر إ¨ ما هو �ل 
 .الصيام ويمكن ا�حرز منه، 	الف الفكر فالفكر من الصعوبة ا�حرز منه

أي     """"أو احتلم لم يفُسد صومه، ألن ذلك ليس بسبب من جهتهأو احتلم لم يفُسد صومه، ألن ذلك ليس بسبب من جهتهأو احتلم لم يفُسد صومه، ألن ذلك ليس بسبب من جهتهأو احتلم لم يفُسد صومه، ألن ذلك ليس بسبب من جهته""""من األمور ال§ ال تفسد الصيام ذكره بقوX  ////            األمر ا6الثاألمر ا6الثاألمر ا6الثاألمر ا6الث
هذا االحتالم ال يفسد الصيام، ألن ذلك ليس بسبب من جهته، وا^ائم ، فأنزل منيا احتلم رأى s ا�نام أنه ìامع مثالً 

 .وذكر منهم ا^ائم حÂ يستيقظ، وبا�ا� ال يؤثر االحتالم s إفساد صوم الصائم) ُرفع القلم عن ثالثةُرفع القلم عن ثالثةُرفع القلم عن ثالثةُرفع القلم عن ثالثة(، مرفوٌع عنه القلم

غلبه كما قال الشارح، بمع« خرج من غ� اختياره، وقد  ومع« ذرعه أي """"و{ذا لو ذرعه الو{ذا لو ذرعه الو{ذا لو ذرعه الو{ذا لو ذرعه ال����ء أي غلبهء أي غلبهء أي غلبهء أي غلبه""""    قال ////            األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع
 Xأن من ُغلب وخرج منه ، )من ذرعه المن ذرعه المن ذرعه المن ذرعه ال����ء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقِض ء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقِض ء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقِض ء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقِض ( �مر معنا سابقا قو Y فهذا يدل

؛ فصيامه صحيح وال ال�ء بسبب مرض أو نظر فجأة ل�ء تعافه نفسه أو لغ� ذلك فهو مادام مغلوباً Y أمره s هذا األمر
 .قضاء عليه

ٌٌ فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، و{ذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه  فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، و{ذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه  فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، و{ذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه  فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، و{ذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه """"    قال ////            األمر اmامساألمر اmامساألمر اmامساألمر اmامس أو أصبح s فيِه طعامأو أصبح s فيِه طعامأو أصبح s فيِه طعامأو أصبح s فيِه طعاٌمٌ
ٍٍ لم يفسد �ا تقدم، وÓن تم لم يفسد �ا تقدم، وÓن تم لم يفسد �ا تقدم، وÓن تم لم يفسد �ا تقدم، وÓن تم//// عن ريقه وبلعه باختياره أفطر عن ريقه وبلعه باختياره أفطر عن ريقه وبلعه باختياره أفطر عن ريقه وبلعه باختياره أفطر  """"من غ� قصدمن غ� قصدمن غ� قصدمن غ� قصٍدٍ

كأن يب" �ء بy أسنانه وهذا يس� ، ا من ¥لفات ما أكله بالليلأصبح s فيِه طعام؛ قد يكون هذا الطعام طعاما يس�
يشُق ا�حرز منه، فإذا أصبح فلفظُه لم يفسد صومه، و{ذا لو فرضنا أنه àن يأكل أو s فيه طعام فغلبه ا^وم فنام حÂ طلع 



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

- TU - 
 

ن يلفظه لعدم تم/ه عن ريقِه فبلعه و{ذلك لو شق عليه أ، الفجر والطعاُم ال يزاُل s فيِه؛ فلما أصبح لفظه فصيامه صحيح
أن من �وط فساد الصوم فإنه ال يفسد صومه لعدم القصد، وقد تقدم ، مع ريقِه من غ� أن يقصد بلع ذلك الطعام

فهنا يمكن ا�حرز منه بأن  أما إذا تم/ ذلك الطعام عن ريقه، ، وهذا الشخص غ� قاصٍد ابتالع ذلك الطعاماالختيار
 .عه باختياره s هذه ا�الة فإنه يفسُد صومُه لزوال العذرفإذا بليلفظه، 

ïا يُذكر Y سبيل ا�داوي؛ أن بعض ا^اس     """"وال يفطر إن لطخ قدميه بوال يفطر إن لطخ قدميه بوال يفطر إن لطخ قدميه بوال يفطر إن لطخ قدميه ب����ء فوجد طعمه s حلقهء فوجد طعمه s حلقهء فوجد طعمه s حلقهء فوجد طعمه s حلقه""""قال  ////            األمر السادساألمر السادساألمر السادساألمر السادس
هذا؛ فرضنا أنه  يتداوى من قضية اإلمساك بأن يلطخ قدميه با�نظل، وَيذكر بعضهم أنه قد ìد طعمه s حلقه، فلو صح

لطخ قدميه ب�ٍء فوجد طعمه s حلقه فإن هذا ال يفسد الصيام، ألن هذا ليس أكًال وال �باً وليس بمع« األكل وال 
 .ال(ب

أو اغتسل أو تمضمض أو استنc يعÑ استنشق، أو زاد Y ا6الث s ا�ضمضة أو االستنشاق أو بالأو اغتسل أو تمضمض أو استنc يعÑ استنشق، أو زاد Y ا6الث s ا�ضمضة أو االستنشاق أو بالأو اغتسل أو تمضمض أو استنc يعÑ استنشق، أو زاد Y ا6الث s ا�ضمضة أو االستنشاق أو بالأو اغتسل أو تمضمض أو استنc يعÑ استنشق، أو زاد Y ا6الث s ا�ضمضة أو االستنشاق أو بالغغغغ    """"    قال    ////            األمر السابعاألمر السابعاألمر السابعاألمر السابع
ذا اغتسل "إ """"اء حلقُه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدماء حلقُه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدماء حلقُه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدماء حلقُه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدمفيهما فدخل ا�فيهما فدخل ا�فيهما فدخل ا�فيهما فدخل ا�

Ìيع s " فدخل ا�اء حلقه لم يفسد"يعs Ñ ا�ضمضة واالستنشاق " أو تمضمض أو استنc أو زاد Y ا6الث أو بالغ فيهما
، فهذا ¥تاراً لفعله، ذاكراً لصومه، ذاكراً لفعلهساد الصوم أن يكون وقد تقدم أنه البد لف هذه الصور �لف �ط القصد،

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

 
ً
لو فرضنا أن شخصاً ارتكب هذا ، )وبالوبالوبالوبالغغغغ s االستنشاق إال أن تكون صائماً  s االستنشاق إال أن تكون صائماً  s االستنشاق إال أن تكون صائماً  s االستنشاق إال أن تكون صائماً (الصائم من� عنها �ديث لقيط مرفو?

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

X عبثاً أو X عبثاً أو X عبثاً أو X عبثاً أو     ----يعÑ ا�ضمضة واالستنشاقيعÑ ا�ضمضة واالستنشاقيعÑ ا�ضمضة واالستنشاقيعÑ ا�ضمضة واالستنشاق----و{ره و{ره و{ره و{ره """"قال قال قال قال " " " " وتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدموتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدموتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدموتكره ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدم""""و�ذا قال 
، وال يفسد صومه بما دخل حلقه من غ�، وال يفسد صومه بما دخل حلقه من غ�، وال يفسد صومه بما دخل حلقه من غ�، وال يفسد صومه بما دخل حلقه من غ� ٍٍ ٍٍ أو تöد أو تöد أو تöد أو تöٍدٍ ٍٍ م(وع  م(وع  م(وع  م(وع ٍٍ قضية  """"قصدقصدقصدقصد    إإإإ����افاً أو �ر أو عطش كغوصه s ماء لغ� غسلافاً أو �ر أو عطش كغوصه s ماء لغ� غسلافاً أو �ر أو عطش كغوصه s ماء لغ� غسلافاً أو �ر أو عطش كغوصه s ماء لغ� غسٍلٍ

 Ï^ا�ضمضة واالستنشاق �كراهة مثل هذه األمور؛ ا s ا�بالغة Y ألن مظنة إفضاء ا�بالغة فيهما إ¨ إفساد الصوم ، نص
، فما àن بهذه ا�ثابة فإنه يمكن إ�اقه با�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق، أو با^ظر إ¨ أنهما مظنة لوصول ا�اء إ¨ ا�وف

وأما ما àن اإلفضاء فيه ، اؤه إ¨ إفساد الصوم كإفضاء ا�بالغة s ا�ضمضة واالستنشاق فإنه يمكن إ�اقه بهمافما àن إفض
ضعيفاً أو غ� ظاهر فاألصُل فيه ا�ل، والقياس إنما يكون مع ïاثلة الفرع لألصل s العلة؛ و` اإلفضاء إ¨ فساد الصوم 

 .أو كونه مظنة إلفساد الصوم
UUUU            ////طلوع الفجر أو غروب الشمس    األكلاألكلاألكلاألكل s طلوع الفجر أو غروب الشمسمع الشك s طلوع الفجر أو غروب الشمسمع الشك s طلوع الفجر أو غروب الشمسمع الشك s مع الشك:::: 

 s طلوع الفجر ولم يتبX y طلوعه صح صومه""""    :قال
ً
àطلوعه صح صومهومن أكل أو �ب أو جامع شا X yطلوع الفجر ولم يتب s 
ً
àطلوعه صح صومهومن أكل أو �ب أو جامع شا X yطلوع الفجر ولم يتب s 
ً
àطلوعه صح صومهومن أكل أو �ب أو جامع شا X yطلوع الفجر ولم يتب s 
ً
àهذه الفقرة عنوانها األكل مع الشك     """"ومن أكل أو �ب أو جامع شا

 s طلوع الفجر أو غروب الشمس
 s طلوع الفجر ولم يتبX y طلوعه"

ً
àن بليل " من أكل أو �ب أو جامع شاà هو Ñيع s 

ً
àثم أكل و�ب أو جامع شا

لم يتبX y " ولم يتبX y طلوعه"يعÑ يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع األمر عنده مستوي، االحتماالن سواء، ، طلوع الفجر
 
ً
àنما هو أكل أو �ب حالة كونه شاÓوهو     فصومه صحيح وال قضاء عليه، ولو تردد ولو حصل عنده ترددفصومه صحيح وال قضاء عليه، ولو تردد ولو حصل عنده ترددفصومه صحيح وال قضاء عليه، ولو تردد ولو حصل عنده ترددفصومه صحيح وال قضاء عليه، ولو تردد ولو حصل عنده ترددطلوع  الفجر و

استصحابا استصحابا استصحابا استصحابا فال ¦كم Y صيامه باJطالن  """"ألن األصل بقاء الليلألن األصل بقاء الليلألن األصل بقاء الليلألن األصل بقاء الليل"""": يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع، �اذا؟ قال يأكل àن
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َيُْط وَ وَ وَ وَ {: من هذا ا�عليل وهو قوX جل وعال وهناك د¸ل أقوىوهناك د¸ل أقوىوهناك د¸ل أقوىوهناك د¸ل أقوى للللألألألألصل وهو بقاء الليل،صل وهو بقاء الليل،صل وهو بقاء الليل،صل وهو بقاء الليل،
ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãُ َيُْط

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãُ َيُْط

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãُ َيُْط

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Âَح 

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
وا
ُ
Ãُ

َيْ 
ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيْ األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيْ األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيْ األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َفْجرِ األ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َفْجرِ ِط األ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َفْجرِ ِط األ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
َفْجرِ ِط األ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
وهذا الشاك هل تبX y } حÂ يتبy حÂ يتبy حÂ يتبy حÂ يتبy {اهللا عز وجل أذن لعباده بأن يأكلوا وي(بوا } ِط األ

 .طلوع الفجر؟ الواقع أنه لم يتبX y، وبا�ا� فهو بنص اآلية مأذوٌن s X أن يأكل وي(ب حÂ يتبX y طلوع الفجر
TTTT            ////    غروب الشمسإذا أكل و¦وه أو جامع أو �ب شاإذا أكل و¦وه أو جامع أو �ب شاإذا أكل و¦وه أو جامع أو �ب شاإذا أكل و¦وه أو جامع أو �ب شا s 

ً
àغروب الشمس s 
ً
àغروب الشمس s 
ً
àغروب الشمس s 
ً
à 

ٌٌ فيه، ولم يتبy بَعَد ذلك أنها غربت فعليه قضاء  فيه، ولم يتبy بَعَد ذلك أنها غربت فعليه قضاء  فيه، ولم يتبy بَعَد ذلك أنها غربت فعليه قضاء  فيه، ولم يتبy بَعَد ذلك أنها غربت فعليه قضاء : "قال  s غروب الشمس من ذلك ا¸وم اuي هو صائٌمٌ
ً
àي هو صائمال إن أكل و¦وه شاuغروب الشمس من ذلك ا¸وم ا s 
ً
àي هو صائمال إن أكل و¦وه شاuغروب الشمس من ذلك ا¸وم ا s 
ً
àي هو صائمال إن أكل و¦وه شاuغروب الشمس من ذلك ا¸وم ا s 
ً
àال إن أكل و¦وه شا

 s غروب الشمس """"ألن األصل بقاء ا^هارألن األصل بقاء ا^هارألن األصل بقاء ا^هارألن األصل بقاء ا^هار، ، ، ، الصوم الواجبالصوم الواجبالصوم الواجبالصوم الواجب
ً
àهذه مسألة أخرى و` إذا أكل و¦وه أو جامع أو �ب شا ،

 s غروب الشمسيعÑ أنه àن صائم
ً
àوز � الفطر أو لم تغرب، فأكل حالة كونه شاì اً فشك هل غربت الشمس �يث ،

 ثم سأل فتبX y أنه s الساعة ال§ أكل فيها 
ً
àن شاà لو فرضنا أنه حال األكل Ñبعد ذلك أنها غربت، يع X yولم يتب

 .أكل بعد غروب الشمس وهذا جائزحينئذ صيامه صحيح ألنه تبX y أنه ، àنت الشمس قد غربت
 s غروب الشمس ولم يتبX y بعد ذلك أنها غربت، 

ً
àعليه قضاء الصوم  عليه قضاء الصوم  عليه قضاء الصوم  عليه قضاء الصوم ولكن لو فرضنا أنُه أكل حالة كونه شا ٍٍ فحينفحينفحينفحينئئئئذذذٍذٍ

 كما أننا s الصورة، قال ألن األصل بقاء ا^هارقال ألن األصل بقاء ا^هارقال ألن األصل بقاء ا^هارقال ألن األصل بقاء ا^هار، يعÑ إن àن صومه واجباً فإنه يلزمه القضاء، �اذا يُلزم بالقضاء؟ الواجبالواجبالواجبالواجب
، ¦كم بفساد الصوم استصحاباً Jقاء ا^هار¦كم بفساد الصوم استصحاباً Jقاء ا^هار¦كم بفساد الصوم استصحاباً Jقاء ا^هار¦كم بفساد الصوم استصحاباً Jقاء ا^هارفإننا s هذه الصورة ، السابقة صححنا صومه استصحاباً ألصل بقاء الليل

 .األصل هو بقاء ا^هار وهو ليس X أن يفطر إال بيقyٍ أو غلبة ظٍن، كما سيأ¼ إن شاء اهللا تعا¨
TTTT            ////    األكُل مع اعتقاد أنه ¸لاألكُل مع اعتقاد أنه ¸لاألكُل مع اعتقاد أنه ¸لاألكُل مع اعتقاد أنه ¸ل:::: 

ٌٌ فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس ق فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس ق فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس ق فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس ق����أو أكل و¦وه معتقأو أكل و¦وه معتقأو أكل و¦وه معتقأو أكل و¦وه معتق"""": قال ألنه لم يتم صومه، و{ذلك ألنه لم يتم صومه، و{ذلك ألنه لم يتم صومه، و{ذلك ألنه لم يتم صومه، و{ذلك ، ، ، ، داً أنه ¸لداً أنه ¸لداً أنه ¸لداً أنه ¸ٌلٌ
     """"يقÝ إن أكل و¦وه يعتقده نهاراً فبان ¸ًال ولم ìُدد نيًة لواجبيقÝ إن أكل و¦وه يعتقده نهاراً فبان ¸ًال ولم ìُدد نيًة لواجبيقÝ إن أكل و¦وه يعتقده نهاراً فبان ¸ًال ولم ìُدد نيًة لواجبيقÝ إن أكل و¦وه يعتقده نهاراً فبان ¸ًال ولم ìُدد نيًة لواجب

أكل  اآلن القضية ليست قضية شك، هذا الشخص، األكُل مع اعتقاد أنه ¸ل: هذه ا�سألة ïكن نضع �ا عنواناً فنقول
 .فبان نهارا، يعتقد أنه s ¸ل

شخٌص استيقظ من نومِه وÍن ا�و مظلماً فظن أنه ال يزل s الليل وأن الفجر لم يطلع، فأكل أو �ب، ثم تبy  ::::مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
 !X أنه وقت أكلِه و�بِه àن الفجُر قد طلع

وÍن ا�و سحاباً يوجد غيم وÍن ا�و مظلماً مثًال  ظأو تبX y عدم غروب الشمس، شخٌص نام الع
 فاستيق ::::مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر
s s s s ، ، ، ، يعÑ بان أن الشمس لم تغرب بعد، فظن أن الشمس قد غربت لوجود الظلمة، فأكل أو �ب يعتقده ¸ًال، فبان نهاراً 

Ýهذه ا�الة يقول ا�صنف أنه يقÝهذه ا�الة يقول ا�صنف أنه يقÝهذه ا�الة يقول ا�صنف أنه يقÝلك ا¸وم، ويلزمه القضاء، ، ، ، هذه ا�الة يقول ا�صنف أنه يقu لك ا¸وم، ويلزمه القضاءإذاً صومه غ� صحيحu لك ا¸وم، ويلزمه القضاءإذاً صومه غ� صحيحu لك ا¸وم، ويلزمه القضاءإذاً صومه غ� صحيحu إذاً صومه غ� صحيح....    
 ما ا�¸ل وما العلة؟ ما ا�¸ل وما العلة؟ ما ا�¸ل وما العلة؟ ما ا�¸ل وما العلة؟  

الصوم ال(É اإلمساك با^ية من طلوع الفجر إ¨ غروب الشمس، وهذا تبY X y وجه ا¸قy ، ألنه لم يتم صومه: قال
 .أنُه أكل أو �ب خالل هذه ا�دة، فهو لم يتم صومه s الواقع و�ذا يلزمه القضاء

ٍٍ بy الفقهاء،  بy الفقهاء،  بy الفقهاء،  بy الفقهاء،   وعنه ال وعنه ال وعنه ال وعنه ال """": قال) T(رى مذكورةٌ s ا�اشية رقم واإلمام أ د ر ه اهللا عنه رواية أخوهذه ا�سألة �ل خالفوهذه ا�سألة �ل خالفوهذه ا�سألة �ل خالفوهذه ا�سألة �ل خالٍفٍ
يعÑ شيخ اإلسالم وغ�ه، وهؤالء اuين ذهبوا إ¨ عدم وجوب القضاء وصحة الصوم  "قضاء عليه اختاره الشيخ وغ�هقضاء عليه اختاره الشيخ وغ�هقضاء عليه اختاره الشيخ وغ�هقضاء عليه اختاره الشيخ وغ�ه

 :استدلوا بعدة أدلة أشار إ¨ بعض منها صاحب ا�اشية ر ه اهللا
s يوم غيم ثم طلعت الشمس، وهذا s حديث أسماء  � عهد ا^Ï أنه ثبت s الصحيح أنهم أفطروا Y ////            ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول

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

    . وليس مستنداً s ذلك إ¨ رواية
    ).ال نقÝ فإنا لم نتجانف إلثمال نقÝ فإنا لم نتجانف إلثمال نقÝ فإنا لم نتجانف إلثمال نقÝ فإنا لم نتجانف إلثم(: فقال، أنه ثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبy ا^هار ////            ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

 حَ و{وهو أن عç بن حاتم �ا نزلت اآلية  ////            وا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الثوا�¸ل ا6الث
ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
 حَ Üَُ*ُوا

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
 حَ Üَُ*ُوا

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
 حَ Üَُ*ُوا

ْ
بُوا  َواْ�َ

ْ
ْسوَِد ِمَن Üَُ*ُوا

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Â ْسوَِد ِمَن

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Â ْسوَِد ِمَن

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Â ْسوَِد ِمَن

َ
َيِْط األ

ْ
mْنيَُض ِمَن ا

َ
َيُْط األ

ْ
mُكُم ا

َ
َ ل ¶yَيَتَب ¶Â

َفْجرِ 
ْ
َفْجرِ ال
ْ
َفْجرِ ال
ْ
َفْجرِ ال
ْ
عمد إ¨ عقالy أحدهما أسود واآلخر أبيض فجعلهما âت وسادته وجعل يأكل وي(ب حÂ تبX y اmيط األبيض } ال

بX yّ  �ع الفجر، ومع ذلك �ا ذكر ذلك للنÏ واإلسفار ال يكون إال بعد ُطلو، وهذا معناه أنه أكل حÂ أسفر، من األسود
 .لم يأمره بالقضاء �أن ا�قصود بياض الفجر وسواد الليل ولكنه 

كما قرره كما قرره كما قرره كما قرره  ولكن األحوط واألبرأ لولكن األحوط واألبرأ لولكن األحوط واألبرأ لولكن األحوط واألبرأ لثثثثمة هو القضاءمة هو القضاءمة هو القضاءمة هو القضاءهذه ` أبرز أدلة القائلy بعدم وجوب القضاء، وهذا القول فيه قوة، 
 .ا�صنف ر ه اهللا تعا¨ا�صنف ر ه اهللا تعا¨ا�صنف ر ه اهللا تعا¨ا�صنف ر ه اهللا تعا¨

    ))))SUSUSUSU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    لصوم با�ماع وما يfتب عليه من آثارلصوم با�ماع وما يfتب عليه من آثارلصوم با�ماع وما يfتب عليه من آثارلصوم با�ماع وما يfتب عليه من آثارفساد افساد افساد افساد ا

ا�فسد األخ� من مفسدات الصيام وهو موضوُع فساد الصوم با�ماع وما uلك من آثار، ا�صنف ر ه اهللا s كتابه الروض 
فارة الك -دون سائر ا�فسدات-ا�ربع أفرد �ذا ا�فسد فصًال مستقًال �ا X من ِغلَظ s ال(ع، حيث إن ال(ع أوجب فيه 

فساد الصوم     و�ا يتعلق به من أح�م تفصيلية خاصة، ذكر ر ه اهللا âت موضوع -كما سيأ¼ إن شاء اهللا تعا¨-الُمغلظة 
 : با�ماع عدة عنا�

  S   /ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارة/   /.ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة. 

U   /الكفارة s داخل�ا.  T   /غ� ا�ماع من ا�فسدات عدم s وجوب الكفارة. 

Ë   /خصال الكفارة وحكم من عجز عنها . 

 :سنتحدث s هذه ا�لقة عن هذه العنا� أو ما تي� منها �سب ما يتسع X الوقت
SSSS            ////ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة::::    

أى ا�الل ¸لته ورُد¶ت شهادته فغيب حشفة ذكره ومن جامع s نهار رمضان ولو s يوم لزمه إمساكه، أو ر": قال ما ضابطه؟ما ضابطه؟ما ضابطه؟ما ضابطه؟
  "األصs ç قُبل أصç أو دبر ولو ناسياً أو مكرهاً أو جاهًال فعليه القضاء والكفارة

 yنهار رمضان،ا�صنف ر ه اهللا ب s نهار رمضان،أن ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة هو أن يقع ا�ماع s نهار رمضان،أن ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة هو أن يقع ا�ماع s نهار رمضان،أن ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة هو أن يقع ا�ماع s لو وقع ا�ماع ¸ًال  أن ضابط ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة هو أن يقع ا�ماع
ولو وقع s صوم فرض s غ� نهار رمضان ، ولو وقع s صوم نفل فهو مفسد للصيام وال كفارة، ه كفارةفهذا جائز وليس في

 .فهو أيضاً مفسد للصيام وال كفارة
  Xذلك " نهار رمضان"فقو s رج مثًال قضاء رمضان، لو أن شخصاً عليه أيام من رمضان فقضاها فوقع منه ا�ماعn

وهكذا لو àن صائماً صيام نذر أو ، لكن قضية الكفارة ال ñب عليه الكفارة، بكل حالا�ماع مفسد للصيام ، القضاء
وأما وجوب الكفارة فال، ألن الكفارة إنما ñب فيمن جامع s نهار ، صيام كفارة ككفارة يمy و¦وها؛ فجامع يفسد صومه

أن ا�سافر مثًال ولو àن صائماً هو  ايأتينوالصوم واجب عليه، ألنه س: رمضان خاصة، ويمكن أن نضيف قيداً آخر فنقول
فحينئٍذ فسد صومهما ولكن ال ñب عليهما الكفارة، ألن االستمرار ، وزوجته ثم وقع منهما Ìاٌع وهما صائمs y السفر
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نما وÓ، فلو أكال أو �با أو وقع منهما مفسد للصيام فال حرج عليهما حy ذلك وال كفارة، s الصيام غ� واجب عليهما
 .عليهما القضاء كما هو معلوم

قال و¯ الصحيحy وغ�هما عن أ� هريرة قال ) /(حديث أ� هريرة s الصحيحy ذكره s حاشية  ود¸ل وجوب الكفارةود¸ل وجوب الكفارةود¸ل وجوب الكفارةود¸ل وجوب الكفارة 
) Ïللن  Ïللن  Ïللن  Ïد ما تعتق رقبة؟ قال: : : : وما أهلكك؟ قالوما أهلكك؟ قالوما أهلكك؟ قالوما أهلكك؟ قال: : : : فقال هلكت، قالفقال هلكت، قالفقال هلكت، قالفقال هلكت، قال    �جاء أعراجاء أعراجاء أعراجاء أعرا���� للنñ رمضان، قال هل s ¼امرأ Y د ما تعتق رقبة؟ قالوقعتñ رمضان، قال هل s ¼امرأ Y د ما تعتق رقبة؟ قالوقعتñ رمضان، قال هل s ¼امرأ Y د ما تعتق رقبة؟ قالوقعتñ رمضان، قال هل s ¼امرأ Y وقعت : : : :

¼ : : : : فهل ñد ما تطعم ستy مسكيناً؟ قالفهل ñد ما تطعم ستy مسكيناً؟ قالفهل ñد ما تطعم ستy مسكيناً؟ قالفهل ñد ما تطعم ستy مسكيناً؟ قال: : : : ال، قالال، قالال، قالال، قال: : : : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعy؟ قالفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعy؟ قالفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعy؟ قالفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعy؟ قال: : : : ال، قالال، قالال، قالال، قال
ُ
¼ ال، ثم جلس فأ
ُ
¼ ال، ثم جلس فأ
ُ
¼ ال، ثم جلس فأ
ُ
ال، ثم جلس فأ

Ï^اÏ^اÏ^اÏ^أفقر منا: : : : بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقالبعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقالبعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقالبعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال    � ا Yأفقر مناأ Yأفقر مناأ Yأفقر مناأ Yالبتيها أحوج إ¸ه منا!!!!أ yالبتيها أحوج إ¸ه منا؟ فما ب yالبتيها أحوج إ¸ه منا؟ فما ب yالبتيها أحوج إ¸ه منا؟ فما ب y؟ فما ب ، ، ، ، Ï^فضحك ا Ï^فضحك ا Ï^فضحك ا Ï^بدت     �فضحك ا Âبدت ح Âبدت ح Âبدت ح Âح
 .بالكفارة �قع منه ا�ماع s نهار رمضان وألزمه ا^Ï فهذا الرجل و ،)اذهب فأطعمه أهلكاذهب فأطعمه أهلكاذهب فأطعمه أهلكاذهب فأطعمه أهلك: : : : نواجذه وقالنواجذه وقالنواجذه وقالنواجذه وقال

و` -ا�ماع s الفرج، اuي يفصل فيه تغييب ا�شفة وا�ماع ا�وجب للكفارة أيضاً كما أشار ا�صنف ر ه اهللا ا�راد به 
ل معه إنزال للمÑ وأما لو حصل Ìاٌع دون الفرج أو استمتاع بدون Ìاع فهذا تقدم أنه إن حص، s الفرج -رأس اuكر

الكفارة إنما ñب إذا وقعت حقيقة ا�ماع بتغييب ا�شفة s الفرج ولولم يُ�ل، فال ، فسد الصيام ولكن ال ñب الكفارة
 .يشfط وجود اإلنزال

 أو جاهًال؟ هذه قضية هل يُعذر ا�جامع s وجوب الكفارة إذا àن ناسياً أو مكرهاً  " ولو ناسيًا أو مكرهاً أو جاهالً ولو ناسيًا أو مكرهاً أو جاهالً ولو ناسيًا أو مكرهاً أو جاهالً ولو ناسيًا أو مكرهاً أو جاهالً """": قال 
وهذه وهذه وهذه وهذه     تدل Y أنه ال يعذر، وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو اإلكراه أو ا�هل،تدل Y أنه ال يعذر، وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو اإلكراه أو ا�هل،تدل Y أنه ال يعذر، وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو اإلكراه أو ا�هل،تدل Y أنه ال يعذر، وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو اإلكراه أو ا�هل،عبارة ا�صنف ر ه اهللا عبارة ا�صنف ر ه اهللا عبارة ا�صنف ر ه اهللا عبارة ا�صنف ر ه اهللا 

    ::::القضية �ل خالفالقضية �ل خالفالقضية �ل خالفالقضية �ل خالف
 ،ال قضاء وال كفارة، يوجد رواية أخرى عن اإلمام أ د أنه ال قضاء Y من جامع ناسياً  قضية النسيانف�  ////            القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 ). U(ورواية مذكورة s ا�اشية 
هذا ، مر مع« حديث أ� هريرة، لم يستفصل من ا�جامع �أن ا^Ï  ----و` ال§ اعتمدها ا�صنفو` ال§ اعتمدها ا�صنفو` ال§ اعتمدها ا�صنفو` ال§ اعتمدها ا�صنف----د¸ل الرواية األو° د¸ل الرواية األو° د¸ل الرواية األو° د¸ل الرواية األو° 
 Ï^ا öالرجل أخ�  Ï^هل كنت ذاكراً لصومك ، بالكفارة ولم يستفصل منه �بأنه جامع زوجته، فأمره ا X لم يقل Ñيع

من جامع s نهار من جامع s نهار من جامع s نهار من جامع s نهار ( : قال �فكأنه ، ، ، ، """"أن ترك االستفصال s مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم s ا�قالأن ترك االستفصال s مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم s ا�قالأن ترك االستفصال s مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم s ا�قالأن ترك االستفصال s مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم s ا�قال""""اً؟ والقاعدة أو ناسي
 .، وهذا ?م ))))رمضان فعليه الكفارةرمضان فعليه الكفارةرمضان فعليه الكفارةرمضان فعليه الكفارة

    من نمن نمن نمن ن==== فأكل أو �ب صائماً فليتم صومه فإنما فأكل أو �ب صائماً فليتم صومه فإنما فأكل أو �ب صائماً فليتم صومه فإنما فأكل أو �ب صائماً فليتم صومه فإنما(: �فإنهم يستدلون با�ديث اuي سبق ذكره وهو قوX  ////            وأما القول ا6ا®وأما القول ا6ا®وأما القول ا6ا®وأما القول ا6ا®
ويلحقون ا�ماع باألكل وال(ب s هذا ا�كم، كما أنهم يستدلون بالعمومات ال§ تدل Y العذِر ) أطعمه اهللا وسقاهأطعمه اهللا وسقاهأطعمه اهللا وسقاهأطعمه اهللا وسقاه

 .بالنسيان
، وهذه العبارة تفيد )هلكُت ( �وأما ا�ديث اuي استدل به أصحاب القول األول فيجيبون عنه بأن الرجل قال لرسول اهللا 

نسياناً، ألن ا^ا¤ ال يُوصف فعله با�الك إذ ال إثم عليه، ألنه غ� مؤاخذ، فهذا يدل Y أنه  أنه وقع منه ا�ماع عمداً ال
 Ï^تج اÚ حالة عمٍد و�ذا لم s�  ،هذه القضية s هذه ا�الة  ررررولعل هذا القول هو األظهولعل هذا القول هو األظهولعل هذا القول هو األظهولعل هذا القول هو األظهإ¨ االستفصال منه s هذه ا�الة فيكون s هذه ا�الة فيكون s هذه ا�الة فيكون s فيكون

  ....ال قضاء وال كفارةال قضاء وال كفارةال قضاء وال كفارةال قضاء وال كفارة
أيضاً خالف، ود¸ُل ا�صنف أيضاً عدم االستفصال s حديث أ� هريرة ا�تقدم، وهكذا  ففيه للمكرهللمكرهللمكرهللمكرهوهكذا الشأن بالنسبة 
، واuين يعذرون s مثل هذه ا�االت؛ من أد�هم أن الكفارة ماحية لإلثم، ومع النسيان ا�هلا�هلا�هلا�هلالشأن بالنسبة �الة 

 .واإلكراه وا�هل ال إثم يُم#
 .هللعمومات ا�الة Y العذر باإلكرا، اب القضاء عليه والكفارة هذا ظاهرقضية عدم إì للمكرهللمكرهللمكرهللمكرهوالواقع أنه بالنسبة 
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ألن ا�هل أحيان قد يكون بتفريط من الشخص s ترك تعلم ما هو من أهم أح�م ، فهذا �ل نظر للجهلللجهلللجهلللجهلبالنسبة وأما 
 .العبادة، فالعذر با�هل �ُل نظر

و القول بالعذر فيهما قول ظاهر من حيث ا�¸ل، و2منا السابق هو s فهذا القول ا6ا® وه بالنسيان واإلكراهبالنسيان واإلكراهبالنسيان واإلكراهبالنسيان واإلكراهوأما العذر 
 .ا�ماع ا�وجب للقضاء والكفارة

    ::::ا�ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارةا�ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارة    ////            ////
ء ء ء ء وÓن جامع دون الفرج ولو عمداً فأنزل منياً أو مذياً؛ أو àنت ا�رأة ا�جامعة معذورة وÓن جامع دون الفرج ولو عمداً فأنزل منياً أو مذياً؛ أو àنت ا�رأة ا�جامعة معذورة وÓن جامع دون الفرج ولو عمداً فأنزل منياً أو مذياً؛ أو àنت ا�رأة ا�جامعة معذورة وÓن جامع دون الفرج ولو عمداً فأنزل منياً أو مذياً؛ أو àنت ا�رأة ا�جامعة معذورة 4444هل أو نسيان أو إكراه؛ فالقضاهل أو نسيان أو إكراه؛ فالقضاهل أو نسيان أو إكراه؛ فالقضاهل أو نسيان أو إكراه؛ فالقضا: "قال 

ٍٍ يبيح  يبيح  يبيح  يبيح  
؛ أو s مرض؛ أو s مرض؛ أو s مرض؛ أو s مرٍضٍ


وال كفارة، وÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفارة أيضاً، أو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القوال كفارة، وÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفارة أيضاً، أو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القوال كفارة، وÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفارة أيضاً، أو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القوال كفارة، وÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفارة أيضاً، أو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه الق
ٌٌ     """"وألنه يُفطر بنية الفطر فيقع ا�ماع بعدهوألنه يُفطر بنية الفطر فيقع ا�ماع بعدهوألنه يُفطر بنية الفطر فيقع ا�ماع بعدهوألنه يُفطر بنية الفطر فيقع ا�ماع بعده، ، ، ، الفطر؛ أفطر وال كفارة، ألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعالفطر؛ أفطر وال كفارة، ألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعالفطر؛ أفطر وال كفارة، ألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعالفطر؛ أفطر وال كفارة، ألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوع هذا عرضهذا عرضهذا عرضهذا عرٌضٌ

ٍٍ يكون ا�ماع فيها موجب  يكون ا�ماع فيها موجب  يكون ا�ماع فيها موجب  يكون ا�ماع فيها موجب      ....للقضاء دون الكفارةللقضاء دون الكفارةللقضاء دون الكفارةللقضاء دون الكفارةلصورلصورلصورلصوٍرٍ
وا�ماع دون الفرج قد يس( ، ، تقدم أن ا�ماع ا�وجب للكفارة هو ا�ماع s الفرجإذا جامع دون الفرج ::::ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو° 

 ñوزاً 
ً
 .وأما الكفارة فال ñب، لكن لو أنزل فإنه يفسد صومه كما تقدم، وليس فيه كفارة، Ìا?

إذا àنت ا�رأة ا�جامعة معذورة " جامعة معذورةً 4هٍل أو نسياٍن أو إكراه فالقضاء وال كفارةأو àنت ا�رأة ا�" ::::ا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انية
ونلحظ هنا أن ا�صنف ، فإنه ìب عليها القضاء لفساد صومها ولكن ال ñب عليها الكفارة إكراهإكراهإكراهإكراهأو  نسياننسياننسياننسيانأو  4444هلهلهلهل

فقد تقدم أنه لم يُسقط الكفارة بالنسبة للرجل ، والنسيان ر ه اهللا فرق بy الرجل وا�رأة s قضية العذر باإلكراه وا�هل
 .بينما بالنسبة للمرأة لم يوجب الكفارة، إذا àن جاهًال أو ناسياً أو مكرهاً 

والفرق بينها وبy الرجل s اإلكراه أن الرجل X نوع اختيار يدل Y والفرق بينها وبy الرجل s اإلكراه أن الرجل X نوع اختيار يدل Y والفرق بينها وبy الرجل s اإلكراه أن الرجل X نوع اختيار يدل Y والفرق بينها وبy الرجل s اإلكراه أن الرجل X نوع اختيار يدل Y """": : : : قال) /(والفرق بينها وبy الرجل كما s حاشية 
، فأما النسيان فإن جهة الرجل s ا�جامعة ال تكون إال منه ، فأما النسيان فإن جهة الرجل s ا�جامعة ال تكون إال منه ، فأما النسيان فإن جهة الرجل s ا�جامعة ال تكون إال منه ، فأما النسيان فإن جهة الرجل s ا�جامعة ال تكون إال منه !!!!Jاً Jاً Jاً Jاً 				الف ا�رأة، ف�ن الزجر s حقه أقوى، الف ا�رأة، ف�ن الزجر s حقه أقوى، الف ا�رأة، ف�ن الزجر s حقه أقوى، الف ا�رأة، ف�ن الزجر s حقه أقوى، الرغبة الرغبة الرغبة الرغبة 				الفهاالفهاالفهاالفها

فالرجل كما يقول هو X نوع اختياٍر ورغبة، ألنه ال ، هذا هو الفرق بy الرجل وا�رأة" فوجبت عليه s حال النسيان دونهافوجبت عليه s حال النسيان دونهافوجبت عليه s حال النسيان دونهافوجبت عليه s حال النسيان دونها
 .هو د¸ل Y نوع من االختيارواالنتشار يقولون ، يمكن أن يطأ حÂ ينت(

مالراجح هو عدم وجوب الكفارة Y ا�كَره Y ا�ماعالراجح هو عدم وجوب الكفارة Y ا�كَره Y ا�ماعالراجح هو عدم وجوب الكفارة Y ا�كَره Y ا�ماعالراجح هو عدم وجوب الكفارة Y ا�كَره Y ا�ماعوالواقع كما تقدم أن 
¶
وÓنما ، ، وأما قضية أن X نوع اختيار فهذا ال يُسل

رتب فهو اختيار ناقص ال يصلح ألن يُ ، هذا قد Úصل منه بسبب الطبيعة وا�بلة، ولو فرضنا أنه يدل Y نوع من االختيار
 .عليه ذلك الزاجر القوي وهو الكفارة

و{ما ذكرت لكم سابقاً بالنسبة للمرأة، إذا قلنا أن الرجل ليس عليه قضاء  "وÓن طاوعت ?مدةً ?�ًة فالكفارة أيضاً وÓن طاوعت ?مدةً ?�ًة فالكفارة أيضاً وÓن طاوعت ?مدةً ?�ًة فالكفارة أيضاً وÓن طاوعت ?مدةً ?�ًة فالكفارة أيضاً ": قال
 "ارة أيضاً ارة أيضاً ارة أيضاً ارة أيضاً وÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفوÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفوÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفوÓن طاوعت ?مدة ?�ة فالكف": s حالة النسيان و¦وها فعدم وجوب القضاء بالنسبة للمرأة من باب أو°، قال

 .إذا àنت ا�رأة ا�جامَعة مطاوِعة ?ِمدة ?�ة فإنه ñب عليها أيضاً الكفارة كما ñب Y الرجل

": قال ::::ا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ة


شخٌص صائم وهو مسافر سفراً يبيُح الق
، وبا�ا� " أو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القأو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القأو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه القأو جامع من نوى الصوم s سفره ا�باح فيه الق

ولكن وهو صائم جامع، أي لم يأكل ولم ي(ب قبل، لو أكل و�ب قبل ل�ن ، ر أيضاً السفر اuي يبيُح الق
 يبيُح الفط
لكن هو اآلن صائم فجامع وهو صائم لكنه مسافر، حينئٍذ ìب عليه ، هذا ظاهراً أنه ال كفارة ألنه أفطر باألكل وال(ب

 .القضاء وليس عليه كفارة
ٍٍ يبيح الفطر يبيح الفطر يبيح الفطر يبيح الفطر"""" ::::ا�الة الرابعةا�الة الرابعةا�الة الرابعةا�الة الرابعة ضاً يبيح الفطر لكنه âامل Y نفسه وصام، ثم وقع منه ا�ماُع حال مريٌض مر "أو s مرضأو s مرضأو s مرضأو s مرٍضٍ

 .حينئٍذ يفطر ويلزمه القضاء، لكن ال ñب عليه الكفارة، صيامه
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يعÑ صوم ا�سافر وصوم ا�ريض وÓن àن فرضاً إال أنه ال يلزم ا�Ý  """"ألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوعألنه صوم ال يلزم ا�Ý فيه، أشبه ا�طوع"""": �اذا؟ قال
وألنه يفطر بنية الفطر وألنه يفطر بنية الفطر وألنه يفطر بنية الفطر وألنه يفطر بنية الفطر ": فيشبه ا�طوع s قضية عدم وجوب الكفارة s ما حصل أثناءه من Ìاع، قال، رفيه لوجود العذ

كأن ا�صنف ر ه اهللا يقول أن الواقع أن الفطر ما حصل با�ماع، هو �ا أراد أن ìامع عزم Y الفطر  "فيقع ا�ماع بعدهفيقع ا�ماع بعدهفيقع ا�ماع بعدهفيقع ا�ماع بعده
، وبناء Y ذلك فا�ماع وقع وقطُع نية الصوم مفسد، ذاته قطٌع ^ية الصوموالعزُم Y الفطر s حد قبل أن يقع منه ا�ماع، 

 .بعد مفسٍد للصيام، ولم يكن ا�ماع s الواقع هو ا�فسُد للصيام s هذه ا�الة
UUUU            ////    كفارة ا�ماع s داخل�كفارة ا�ماعا s داخل�كفارة ا�ماعا s داخل�كفارة ا�ماعا s داخل�ا : : : :    

ا�داخل s كفارة ا�ماع، ومضمون هذا : هذه الفقرة نضع �ا عنواناً نقول    """"وÓن جامع s يومy متفرقy أو متوا¸yوÓن جامع s يومy متفرقy أو متوا¸yوÓن جامع s يومy متفرقy أو متوا¸yوÓن جامع s يومy متفرقy أو متوا¸y"""": قال
ٌٌ بعدد ما وقع منه من Ìاع؟ أو يلزمه  بعدد ما وقع منه من Ìاع؟ أو يلزمه  بعدد ما وقع منه من Ìاع؟ أو يلزمه  بعدد ما وقع منه من Ìاع؟ أو يلزمه العنوان  أن ا�ماع قد يتكرُر من الصائم s نهار رمضان، فهل ìب عليه كفاراتأن ا�ماع قد يتكرُر من الصائم s نهار رمضان، فهل ìب عليه كفاراتأن ا�ماع قد يتكرُر من الصائم s نهار رمضان، فهل ìب عليه كفاراتأن ا�ماع قد يتكرُر من الصائم s نهار رمضان، فهل ìب عليه كفاراٌتٌ

ٌٌ واحدة؟ واحدة؟ واحدة؟ واحدة؟  هذه حالة جامع s- متوا¸yمتوا¸yمتوا¸yمتوا¸y    وÓن جامع s يومy متفرقy أووÓن جامع s يومy متفرقy أووÓن جامع s يومy متفرقy أووÓن جامع s يومy متفرقy أو"""": القضية فيها تفصيٌل ذكرُه ا�صنف، قال هذه كفارةكفارةكفارةكفارةٌٌ
y¸أو متوا yمتفرق yا6انية    ----أي كرر الوطءأي كرر الوطءأي كرر الوطءأي كرر الوطء----أو كرره أو كرره أو كرره أو كرره  -يوم s ا6انية s ا6انية s ا6انية s ٌٌ ٍٍ ولم يكفر للوطء األول؛ فكفارة واحدة ولم يكفر للوطء األول؛ فكفارة واحدة ولم يكفر للوطء األول؛ فكفارة واحدة ولم يكفر للوطء األول؛ فكفارة واحدةٌٌ و` إذا و` إذا و` إذا و` إذا ، ، ، ، s يومs يومs يومs يوٍمٍ

ما كرر الوطء s يوم قبل أن يُكفر، قال s ا�غÑ وال(ح بغ� خالف، و¯ األو° و` ما إذا جامع s يومy اثنتان ألن ما كرر الوطء s يوم قبل أن يُكفر، قال s ا�غÑ وال(ح بغ� خالف، و¯ األو° و` ما إذا جامع s يومy اثنتان ألن ما كرر الوطء s يوم قبل أن يُكفر، قال s ا�غÑ وال(ح بغ� خالف، و¯ األو° و` ما إذا جامع s يومy اثنتان ألن ما كرر الوطء s يوم قبل أن يُكفر، قال s ا�غÑ وال(ح بغ� خالف، و¯ األو° و` ما إذا جامع s يومy اثنتان ألن 
ٍٍ عبادة مفردة، وÓن جام عبادة مفردة، وÓن جام عبادة مفردة، وÓن جام عبادة مفردة، وÓن جام ٌٌ ثانية ثانية ثانية ثانيةZ يومZ يومZ يومZ يوٍمٍ  "ألنه وطء �رم وقد تكرر فتتكرر ` �àجألنه وطء �رم وقد تكرر فتتكرر ` �àجألنه وطء �رم وقد تكرر فتتكرر ` �àجألنه وطء �رم وقد تكرر فتتكرر ` �àج، ، ، ، ع ثم ع ثم ع ثم ع ثم ككككفر ثم جامع s يومه فكفارةفر ثم جامع s يومه فكفارةفر ثم جامع s يومه فكفارةفر ثم جامع s يومه فكفارةٌٌ

    ::::من خالل ±م ا�صنف هذا يتبy أن القضية فيها تفصيلمن خالل ±م ا�صنف هذا يتبy أن القضية فيها تفصيلمن خالل ±م ا�صنف هذا يتبy أن القضية فيها تفصيلمن خالل ±م ا�صنف هذا يتبy أن القضية فيها تفصيل
• yمتفرق yيوم s فإذا جامعyمتفرق yيوم s فإذا جامعyمتفرق yيوم s فإذا جامعyمتفرق yيوم s يوم عبادة مفردةفإذا جامع Z جامع يوم السبت ثم جامع يوم األحد فل� يوٍم كفارة ألن ،. 

•  s وأما إذا كرر ا�ماع s وأما إذا كرر ا�ماع s وأما إذا كرر ا�ماع s يوم السبت  يوميوميوميومٍٍٍٍ    وأما إذا كرر ا�ماع s ÑيعS   / ولم يكفر عن ا�ماع األول /   /رمضان أو yرمضان جامع مرت
 .فتجب عليه كفارٌة واحدة

خö بأن عليه كفارة فأعتق رقبة وأما إذا وأما إذا وأما إذا وأما إذا ككككفر عن ا�ماع األولفر عن ا�ماع األولفر عن ا�ماع األولفر عن ا�ماع األول •
ُ
ثم وقع منه ا�ماع ع
اً s ، كأن جامع صباحاً ثم أ

 .ا¸وم نفسه فتجب عليه كفارة ثانية
ا�صنف ر ه  "و{ذلك من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم برؤية ا�الل إال بعد طلوع الفجر أو نو{ذلك من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم برؤية ا�الل إال بعد طلوع الفجر أو نو{ذلك من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم برؤية ا�الل إال بعد طلوع الفجر أو نو{ذلك من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم برؤية ا�الل إال بعد طلوع الفجر أو ن==== ا^ية أو أكل ?مداً  ا^ية أو أكل ?مداً  ا^ية أو أكل ?مداً  ا^ية أو أكل ?مداً ": قال 

اهللا يريد أن يبy هنا أن الكفارة كما ñب Y من صام من بداية ا¸وم؛ فكذلك من لزمه اإلمساك s نهار رمضان لكونه 
ذلك من األسباب، فهذا لو وقع منه ا�ماع فتجب عليه الكفارة ألنه هتك حرمة  لم يعلم برؤية ا�الل إال نهاراً أو لغ�

 .الزمن
جامع وهو  "من جامع وهو معامن جامع وهو معامن جامع وهو معامن جامع وهو معا<<<ً< ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه الستقرارها كما لو لم يطرأ العذرً ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه الستقرارها كما لو لم يطرأ العذرً ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه الستقرارها كما لو لم يطرأ العذرً ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه الستقرارها كما لو لم يطرأ العذرو": قال

s ا¸وم نفسه ع
اً أصابُه مرٌض مبيٌح  ،معا<، s الصباح وقع منه ا�ماع s نهار رمضان وÍن معا< ليس به مرض
 .ألنه صار s نهاية ا¸وم معذوراً؟ألنه صار s نهاية ا¸وم معذوراً؟ألنه صار s نهاية ا¸وم معذوراً؟ألنه صار s نهاية ا¸وم معذوراً؟ هل تسقط عنه الكفارةهل تسقط عنه الكفارةهل تسقط عنه الكفارةهل تسقط عنه الكفارة، للفطر
ألنها وجبت عليه واستقرت s ذمته، كما لو لم يطرأ العذر بعد ذلك، وهكذا لو فرضنا أنه جامع  ال تسقط الكفارةال تسقط الكفارةال تسقط الكفارةال تسقط الكفارة: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

فال تسقط عنه الكفارة ألنها وجبت واستقرت ، والسفر عذٌر مبيٌح للفطرصباحاً s نهار رمضان ثم بعد صالة الع
 سافر، 
 .s ذمته

TTTT            ////    غ� ا�ماع s غ� ا�ماععدم وجوب الكفارة s غ� ا�ماععدم وجوب الكفارة s غ� ا�ماععدم وجوب الكفارة s عدم وجوب الكفارة::::    
ٌٌ وغ�ه ال يساويه وغ�ه ال يساويه وغ�ه ال يساويه وغ�ه ال يساويه"""": قال الكفارة إنما ñب با�ماع s نهار  """"وال ñب الكفارة بغ� ا�ماع s صيام رمضان، ألنه لم يرد به نصوال ñب الكفارة بغ� ا�ماع s صيام رمضان، ألنه لم يرد به نصوال ñب الكفارة بغ� ا�ماع s صيام رمضان، ألنه لم يرد به نصوال ñب الكفارة بغ� ا�ماع s صيام رمضان، ألنه لم يرد به نٌصٌ

 . تفسد الصيام لكن ال توجب الكفارة، دات غ� ا�ماع فال ñب بها الكفارةرمضان فقط، وأما بقية ا�فس
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الكفارة Y  بولم يرد إìا، الكفارة Y ا�جامع با�ديث الوارد إنما ورد بإìا """"ألنه لم يرد به نصألنه لم يرد به نصألنه لم يرد به نصألنه لم يرد به نص"""": قال �اذا؟ ما ا�¸ل؟�اذا؟ ما ا�¸ل؟�اذا؟ ما ا�¸ل؟�اذا؟ ما ا�¸ل؟
 .فنتوقف Y ما ورد به ا^ص، اآلZ أو الشارب أو غ�هما

أي غ� ا�ماع من مفسدات الصيام ال  """"وغ�ه ال يساويهوغ�ه ال يساويهوغ�ه ال يساويهوغ�ه ال يساويه"""": قال �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�اق بالقياس فهذا أيضاً غ� متجه، وأما قضية اإل
ألن ال(يعة غلظت s ا�ماع ما لم تغلظ s غ�ه، ، يساوي ا�ماع �يث يمكننا أن نقيس غ� ا�ماع Y ا�ماع

à ا�ج وغ�ه من العبادات s ب فيها من األح�م  فالعت�واستقراء نظائر هذه ا�سألةì د أن بعض العباداتÔ وغ�ه
 .ويfتب Y ا�ماع من اآلثار ما ال يfتب Y غ�ه؛ لغلظه، فال يتجه قياس غ�ه عليه

    ))))STSTSTST((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    : : : : عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / نهار رمضان s حكم من عجز عن الكفارة /   /     خصال كفارة ا�ماع . 
 ، قيا من ال»م Y وجوب الكفارة s ا�ماعوهذان العن
ان ب

 .ما يكره للصائم /   U: إضافة إ¨
SSSS            ////    نهار رمضان s نهار رمضانخصال كفارة ا�ماع s نهار رمضانخصال كفارة ا�ماع s نهار رمضانخصال كفارة ا�ماع s خصال كفارة ا�ماع : : : :    

عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم     ----أي كفارة الوطء s نهار رمضانأي كفارة الوطء s نهار رمضانأي كفارة الوطء s نهار رمضانأي كفارة الوطء s نهار رمضان----و` و` و` و` """": قال ا�صنف ر ه اهللا
yد رقبة فصيام شهرين متتابعìyد رقبة فصيام شهرين متتابعìyد رقبة فصيام شهرين متتابعìyد رقبة فصيام شهرين متتابعì مد بر أو نصف صاع من تمر yمسكينا؛ ل� مسك yمد بر أو نصف صاع من تمر ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ست yمسكينا؛ ل� مسك yمد بر أو نصف صاع من تمر ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ست yمسكينا؛ ل� مسك yمد بر أو نصف صاع من تمر ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ست yمسكينا؛ ل� مسك yفإن لم يستطع الصوم فإطعام ست ،

Y الfتيب فال ينتقل إ¨ ا6انية إال بعد و` كما بy ا�صنف ر ه اهللا ، هذه ` خصال الكفارة """"أو زبيب أو شع� أو أقطأو زبيب أو شع� أو أقطأو زبيب أو شع� أو أقطأو زبيب أو شع� أو أقط
 :عجزه عن األو°

 .عتق رقبةفاألو° -
لكن إذا لم يستطيع الصوم فإنه ينتقل إ¨ ، ال يفطر خال�ما إال لعذر �É هرين متتابعyيصوم شفإن لم ìد الرقبة فإنه -

 . اmصلة ا6ا6ة
  .ستy مسكيناو` إطعام -

 ،öأو نصف صاع من غ� ال öمد من ال yفلو أنه ال يلزم من أصناف معينةأنه ال يلزم من أصناف معينةأنه ال يلزم من أصناف معينةأنه ال يلزم من أصناف معينةواألرجح واألرجح واألرجح واألرجح ومقدار ما يطعمه ألو�ك ا�ساك ،
Jأطعم نصف صاع من قوت اyإطعام ا�سك s فà لرز أو غ�ه فهذاà ت . 

    ::::حكم من عجز عن الكفارةحكم من عجز عن الكفارةحكم من عجز عن الكفارةحكم من عجز عن الكفارة    ////            ////
  فما الواجب عليه؟فما الواجب عليه؟فما الواجب عليه؟فما الواجب عليه؟هذه الكفارة ثالث خصال، إذا فرضنا أن شخصا عجز عن اmصال ا6الث *ها 

ا�مر ¸طعمه  �Ï فإن لم ìد شيئا يطعمه للمساكy سقطت الكفارة؛ ألن األعرا� �ا دفع إ¸ه ا^": قال ا�صنف ر ه اهللا
ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر X بقاؤها s ذمته 	الف كفارة حج ) أطعمه أهلكأطعمه أهلكأطعمه أهلكأطعمه أهلك(: للمساكy فأخöه �اجته قال

ا�صنف ر ه اهللا يبy فيما م� أن من عجز عن  "ويسقط ا�ميع بتكف� غ�ه عنه بإذنه": قال "وظهار ويمy و¦وها
 
ً
�ا تبy أنه ?جز عن -�ا أخöه ذلك األعرا� اuي وقع منه ا�ماع بالعجز  �بأن ا^Ï  الكفارة تسقط عنه؛ استدالال

ال يؤخر اJيان عن وقت ا�اجة،  �ولم يبX y بقاء الكفارة s ذمته، وا^Ï ، بكفارة أخرى �لم يأمره ا^Ï  -الكفارة
 . وهذا 	الف سائر الكفارات ككفارة حج وظهار ويمy و¦وها

لكن خولف هذا األصل s كفارة ا�ماع  ن األصل أن الكفارة إذا وجبت تبن األصل أن الكفارة إذا وجبت تبن األصل أن الكفارة إذا وجبت تبن األصل أن الكفارة إذا وجبت تب"""" s اuمة، لعموم أد�ها، فهذا هو األصل، s اuمة، لعموم أد�ها، فهذا هو األصل، s اuمة، لعموم أد�ها، فهذا هو األصل، s اuمة، لعموم أد�ها، فهذا هو األصل،ألألألأل
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 . فيب" ما سوى هذه الكفارة Y األصللورود ا�ديث ا�ال Y ذلك كما تقدم توجيهه، 
من وجبت عليه؛ بإذن من وجبت عليه فهذا  هذه الكفارات إذا كفر َغ�ُ  ....""""ويسقط ا�ميع بتكف� غ�ه عنه بإذنهويسقط ا�ميع بتكف� غ�ه عنه بإذنهويسقط ا�ميع بتكف� غ�ه عنه بإذنهويسقط ا�ميع بتكف� غ�ه عنه بإذنه"""": قال

ألن الكفارة كما يقول الفقهاء دائرة بy العقوبة  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟�زئ، وتسقط الكفارة عمن وجبت عليه، لكن ال بد من اإلذن 
إذا أذن ف، والعبادة، ففيها شائبة العبادة، والعبادة âتاج إ¨ نية، فال يمكن أن تقع الكفارة عن زيد من ا^اس إال إذا نوى

لعمرو أن يكفر عنه فقد نوى ووجدت منه ا^ية، وبا�ا� فإن تكف� عمرو عن زيد بإذن زيد �زئ ومسقط للكفارة 
 . عنه

 .وبهذا نكون قد انتهينا من ال»م Y ا�ماع s نهار رمضان وما يوجبه من الكفارة واألح�م ا�fتبة
 باب ما يكره ويستحب s الصوم وحكم القضاء

    وهو ال»م Y ما يكره للصائم وهو ال»م Y ما يكره للصائم وهو ال»م Y ما يكره للصائم وهو ال»م Y ما يكره للصائم     زء األول من أجزاء هذا اJابا�
الريق هذا جائز وال  ابتالعابتالعابتالعابتالع". ". ". ". ويكره للصائم Ìع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بفطرهويكره للصائم Ìع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بفطرهويكره للصائم Ìع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بفطرهويكره للصائم Ìع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بفطره"""": قال ا�صنف ر ه اهللا

، يقول أن مكروهيقول أن مكروهيقول أن مكروهيقول أن مكروه    ا�صنف ر ه اهللا�صنف ر ه اهللا�صنف ر ه اهللا�صنف ر ه اهللافهذا ، لكن أن يقصد الشخص إ¨ Ìع ريقه من أجل أن يبتلعه، يمكن ا�حرز منه
 . ويعلل ذلك للخروج من خالف من قال بفطره

 . وخروجا من اmالف يقول ا�صنف ر ه اهللا بالكراهة s هذه القضية، فبعض أهل العلم قالوا بفطر من Ìع ريقه فابتلعهفبعض أهل العلم قالوا بفطر من Ìع ريقه فابتلعهفبعض أهل العلم قالوا بفطر من Ìع ريقه فابتلعهفبعض أهل العلم قالوا بفطر من Ìع ريقه فابتلعه
 Ï^الف وصٌف حادٌث بعد اmالف فيه نظر؛ ألن اmروج من اmعليل با�ال يصلح ع �والواقع أن اÉ� لة �كم ،

فحينئذ يتوجه استحباب اmروج من اmالف ، كما لو تعارضت األدلة وقوي مأخذ Z منها، ا? إال إذا قوي اmالف
 Xبقو 

ً
فمن اتفمن اتفمن اتفمن ات"""" الشبهات فقد استöأ �ينه وعرضه ومن وقع s  الشبهات فقد استöأ �ينه وعرضه ومن وقع s  الشبهات فقد استöأ �ينه وعرضه ومن وقع s  الشبهات فقد استöأ �ينه وعرضه ومن وقع s (: �وقوX ، )دع ما يريبك إ¨ ما ال يريبكدع ما يريبك إ¨ ما ال يريبكدع ما يريبك إ¨ ما ال يريبكدع ما يريبك إ¨ ما ال يريبك(: �استدالال

  .))))الشبهات فقد وقع s ا�رامالشبهات فقد وقع s ا�رامالشبهات فقد وقع s ا�رامالشبهات فقد وقع s ا�رام
أما إذا àن القول اآلخر ا�خالف ليس X د¸ل قوي، واmالف s ا�سألة ضعيف؛ فال يتوجه حينئذ ا�كم بالكراهة 

 .اعتبارا uلك اmالف الضعيف، هذه ` القاعدة s هذا األصل اuي ب« عليها ا�صنف ر ه اهللا هذا ا�كم
    مسألة بلع ا^خامةمسألة بلع ا^خامةمسألة بلع ا^خامةمسألة بلع ا^خامة

إن وصلت إن وصلت إن وصلت إن وصلت     ----أي ال بالريقأي ال بالريقأي ال بالريقأي ال بالريق----مة سواء àنت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط مة سواء àنت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط مة سواء àنت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط مة سواء àنت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط وÚرم Y الصائم بلع ا^خاوÚرم Y الصائم بلع ا^خاوÚرم Y الصائم بلع ا^خاوÚرم Y الصائم بلع ا^خا": قال
 """"إ¨ فمه ألنها من غ� الفمإ¨ فمه ألنها من غ� الفمإ¨ فمه ألنها من غ� الفمإ¨ فمه ألنها من غ� الفم

ويفطر بها إن ويفطر بها إن ويفطر بها إن ويفطر بها إن ، سواء àنت آتية من جوفه أو من صدره أو من دماغه كما يقول ا�صنف، Úرم Y الصائم بلع ا^خامةÚرم Y الصائم بلع ا^خامةÚرم Y الصائم بلع ا^خامةÚرم Y الصائم بلع ا^خامة
لكن لو وصلت إ¨ فمه ، فه أو s حلقه فابتلعها فال يبطل صومهفه أو s حلقه فابتلعها فال يبطل صومهفه أو s حلقه فابتلعها فال يبطل صومهفه أو s حلقه فابتلعها فال يبطل صومهلو أحس با^خامة s صدره أو جولو أحس با^خامة s صدره أو جولو أحس با^خامة s صدره أو جولو أحس با^خامة s صدره أو جو، يعÑ وصلت إ¨ فمهوصلت إ¨ فمهوصلت إ¨ فمهوصلت إ¨ فمه

ألنها من غ� الفم ف� فارقت موضعها، : قال �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟يعÑ أخرجها حÂ وصلت إ¨ الفم ثم ?د فابتلعها حينئٍذ يبطل صومه 
، فال ìوز X أن يعود فيبتلعهوهذا مثل ما لو خرج منه &ء فوصل إ¨ فمه ، ف� من غ� الفم وبا�ا� يفسد الصوم بابتالعها

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

، إلم�ن ا�حرز """": و�ذا قال، شياء ألن الفم ليس موضعا �ابهذه األ ، إلم�ن ا�حرز ء و¦وه فبلعه، وÓن قل¶ ، إلم�ن ا�حرز ء و¦وه فبلعه، وÓن قل¶ ، إلم�ن ا�حرز ء و¦وه فبلعه، وÓن قل¶ و{ذلك إذا تنجس فمه بدم أو و{ذلك إذا تنجس فمه بدم أو و{ذلك إذا تنجس فمه بدم أو و{ذلك إذا تنجس فمه بدم أو &&&&ء و¦وه فبلعه، وÓن قل¶
  ".".".".منهمنهمنهمنه
ٍٍ أخرجه إ¨ ما بy شفتيه ثم بلعه أخرجه إ¨ ما بy شفتيه ثم بلعه أخرجه إ¨ ما بy شفتيه ثم بلعه أخرجه إ¨ ما بy شفتيه ثم بلعه"""": قال إذا أخرج ريقه إ¨ ما بy شفتيه هنا الريق فارق موضعه، ألن موضع " " " " ويفطر بريقويفطر بريقويفطر بريقويفطر بريٍقٍ



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

- ËS - 
 

وهكذا لو أخرج ريقه s إناء كملعقة و¦وها ثم ?د ، y، فإذا أخرجه إ¨ ما بy شفتيه فسدالريق s الفم وليس بy الشفت
 . فابتلعه فسد صومه

ذوق الطعام إن àن �اجة كما لو أرد أن يعرف قدر ا�لح أو قدر ا�الوة s الطعام أو ما  """"ويكره ذوق طعام بال حاجةويكره ذوق طعام بال حاجةويكره ذوق طعام بال حاجةويكره ذوق طعام بال حاجة"""": قال
فإيصال الطعام فإيصال الطعام فإيصال الطعام فإيصال الطعام يبتلع ذلك الطعام، ألن باطن الفم كما تقدم s حكم الظاهر، لكن م(وط بأن ال ، شابه ذلك فهذا جائز

، ، لكن ال ìوز X أن يتعمد ابتالع ذلك الطعامإ¨ باطن الفم ال يفسد الصيام، كإيصال ا�اء Jاإ¨ باطن الفم ال يفسد الصيام، كإيصال ا�اء Jاإ¨ باطن الفم ال يفسد الصيام، كإيصال ا�اء Jاإ¨ باطن الفم ال يفسد الصيام، كإيصال ا�اء Jا&&&& الفم s ا�ضمضة و¦وها الفم s ا�ضمضة و¦وها الفم s ا�ضمضة و¦وها الفم s ا�ضمضة و¦وها
 .فعل ذلكفله أن يتذوق إن احتاج ويلفظ ذلك الطعام، وأما إذا لم يكن ثَم حاجة فال ي

يعÑ هذا ا�كم ح�ه اJخاري عن ابن عباس معلقا ر�  """"وح�ه هو واJخاري عن ابن عباس روح�ه هو واJخاري عن ابن عباس روح�ه هو واJخاري عن ابن عباس روح�ه هو واJخاري عن ابن عباس ر���� اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما"""": قال 
 . اهللا عنهما

    ::::مضمضمضمضغغغغ العلك بالنسبة للصائم العلك بالنسبة للصائم العلك بالنسبة للصائم العلك بالنسبة للصائم
، وهو اuي *ما مضغه صلب وقوي، ألنه Úلب اJلغم وìمع الريق ويورث العطش، وÓن ويكره مضويكره مضويكره مضويكره مضغغغغ علك قوي علك قوي علك قوي علك قوي": قال

إÌا?،  وÚرم مضوÚرم مضوÚرم مضوÚرم مضغغغغ العلك ا�تحلل مطلقا العلك ا�تحلل مطلقا العلك ا�تحلل مطلقا العلك ا�تحلل مطلقا، s حلقه أفطر ألنه أوصله إ¨ جوفه -أي طعم الطعام والعلك-عمهما وجد ط
قاs X ا�بدع إن بلع ريقه وÓال فال، هذا مع« ما ذكره s ا�قنع وا�غÑ وال(ح، ألن ا�حرم إدخال ذلك إ¨ جوفه ولم 

نه Úرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به األكc، وجزم به s اإلقناع وقال s اإلنصاف والصحيح من ا�ذهب أ، يوجد
ùوا�نت" 

هذه القضية ` قضية مضغ العلك بالنسبة للصائم، ا�صنف ر ه اهللا فرق بy العلك القوي والعلك ا�تحلل، فالعلك 
يعÑ يدر ، Úلب اJلغمÚلب اJلغمÚلب اJلغمÚلب اJلغمال بأنه وعلل ذلك ق، ، ، ، قال إنه يكره مضغهقال إنه يكره مضغهقال إنه يكره مضغهقال إنه يكره مضغهوهذا اuي *ما مضغه صلب وقوي اuي *ما مضغه صلب وقوي اuي *ما مضغه صلب وقوي اuي *ما مضغه صلب وقوي القوي قال هو 

    ....ويورث العطشويورث العطشويورث العطشويورث العطش، وìمع الريقوìمع الريقوìمع الريقوìمع الريق، اJلغم
ألنه ألنه ألنه ألنه يعÑ لو وجد طعم ذلك العلك القوي s حلقه فإنه يفطر  وÓن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك s حلقه أفطروÓن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك s حلقه أفطروÓن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك s حلقه أفطروÓن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك s حلقه أفطر

 . s حكم الظاهر ممممتقدتقدتقدتقدألن باطن الفم كما ، وÓنما اuي ال Úرم هو ا�ضوÓنما اuي ال Úرم هو ا�ضوÓنما اuي ال Úرم هو ا�ضوÓنما اuي ال Úرم هو ا�ضغغغغ s باطن الفم s باطن الفم s باطن الفم s باطن الفم، أوصل ذلك الطعم إ¨ جوفهأوصل ذلك الطعم إ¨ جوفهأوصل ذلك الطعم إ¨ جوفهأوصل ذلك الطعم إ¨ جوفه
 : وأما بالنسبة للعلك ا�تحلل؛ فقال

ً
  العلك ا�تحلل مطلقا إÌا?
ً
  العلك ا�تحلل مطلقا إÌا?
ً
  العلك ا�تحلل مطلقا إÌا?
ً
، وهذا العلك ا�تحلل هو اuي إذا ُمضغ النَ  وÚرم مضوÚرم مضوÚرم مضوÚرم مضغغغغ العلك ا�تحلل مطلقا إÌا?

بل يوجد فيها مواد سكرية و¦وها و�ذا فيحرم ، وهذا مثل !لب ما يوجد اآلن من أنواع العلوك ` من هذا القبيل
 . مضغها

    : : : : هذا القيد �ل خالف أشار إ¸ه الشارح ر ه اهللاهذا القيد �ل خالف أشار إ¸ه الشارح ر ه اهللاهذا القيد �ل خالف أشار إ¸ه الشارح ر ه اهللاهذا القيد �ل خالف أشار إ¸ه الشارح ر ه اهللا    """"إن بلع ريقه وÓال فالإن بلع ريقه وÓال فالإن بلع ريقه وÓال فالإن بلع ريقه وÓال فال"""": ا�حريم بما إذا بلع الريق؟ قالهل يقيد هذا 
Sرم مضغه مطلقاأن : ـ فمن فقهاء ا�ذهب من قالÚ سواء بلع ريقه أو لم يبلعه، ألن كون العلك متحلًال العلك ا�تحلل ،

 .وال ìوز X تعاطيه، اد الصوم، وهذه ا�ظنة قوية فيُنù عنه الصائمs حد ذاته مظنة لوصول الطعم إ¨ ا�لق وÓفس
 .قيد ا�حريم بما إذا بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فال âريمـ ومنهم من /

 yوأصح القول yوأصح القول yوأصح القول yاإلنصافوأصح القول s رم مضغغغغ ذلك ولو  ذلك ولو  ذلك ولو  ذلك ولو """": كما أشار صاحب اإلنصاف وهو ا�رداوي قالÚ رم مضوالصحيح من ا�ذهب أنهÚ رم مضوالصحيح من ا�ذهب أنهÚ رم مضوالصحيح من ا�ذهب أنهÚ والصحيح من ا�ذهب أنه
 . فهذا هو الصحيح من مذهب اإلمام أ د """"جزم به األكcجزم به األكcجزم به األكcجزم به األكcلم يبتلع ريقه، ولم يبتلع ريقه، ولم يبتلع ريقه، ولم يبتلع ريقه، و

و�ذا فهذا القول با�حريم مطلقا قول متجه ، والشك أن مظنة اإلفضاء إ¨ إفساد الصوم بالنسبة للعلك ا�تحلل قوية جدا
 . قوي
من أن ìذبه من أن ìذبه من أن ìذبه من أن ìذبه غغغغََفُسه ََفُسه ََفُسه ََفُسه ويكره أن يشم ماال يأويكره أن يشم ماال يأويكره أن يشم ماال يأويكره أن يشم ماال يأ    ----هذا من ضمن ا�كروهاتهذا من ضمن ا�كروهاتهذا من ضمن ا�كروهاتهذا من ضمن ا�كروهات----ويكره أن يدع بقايا الطعام بy أسنانه، ويكره أن يدع بقايا الطعام بy أسنانه، ويكره أن يدع بقايا الطعام بy أسنانه، ويكره أن يدع بقايا الطعام بy أسنانه، ": قال
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إذا àن عنده مسك مسحوق فيكره أن يشمه مادام ال يأمن أن ìذبه نَفسه فيجد طعم ذلك ا�سك s  "كسحيق مسككسحيق مسككسحيق مسككسحيق مسك
 .حلقه

رك شهوته القبلة"""": قال
ُ
â الوطء �ن Éرك شهوته القبلةوتكره القبلة ودوا
ُ
â الوطء �ن Éرك شهوته القبلةوتكره القبلة ودوا
ُ
â الوطء �ن Éرك شهوته القبلةوتكره القبلة ودوا
ُ
â الوطء �ن Éالوطء  """"وتكره القبلة ودوا Éرك هذه األمور القبلة ودوا

ُ
â نï ن الشخصà إذا

ون� نù عن القبلة شابا ورخص لشيخ،  �، استدالال بأن ا^Ï يكره s حقه أن يفعل ذلك فحينئذ يقولون، شهوته
 .الشاب ألنها âرك شهوته وأما الشيخ فليس كذلك

 إلربه    �وÍن وÍن وÍن وÍن """": قال
ً
 إلربهيقبل نساءه وهو صائم �ا àن مال�
ً
 إلربهيقبل نساءه وهو صائم �ا àن مال�
ً
 إلربهيقبل نساءه وهو صائم �ا àن مال�
ً
àن يقبل àن يقبل àن يقبل àن يقبل (: هذا إشارة إ¨ حديث ?ئشة ر� اهللا عنها أنها قالت    """"يقبل نساءه وهو صائم �ا àن مال�

وجواز ، يدل Y جواز ا�قبيل �ففعله ا�ديث متفق عليه،  )� وهو صائم، ولكنه أملككم إلربه� وهو صائم، ولكنه أملككم إلربه� وهو صائم، ولكنه أملككم إلربه� وهو صائم، ولكنه أملككم إلربهويباويباويباويبا، ، ، ، وهو صائموهو صائموهو صائموهو صائم
s حال كونه يأمن Y نفسه من الوقوع s ا�حرم  -كما تقول ?ئشة ر� اهللا عنها-لكن s حال كون الشخص  ا�با�ة،

 إلربه فعل ذلك    ��ا àن �ا àن �ا àن �ا àن """": ه اهللابسبب هذه األمور، و�ذا قال ا�صنف ر  -إنزال ا�Ñ-أو اإلنزال 
ً
 إلربه فعل ذلكمال�
ً
 إلربه فعل ذلكمال�
ً
 إلربه فعل ذلكمال�
ً
وغ� ُذي الشهوة وغ� ُذي الشهوة وغ� ُذي الشهوة وغ� ُذي الشهوة ، ، ، ، مال�

 . يعÑ اuي ال شهوة عنده ìوز X أيضا ا�قبيل و¦وه """"s معناهs معناهs معناهs معناه
 """": قال

ً
 وâرم إن ظن إنزاال
ً
 وâرم إن ظن إنزاال
ً
 وâرم إن ظن إنزاال
ً
وهذا من باب سد اuريعة إ¨ إفساد ، إذا ظن وغلب Y ظنه أنه لو قبل أنزل ا�Ñ حرم عليه """"وâرم إن ظن إنزاال

أنه إن قبل أو با� أنزل منيا، أو وقع s ا�ماع ا�حرم، فحينئٍذ Úرم عليه أن يفعل ذلك حفاظا  الصيام، فإذا غلب Y ظنه
 . Y صيامه

ذكر ا�صنف ر ه اهللا أنه ìب عليه  """"وìب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، هذا ما ìب Y الصائم وغ�هوìب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، هذا ما ìب Y الصائم وغ�هوìب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، هذا ما ìب Y الصائم وغ�هوìب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، هذا ما ìب Y الصائم وغ�ه"""": قال
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة s أن (: �ل ا^Ï لقو، اجتناب الكذب والغيبة وا^ميمة والشتم و¦وه

 . رواه أ د واJخاري وأبو داود وغ�هم) يدع طعامه و�ابه
ينب� للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه وال يماري ويصون صومه، وÍنوا إذا صاموا قعدوا s ا�ساجد : "قال اإلمام أ د

 . "أحداً وال يعمل عمال ìرح به صومه وقالوا ¦فظ صومنا وال نغتاب
    ::::بعض ما يسن للصائم و¯ رمضانبعض ما يسن للصائم و¯ رمضانبعض ما يسن للصائم و¯ رمضانبعض ما يسن للصائم و¯ رمضان

فإن شاتمة أحد فإن شاتمة أحد فإن شاتمة أحد فإن شاتمة أحد ((((: : : : �إ® صائم لقوX إ® صائم لقوX إ® صائم لقوX إ® صائم لقوX : : : : وسن �ن ُشتم قوX جهراوسن �ن ُشتم قوX جهراوسن �ن ُشتم قوX جهراوسن �ن ُشتم قوX جهرا، ، ، ، وُسن كcة قراءة وذكر وصدقة و{ف لسانه عما يُكرهوُسن كcة قراءة وذكر وصدقة و{ف لسانه عما يُكرهوُسن كcة قراءة وذكر وصدقة و{ف لسانه عما يُكرهوُسن كcة قراءة وذكر وصدقة و{ف لسانه عما يُكره: "قال-
        ).).).).أو قاتله فليقل إن امرؤ صائمأو قاتله فليقل إن امرؤ صائمأو قاتله فليقل إن امرؤ صائمأو قاتله فليقل إن امرؤ صائم

ٍٍ ثان، لقول ثان، لقول ثان، لقول ثان، لقول---- ٍٍ إن لم nَش طلوع فجر إن لم nَش طلوع فجر إن لم nَش طلوع فجر إن لم nَش طلوع فجٍرٍ ككككم م م م : : : : ثم قمنا إ¨ الصالة فقلتثم قمنا إ¨ الصالة فقلتثم قمنا إ¨ الصالة فقلتثم قمنا إ¨ الصالة فقلت    �تسحرنا مع ا^Ï تسحرنا مع ا^Ï تسحرنا مع ا^Ï تسحرنا مع ا^Ï ((((    ::::زيد بن ثابتزيد بن ثابتزيد بن ثابتزيد بن ثابت    وسن تأخ� سحوروسن تأخ� سحوروسن تأخ� سحوروسن تأخ� سحوٍرٍ
        ".".".".متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه) ) ) ) قدر Ðسy آيةقدر Ðسy آيةقدر Ðسy آيةقدر Ðسy آية: : : : àن بينهما؟ قالàن بينهما؟ قالàن بينهما؟ قالàن بينهما؟ قال

، وهذه السنة أخل¶ بها كث� من ا^اس، فتجد كث�ا من ا^اس يتع3 متأخرا ويشبع ثم ينام وال السنة هو تأخ� السحورالسنة هو تأخ� السحورالسنة هو تأخ� السحورالسنة هو تأخ� السحور
أن فصل ما أن فصل ما أن فصل ما أن فصل ما ( �، وقد أخö �مه، والواقع أن هؤالء أخلوا بسنة سنها رسول اهللا يتسحر، وبعضهم يعلل بأنه ال ìوع أثناء صو
فالسحور ) أن اهللا ومالئكته يصلون Y ا�تسحرينأن اهللا ومالئكته يصلون Y ا�تسحرينأن اهللا ومالئكته يصلون Y ا�تسحرينأن اهللا ومالئكته يصلون Y ا�تسحرين(: s ا�ديث وورد) بy صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحربy صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحربy صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحربy صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

ياً Y الصيام؛ هو عبادة يثاب عليها ا�س لم، فينب� X أن Úافظ عليه وأن عبادة قبل أن يكون أكال و�با و?دة وتقو·
Úافظ Y تأخ�ه، ألن السحور منسوب إ¨ السحر، والسحر هو آخر الليل، فالسحور هو األكل s آخر الليل قبل طلوع 
الفجر، فاuي يأكل منتصف الليل مثال ال يس( هذا سحورا، فينب� لعموم ا�سلمy أن Úرصوا Y هذه السنة وأن 

إ¨ كث�ا ïن nل بهذه السنة يؤدي به ذلك إ¨ اإلخالل بواجب، فهم يسهرون ثم ينامون عن السحور وعن Úيوها، إضافة 
وهذا �ظور عظيم، فينب� ، أو أخروا الصالة عن وقتها حÂ تطلع الشمس، ربما فوت هؤالء صالة ا�ماعة، صالة الفجر
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Y العمل بالسنة وا�حافظة Y رصواÚ أن yأوقاتها لعموم ا�سلم s الفرائض. 

    ))))SËSËSËSË((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   /نستكمل بقية الس0 ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم . 
 :ما يتعلق بأح�م قضاء الصوم، ومنها ثالث مسائل /   /
 .حكم الفورية وا�تابع s القضاء /   األو° 
 .حكم تأخ� القضاء وحكم ا�طوع قبل القضاء /   ا6انية 
 .موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة /   6ا6ةا 
SSSS            ////نستكمل بقية السنستكمل بقية السنستكمل بقية السنستكمل بقية الس0000 ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم . . . .    

ٍٍ لقوX  لقوX  لقوX  لقوX """": قال ا�صنف ر ه اهللا تعا¨ s السن¶ة اmامسة من س0 الصيام ال يزال ا^اس ال يزال ا^اس ال يزال ا^اس ال يزال ا^اس 				� ما عجلوا � ما عجلوا � ما عجلوا � ما عجلوا ((((: : : : �ويسن تعجيل فطرويسن تعجيل فطرويسن تعجيل فطرويسن تعجيل فطٍرٍ
 """"شمس، وX الفطر بغلبة الظن وâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلشمس، وX الفطر بغلبة الظن وâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلشمس، وX الفطر بغلبة الظن وâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلشمس، وX الفطر بغلبة الظن وâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلمتفق عليه، وا�راد إذا âقق غروب المتفق عليه، وا�راد إذا âقق غروب المتفق عليه، وا�راد إذا âقق غروب المتفق عليه، وا�راد إذا âقق غروب ال    ))))الفطرالفطرالفطرالفطر
، فمن حy تغرب الشمس بأن يغيب قرصها s األفق ا�ستوي؛ يُ(ع للصائم أن سنة من سسنة من سسنة من سسنة من س0000 الصيام و` تعجيل الفطر الصيام و` تعجيل الفطر الصيام و` تعجيل الفطر الصيام و` تعجيل الفطرهذه 

ال يزال ال يزال ال يزال ال يزال (: �بقوX يبادر إ¨ اإلفطار، هذا هو اuي جاءت به السنة، وا�صنف ر ه اهللا استدل Y سنية تعجيل الفطر 
 .أن يعجل الفطر ويُفطر قبل صالة ا�غرب�وقد àن هدي ا^Ï ) ا^اس ا^اس ا^اس ا^اس 				� ما عجلوا الفطر� ما عجلوا الفطر� ما عجلوا الفطر� ما عجلوا الفطر

وال يعÑ �ل السنية هو s حالة ما إذا âقق غروب الشمس،     """"وا�راد إذا âقق غروب الشمس، وX الفطر بغلبة الظنوا�راد إذا âقق غروب الشمس، وX الفطر بغلبة الظنوا�راد إذا âقق غروب الشمس، وX الفطر بغلبة الظنوا�راد إذا âقق غروب الشمس، وX الفطر بغلبة الظن"""": قال 
yط ا¸قfغلبة ظن، ومن ذلك ا، يش �ريه، فإن بكل تكâأذانه و s الظن صدقه Y ي يغلبuا�ؤذن ا Y العتماد

االعتماد Y أذانه هو من باب االعتماد Y غلبة الظن، ألن احتمال اmطأ يتطرق إ¨ مثل هذا، ولكن هذا جاءت به 
 Ï^يؤذن ابن أم مكتوم( :�السنة كما قال ا Âيؤذن ابن أم مكتوموا وا�بوا ح Âيؤذن ابن أم مكتوموا وا�بوا ح Âيؤذن ابن أم مكتوموا وا�بوا ح Âوا وا�بوا ح���� يؤذن بليل ف

ً
 يؤذن بليل فإن بالال
ً
 يؤذن بليل فإن بالال
ً
 يؤذن بليل فإن بالال
ً
يدل Y اعتماد األذان s فهذا ) إن بالال

اإلمساك، فهكذا أيضا s اإلفطار هو بناء Y غلبة الظن، واJناء Y غلبة الظن سائغ s هذا، فمâ Âقق أو غلب Y ظنه 
 . غروب الشمس فا�(وع X أن يبادر إ¨ اإلفطار

 . لكن األكمل أن يأكل مع ال(ب يعâ Ñصل فضيلة تعجيل الفطر ب(ب، """"وâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلوâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلوâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكلوâصل فضيلته ب(ب و{ما�ا بأكل"""": قال
من الس0 ا�ستحبة للصائم و` متعلقة باإلفطار أو بما يكون عليه السن¶ة السادسة هذه `  """"ويكون Y رطبويكون Y رطبويكون Y رطبويكون Y رطب"""": وقال

يفطر Y رطبات قبل أن يصç، فإن لم تكن فعÎ يفطر Y رطبات قبل أن يصç، فإن لم تكن فعÎ يفطر Y رطبات قبل أن يصç، فإن لم تكن فعÎ يفطر Y رطبات قبل أن يصç، فإن لم تكن فعà�     Îن رسول اهللا àن رسول اهللا àن رسول اهللا àن رسول اهللا (: s حديث أنس    ويكون Y رطبويكون Y رطبويكون Y رطبويكون Y رطب: اإلفطار، قال
 .ا�ديث رواه أبو داود والfمذي وقال حسن غريب) ن تمرات حسا حسوات من ماءن تمرات حسا حسوات من ماءن تمرات حسا حسوات من ماءن تمرات حسا حسوات من ماءتمرات، فإن لم تكتمرات، فإن لم تكتمرات، فإن لم تكتمرات، فإن لم تك

ن¶ة كما أسلفت تتعلق بما يكون عليه اإلفطار من الطعام،  """"فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعÎ ماء �ا تقدمفإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعÎ ماء �ا تقدمفإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعÎ ماء �ا تقدمفإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعÎ ماء �ا تقدم: "قال Äهذه الس
نة أن يكون اإلفطار Y رطب �ديث أنس اuي ذكره ا�صنف،  Äلم يوجد عنده رطب فالسنة أن الرطب الرطب الرطب الرطب فإن عدم فإن عدم فإن عدم فإن عدم فالس Ñيع

Xماء �ديث أنس ا�تقدم، وقو Y تمر، فإن عدم لم يوجد عنده تمر فيفطر Y يفطر :""""çقبل أن يصçقبل أن يصçقبل أن يصçالسن¶ة  """"قبل أن يص Y يدل
 .السابقة و` قضية تعجيل الفطر

ا�?ء ا�(وع عند لقة باإلفطار و` و` أيضا متع، ïا يسن للصائم السن¶ة السابعةهذه `  """"وقول ما ورد عند فطرهوقول ما ورد عند فطرهوقول ما ورد عند فطرهوقول ما ورد عند فطره"""": قال
  ما هو اuي ورد؟ما هو اuي ورد؟ما هو اuي ورد؟ما هو اuي ورد؟. ، في(ع للصائم إذا أفطر أن يقول ما ورداإلفطار

اااا???? لك صمت وY رزقك أفطرت، سبحانك و�مدك ا لك صمت وY رزقك أفطرت، سبحانك و�مدك ا لك صمت وY رزقك أفطرت، سبحانك و�مدك ا لك صمت وY رزقك أفطرت، سبحانك و�مدك ا???? تقبل مÑ إنك أنت السميع  تقبل مÑ إنك أنت السميع  تقبل مÑ إنك أنت السميع  تقبل مÑ إنك أنت السميع ((((ومنه ومنه ومنه ومنه """": قال ا�صنف ر ه اهللا
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، وأما زيادة �أبو داود s سننه وهو صحيح ثابت عن ا^Ï هذا رواه  )اااا???? لك صمت وY رزقك أفطرت لك صمت وY رزقك أفطرت لك صمت وY رزقك أفطرت لك صمت وY رزقك أفطرت(قوX  ))))العليمالعليمالعليمالعليم
فهذه الزيادة ضعفها ابن القيم وابن حجر وغ�هما ف� غ�  )سبحانك و�مدك اسبحانك و�مدك اسبحانك و�مدك اسبحانك و�مدك ا???? تقبل مÑ إنك أنت السميع العليم تقبل مÑ إنك أنت السميع العليم تقبل مÑ إنك أنت السميع العليم تقبل مÑ إنك أنت السميع العليم(

تلت العروق تلت العروق تلت العروق تلت العروق ذهب الظمأ وابذهب الظمأ وابذهب الظمأ وابذهب الظمأ واب(: àن يقول إذا أفطر �، وورد عن ابن عمر ر� اهللا عنه أن ا^Ï �ثابتة عن رسول اهللا 
 .وا�ديث s س0 أ� داود) وثبت األجر إن شاء اهللاوثبت األجر إن شاء اهللاوثبت األجر إن شاء اهللاوثبت األجر إن شاء اهللا

و�ذا ينب� للصائم أن Úرص Y ا�?ء لعله أن  )إن للصائم عند فطره دعوة ما تردإن للصائم عند فطره دعوة ما تردإن للصائم عند فطره دعوة ما تردإن للصائم عند فطره دعوة ما ترد(: �وقد ورد s السنة أيضا قول اهللا 
 .يوافق إجابة فتكتب X سعادة ا�نيا واآلخرة

هل ` قبل هل ` قبل هل ` قبل هل ` قبل ا�ديث يقول عند فطره، لكن  مÂ وقتها؟مÂ وقتها؟مÂ وقتها؟مÂ وقتها؟اإلجابة ترد و` مظنة  يتعلق بهذه ا�عوة ال§ الولكن هنا إش�ل 
 اإلفطار أو بعد األفطار؟اإلفطار أو بعد األفطار؟اإلفطار أو بعد األفطار؟اإلفطار أو بعد األفطار؟

 . يعÑ حالة كونه صائماً، وÓذا أفطر خرج عن كونه صائماً  )إن للصائمإن للصائمإن للصائمإن للصائم(: اuي يظهر من ا^صوص أنها قبل اإلفطار، ألنه قال
فهذا  ،)ثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حÂ يفطرثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حÂ يفطرثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حÂ يفطرثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حÂ يفطر(: قال �Ï األمر ا6ا® أنه s حديث عند الfمذي وحسنه؛ أن ا^

و�ذا ينب� للصائم أن Úرص Y ، يدل Y أن مظنة إجابة ا�?ء وا�عوة ال§ ال ترد ` ا�عوة حال الصيام قبل اإلفطار
ما يكون مع ا�لبس بهذه العبادة ا�?ء حال صومه السيما قبيل الفطر، فإنه يكون s تلك ا�الة من اmضوع واmشوع 

 .سببا من أسباب اإلجابة
Xر ال§ سبق ذكرها فهذه مثال قوàا  �هذا قال الرسول  )ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللاذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللاذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللاذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا(: وأما األذ�

اااا???? لك صمت وY  لك صمت وY  لك صمت وY  لك صمت وY (: ا قوXأفطر وهذا ذكر آخر غ� ا�عوة ال§ ال ترد، وهذا واضح أنه إنما يقال بعد اإلفطار، وهكذا أيض
هذا أيضا إنما يكون بعد اإلفطار لكنه هذا ذكر آخر  ))))رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللارزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللارزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللارزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا

 Xهذه القضية، وبهذا نكون قد ، )إن للصائم دعوة ما تردإن للصائم دعوة ما تردإن للصائم دعوة ما تردإن للصائم دعوة ما ترد(وليس هو ا�راد بقو s ا^صوص الوارد yوهذا حاصل ا�مع ب
 .رة ما يسن للصائم أو ا�سنونات حال الصيامانتهينا من فق

    ::::بعض أح�م القضاءبعض أح�م القضاءبعض أح�م القضاءبعض أح�م القضاء    ////            ////
    ::::حكم الفورية وا�تابع s القضاءحكم الفورية وا�تابع s القضاءحكم الفورية وا�تابع s القضاءحكم الفورية وا�تابع s القضاء    ::::ا�سألة األو°ا�سألة األو°ا�سألة األو°ا�سألة األو°

أن يصوم األيام ال§ عليه من غ� أن يقطع  با�تابعبا�تابعبا�تابعبا�تابع، وأما ا�راد أن يبادر إ¨ القضاء مÂ تمكن منه`  بالفوريةبالفوريةبالفوريةبالفوريةوا�راد 
سة أيام يصومها متتابعة من غ� أن يتخللها فطر يوم أو يومy، وبهذا يكون قد تابع s فإذا àن عليه Ð، بينها بفطر

 . القضاء
    ما حكم الفورية وا�تابع؟ ما حكم الفورية وا�تابع؟ ما حكم الفورية وا�تابع؟ ما حكم الفورية وا�تابع؟ 

فورا متتابعا ألن القضاء ýÚ األداء، وسواء أفطر فورا متتابعا ألن القضاء ýÚ األداء، وسواء أفطر فورا متتابعا ألن القضاء ýÚ األداء، وسواء أفطر فورا متتابعا ألن القضاء ýÚ األداء، وسواء أفطر     ----أي قضاء رمضانأي قضاء رمضانأي قضاء رمضانأي قضاء رمضان----ويستحب القضاء ويستحب القضاء ويستحب القضاء ويستحب القضاء """": يقول ا�صنف ر ه اهللا تعا¨
    """"الفور وجب العزم عليهالفور وجب العزم عليهالفور وجب العزم عليهالفور وجب العزم عليه    وÓن لم يقِض YوÓن لم يقِض YوÓن لم يقِض YوÓن لم يقِض Y، ، ، ، بسب �رم أو البسب �رم أو البسب �رم أو البسب �رم أو ال

وبناء Y ذلك لو لم يقِض Y الفور لو تمكن من القضاء s شهر شوال، s ، االستحباباالستحباباالستحباباالستحبابإذاً حكم الفورية وا�تابع هو 
شهر ذي القعدة، s شهر ذي ا�جة، لكنه رغب أن يؤخر القضاء إ¨ �رم أو صفر أو ربيع فال بأس وال حرج s ذلك، 

در إ¨ القضاء، ألن ذلك أ�ع s إبراء ذمته ،وفيه �لص من آفات ا�أخ�، ومبادرة إ¨ إبراء لكن األفضل هو أن يبا
 .األمة

ومع« ذلك أي ، ألن القضاء كما قال ا�صنف ر ه اهللا ýÚ األداء، واألفضل أيضا إذا ق� األيام أن يصومها متتابعة
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فإن األيام تقع متتابعة فهو ال يفصل بy أيام رمضان بفطر، فكذلك وا�علوم أن األداء إذا صام رمضان أداء ، يماثل األداء
وÓنما وÓنما وÓنما وÓنما إذا قضاها خارج رمضان فاألفضل أال يفصل بينها بفطر بل يصومها متتابعة، لكن هذا ال يلزم كما أ�ت قبل قليل، 

 .هو مستحبهو مستحبهو مستحبهو مستحب
ابع شاملة �الة اإلفطار بسبب �رم أو يعÑ هذه القضية و` استحباب الفورية وا�ت """"وسواء أفطر بسبب �رم أو الوسواء أفطر بسبب �رم أو الوسواء أفطر بسبب �رم أو الوسواء أفطر بسبب �رم أو ال"""": قال

بسبب مباح، وا�ع« أنه إذا أفطر بسبب �رم ال نلزمه بالقضاء با�تابع أو بالفورية؛ بل شأنه كشأن من أفطر بسبب مباح، 
 .فالفورية وا�تابع مستحب s حقهفالفورية وا�تابع مستحب s حقهفالفورية وا�تابع مستحب s حقهفالفورية وا�تابع مستحب s حقه

ِريضاً     ِمنُكمِمنُكمِمنُكمِمنُكم    àَنَ àَنَ àَنَ àَنَ     َفَمنَفَمنَفَمنَفَمن{ومن األدلة Y ذلك عموم قول اهللا عز وجل  ِريضاً م¶ ِريضاً م¶ ِريضاً م¶ وْ     م¶
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
     أ

َ
Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ        ٍٍٍٍَسَفرَسَفرَسَفرَسَفر        ٌٌ ةٌٌ ةفَِعد¶ ةفَِعد¶ ةفَِعد¶ نْ     فَِعد¶ نْ م· نْ م· نْ م· ي¶امٍٍٍٍ        م·
َ
ي¶امك
َ
ي¶امك
َ
ي¶امك
َ
َخرَ     ك

ُ
َخرَ أ
ُ
َخرَ أ
ُ
َخرَ أ
ُ
اهللا عز وجل أطلق  }أ

و�ذا ورد عن ، األيام ولم يقيد با�تابع، وهذا اإلطالق يفيد جواز ا�أخ� ويفيد أيضا جواز عدم ا�تابع s صيام تلك األيام
وورد عن ابن عمر أنه ، ن يفرق الصياميعÑ ال بأس أ )ال بأس أن يفرقهال بأس أن يفرقهال بأس أن يفرقهال بأس أن يفرقه(: ابن عباس ر� اهللا عنه عند اJخاري أنه قال

 .وروي ا�ديث مرفو? )قضاء رمضان إن شاء فرق وÓن شاء تابعقضاء رمضان إن شاء فرق وÓن شاء تابعقضاء رمضان إن شاء فرق وÓن شاء تابعقضاء رمضان إن شاء فرق وÓن شاء تابع(قال 
فيجب عليه أن يعزم فيجب عليه أن يعزم فيجب عليه أن يعزم فيجب عليه أن يعزم يعÑ إذا فرضنا أنه لم يقض Y الفور فأخر القضاء  """"وÓن لم يقض Y الفور وجب العزم عليهوÓن لم يقض Y الفور وجب العزم عليهوÓن لم يقض Y الفور وجب العزم عليهوÓن لم يقض Y الفور وجب العزم عليه"""": قال 

ال بد خالل مدة الfا@ مدة ا�أخ� البد أن يكون ا��ف ، ا@وهذه قاعدة s الواجبات ال§ ñب Y الY f القضاءY القضاءY القضاءY القضاء
 ".وÓن لم يقض Y الفور وجب عليه العزم عليه"?زما Y فعلها، و�ذا قال 

    . . . . القضاء وحكم ا�طوع قبلهالقضاء وحكم ا�طوع قبلهالقضاء وحكم ا�طوع قبلهالقضاء وحكم ا�طوع قبله    تأخ�تأخ�تأخ�تأخ�    ////            ا�سألة ا6انيةا�سألة ا6انيةا�سألة ا6انيةا�سألة ا6انية
 . بل القضاءهذا العنوان يشمل مسأ�ان، األو° حكم تأخ� القضاء، وا6انية حكم ا�طوع ق

àن يكون àن يكون àن يكون àن يكون ((((: : : : وال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر، لقول ?وال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر، لقول ?وال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر، لقول ?وال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر، لقول ?ئئئئشة رشة رشة رشة ر���� اهللا عنها اهللا عنها اهللا عنها اهللا عنها": يقول ا�صنف ر ه اهللا
متفق عليه، فال ìوز ا�طوع قبله وال متفق عليه، فال ìوز ا�طوع قبله وال متفق عليه، فال ìوز ا�طوع قبله وال متفق عليه، فال ìوز ا�طوع قبله وال     ))))�عç¶ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا عç¶ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا عç¶ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا عç¶ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا 

ٍٍ فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم ما ìزئ s كفارة، رواه  فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم ما ìزئ s كفارة، رواه  فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم ما ìزئ s كفارة، رواه  فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم ما ìزئ s كفارة، رواه     ----ررررأي أخره بال عذأي أخره بال عذأي أخره بال عذأي أخره بال عذ----يصح، فإن فعل يصح، فإن فعل يصح، فإن فعل يصح، فإن فعل  حرم عليه، وحينحرم عليه، وحينحرم عليه، وحينحرم عليه، وحينئئئئذذذٍذٍ
هذا ا�قطع من  """"قطÑ بإسناد صحيح عن أقطÑ بإسناد صحيح عن أقطÑ بإسناد صحيح عن أقطÑ بإسناد صحيح عن أ���� هريرة، وÓن àن لعذر فال  هريرة، وÓن àن لعذر فال  هريرة، وÓن àن لعذر فال  هريرة، وÓن àن لعذر فال ����ء عليهء عليهء عليهء عليه    سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ارسعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ارسعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ارسعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ار

 :أ بال»م Y ا�سألة األو° و`±م ا�صنف ر ه اهللا تضمن ا�سأ�y اللتy أ�ت إ¸هما من قبل، وسنبد
SSSS            ////    قضية حكم تأخ� القضاءقضية حكم تأخ� القضاءقضية حكم تأخ� القضاءقضية حكم تأخ� القضاء : : : :    

مر معنا s ا�سألة السابقة أن قضاء رمضان Y  """"ال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذرال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذرال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذرال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر"""": ا�صنف يقول
أو صفر أو غ�ها فهذا  الfا@ وليس Y الفور، بمع« أنه ال يلزم أن يقضيه من ا�مكن s شوال؛ فلو أخره إ¨ �رم

فإذا بفإذا بفإذا بفإذا ب���� Y رمضان ا�ا Y رمضان ا�ا Y رمضان ا�ا Y رمضان ا�ا����    جائز، لكن تستمر هذه ا�وسعة s ا�أخ� إ¨ أن يب" Y رمضان ا�ا� بعدد األيام ال§ عليه؛ 
ألنه ال ìوز أن يؤخر القضاء إ¨ ما بعد  بعدد األيام ال§ عليه هنا زالت ا�وسعة ووجب عليه القضاء s تلك األيام،بعدد األيام ال§ عليه هنا زالت ا�وسعة ووجب عليه القضاء s تلك األيام،بعدد األيام ال§ عليه هنا زالت ا�وسعة ووجب عليه القضاء s تلك األيام،بعدد األيام ال§ عليه هنا زالت ا�وسعة ووجب عليه القضاء s تلك األيام،

 ".وال ìوز تأخ� قضائه إ¨ رمضان آخر من غ� عذر"�ا�، و�ذا قال رمضان ا
úمثال بسبب مرض، أفطر ع(ة أيام، واستمر معه ا�رض حST/þ  Âكشخص أفطر s رمضان ?م  أما بالنسبة للمعذورأما بالنسبة للمعذورأما بالنسبة للمعذورأما بالنسبة للمعذور
 .{ه رمضان اآلخرúفهذا ال حرج عليه وال إثم، ألن العذر استمر معه طوال السنة حÂ أدر�/STأدر{ه رمضان ?م 

قد يقول  ما ا�¸ل Y ذلك؟ما ا�¸ل Y ذلك؟ما ا�¸ل Y ذلك؟ما ا�¸ل Y ذلك؟وأما إذا زال العذر وتمكن من القضاء فليس X أن يؤخر القضاء إ¨ أن يدر{ه رمضان ا�ا�، 
ٌٌ    { قائل إطالق اآلية ةٌٌ ةفَِعد¶ ةفَِعد¶ ةفَِعد¶ نْ     فَِعد¶ ي¶امٍٍٍٍ        م·نْ م·نْ م·نْ م·

َ
ي¶امك
َ
ي¶امك
َ
ي¶امك
َ
َخرَ     ك

ُ
َخرَ أ
ُ
َخرَ أ
ُ
َخرَ أ
ُ
ن �اذا ال نم� Y هذا اإلطالق فنبيح X ا�أخ� �ا بعد رمضان ا6ا® ألنه سيكو} أ

 صام عدة أيام أخر؟
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àن يكون عç الصوم من رمضان فما àن يكون عç الصوم من رمضان فما àن يكون عç الصوم من رمضان فما àن يكون عç الصوم من رمضان فما ( :نقول عندنا د¸ل يدل Y عدم جواز ا�أخ� وهو قول ?ئشة ر� اهللا عنها
 . متفق عليه) �أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا 

 �فلم تكن لشغلها برسول اهللا فهذا ا�ديث يدل Y أن ?ئشة ر� اهللا عنها àن يكون عليها قضاء من رمضان، 
اإلكثار من الصيام s شهر شعبان ف�نت تستغل ذلك s قضاء ما  �وقد àن من هديه ، تتمكن من القضاء إال s شعبان

àن عليها من صيام، و{ونها ر� اهللا عنها جعلت ا�د األخ� لوقت القضاء شهر شعبان فيه إشارة إ¨ أنه ال ìوز ا�أخ� 
 .د رمضان ا�ا�إ¨ ما بع

وال§ فيها إìاب الفدية  اآلثار الواردة عن Ìاعة من الصحابة ر� اهللا عنهميضاف إ¨ هذا ا�¸ل وهو  وهناك د¸ل آخروهناك د¸ل آخروهناك د¸ل آخروهناك د¸ل آخر    
Y من أخر القضاء حÂ أدر{ه رمضان أخر من غ� عذر، ففتواهم ر� اهللا عنهم بإìاب الفدية يدل Y أن هذا الفعل 

 .s أمر جائز �? غ� جائز، إذ ال فدية
    لو فرضنا أن الشخص أخر، يعÑ ارتكب ا^� وفعل ا�حرم وأخر من غ� عذر ما اuي يfتب؟ لو فرضنا أن الشخص أخر، يعÑ ارتكب ا^� وفعل ا�حرم وأخر من غ� عذر ما اuي يfتب؟ لو فرضنا أن الشخص أخر، يعÑ ارتكب ا^� وفعل ا�حرم وأخر من غ� عذر ما اuي يfتب؟ لو فرضنا أن الشخص أخر، يعÑ ارتكب ا^� وفعل ا�حرم وأخر من غ� عذر ما اuي يfتب؟ 

ٍٍ فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم فعليه مع القضاء إطعام مسكy ل� يوم    ----أي أخره بال عذرأي أخره بال عذرأي أخره بال عذرأي أخره بال عذر----فإن فعل فإن فعل فإن فعل فإن فعل """": قال إذاً هذا ا�أخ� يfتب     """"حرم عليه، وحينحرم عليه، وحينحرم عليه، وحينحرم عليه، وحينئئئئذذذٍذٍ
 :عليه أمران
  ....آثم با�أخ� فعليه اإلثمآثم با�أخ� فعليه اإلثمآثم با�أخ� فعليه اإلثمآثم با�أخ� فعليه اإلثميتضمن أنه  حرم عليهحرم عليهحرم عليهحرم عليه، وقوâ Xريم فعله فهو آثم :األمر األول
    .، و` إطعام مسكy ل� يوم ما ìزئ s كفارةالكفارةالكفارةالكفارةالكفارةعليه مع القضاء  :األمر ا6ا®

 Ñهذه الكفارة وردت عن بعض الصحابة كما أشار ا�صنف ر ه اهللا قال رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ارقط
ìب عليه مع القضاء أن يطعم  الُمؤِخر بدون عذرالُمؤِخر بدون عذرالُمؤِخر بدون عذرالُمؤِخر بدون عذر� هريرة ر� اهللا عنه، فهذه اآلثار تدل Y أن بإسناد صحيح عن أ

 . مسكy عن Z يوم أخره
ا�أخ� بسبب عذر �àريض اuي استمر عليه ا�رض حÂ  -كما أ�ت-يعÑ إذا àن  """"وÓن àن لعذر فال وÓن àن لعذر فال وÓن àن لعذر فال وÓن àن لعذر فال ����ء عليهء عليهء عليهء عليه"""": قال

وليس عليه مع أو اuي قبله إن وجد  يقÝ ما عليه من رمضان السابقه اهللا فإنه أدر{ه رمضان ا�ا� فحينئٍذ إذا شفا
  .ألنه معذور باستمرار العذر معه وعدم تمكنه من القضاء القضاء �ء،

    ))))SãSãSãSã((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::مسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقةمسائل هذه ا�لقة

S   / طوع قبل القضاء�ا6انية موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة /   /.مسألة حكم ا. 
SSSS            ////    ن عليه قضاء من رمضانï طوع�ن عليه قضاء من رمضانقضية حكم اï طوع�ن عليه قضاء من رمضانقضية حكم اï طوع�ن عليه قضاء من رمضانقضية حكم اï طوع�قضية حكم ا....    

فال ìوز ا�طوع فال ìوز ا�طوع فال ìوز ا�طوع فال ìوز ا�طوع """": مر معنا قول ا�صنف ر ه اهللا �ا قرر عدم جواز تأخ� القضاء إ¨ أن يدر{ه رمضان آخر؛ قال بعد ذلك
  ".".".".قبله وال يصحقبله وال يصحقبله وال يصحقبله وال يصح

 s طوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضانعبارة ا�ؤلف ر ه اهللا واضحة ا�اللة�وز اì طوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضانأنه ال�وز اì طوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضانأنه ال�وز اì طوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضانأنه ال�وز اì طوع  أنه ال�ولو تطوع فإن ذلك ا
 . فال يصح نفال وال يصح قضاءً فال يصح نفال وال يصح قضاءً فال يصح نفال وال يصح قضاءً فال يصح نفال وال يصح قضاءً ال يصح، 

ولعç أش� بإìاز إ¨ آراء الفقهاء s هذه القضية، مع بيان القول الراجح إن شاء  وهذه ا�سألة �ل خالف بy أهل العلموهذه ا�سألة �ل خالف بy أهل العلموهذه ا�سألة �ل خالف بy أهل العلموهذه ا�سألة �ل خالف بy أهل العلم
 . ذه ا�سألةاهللا تعا¨، ألن الراجح هو خالف ما قرره ا�صنف ر ه اهللا وسيتبy ذلك من خالل عرض ه

    ::::الفقهاء ¥تلفون s صحة ا�طوع قبل القضاءالفقهاء ¥تلفون s صحة ا�طوع قبل القضاءالفقهاء ¥تلفون s صحة ا�طوع قبل القضاءالفقهاء ¥تلفون s صحة ا�طوع قبل القضاء
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  .وهم فقهاء ا�نفية بال كراهةقبل القضاء  صحة ا�طوعمن يقرر  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 . فقهاء الشافعية وا�الكيةوهذا ما ذكره  مع الكراهةقبل القضاء لكن  بصحة ا�طوعمن يقول  ::::القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®

وهو اuي نص عليه ا�صنف ر ه اهللا Y  ا�نابلةقبل القضاء فهو ا�شهور عند  طوععدم صحة ا�وهو  ::::القول ا6الثالقول ا6الثالقول ا6الثالقول ا6الث
 .s مذهب اإلمام أ د ر ه اهللا رواية أخرىالصحيح من مذهبهم، وأما صحة ا�طوع قبل القضاء فهو 

 :؛ �àصنف ر ه اهللا ومن تابعه استدلوا بعدة أدلة منهاواuين قالوا بعدم الصحة 
فهذا ) من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان ����ء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومه(: �قال  Uرده s ا�اشية رقم حديث أو-

 .ا�ديث يدل Y أنه ال ìوز ا�طوع قبل القضاء
 ).ال تقبل نافلة حÂ تؤدى فريضة( :واستدلوا أيضا �ديث أ� بكر موقوفا قال أبو بكر ر� اهللا عنه-
أنه سأX رجل إن عçَ¶ أياماً من رمضان أفأصوم الع( تطو?؟ فقال أبو هريرة ال، أنه سأX رجل إن عçَ¶ أياماً من رمضان أفأصوم الع( تطو?؟ فقال أبو هريرة ال، أنه سأX رجل إن عçَ¶ أياماً من رمضان أفأصوم الع( تطو?؟ فقال أبو هريرة ال، أنه سأX رجل إن عçَ¶ أياماً من رمضان أفأصوم الع( تطو?؟ فقال أبو هريرة ال، (: د عن أ� هريرةود¸ل ثالث وهو أثر ور-

 .وهو صحيح ثابت عن أ� هريرة ر� اهللا عنه، وهذا األثر رواه عبد الرزاق s مصنفه ))))ابدأ �ق اهللا ثم تطوع بعد ما شابدأ �ق اهللا ثم تطوع بعد ما شابدأ �ق اهللا ثم تطوع بعد ما شابدأ �ق اهللا ثم تطوع بعد ما شئئئئتتتت
وْ     َمِريضاً َمِريضاً َمِريضاً َمِريضاً     àَنَ àَنَ àَنَ àَنَ     َوَمنَوَمنَوَمنَوَمن{موم اآلية بقوX سبحانه اهللا عفمن أد�هم فمن أد�هم فمن أد�هم فمن أد�هم  وأما القائلون بصحة ا�طوع قبل القضاء
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فهذه اآلية فيها إطالق وتوسعة s وقت القضاء، واألصل أن هذه ا�وسعة تشمل الراغب s ا�طوع وغ� الراغب  ،}}}}أ

الصائم s ا�طوع s شوال أو s ذي القعدة ال تضيق عليه �ال s ا�طوع، ف»هما الواجب عليه عدة من أيام أخر، ورغبة 
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أنه تطوع ر{ع§ الفجر قبل قضاء فريضة الفجر حy فاتته صالة الفجر �وهو أنه ثبت عن ا^Ï  ومن األدلة د¸ل ثا®ومن األدلة د¸ل ثا®ومن األدلة د¸ل ثا®ومن األدلة د¸ل ثا®----
 Âا@، ومع ذلك حfال Y الفور وليس Y مع كون قضاء فرض -طلعت الشمس، مع أن قضاء الفرض فرض الصالة

لم يمنع ذلك من صحة ا�طوع قبله، فإذا àن األمر كذلك؛ فأن يصح ا�طوع بالصيام قبل قضاء الصوم  -الصالة Y الفور
 . الواجب Y الfا@ من باب أو°

àن يكون عç الصوم àن يكون عç الصوم àن يكون عç الصوم àن يكون عç الصوم ( ا�ديث ا�تقدم وهو اuي ذكره ا�صنف وهو قول ?ئشة ر� اهللا عنه يضايضايضايضاومن األدلة Y ذلك أومن األدلة Y ذلك أومن األدلة Y ذلك أومن األدلة Y ذلك أ----
ا�ديث متفق عليه، فهذا ا�ديث يدل Y أن ?ئشة  ))))�من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال s شعبان ��ن رسول اهللا 

ال يُظن بعائشة ر� اهللا عنه أنها ال تتطوع : ستداللقالوا s وجه اال، ر� اهللا عنها àنت تقÝ الصيام s شهر شعبان
فالغالب أنها àنت تتطوع، فيدل ذلك Y جواز ا�طوع قبل القضاء، هذه أبرز األدلة ل» الفريقs y ، مطلقا خالل السنة

 .هذه ا�سألة
    ....واuي يظهر أن ا�طوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول Ìلةواuي يظهر أن ا�طوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول Ìلةواuي يظهر أن ا�طوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول Ìلةواuي يظهر أن ا�طوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول Ìلة 
هذا ا�ديث رواه ) من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان من أدرك رمضان وعليه من رمضان ����ء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومهء لم يقضه لم يتقبل منه صومه( فحديث :ا6ا® وأما أدلة القول 

 .وهو مت�م فيه فا�ديث منكر، وال تقوم به حجة، اإلمام أ د s مسنده وهو من رواية عبد اهللا بن أ� �يعة
و صح؛ فإنه Úمل Y ما إذا ضاق الوقت، وال يمكن وأما األثر الوارد عن أ� بكر فأسانيده أيضا ال �لو من مقال، ول

إطالق القول بأنه ال تقبل نافلة حÂ تؤدى فريضة، بد¸ل أن الشخص s حال عدم ضيق الوقت يصç ا^وافل s الصلوات 
ن قضاء قبل الفرائض وال يقال ال تقبل نافلة حÂ تؤدى فريضة، فهو �مول Y ضيق الوقت، ومعلوم أنه قد تكرر سابقا أ

رمضان موسع s السنة *ها إ¨ أن يأ¼ أو يب" Y رمضان اآلخر بعدد األيام ال§ أفطرها، وليس هناك ضيق s وقته، فال 
 .يتجه االستدالل بهذا األثر Y مسألة �ل اmالف
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نستدل به أيضا Y أن أما األثر الوارد عن أ� هريرة فهو صحيح ثابت، وهو يمكن أن نستدل به Y الكراهة، ويمكن أن 
ا�ستحب ا�بادرة إ¨ القضاء قبل ا�طوع، وهذا ال شك فيه، فالشك أن إبراء اuمة من القضاء أو° من االنشغال عنه 

 .با�طوع، وهذا هو ما يدل عليه أثر أ� هريرة
 .  ذلكد¸ل ظاهر Y -فيما يظهر-أما أنه يدل Y أنه لو تطوع لم يصح تطوعه فهذا ليس s األثر 

هل األرجح هو الصحة مع الكراهة أو بدون فيب" قضية  الراجح هو القول بالصحةالراجح هو القول بالصحةالراجح هو القول بالصحةالراجح هو القول بالصحةإذاً تقرر بناء Y مناقشة هذه األدلة أن 
 كراهة؟

yالقول yالكراهة قول وسط بyالقول yالكراهة قول وسط بyالقول yالكراهة قول وسط بyالقول yالقول بعدم الصحة والقول بالصحة بدون الكراهة، ويمكن االستناد فيه إ¨ األثر الوارد الكراهة قول وسط ب ،
الكراهة ال الكراهة ال الكراهة ال الكراهة ال لكن اuي يظهر أن ،  عنه مع العمومات ا�الة Y م(وعية ا�سارعة إ¨ إبراء اuمةعن أ� هريرة ر� اهللا

، فالراغب با�طوع nتلف ا�ال بالنسبة X، فا�طوع قد يكون مطلقا وقد يمكن أن نطلقها ونعممها Ì sيع األحواليمكن أن نطلقها ونعممها Ì sيع األحواليمكن أن نطلقها ونعممها Ì sيع األحواليمكن أن نطلقها ونعممها Ì sيع األحوال
من رمضان ويمر عليها يوم عرفة وهو من األيام الفاضلة يكون مقيدا، فمن عليه قضاء à^فساء مثال عليها ثالثون يوما 

كفارة لسنتy، و` ترّغب s تأخ� القضاء حÂ ال يشق عليها؛ فمثل هذه ال نقول s حقها بالكراهة، بل  -و{ما سيأ¼-
لقول بالكراهة أما إذا أراد الشخص أن يتطوع تطو? مطلقا فهذا يتوجه ا، نقول صو� يوم عرفة والقضاء موسع وهللا ا�مد

ألن كونه يسارع إ¨ إبراء اuمة ا�شغولة بالقضاء الواجب ال شك أنه أو° وأجدر به من أن ينشغل بتطوع مطلق ال ، حينئذ
ال وجه للكراهة s من صام يوم عرفة قبل أن يقÝ ما ال وجه للكراهة s من صام يوم عرفة قبل أن يقÝ ما ال وجه للكراهة s من صام يوم عرفة قبل أن يقÝ ما ال وجه للكراهة s من صام يوم عرفة قبل أن يقÝ ما يفوت، بينما ا�طوع ا�قيد كيوم عرفة و¦وه تطوع يفوت و�ذا 

 . ا�فصيل �ذه ا�سألةا�فصيل �ذه ا�سألةا�فصيل �ذه ا�سألةا�فصيل �ذه ا�سألة    وهذا اuي يظهر sوهذا اuي يظهر sوهذا اuي يظهر sوهذا اuي يظهر s، ، ، ، عليهعليهعليهعليه
    ....موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارةموت من عليه قضاء أو نذر أو كفارةموت من عليه قضاء أو نذر أو كفارةموت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة    ////            ////

طعم عنه ل� يوم مسكy """": قال
ُ
طعم عنه ل� يوم مسكy ء عليه، ولغ� عذر أ
ُ
طعم عنه ل� يوم مسكy ء عليه، ولغ� عذر أ
ُ
طعم عنه ل� يوم مسكy ء عليه، ولغ� عذر أ
ُ
ولو بعد رمضان آخر ولو بعد رمضان آخر ولو بعد رمضان آخر ولو بعد رمضان آخر     ----كما تقدمكما تقدمكما تقدمكما تقدم----وÓن مات بعد أن أخره لعذر فال وÓن مات بعد أن أخره لعذر فال وÓن مات بعد أن أخره لعذر فال وÓن مات بعد أن أخره لعذر فال ����ء عليه، ولغ� عذر أ

     """"ألنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، واإلطعام من رأس ماX أوألنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، واإلطعام من رأس ماX أوألنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، واإلطعام من رأس ماX أوألنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، واإلطعام من رأس ماX أوAAAA به أو ال به أو ال به أو ال به أو ال
وهذا الشخص مريض وأفطر أياماً من ، يعÑ شخص وجب عليه قضاء رمضان" أخره لعذر فال �ء عليهد أن إذا مات بع"

ومعلوم أن ا�ريض مرضا ير. برؤه هذا الواجب عليه أن يقÝ إذا زال ، رمضان، وÍن ا�رض اuي أصابه مرض ير. بُرؤه
 . العذر وهو ا�رض

فيه وهو ما يزال مريضا، أو عرض X ?رض فتوفاه اهللا قبل أن يشá من  هذا الشخص نفرض أنه تفاقم به ا�رض فمات
 .فال يطعم عنه وال يصام عنهألنه وÓن أخر القضاء الواجب؛ فإنه أخره لعذر،  فهذا ال فهذا ال فهذا ال فهذا ال ����ء عليهء عليهء عليهء عليه، مرضه

اء، ثم إنه ، هذا ا�ريض شفاه اهللا عز وجل وتمكن من القضاء لكنه رغب s تأخ� القضأما إذا àن ا�أخ� لغ� عذر
 . أنه يُطعم عنه ل� يوم مسكيناً أنه يُطعم عنه ل� يوم مسكيناً أنه يُطعم عنه ل� يوم مسكيناً أنه يُطعم عنه ل� يوم مسكيناً أدر{ه ا�وت فتوفاه اهللا، حينئذ ا�كم 

يعÑ لو فرضنا أن هذا الشخص اuي مات؛ قبل أن يتمكن من القضاء أخر القضاء وقد  """"ولو بعد رمضان آخرولو بعد رمضان آخرولو بعد رمضان آخرولو بعد رمضان آخر"""": قال
ه ثم أدر{ه رمضان آخر وهو فهذا الشخص تمكن من القضاء فأخر -ألن مسألة الفدية ` s حالة ا�مكن-تمكن منه 

فهذا أخر القضاء حÂ مات وأخر القضاء إ¨ ما بعد رمضان ا6ا® ، مؤخر للقضاء، وبعد رمضان ا�ا� مثال بفfة توفاه اهللا
يعÑ ال يقتÝ كونه أخر " ولو بعد رمضان آخر"فهل نوجب فديتy؟ ال، إنما نوجب فدية واحدة بعد وفاته، و�ذا قال 

ألن الشخص s حال ا�ياة إذا أخر القضاء حÂ أدر{ه رمضان ا�ا� فإنه بدون عذر فإنه -رمضان ا6ا® القضاء بعد 
ألنه ألنه ألنه ألنه """": وهذا الشخص توفاه اهللا فهل نوجب عليه فديتy؟ ال، إنما نوجب فدية واحدة، قال -يلزمه مع القضاء الفدية
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        ".".".".بإخراج كفارة واحدة زال تفريطهبإخراج كفارة واحدة زال تفريطهبإخراج كفارة واحدة زال تفريطهبإخراج كفارة واحدة زال تفريطه
وال يشfط أن ، يعÑ اإلطعام يكون من رأس مال ا�توB، يعÑ قبل قسمة الf{ة "اX أواX أواX أواX أوAAAA به به به بهواإلطعام من رأس مواإلطعام من رأس مواإلطعام من رأس مواإلطعام من رأس م": قال

 Z أن يطعم عنه، فما دمنا نعلم أن عليه أياماً من رمضان تمكن من قضائها ولم يقضها فالواجب أن يُطعم عنه عن îيو
 .يوم مسكيناً ما ìزئ s كفارة

 ": قال
ُ
 وÓن مات وعليه صوم كفارة أ
ُ
 وÓن مات وعليه صوم كفارة أ
ُ
 وÓن مات وعليه صوم كفارة أ
ُ
ال»م ا�تقدم هو فيمن مات وعليه صوم قضاء من رمضان، هنا  """"طعم عنه كصوم متعةطعم عنه كصوم متعةطعم عنه كصوم متعةطعم عنه كصوم متعةوÓن مات وعليه صوم كفارة أ

مسألة شخص مات وعليه صوم كفارة، نفرض أنه حنث s يمينه فعليه صوم كفارة، فمات قبل أن يكفر عن يمينه وÍن 
طعم عنه كصوم متعة، يطعم عنه عن Z يوم مسكيناً : الواجب عليه هو الصيام، قال

ُ
يعÑ كما أن الشخص " م متعةكصو"أ

ا�تمتع إذا عدم ، قال أي أطعم عنه Z يوم مسكيناً كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة حج) S(ا�تمتع s حاشية 
 .ا�دي فإنه يصوم ع(ة أيام كما سيأ¼ إن شاء اهللا s كتاب ا�ج

يق� عن ذلك الشخص ما وجب بأصل ال(ع من صالة  ال "وال يقوال يقوال يقوال يق���� عنه ما وجب s أصل ال(ع من صالة وصوم عنه ما وجب s أصل ال(ع من صالة وصوم عنه ما وجب s أصل ال(ع من صالة وصوم عنه ما وجب s أصل ال(ع من صالة وصوم""""    :قال
سواء àن  أما ما وجب s أصل ال(ع فإنه ال يقأما ما وجب s أصل ال(ع فإنه ال يقأما ما وجب s أصل ال(ع فإنه ال يقأما ما وجب s أصل ال(ع فإنه ال يق���� عن ا�يت عن ا�يت عن ا�يت عن ا�يت، كما سيأ¼ ، واuي يق، واuي يق، واuي يق، واuي يق���� عنه هو ما وجب s ا^ذر عنه هو ما وجب s ا^ذر عنه هو ما وجب s ا^ذر عنه هو ما وجب s ا^ذروصوم

وÓن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعت�ف نذر أو صالة نذر استحب لو¸ه وÓن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعت�ف نذر أو صالة نذر استحب لو¸ه وÓن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعت�ف نذر أو صالة نذر استحب لو¸ه وÓن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعت�ف نذر أو صالة نذر استحب لو¸ه ": و�ذا قال بعد ذلك، صالة أو صوما
  ".ضاؤهضاؤهضاؤهضاؤهقققق

ما إذا àن عليه صوم واجب بأصل ال(ع وهو قضاء ؛ بy قضية يفرق فيمن مات وعليه صومإذاً ا�صنف ر ه اهللا 
 . ، فهذا كما تقدم يطعم عنه وال يق� عنه ما وجب بأصل ال(عرمضان

هذه األيام، لكنه أخر بدون  و أما إذا àن الواجب عليه بنذر؛ كأن قال هللا عç أن أصوم مثال ع(ة أيام وتمكن من صيام
    ....عذر حÂ مات فهذا استحب لو¸ه أن يقÝ عنه

فقالت إن أفقالت إن أفقالت إن أفقالت إن أ���� ماتت وعليها صوم نذر  ماتت وعليها صوم نذر  ماتت وعليها صوم نذر  ماتت وعليها صوم نذر     �أن امرأة جاءت للنÏ أن امرأة جاءت للنÏ أن امرأة جاءت للنÏ أن امرأة جاءت للنÏ (: قال �ا s الصحيحy ما ا�¸ل Y القضاء s حالة ا^ذر؟ما ا�¸ل Y القضاء s حالة ا^ذر؟ما ا�¸ل Y القضاء s حالة ا^ذر؟ما ا�¸ل Y القضاء s حالة ا^ذر؟
  ).نعمنعمنعمنعم: : : : أفأصوم عنها؟ قالأفأصوم عنها؟ قالأفأصوم عنها؟ قالأفأصوم عنها؟ قال

هذه القضية و` قضية " و أخف حكما من الواجب بأصل ال(عو أخف حكما من الواجب بأصل ال(عو أخف حكما من الواجب بأصل ال(عو أخف حكما من الواجب بأصل ال(عوألن ا^يابة تدخل s العبادة �سب خفتها، وهوألن ا^يابة تدخل s العبادة �سب خفتها، وهوألن ا^يابة تدخل s العبادة �سب خفتها، وهوألن ا^يابة تدخل s العبادة �سب خفتها، وه" :قال
أيد هذا ، وقد ` ا�شهور من مذهب اإلمام أ د ر ه اهللا�فريق بy الفرض وا^ذر s قضية صيام الو* عن ا�يت 

كمة s ا�فريق بy ومن ±م ابن القيم s هذا مبينا مأخذه ومبينا ا�، ا�فصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
وقال ابن القيم يُصام عنه ا^ذر دون الفرض األصç، وقال ابن القيم يُصام عنه ا^ذر دون الفرض األصç، وقال ابن القيم يُصام عنه ا^ذر دون الفرض األصç، وقال ابن القيم يُصام عنه ا^ذر دون الفرض األصç، ": ا�قطع ا6ا®، قال) /(الفرض وا^ذر ما ذكره الشيخ s حاشية رقم 

وهذا مذهب أ د وغ�ه، وا�نصوص عن ابن عباس و?وهذا مذهب أ د وغ�ه، وا�نصوص عن ابن عباس و?وهذا مذهب أ د وغ�ه، وا�نصوص عن ابن عباس و?وهذا مذهب أ د وغ�ه، وا�نصوص عن ابن عباس و?ئئئئشة، وال تعارض بy رواتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات شة، وال تعارض بy رواتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات شة، وال تعارض بy رواتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات شة، وال تعارض بy رواتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات 
ألن ألن ألن ألن ": ثم بy ر ه اهللا ا�كمة s ا�فريق بy الفرض وا^ذر؛ فقال" الصحابة وهو مقتالصحابة وهو مقتالصحابة وهو مقتالصحابة وهو مقت���� ا�¸ل والقياس ا�¸ل والقياس ا�¸ل والقياس ا�¸ل والقياسوموافقة فتاوى وموافقة فتاوى وموافقة فتاوى وموافقة فتاوى 

 Ï^يْن، و�ذا شبهه ا يْن، و�ذا شبهه ا^Ï ا^ذر ليس واجباً بأصل ال(ع، وÓنما أوجبه العبد Y نفسه، فصار بم�لة ا�¶ يْن، و�ذا شبهه ا^Ï ا^ذر ليس واجباً بأصل ال(ع، وÓنما أوجبه العبد Y نفسه، فصار بم�لة ا�¶ يْن، و�ذا شبهه ا^Ï ا^ذر ليس واجباً بأصل ال(ع، وÓنما أوجبه العبد Y نفسه، فصار بم�لة ا�¶ يْن، وأما الصوم     �ا^ذر ليس واجباً بأصل ال(ع، وÓنما أوجبه العبد Y نفسه، فصار بم�لة ا�¶ يْن، وأما الصوم با�¶ يْن، وأما الصوم با�¶ يْن، وأما الصوم با�¶ با�¶
ٍٍ كما ال تدخل الصالة والشهادتy، فإن ا�قصود  كما ال تدخل الصالة والشهادتy، فإن ا�قصود  كما ال تدخل الصالة والشهادتy، فإن ا�قصود  كما ال تدخل الصالة والشهادتy، فإن ا�قصود اuي فرضه اهللا عليه ابتداًء فهو أحد أراuي فرضه اهللا عليه ابتداًء فهو أحد أراuي فرضه اهللا عليه ابتداًء فهو أحد أراuي فرضه اهللا عليه ابتداًء فهو أحد أر Íن اإلسالم، فال تدخله ا^يابة �الÍن اإلسالم، فال تدخله ا^يابة �الÍن اإلسالم، فال تدخله ا^يابة �الÍن اإلسالم، فال تدخله ا^يابة �اٍلٍ

فهذا ±م متy سديد s  "منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه �ق العبودية ال§ ُخلق �ا وأمر بها، وهذا ال يؤديه عنه غ�همنهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه �ق العبودية ال§ ُخلق �ا وأمر بها، وهذا ال يؤديه عنه غ�همنهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه �ق العبودية ال§ ُخلق �ا وأمر بها، وهذا ال يؤديه عنه غ�همنهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه �ق العبودية ال§ ُخلق �ا وأمر بها، وهذا ال يؤديه عنه غ�ه
y�ا�ا yفريق ب�بيان مأخذ ا. 

؛ اآلثار الواردة عن الصحابة، فإنهم ورد عن Ìلة منهم أن ضان ال يُقضان ال يُقضان ال يُقضان ال يُق���� عن ا�يت عن ا�يت عن ا�يت عن ا�يتصوم رمصوم رمصوم رمصوم رمY أن  ومن األدلة أيضا
، فهذه ا�سألة فإنه يُطَعم عنه عن Z يوم مسكيناً، ولم يرد عنهم إìاب القضاءالشخص إذا مات وعليه قضاء من رمضان 
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قريب ا�يت عن ا�يت إذا مات وعليه �ل خالف بy الفقهاء منهم من ذهبوا إ¨ م(وعية قضاء قريب ا�يت أو صيام 
وهذا القول إن  ))))من مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸ه(: �قضاء، واستدل بعضهم بما ثبت s الصحيحy من قول رسول اهللا 

 .شاء اهللا تعا¨ سأبy أد�ه s ا�لقة ا�ا¸ة

    ))))SóSóSóSó((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   /  صيام قضاء أو نذر أو كفارةإكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه. 
/   /  

ً
 . باب صوم ا�طوع مع بيان فضله وذكر بعض األيام ال§ يسن صومها تطو?

SSSS            ////    إكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارةإكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارةإكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارةإكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارة....    
 �ا تقدم

ً
إن àن هذا الصيام  ذكرت فيما م� أن ا�شهور من ا�ذهب أنه s قضية من مات وعليه صيام فإن: استكماال

    .فإنه يطعم عنه واجباً بأصل ال(ع وهو قضاء رمضان
لو¸ه أن يصوم عنه، وقد ذكرت فيما م� أن هذا  يستحبيستحبيستحبيستحبفإنه  ا^ذرا^ذرا^ذرا^ذروأما إذا àن واجباً بإìاب العبد Y نفسه وهو 

سالم ابن تيمية عليه ر ة اهللا ا�فصيل هو اuي تدل عليه اآلثار الواردة عن الصحابة ر� اهللا عنهم، وقد أورد شيخ اإل
 .عددا من اآلثار عن الصحابة تدل Y هذا ا�فصيل، s كتابه �ح عمدة الفقه كتاب الصيام وهو مطبوع s �تين

بأنه حs Â حال الصيام الواجب بأصل ال(ع ي(ع للو* أن يقÝ عن : وأ�ت أيضا فيما م� إ¨ أن بعض الفقهاء قالوا
هذا  ،)من مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸همن مات وعليه صيام صام عنه و¸ه(: �واستدلوا بعموم ا�ديث ا6ابت s الصحيحy وهو قوX  ا�يت الصيام،

يا يا يا يا : : : : أن امرأة قالتأن امرأة قالتأن امرأة قالتأن امرأة قالت(ا�ديث حديث ?م، لكن ورد حديث خاص وهو ما رواه اإلمام أ د s ا�سند من حديث ابن عباس 
وهذا ا�ديث حديث �يح ألن فيه  ،)���� عن أمك عن أمك عن أمك عن أمكصوصوصوصو: : : : رسول اهللا إن أرسول اهللا إن أرسول اهللا إن أرسول اهللا إن أ���� ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال

فهو �يح s ا�سألة، وقد ذكر بعض ا�شايخ s فتاواهم أن إسناده صحيح، لكن ا�ديث هذا  )وعليها صوم رمضانوعليها صوم رمضانوعليها صوم رمضانوعليها صوم رمضان(
ولم يقل صوم رمضان، وجاء s بعض الروايات ما يدل ، )صوم شهرصوم شهرصوم شهرصوم شهرٍٍٍٍ    : : : : جاء رجل وقالجاء رجل وقالجاء رجل وقالجاء رجل وقال(: أصله s الصحيحy، ولفظ اJخاري

أن امرأة ر{بت اJحر فنذرت إْن اهللا Ôاها أن أن امرأة ر{بت اJحر فنذرت إْن اهللا Ôاها أن أن امرأة ر{بت اJحر فنذرت إْن اهللا Ôاها أن أن امرأة ر{بت اJحر فنذرت إْن اهللا Ôاها أن (و¯ رواية صحيحة عند النسا�  )وعليها صوم نذروعليها صوم نذروعليها صوم نذروعليها صوم نذرٍٍٍٍ    (: صوم نذر بلفظ Y أنه
 ).تصوم شهراً فنجاها اهللا فلم تصم حÂ ماتتتصوم شهراً فنجاها اهللا فلم تصم حÂ ماتتتصوم شهراً فنجاها اهللا فلم تصم حÂ ماتتتصوم شهراً فنجاها اهللا فلم تصم حÂ ماتت

ديث فا�اصل أن هذه القضية ال يتعy أن الصيام فيها صيام من رمضان، وأما ا�
يح بالرواية ال§ عند اإلمام أ د من ح
ابن عباس بأنها صوم من رمضان؛ فهذه �ل نظر، فبتتبع الروايات واألسانيد تبy أن ذكر رمضان حصل به تفرد من ال 

 .كما ورد s روايات ثابتة فاألقرب أن هذا ا�ديث s ا^ذرفاألقرب أن هذا ا�ديث s ا^ذرفاألقرب أن هذا ا�ديث s ا^ذرفاألقرب أن هذا ا�ديث s ا^ذريُقبل منه ا�فرد، و�ذا 
وهذا العموم ، )ن مات وعليه صوم صام عنه و¸هن مات وعليه صوم صام عنه و¸هن مات وعليه صوم صام عنه و¸هن مات وعليه صوم صام عنه و¸همممم(وبناء Y ذلك فهذا ا�ديث ال حجة فيه فيب" االستدالل بالعموم وهو 

، ومبينة للمراد منه، فيكون ا�راد منه ا^ذر، يمكن أن Ôعل اآلثار ا6ابتة عن الصحابة ر� اهللا عنهم ¥صصة لعمومه
، فإذا � والصحابة ر� اهللا عنهم هم اuين حßوا من الُمالبسات والقرائن ما لم ¦ßه، فهم أعلم ا^اس بمراد رسول اهللا

 Xا�راد من قو yمن مات وعليه صوم صام من مات وعليه صوم صام من مات وعليه صوم صام من مات وعليه صوم صام (: �قرروا أن صيام رمضان يطعم عن ا�يت فيه، وا^ذر يصام عنه، فهذا يب
وهو أن ا�راد به صوم ا^ذر، قول ابن تيمية عليه ر ة اهللا وX �ث موسع s كتابه �ح عمدة الفقه s هذه  ،))))عنه و¸هعنه و¸هعنه و¸هعنه و¸ه

 .واآلثار فمن أراد االستفادة واالسCادة فل�جع إ¨ هذا ا�رجع القضية، توسع s إيراد األدلة
يعÑ الو* هو الوارث القريب من  """"والووالووالووالو**** هو الوارث، فإن صام غ�ه جاز مطلقاً ألنه تöع هو الوارث، فإن صام غ�ه جاز مطلقاً ألنه تöع هو الوارث، فإن صام غ�ه جاز مطلقاً ألنه تöع هو الوارث، فإن صام غ�ه جاز مطلقاً ألنه تöع"""": ا�صنف ر ه اهللا تعا¨ قال



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                           ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                   مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه                 
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مثًال لو أن شخصاً علم أن صديقه نذر ، يعÑ سواء أذن الو* أو لم يأذن مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً وقوX ، الورثة، لكن لو صام غ�ه جاز مطلقاً 
أن يصوم ع(ة أيام ومات ولم يصمها، فرغب s أن يصومها عنه فإن ذلك ìزئ وتöأ ذمة ا�يت وال Úتاج s ذلك إ¨ إذن 

 .ألنه تöعألنه تöعألنه تöعألنه تöع: الورثة، قال
ف تر{ًة وجب الفعل فيفعله الو**** أو يدفع إ¨ من يفعله عنه أو يدفع إ¨ من يفعله عنه أو يدفع إ¨ من يفعله عنه أو يدفع إ¨ من يفعله عنه"""": قال

ّ
ف تر{ًة وجب الفعل فيفعله الووÓن خل
ّ
ف تر{ًة وجب الفعل فيفعله الووÓن خل
ّ
ف تر{ًة وجب الفعل فيفعله الووÓن خل
ّ
ف تر{ة فحينئِذ ìب فعل إذا àن ا�توBَ  """"وÓن خل

¶
خل

Xهذا متعلق بنذر ا�ج، ألنه فيما تقدم  أن يدفع إ¨ من يفعله عنهأن يدفع إ¨ من يفعله عنهأن يدفع إ¨ من يفعله عنهأن يدفع إ¨ من يفعله عنه: ا^ذر، فيفعله الو* أو يدفع إ¨ من يفعله عنه، وقو
ف� هذه ا�الة يفعله الو* أو يدفع إ¨ من يفعله عنه هذا ، أو نذر اعت�فنذر حج تكلم عمن مات وعليه نذر صوم أو 

وهو قد خلف تر{ة يمكن أن Úج ، هللا عç أن أحج ولم Úج حÂ مات مع تمكنه من ا�ج: للحج، فإذا àن قال بالنسبة
 .فحينئٍذ إما أن Úج عنه و¸ه؛ وÓما أن يدفع إ¨ من Úج عنه، عنه منها

يعÑ هذا قضية  "هههههذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمهذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمهذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمهذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصم: : : : ثم قالثم قالثم قالثم قال، ، ، ، ويُدفع s الصوم عن Z يوم طعام مسكyويُدفع s الصوم عن Z يوم طعام مسكyويُدفع s الصوم عن Z يوم طعام مسكyويُدفع s الصوم عن Z يوم طعام مسكy"""": قال
، أما لو فرضنا أنه "هذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه"أو إذا لم يرغب الو* الصيام عنه يُطعم عنه، ، يصام عنه

وبا�ا� ال ي(ع عنه صيام وال ، نذر الصيام وهو مريض ثم استمر به ا�رض حÂ مات فهذا لم يتمكن من صوم ما نذره
 .إطعام

يعÑ لو فرضنا أنه نذر أن يصوم شهراً وÍن مريًضا فشفاه اهللا فتمكن من     """"نه بعضه قنه بعضه قنه بعضه قنه بعضه ق���� ذلك اJعض فقط ذلك اJعض فقط ذلك اJعض فقط ذلك اJعض فقطفلو أمكفلو أمكفلو أمكفلو أمك"""": قال
فهذا أمكنه بعض ا^ذر وهو الع(ة أيام، فحينئٍذ يصام عنه تلك ، صيام ع(ة أيام من ا^ذر، لكنه لم يصم ثم توفاه اهللا

 .األيام الع(ة فقط
 عمرة ا^ذر مثل عمرة ا�ج، يُعتمر عن ا^اذر بالعمرة إذا àن تمكن من العمرة فلم يعÑ """"والعمرة s ذلك �àجوالعمرة s ذلك �àجوالعمرة s ذلك �àجوالعمرة s ذلك �àج"""": : : : قال

    .أو يُدفع إ¨ من يعتمر عنه، يعتمر
    باب صوم ا�طوعباب صوم ا�طوعباب صوم ا�طوعباب صوم ا�طوع    ////            ////


 األول األول األول األول: وضمن هذا اJاب سنت�م عن عدة عنا� 



 ا6ا® ا6ا® ا6ا® ا6ا®فضل ا�طوع،  :العنالعنالعنالعن


 .األيام ال§ يستحب صومها :العنالعنالعنالعن

 األول األول األول األول


    ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوعفضل فضل فضل فضل : : : : العنالعنالعنالعن

ٍٍ فيقوُل اُهللا تعا¨ فيقوُل اُهللا تعا¨ فيقوُل اُهللا تعا¨ فيقوُل اُهللا تعا¨( ( ( ( وفيه فضل عظيم �ديثوفيه فضل عظيم �ديثوفيه فضل عظيم �ديثوفيه فضل عظيم �ديث"""": قال  الصوم فإنه : : : : ÄZ عمل ابِن آدم X ا�سنُة بع( أمثاِ�ا إ¨ سبعمائة ضعفÄZ عمل ابِن آدم X ا�سنُة بع( أمثاِ�ا إ¨ سبعمائة ضعفÄZ عمل ابِن آدم X ا�سنُة بع( أمثاِ�ا إ¨ سبعمائة ضعفÄZ عمل ابِن آدم X ا�سنُة بع( أمثاِ�ا إ¨ سبعمائة ضعٍفٍ
ّ
 الصوم فإنه إال
ّ
 الصوم فإنه إال
ّ
 الصوم فإنه إال
ّ
إال

 .هذا إشارة إ¨ بعض ما ورد s فضل صيام ا�طوع ".".".".وهذه اإلضافة للت(يف وا�عظيموهذه اإلضافة للت(يف وا�عظيموهذه اإلضافة للت(يف وا�عظيموهذه اإلضافة للت(يف وا�عظيم    ))))���� وأنا أجزي به وأنا أجزي به وأنا أجزي به وأنا أجزي به

 ا6ا® ا6ا® ا6ا® ا6ا®


    صومها صومها صومها صومها     األيام ال§ يستحباأليام ال§ يستحباأليام ال§ يستحباأليام ال§ يستحب    ::::العنالعنالعنالعن

S   / يض"""": قالJيض اJيض اJيض اJعلها أيام الليا���� اì شهر، واألفضل أن Z علها أيام اللياويسن صيام ثالثة أيام منì شهر، واألفضل أن Z علها أيام اللياويسن صيام ثالثة أيام منì شهر، واألفضل أن Z علها أيام اللياويسن صيام ثالثة أيام منì شهر، واألفضل أن Z يصوم ثالثة أيام يصوم ثالثة أيام يصوم ثالثة أيام يصوم ثالثة أيام يستحب للشخص أن  "ويسن صيام ثالثة أيام من
، وهذه األيام سواء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو آخره أو فرقها فصام يوما s بداية الشهر ويوما s من Z شهرمن Z شهرمن Z شهرمن Z شهر

X صلâ آخره؛ s شهروسطه ويوما Z عل هذه األيام؛ ،  فضيلة صيام ثالثة أيام منì يض، ولكن األفضل أنJاأليام ا
، يدل Y أنه âصل ا�سماة باأليام اJيض Jياض ¸ا¸ها بالقمر، و` يوم ثالثة ع( ويوم أربعة ع( ويوم Ðسة ع(

 �فهذا يدل Y أنه ) يبايبايبايبا���� من أي الشهر صام من أي الشهر صام من أي الشهر صام من أي الشهر صام    لم يكنلم يكنلم يكنلم يكن( �السنة بصيامها ولو من غ� األيام اJيض ما ورد s مسلم أنه 
àن يصوم ا6الثة أيام أحيانا من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، ولم يكن Úددها s أيام معينة، ففضيلة صيام ثالثة 

اuي استدل مع ذلك أن تكون األيام اJيض s ا�ديث  األفضللكن ، أيام âصل بصيام أيّة أيام ثالثة من أّي أيام الشهر
ٍٍ فصْم ثالثَة َعَ( وأربعَة عَ(  فصْم ثالثَة َعَ( وأربعَة عَ(  فصْم ثالثَة َعَ( وأربعَة عَ(  فصْم ثالثَة َعَ( وأربعَة عَ( : (: (: (: (قال Xقال Xقال Xقال X    ��ا رواه أبو ذر أن ا^Ï �ا رواه أبو ذر أن ا^Ï �ا رواه أبو ذر أن ا^Ï �ا رواه أبو ذر أن ا^Ï : به ا�صنف ر ه اهللا قال إذا ُصْمَت من الّشهِر ثالثَة أيامإذا ُصْمَت من الّشهِر ثالثَة أيامإذا ُصْمَت من الّشهِر ثالثَة أيامإذا ُصْمَت من الّشهِر ثالثَة أياٍمٍ



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                           ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                   مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه                 
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     ....وسميت بيضاً Jياض ¸ا¸ها *ها بالقمروسميت بيضاً Jياض ¸ا¸ها *ها بالقمروسميت بيضاً Jياض ¸ا¸ها *ها بالقمروسميت بيضاً Jياض ¸ا¸ها *ها بالقمر: : : : رواه الfمذي وحسنه، قالرواه الfمذي وحسنه، قالرواه الfمذي وحسنه، قالرواه الfمذي وحسنه، قال    ))))وÐسَة ع(َ وÐسَة ع(َ وÐسَة ع(َ وÐسَة ع(َ 
حُب أن يُعرض عمç ( � لقوX صوم االثنy واmميسصوم االثنy واmميسصوم االثنy واmميسصوم االثنy واmميس    ويسنويسنويسنويسن: قال /   ////

ُ
حُب أن يُعرض عمç هما يومان تعرض فيهما األعمال Y رب العا�y وأ
ُ
حُب أن يُعرض عمç هما يومان تعرض فيهما األعمال Y رب العا�y وأ
ُ
حُب أن يُعرض عمç هما يومان تعرض فيهما األعمال Y رب العا�y وأ
ُ
هما يومان تعرض فيهما األعمال Y رب العا�y وأ

 .رواه اإلمام أ د والنسا� وهو حديث صحيح )وأنا صائموأنا صائموأنا صائموأنا صائمٌٌٌٌ    
UUUU            //// صوم ست من شوالصوم ست من شوالصوم ست من شوالصوم ست من شوال ، ، ، ، Xذلك بقو Y من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ا�هرمن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ا�هرمن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ا�هرمن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ا�هر(: �استدل ا�صنف (

 .أن تكون متتابعة وال يلزم فيها ا�تابعأن تكون متتابعة وال يلزم فيها ا�تابعأن تكون متتابعة وال يلزم فيها ا�تابعأن تكون متتابعة وال يلزم فيها ا�تابع    وهذه األيام يستحبوهذه األيام يستحبوهذه األيام يستحبوهذه األيام يستحبأخرجه مسلم، 
لكن لو صامها وسط شوال أو آخر شوال     """"و{ونها عقب العيد �ا فيه من ا�سارعة إ¨ ا�mو{ونها عقب العيد �ا فيه من ا�سارعة إ¨ ا�mو{ونها عقب العيد �ا فيه من ا�سارعة إ¨ ا�mو{ونها عقب العيد �ا فيه من ا�سارعة إ¨ ا�m، ، ، ، يستحب X تتابعهايستحب X تتابعهايستحب X تتابعهايستحب X تتابعها"""": و�ذا قال

 ".كأنما صام ا�هر"فهذا âصل X الفضيلة ا�ذكورة s ا�ديث و` أنه يكون 
ولكن بالنسبة للتطوع بالست من ، أن الراجح صحة صوم ا�طوع قبل القضاءأن الراجح صحة صوم ا�طوع قبل القضاءأن الراجح صحة صوم ا�طوع قبل القضاءأن الراجح صحة صوم ا�طوع قبل القضاءن ذكرت وهنا أنبه Y قضية و` أنه سبق أ

 �ن استكمل شوال نبه كث� من ا�حقق�à yافظ ابن حجر وغ�ه من الفقهاء Y أن 
ّ
فضيلة صيام الست ال âصل إال

وذلك  )أتبعه بست من شوالأتبعه بست من شوالأتبعه بست من شوالأتبعه بست من شوالمن صام رمضان ومن صام رمضان ومن صام رمضان ومن صام رمضان و(قال s هذا ا�ديث  �، ألنه رمضان أداًء وقضاًء إن àن عليه قضاء
 .الشخص اuي عليه قضاء هو قد صام بعض رمضان، فال يصدق عليه أنه صام رمضان

 ¸صدق عليه 
ً
و�ذا من أراد ا�طوع بصيام ست من شوال، وأراد أن Úوز فضيلتها، فعليه أن يقÝ ما عليه من رمضان أوال

 . أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال
T   / رواه مسلم )"أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا ا�حرمأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا ا�حرمأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا ا�حرمأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا ا�حرم(�ديث     م شهر ا�حرمم شهر ا�حرمم شهر ا�حرمم شهر ا�حرموصووصووصووصو": قال. 

 .ا�طوع ا�طلق أفضله ما àن s شهر ا�حرما�طوع ا�طلق أفضله ما àن s شهر ا�حرما�طوع ا�طلق أفضله ما àن s شهر ا�حرما�طوع ا�طلق أفضله ما àن s شهر ا�حرموا�راد أفضل شهر يُتطوع به àمًال بعد شهر رمضان، 
Ë   / اسع": قال�اسعوآكده العا� ثم ا�اسعوآكده العا� ثم ا�اسعوآكده العا� ثم ا�اسع "وآكده العا� ثم ا�اسع بيوم ?شوراء وا�اسع بيوم ?شوراء وا�اسع بيوم ?شوراء وا�العا� من �رم وهو يسالعا� من �رم وهو يسالعا� من �رم وهو يسالعا� من �رم وهو يس(((( بيوم ?شوراء وا Xلقو ،� :) 

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
ٍٍ ألصومّن  ألصومّن  ألصومّن  ألصومّن ل DْDDD بَقيُت إ¨ قابلْ بَقيُت إ¨ قابلْ بَقيُت إ¨ قابلْ بَقيُت إ¨ قابٍلٍ

 ).إ® أحتسب Y اهللا أن يكفر السنة ال§ قبلهاإ® أحتسب Y اهللا أن يكفر السنة ال§ قبلهاإ® أحتسب Y اهللا أن يكفر السنة ال§ قبلهاإ® أحتسب Y اهللا أن يكفر السنة ال§ قبلها( أنه قال s يوم ?شوراء �، وقد ثبت عن رسول اهللا  ))))ا�اسَع والعاِ�َ ا�اسَع والعاِ�َ ا�اسَع والعاِ�َ ا�اسَع والعاِ�َ 
فهذا يدل Y استحباب صوم ا�اسع  )للللDDDD بقيت إ¨ قابل ألصومن ا�اسع بقيت إ¨ قابل ألصومن ا�اسع بقيت إ¨ قابل ألصومن ا�اسع بقيت إ¨ قابل ألصومن ا�اسع(وقال s هذا ا�ديث اuي أورده ا�صنف 

 .والعا�
 .¸تيقن أنه صام ا�اسع والعا� """"وÓن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام ¸تيقن صومهاوÓن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام ¸تيقن صومهاوÓن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام ¸تيقن صومهاوÓن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام ¸تيقن صومها": ال ا�صنف ر ه اهللاق

نة أن يصوم ا�اسع والعا�s ا�ديث اuي سبقت اإلشارة إ¸ه،     """"وصوم ?شوراء كفارة سنةوصوم ?شوراء كفارة سنةوصوم ?شوراء كفارة سنةوصوم ?شوراء كفارة سنة""""    :قال Äالس s اسع والعا�وا6ابت�نة أن يصوم ا Äالس s اسع والعا�وا6ابت�نة أن يصوم ا Äالس s اسع والعا�وا6ابت�نة أن يصوم ا Äالس s وا6ابت....    
من وسع Y من وسع Y من وسع Y من وسع Y (وهو حديث  ورد فيه حديث ال أصل X، بل �لم يثبت عن الرسول  هذا    """"ويُسن فيه ا�وسعة Y الِعيالِ ويُسن فيه ا�وسعة Y الِعيالِ ويُسن فيه ا�وسعة Y الِعيالِ ويُسن فيه ا�وسعة Y الِعيالِ """": : : : قال 

وقال اإلمام أ د ال أصل X وليس X إسناد ثابت، وقال شيخ اإلسالم ابن     ،،،،)عياX يوم ?شوراء وسع اهللا عليه سائر سنتهعياX يوم ?شوراء وسع اهللا عليه سائر سنتهعياX يوم ?شوراء وسع اهللا عليه سائر سنتهعياX يوم ?شوراء وسع اهللا عليه سائر سنته
 Ï^ا Y تيمية موضوع مكذوب�....    

نة فقط بصيامه، وال بتوسعة،وال بتوسعة،وال بتوسعة،وال بتوسعة،    فا�اصل أن يوم ?شوراء ال nُص بفرح وال �زنفا�اصل أن يوم ?شوراء ال nُص بفرح وال �زنفا�اصل أن يوم ?شوراء ال nُص بفرح وال �زنفا�اصل أن يوم ?شوراء ال nُص بفرح وال �زن Äنما جاءت السÓنة فقط بصيامه،و Äنما جاءت السÓنة فقط بصيامه،و Äنما جاءت السÓنة فقط بصيامه،و Äنما جاءت السÓوما سوى ذلك فهو من وما سوى ذلك فهو من وما سوى ذلك فهو من وما سوى ذلك فهو من  و
    ....اJدعاJدعاJدعاJدع

ã   / وصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جة": قال  Xيارسول يارسول يارسول يارسول : : : : ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيام الع( قالواما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيام الع( قالواما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيام الع( قالواما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيام الع( قالوا( �لقو
رواه  )جل خرج بنفسه وماX فلم يرجع من ذلك بجل خرج بنفسه وماX فلم يرجع من ذلك بجل خرج بنفسه وماX فلم يرجع من ذلك بجل خرج بنفسه وماX فلم يرجع من ذلك ب����ءءءءإال رإال رإال رإال ر، ، ، ، وال ا�هاد s سبيل اهللا تعا¨وال ا�هاد s سبيل اهللا تعا¨وال ا�هاد s سبيل اهللا تعا¨وال ا�هاد s سبيل اهللا تعا¨: : : : اهللا وال ا�هاد s سبيل اهللا، قالاهللا وال ا�هاد s سبيل اهللا، قالاهللا وال ا�هاد s سبيل اهللا، قالاهللا وال ا�هاد s سبيل اهللا، قال

 " اJخاري
وهو ليس خاصاً بالصيام هذا هو أصح حديث ورد s فضل صيام ذي ا�جة، وهو إنما يدل Y فضيلة صيامها بالعموم، 

 .وÓنما هو s فضيلة العمل الصالح عموماً 
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نيدة وهو ُمت�م فيه، ا�ديث s إسناده مقال، وورد عند ؛ فقد ورد إثباته s حديث هُ �وأما صيام ع( ذي ا�جة من فعله 
 ).صائماً الع( قطصائماً الع( قطصائماً الع( قطصائماً الع( قط    �ما رأيت رسول اهللا ما رأيت رسول اهللا ما رأيت رسول اهللا ما رأيت رسول اهللا (مسلم من حديث ?ئشة 

s الع( أخöوا  �بأن ?ئشة أخöت بأنها لم تَر، وأن غ�ها ïن رووا صيامه  �وÌُع بينهما لو صح حديث إثبات صيامه 
 .بما علموا

s وا�اصل أنه لم يثبتs وا�اصل أنه لم يثبتs وا�اصل أنه لم يثبتs ي أورده ا�صنف، صيام األيام الع( حديث خاصصيام األيام الع( حديث خاصصيام األيام الع( حديث خاصصيام األيام الع( حديث خاص    وا�اصل أنه لم يثبتuعموم ا�ديث ا s ي أورده ا�صنفولكنها تدخلuعموم ا�ديث ا s ي أورده ا�صنفولكنها تدخلuعموم ا�ديث ا s ي أورده ا�صنفولكنها تدخلuعموم ا�ديث ا s ما من ما من ما من ما من (وهو  ولكنها تدخل
 .يعÑ الع( )أيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيامأيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيامأيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيامأيام العمل الصالح فيهن أحب إ¨ اهللا من هذه األيام

 .وصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جةوصوم تسع ذي ا�جة: كما سيأ¼ إن شاء اهللا تعا¨، فلهذا قال ا�صنف أما يوم العيد فيحرم صومهأما يوم العيد فيحرم صومهأما يوم العيد فيحرم صومهأما يوم العيد فيحرم صومه
óóóó            //// نما يسن صيامه لغ� ا�اج، وأما ا�اج ، هو آكد األيام الع( بالصيام يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة    """"يوم عرفة لغ� حاج بهايوم عرفة لغ� حاج بهايوم عرفة لغ� حاج بهايوم عرفة لغ� حاج بها    وآكدهوآكدهوآكدهوآكده""""    :قالÓو

بل ورد     s حجته مفطراً، �فالسنة أن يكون مفطراً ¸كون ذلك أقوى X وأعون Y ا�?ء وا�ßع، وقد àن رسول اهللا 
وأما من ، وا�(وع للحاج أن يكون ُمفطراً  )عن صيام يوم عرفة بعرفةعن صيام يوم عرفة بعرفةعن صيام يوم عرفة بعرفةعن صيام يوم عرفة بعرفة    أنه نùأنه نùأنه نùأنه نù(عنه s س0 أ� داود من حديث أ� هريرة 

صوم يوم عرفة أحتسب Y اهللا أن صوم يوم عرفة أحتسب Y اهللا أن صوم يوم عرفة أحتسب Y اهللا أن صوم يوم عرفة أحتسب Y اهللا أن (وقد ورد أنه كفارة لسنتy؛ �ديث ، سوى ا�اج فيسن �م أن يصوموا يوم عرفة
    ....)يكفر السنة ال§ قبله والسنة ال§ بعدهيكفر السنة ال§ قبله والسنة ال§ بعدهيكفر السنة ال§ قبله والسنة ال§ بعدهيكفر السنة ال§ قبله والسنة ال§ بعده

، ا¸وم ا6امن وهو يوم الfوية لم يثبت فضيلٌة خاصٌة بصيامه ،""""وم ا6امنوم ا6امنوم ا6امنوم ا6امنيوم الfوية وهو ييوم الfوية وهو ييوم الfوية وهو ييوم الfوية وهو يويç يوم عرفه s اآلكدية ويç يوم عرفه s اآلكدية ويç يوم عرفه s اآلكدية ويç يوم عرفه s اآلكدية """": قال
وعزاه أل� الشيخ وابن ا^جار من حديث ) صوم يوم الfوية كفارة سنةصوم يوم الfوية كفارة سنةصوم يوم الfوية كفارة سنةصوم يوم الfوية كفارة سنة(وأما ا�ديث اuي أورده s ا�اشية وهو حديث 

 Ï^فهو ال يصح عن ا 
ً
بالكذب، فال تقوم ا�جة بهذا إذ s إسناده �مد سالم ال�Ï وهو متهم  �ابن عباس مرفو?

إنما دلت عليه الفضيلة ، ا�ديث، وبناًء عليه فنقول ا¸وم ا6امن à¸وم السابع والسادس واmامس وسائر أيام الع(
، وبهذا نكون قد انتهينا من بعض األيام ال§ يسن �العامة s ا�ديث ا�تقدم، وليس به فضيلة خاصة ثابتة عن الرسول 

 . صيامها

    ))))SþSþSþSþ((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
    ....نستكمل ما بدأت با�ديث فيه فيما منستكمل ما بدأت با�ديث فيه فيما منستكمل ما بدأت با�ديث فيه فيما منستكمل ما بدأت با�ديث فيه فيما م����، وذلك من خالل عدة عنا�، وذلك من خالل عدة عنا�، وذلك من خالل عدة عنا�، وذلك من خالل عدة عنا�

 .األيام ال§ يكره صومها: العن
 ا6ا®  .أفضل ا�طوع و�طه: العن
 األول
 . األيام ال§ Úرم صومها: العن
 الرابع   . حكم الوصال: العن
 ا6الث

 . م ا�طوع وقضاؤهقطع الصوم ا�فروض، وقطع صو: العن
 اmامس

 األول األول األول األول


    . . . . أفضل ا�طوع و�طهأفضل ا�طوع و�طهأفضل ا�طوع و�طهأفضل ا�طوع و�طه: : : : العنالعنالعنالعن

 .وهو صيام داود عليه السالم """"أن أفضل صوم ا�طوع صوم يوم وفطر يومأن أفضل صوم ا�طوع صوم يوم وفطر يومأن أفضل صوم ا�طوع صوم يوم وفطر يومأن أفضل صوم ا�طوع صوم يوم وفطر يوم"""": ذكر ا�صنف ر ه اهللا
هو هو هو هو ( �: هذا الصيام أمره عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عمر بذلك بأن يصوم يوما ويفطر يوما وقال ويدل Y أفضليةويدل Y أفضليةويدل Y أفضليةويدل Y أفضلية

 .ا�ديث متفق عليه )صيامصيامصيامصيامأفضل الأفضل الأفضل الأفضل ال
و�طُه أن ال يضِعف اJدن حÂ يعجز عما و�طُه أن ال يضِعف اJدن حÂ يعجز عما و�طُه أن ال يضِعف اJدن حÂ يعجز عما و�طُه أن ال يضِعف اJدن حÂ يعجز عما """": : : : وذكر ا�صنف ر ه اهللا أنه يشfط ألفضلية صيام يوم وÓفطار يوم �ط؛ قال

 فf{ه أفضل
ّ
 فf{ه أفضلهو أفضل من الصيام؛ àلقيام �قوق اهللا تعا¨ وحقوق عباده الالزمة، وÓال
ّ
 فf{ه أفضلهو أفضل من الصيام؛ àلقيام �قوق اهللا تعا¨ وحقوق عباده الالزمة، وÓال
ّ
 فf{ه أفضلهو أفضل من الصيام؛ àلقيام �قوق اهللا تعا¨ وحقوق عباده الالزمة، وÓال
ّ
وهذا �ط مهم، ألن بعض ا^اس  """"هو أفضل من الصيام؛ àلقيام �قوق اهللا تعا¨ وحقوق عباده الالزمة، وÓال

م يوم وفطر يوم لكنه يfتب Y ذلك ا�طوع بالصيام إخالل وعجز عما هو أفضل من الصيام àلقيام �قوق قد ينشط لصيا
    .اهللا وحقوق عباده الالزمة
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فشخص يصوم صيام داود عليه السالم لكنه يسبب X عجًزا عن القيام بما فرضه اهللا عز وجل عليه، أو بما وجب للعباد 
ال إذا صام تطو? عجز عن القيام بö وا�يه وخدمتهما والقيام بما Úتاجان إ¸ه، ومن ذلك شخص مث، من حقوق عليه

فإذا àن صومه صوم داود وهو صوم يوم وÓفطار يوم يؤدي إ¨ عجزه عما هو ، وهذا واجب وهو أفضل من صيام ا�طوع
وباب ا�m ، صوم االثنy واmميسأفضل من الصيام فيكون ترك ذلك الصيام أفضل، وX أن يصوم ثالثة أيام من Z شهر وي

 .وهللا ا�مد واسٌع �ن رامه، وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة األيام ال§ يُسن صيامها
    ::::األيام ال§ يُكره صومهااأليام ال§ يُكره صومهااأليام ال§ يُكره صومهااأليام ال§ يُكره صومها    ////            ////
S   / نوا يعظمونه ويفردونه بالصوم    """"ويُكره إفراد رجب بالصومويُكره إفراد رجب بالصومويُكره إفراد رجب بالصومويُكره إفراد رجب بالصوم""""    :قالà كراه، شهر رجب ا�اهليون Y ة و�ذا نص الفقهاء

    .إفراده بالصوم
فإذا صام بعض رجب وأفطر بعضه أو  ،فإن أفطر منه أو صام معه غ�ه زالت الكراهةفإن أفطر منه أو صام معه غ�ه زالت الكراهةفإن أفطر منه أو صام معه غ�ه زالت الكراهةفإن أفطر منه أو صام معه غ�ه زالت الكراهةألن فيه إحياء لشعار ا�اهلية، قالوا 

صام مع رجب شعبان مثال؛ فحينئٍذ تزول الكراهة ألنه لم Úصل إفراد رجب بالصيام اuي Úصل به ا�شابهة ألهل 
Z حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصالة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم Z حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصالة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم Z حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصالة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم Z حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصالة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم "الم ابن تيمية و{ما قال شيخ اإلس، ا�اهلية

، فمن يعتقد أن لرجب مِزي¶ٌة بالصياِم دون غ�ه من الشهور فهذا اعتقاد غ� صحيح ولم يثبت s ذلك حديث" s ا�ديثs ا�ديثs ا�ديثs ا�ديث
 .لكن لو صام منه Y سبيل ا�طوع فهذا ال بأس به إن شاء اهللا تعا¨

ال ال ال ال (: �أن يصوم ا�معة مفردة وال يصوم معها السبت وال يصوم معها اmميس، لقوX  """"وُ{ر·ه إفراد يوم ا�معةوُ{ر·ه إفراد يوم ا�معةوُ{ر·ه إفراد يوم ا�معةوُ{ر·ه إفراد يوم ا�معة"""": : : : قال /   /
 . متفق عليه) تصوموا يوم ا�معة إال وقبلُه يوم أو بعدهُ يومتصوموا يوم ا�معة إال وقبلُه يوم أو بعدهُ يومتصوموا يوم ا�معة إال وقبلُه يوم أو بعدهُ يومتصوموا يوم ا�معة إال وقبلُه يوم أو بعدهُ يومٌٌٌٌ    

ٍٍ    وال وال وال وال ����صوا يوم ا�معة بصوم من صوا يوم ا�معة بصوم من صوا يوم ا�معة بصوم من صوا يوم ا�معة بصوم من ، ، ، ، ال ال ال ال ����صوا ¸لة ا�معة بقيام من بy اللياصوا ¸لة ا�معة بقيام من بy اللياصوا ¸لة ا�معة بقيام من بy اللياصوا ¸لة ا�معة بقيام من بy الليا����(: وعند مسلم بy األيام إال أن يكون s صومبy األيام إال أن يكون s صومبy األيام إال أن يكون s صومبy األيام إال أن يكون s صوٍمٍ
، فإن وافق مثال األيام اJيض يوم ا�معة فإنه يصوم ا�معة وال بأس، ألنه وافق صوًما يصومُه، وقد ورد  )يصومه أحديصومه أحديصومه أحديصومه أحدككككمممم

: : : : ال، قالال، قالال، قالال، قال: : : : أتصومy غداً؟ قالتأتصومy غداً؟ قالتأتصومy غداً؟ قالتأتصومy غداً؟ قالت: : : : قالقالقالقال، ، ، ، الالالال: : : : �ا أصمت أمس؟ قالت�ا أصمت أمس؟ قالت�ا أصمت أمس؟ قالت�ا أصمت أمس؟ قالت: : : : دخل Y ُجَويِرية و` صائمة فقالدخل Y ُجَويِرية و` صائمة فقالدخل Y ُجَويِرية و` صائمة فقالدخل Y ُجَويِرية و` صائمة فقال    �أن ا^Ï أن ا^Ï أن ا^Ï أن ا^Ï (أيضا 
 .ا�ديث رواه اJخاري ،)ييييفأفطرفأفطرفأفطرفأفطر

    .وأما إذا أفرده فهذا هو �ل الكراهة، فهذا يدل Y أن من يصوم ا�معة تطوً? إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فال كراهة
  ما ` ا�كمة من ا^� عن إفراد يوم ا�معة بالصوم؟ما ` ا�كمة من ا^� عن إفراد يوم ا�معة بالصوم؟ما ` ا�كمة من ا^� عن إفراد يوم ا�معة بالصوم؟ما ` ا�كمة من ا^� عن إفراد يوم ا�معة بالصوم؟

عيد األسبوع وألنه أيضاً  الفطر فيه ¸كون أهون عليها،فاْستُِحب  أنه يوم د?ء وذكر وعبادة ا�كمةا�كمةا�كمةا�كمةذكر ا^ووي وغ�ه أن 
 .واألعياد ليست �ًال للصيام

U   / ِض عليكم((((�ديث �ديث �ديث �ديث     إفراد يوم السبتإفراد يوم السبتإفراد يوم السبتإفراد يوم السبتو{ره و{ره و{ره و{ره """"قالfُفيما اف 
ّ
 فيما افfُِض عليكمال تصوموا يوم السبت إال
ّ
 فيما افfُِض عليكمال تصوموا يوم السبت إال
ّ
 فيما افfُِض عليكمال تصوموا يوم السبت إال
ّ
 ".".".".رواه اإلمام أ درواه اإلمام أ درواه اإلمام أ درواه اإلمام أ د) ) ) ) ال تصوموا يوم السبت إال

ألنه ¥الف لألحاديث ، ث شاذوقد قرر Ìاعة من ا�حققy أن هذا ا�دي، هذا ا�ديث �ّل خالٍف من حيث ثبوته
فإن ا^Ï ، ومنها قصة جويرية ثابتة s صحيح اJخاري وسبقت اإلشارة إ¸ه، الصحيحة ا�الة Y جواز صيام يوم السبت

ال تصوموا يوم ال تصوموا يوم ال تصوموا يوم ال تصوموا يوم (وهذا ا�ديث يقول  -وغداً هو السبت-) أتصومy غداً؟: (�ا دخل عليها و` صائمة يوم ا�معة قال �
وظاهره أنه ال يصام إال s فرٍض، وهذا ¥الف للحديث الصحيح ا�ال Y جواز ا�طوع  )ا افfض عليكما افfض عليكما افfض عليكما افfض عليكمالسبت إال فيمالسبت إال فيمالسبت إال فيمالسبت إال فيم

ال يثبت ا�كم ال يثبت ا�كم ال يثبت ا�كم ال يثبت ا�كم : : : : فاألظهر أن هذا ا�ديث شاذ، وبناًء Y ذلكفاألظهر أن هذا ا�ديث شاذ، وبناًء Y ذلكفاألظهر أن هذا ا�ديث شاذ، وبناًء Y ذلكفاألظهر أن هذا ا�ديث شاذ، وبناًء Y ذلكبصيام يوم السبت كحديث جويرية السابق، وبناء Y ذلك 
 فرق بينهما و6Íالثاء واألربعاء صيامه ال بأس به إن شاء فصيام يوم السبت كيوم األحد ال وهو كراهة صيام يوم السبت،وهو كراهة صيام يوم السبت،وهو كراهة صيام يوم السبت،وهو كراهة صيام يوم السبت،

 .اهللا لَضعف ا�ديث ا�ستدل به Y الكراهة
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T   / و{ره صوم يوم ا^�وز وا�هرجانو{ره صوم يوم ا^�وز وا�هرجانو{ره صوم يوم ا^�وز وا�هرجانو{ره صوم يوم ا^�وز وا�هرجان": قال." 
Ë   / عظيم"""": قال�عظيم عيد للكفار أو يوم يفردونه با�عظيم عيد للكفار أو يوم يفردونه با�عظيم عيد للكفار أو يوم يفردونه با�عيد للكفار أو يوم يفردونه با EEEEوووو."."."." 

أوE يوم ، موافقة للمجوس، وهكذا Z عيد للكفاريكره صوم يوم ا^�وز والِمهرجان وهما أعياد ا�جوس، فصومهما 
 يقع الشخص s مشابهة الكفار

ّ
 .يفردونه با�عظيم فيكره أن يُصام من أجل أال

ã   / من شعبان إذا لم يكن غيم وال ¦وهو{ره يوم الشكو{ره يوم الشكو{ره يوم الشكو{ره يوم الشك": قال yمن شعبان إذا لم يكن غيم وال ¦وه، وهذا هو يوم ا6الث yمن شعبان إذا لم يكن غيم وال ¦وه، وهذا هو يوم ا6الث yمن شعبان إذا لم يكن غيم وال ¦وه، وهذا هو يوم ا6الث yهذا تعريف يوم الشك عند  "، وهذا هو يوم ا6الث
وال يدخل s مس( يوم الشك واألحاديث ا^اهية ، اهللا من أن يوم الغيم ي(ع صومه وهذا مبY Ñ ما قرره ر ه، ا�صنف

 .عن صيام يوم الشك
فاألرجح يوم الشك هو فاألرجح يوم الشك هو فاألرجح يوم الشك هو فاألرجح يوم الشك هو وبا�ا� ، ، بل هو أو° أن يُس( يوم شك من يوم صحواألرجح أن يوم الغيم يوم شكاألرجح أن يوم الغيم يوم شكاألرجح أن يوم الغيم يوم شكاألرجح أن يوم الغيم يوم شكلكن تقدم أن 

 . صحواً أم غيماً صحواً أم غيماً صحواً أم غيماً صحواً أم غيماً يوم ا6الثy من شعبان سواء àنت السماء يوم ا6الثy من شعبان سواء àنت السماء يوم ا6الثy من شعبان سواء àنت السماء يوم ا6الثy من شعبان سواء àنت السماء 
� أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم(قال ود¸ل الكراهة قول عمار ���رواه أبو داود والfمذي وصححه  )� من صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد عمن صام ا¸وم اuي يُشك فيه فقد ع

 .اJخاري تعليقاً 

 ا6الث ا6الث ا6الث ا6الث


    ُحكم الوصال ُحكم الوصال ُحكم الوصال ُحكم الوصال : : : : العنالعنالعنالعن

  ماهو الوصال؟ماهو الوصال؟ماهو الوصال؟ماهو الوصال؟ "ويكره الوَِصالويكره الوَِصالويكره الوَِصالويكره الوَِصال"""": قال
يصوم يومy متتابعy من غ� أن يفطر s ، فطريعÑ يواصل الشخص فال ي    """"وهو أن ال يفطر بy ا¸ومy أو األياموهو أن ال يفطر بy ا¸ومy أو األياموهو أن ال يفطر بy ا¸ومy أو األياموهو أن ال يفطر بy ا¸ومy أو األيام"""": قال

 Ï^عنه ا ùا�، هذا مكروه، وقد ن�يصوم ا¸وم ا Âصيامه ح Y الليل فيستمر�. 
فلو واصل الشخص صيامه إ¨ السحر فلما جاء وقت السحر تسحر وصام ا¸وم ا�ا� فهذا  """"وال يُكره إ¨ الّسحروال يُكره إ¨ الّسحروال يُكره إ¨ الّسحروال يُكره إ¨ الّسحر"""": : : : قال

 .ليس مكروهاً 
عن عن عن عن  � s رمضان فواصل ا^اس، فنù رسول اهللاs رمضان فواصل ا^اس، فنù رسول اهللاs رمضان فواصل ا^اس، فنù رسول اهللاs رمضان فواصل ا^اس، فنù رسول اهللا � واصل ا^Ïواصل ا^Ïواصل ا^Ïواصل ا^Ï(: ة حديث ابن عمر ر� اهللا عنه قالود¸ل هذه ا�سأل

س""""، ، ، ، إ® لست مثلكمإ® لست مثلكمإ® لست مثلكمإ® لست مثلكم    ((((    ::::إنك تواصل، قالإنك تواصل، قالإنك تواصل، قالإنك تواصل، قال: : : : الوصال، فقالواالوصال، فقالواالوصال، فقالواالوصال، فقالوا
ُ
طعم وأ

ُ
سإ® أ

ُ
طعم وأ

ُ
سإ® أ

ُ
طعم وأ

ُ
سإ® أ

ُ
طعم وأ

ُ
 .متفق عليه، فهذا يدل Y ا^� عن الوصال) إ® أ

فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إ¨ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إ¨ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إ¨ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إ¨ (سعيًدا مرفوً? قال وأما ا�ديث ا�ال Y جواز ا�واصلة إ¨ السحر فهو حديث أ� 
ومع ذلك فاألفضل والسنة أن يعجل الفطر وأن يفطر إذا غربت الشمس كما تقدم، وأال يواصل حÂ إ¨ السحر، ،  )السحرالسحرالسحرالسحر

 Ï^ألن ذلك ¥الفة لسنة ا� Xكما أ�ح إ¨ ذلك حديث ابن عمر ا�ذكور �فهذا من خصوصياته  �، وأما وصا. 

 الرابع الرابع الرابع الرابع


    األيام ال§ Úَُْرُم صومهااأليام ال§ Úَُْرُم صومهااأليام ال§ Úَُْرُم صومهااأليام ال§ Úَُْرُم صومها: : : : العنالعنالعنالعن

S   / ا?"""": قالÌا? العيدين إÌا? العيدين إÌا? العيدين إÌرم صوم يو���� العيدين إÚرم صوم يووÚرم صوم يووÚرم صوم يووÚو."."."."  
أنه نù عن صوم يوم : �وقد ثبت عن ا^Ï ، يوما العيدين عيد األض# وعيد الفطر يومان Úرم صومهما بإÌاع العلماء

فلو صام يوفلو صام يوفلو صام يوفلو صام يو���� العيدين أو  العيدين أو  العيدين أو  العيدين أو ، وا�ديث s الصحيحy سادسادسادسادوهذا ا^� يقÝ ا�حريم، ويقتÝ أيضا الفوهذا ا^� يقÝ ا�حريم، ويقتÝ أيضا الفوهذا ا^� يقÝ ا�حريم، ويقتÝ أيضا الفوهذا ا^� يقÝ ا�حريم، ويقتÝ أيضا الفالفطر ويوم األض#، 
 .أحدهما فقد أثم ولم يصح صومهأحدهما فقد أثم ولم يصح صومهأحدهما فقد أثم ولم يصح صومهأحدهما فقد أثم ولم يصح صومه

ٍٍ    """": قال  ".".".".ولو s فرضولو s فرضولو s فرضولو s فرٍضٍ
وليس X أن يقÝ فرضه ، إذا أراد الشخص أن يقÝ فرضاً فق� فرضه يوم العيد فهذا ال يصح وال ìزئ عن قضاء فرضه

 .بصوم يوم العيد
ا�ادي ع( وا6ا® : هذا هو ا6ا® من األيام ال§ Úرم صومها و` أيام الت(يق و` """"وÚَرم صيام أيام الت(يقوÚَرم صيام أيام الت(يقوÚَرم صيام أيام الت(يقوÚَرم صيام أيام الت(يق"""": : : : قال /   /
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 .ع( وا6الث ع( من شهر ذي ا�جة
 Xريم صيامها قوâ أيام الت(يق أيام أكل و�ب وذكر هللاأيام الت(يق أيام أكل و�ب وذكر هللاأيام الت(يق أيام أكل و�ب وذكر هللاأيام الت(يق أيام أكل و�ب وذكر هللا(: �ود¸ل (yرم ، رواه مسلم، و` من أعياد ا�سلمÚ واألعياد

سيأ¼ إن شاء اهللا s كتاب ا�ج أن من وجب عليه ، و` صيامها عن دم متعة وقران ةةةةلكن يستث« من ذلك حاللكن يستث« من ذلك حاللكن يستث« من ذلك حاللكن يستث« من ذلك حال، صومها
دم متعة أو قران فإنه إن لم ìد ا�م يصوم ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجع، إذا فرضنا أن الشخص لم يصم األيام ا6الثة 

، و�ذا قال وهذه رخصة خاصةوهذه رخصة خاصةوهذه رخصة خاصةوهذه رخصة خاصة ع( وا6الث ع(، قبل أيام الت(يق فإنه يصومها أيام الت(يق و` ا�ادي ع( وا6ا®
 ".".".".إال عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام الت(يق �ن عدم ا�ديإال عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام الت(يق �ن عدم ا�ديإال عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام الت(يق �ن عدم ا�ديإال عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام الت(يق �ن عدم ا�دي""""    :ا�صنف

رواه     )لم يُرخص s أيام الت(يق أن يصمن إال �ن لم ìد ا�ديلم يُرخص s أيام الت(يق أن يصمن إال �ن لم ìد ا�ديلم يُرخص s أيام الت(يق أن يصمن إال �ن لم ìد ا�ديلم يُرخص s أيام الت(يق أن يصمن إال �ن لم ìد ا�دي(: : : : قول ابن عمر و?ئشة ر� اهللا عنهما ويدل Y ذلكويدل Y ذلكويدل Y ذلكويدل Y ذلك
        اJخاري


 اmامس اmامس اmامس اmامس


 ا�فروضا�فروضا�فروضا�فروضقطع الصوم قطع الصوم قطع الصوم قطع الصوم : : : : العنالعنالعنالعن
 إذا �ع شخص s قضاء رمضان مثًال وهو صوم مفروض، فهل X أن يقطعه بعد أن �ع فيه؟

ٍٍ موسع من صوم أو غ�ه َحُرم قطعه �àضيق فيحرم خروجه من الفرض بال  موسع من صوم أو غ�ه َحُرم قطعه �àضيق فيحرم خروجه من الفرض بال  موسع من صوم أو غ�ه َحُرم قطعه �àضيق فيحرم خروجه من الفرض بال  موسع من صوم أو غ�ه َحُرم قطعه �àضيق فيحرم خروجه من الفرض بال """": قال ا�صنف ر ه اهللا ومن دخل s فرضومن دخل s فرضومن دخل s فرضومن دخل s فرٍضٍ
 """"عذرعذرعذرعذر

X وزì أن يفطر خالل ذلك ا¸وم ويؤجل قضاء ذلك ا¸وم  فهذا شخص عليه قضاء أيام من رمضان، فصام يوًما منها، هل
 إ¨ وقت آخر؟

ألنه àن بإم�نه أن يؤخر هذا القضاء بدل أن يقs Ý  -وÓن àن هذا الفرض ُموسعاً -ما دام دخل s هذا الفرض : نقول
ليس ليس ليس ليس اًء s شهر شعبان، شعبان àن بإم�نه أن يقs Ý ذي القعدة، لكنه اآلن �ع s القضاء s شعبان، فابتدأ صوماً قض

كما أنه لو ضاق ، فحّرم عليه قطعه �àضيقفحّرم عليه قطعه �àضيقفحّرم عليه قطعه �àضيقفحّرم عليه قطعه �àضيق، لكن ما دام �ع فيه لِزم بال(وع، X أن يقطعه ولو àن أصل الفرض موسعاً X أن يقطعه ولو àن أصل الفرض موسعاً X أن يقطعه ولو àن أصل الفرض موسعاً X أن يقطعه ولو àن أصل الفرض موسعاً 
عليه القضاء فإنه Úرم القطع، فلو فرضنا أن شخصاً ب� Y رمضان ا�ا� بعدد األيام ال§ عليه قضاًء، عليه قضاء ع( 

Y رمضان ا�ا� ع( أيام هنا زالت ا�وسعة فصار القضاء s هذه األيام الع( مضيقاً، وبا�ا� Úرم عليه أيام، وب� 
وبا�ا� فليس ، لكن حÂ ولو àن القضاء مازال s السعة فإنه ما دام �ع فإنه يلزم بال(وع، القطع وهذا ال إش�ل فيه

 .X قطعه
ألن اmروج من ُعهدة الواجب متعy، ودخلت ألن اmروج من ُعهدة الواجب متعy، ودخلت ألن اmروج من ُعهدة الواجب متعy، ودخلت ألن اmروج من ُعهدة الواجب متعy، ودخلت """": : : : د¸ل من السنة وÓنما ذكر تعليًال قالا�صنف ر ه اهللا لم يذكر Y ذلك 
 """"فإذا �ع تعينت ا�صلحة s إتمامهفإذا �ع تعينت ا�صلحة s إتمامهفإذا �ع تعينت ا�صلحة s إتمامهفإذا �ع تعينت ا�صلحة s إتمامه، ، ، ، ا�وسعة s وقته رفقاً ومظنة للحاجةا�وسعة s وقته رفقاً ومظنة للحاجةا�وسعة s وقته رفقاً ومظنة للحاجةا�وسعة s وقته رفقاً ومظنة للحاجة

ٌٌ من السنة من السنة من السنة من السنة ، ، ، ، �ب �اباً فناو�ا ت(ب�ب �اباً فناو�ا ت(ب�ب �اباً فناو�ا ت(ب�ب �اباً فناو�ا ت(ب � أن رسول اهللاأن رسول اهللاأن رسول اهللاأن رسول اهللا(هانئ يمكن أن نستدل به s هذه ا�سألة وهو حديث أم  هناك د¸لهناك د¸لهناك د¸لهناك د¸ٌلٌ
وÓن àن تطوً? وÓن àن تطوً? وÓن àن تطوً? وÓن àن تطوً? ، ، ، ، إن àن قضاًء من رمضان فاقÝ يوًما م�نهإن àن قضاًء من رمضان فاقÝ يوًما م�نهإن àن قضاًء من رمضان فاقÝ يوًما م�نهإن àن قضاًء من رمضان فاقÝ يوًما م�نه ( :� فقالفقالفقالفقال، ، ، ، ولكن كرهُت أن أرد¶ سؤركولكن كرهُت أن أرد¶ سؤركولكن كرهُت أن أرد¶ سؤركولكن كرهُت أن أرد¶ سؤرك، ، ، ، إ® صائمةإ® صائمةإ® صائمةإ® صائمة: : : : فقالتفقالتفقالتفقالت

Ýت فال تقÝت فال تقÝت فال تقÝن شئئئئت فال تقÓو Ýن شت فاقÓو Ýن شت فاقÓو Ýن شت فاقÓو Ýإسناده ) فإن شفإن شفإن شفإن شئئئئت فاق s سلسلة األحاديث الصحيحة وذكر أن s ®اJهذا ا�ديث أورده الشيخ األ
 .قهضعفاً، لكنه حسنه أو صححه s �موع طر

 �ُموِجًها االستدالل بأن ا^Ï ، وهذا ا�ديث استدل به بعض أهل العلم àلشوY ®Í أن فرض الصيام ال يلزم بال(وع
ولم ينكر عليها فطرها وقطعها للصوم لو àن فرضا من رمضان، ، إن àن قضاًء من رمضان فاقÝ يوما م�نه: قال �ا

s ®اJخالف ما  لكن الواقع كما نبه الشيخ األ Y فقه هذا ا�ديث، الواقع أن هذا ا�ديث يدل Y مه± s سلسلته
 :استدل به الشوÍ® ر ه اهللا
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 .ليس s ا�ديث د¸ل Y ما قال الشوÍ®، ألن األمر بالقضاء ال يستلزم جواز الفطر ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
، ، ، ، كنت صائمة فأفطرتكنت صائمة فأفطرتكنت صائمة فأفطرتكنت صائمة فأفطرت: : : : وما ذاك؟ فقالتوما ذاك؟ فقالتوما ذاك؟ فقالتوما ذاك؟ فقالت: : : : استغفر استغفر استغفر استغفر ����، فقال، فقال، فقال، فقالإ® أذنبت فإ® أذنبت فإ® أذنبت فإ® أذنبت ف(: أنها قالت s رواية الfمذي وغ�ه ::::األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®

ٍٍ كنِت تقضينه؟ قالت كنِت تقضينه؟ قالت كنِت تقضينه؟ قالت كنِت تقضينه؟ قالت: : : : فقالفقالفقالفقال فهذه قد اعfفت 	طئها وبينت أنه لم يكن قضاًء فال �ال Jيان ا�حريم ) الالالال: : : : أمن قضاءأمن قضاءأمن قضاءأمن قضاٍءٍ
 (: بل إنه ورد s رواية عند أ� داود أنه قال، حينئذٍ 

ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
ضع االستدالل Y و` مو وهذه اللفظة مهمةوهذه اللفظة مهمةوهذه اللفظة مهمةوهذه اللفظة مهمة )فال يßك إن àن تطو?

 (يقول  �لزوم صوم الفرض بال(وع، ألنه 
ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
 فال يßك إن àن تطو?
ً
،  )فال يßك إن àن تطو?

ً
ومفهومه أنه لو ومفهومه أنه لو ومفهومه أنه لو ومفهومه أنه لو ال يßك قطع الصيام إن àن تطو?

يتبy أن هذا ا�ديث د¸ل Y لزوم الصوم ا�فروض بال(وع فيه، وليس يتبy أن هذا ا�ديث د¸ل Y لزوم الصوم ا�فروض بال(وع فيه، وليس يتبy أن هذا ا�ديث د¸ل Y لزوم الصوم ا�فروض بال(وع فيه، وليس يتبy أن هذا ا�ديث د¸ل Y لزوم الصوم ا�فروض بال(وع فيه، وليس ومن هذه الرواية للحديث ، àن فرضاً يßهاàن فرضاً يßهاàن فرضاً يßهاàن فرضاً يßها
 . د¸ال Y عدم اللزومد¸ال Y عدم اللزومد¸ال Y عدم اللزومد¸ال Y عدم اللزوم


 اmامس اmامس اmامس اmامس


    قطع صوم ا�طوع وقضاؤه قطع صوم ا�طوع وقضاؤه قطع صوم ا�طوع وقضاؤه قطع صوم ا�طوع وقضاؤه : : : : تتمة العنتتمة العنتتمة العنتتمة العن

 ".".".".وال يلزم اإلتمام s ا^فل من صوم وصالة ووضوء وغ�هاوال يلزم اإلتمام s ا^فل من صوم وصالة ووضوء وغ�هاوال يلزم اإلتمام s ا^فل من صوم وصالة ووضوء وغ�هاوال يلزم اإلتمام s ا^فل من صوم وصالة ووضوء وغ�ها"""": قال ا�صنف ر ه اهللا
ٌٌ    (: Y ذلك قول ?ئشة ر� اهللا عنها ويدلويدلويدلويدلصوم ا�طوع ال يلزم اإلتمام s حق من �ع فيه،  هدي ^ا حيٌسٌ

ُ
هدي ^ا حيسيا رسول اهللا أ
ُ
هدي ^ا حيسيا رسول اهللا أ
ُ
هدي ^ا حيسيا رسول اهللا أ
ُ
، ، ، ، يا رسول اهللا أ

ِرغغغغِيه فلقد أصبِيه فلقد أصبِيه فلقد أصبِيه فلقد أصب: : : : فقالفقالفقالفقال
َ
ِرأ
َ
ِرأ
َ
ِرأ
َ
أصبح صائماً، فلما أخöته ?ئشة أنه أهدي �ا  �رواه مسلم وغ�ه، فهذا ا^Ï  )فأكلفأكلفأكلفأكل، ، ، ، حُت صائماً حُت صائماً حُت صائماً حُت صائماً أ

 . �حيساً، أفطر 
إذاً  ))))وÓن شاَء حبسهاوÓن شاَء حبسهاوÓن شاَء حبسهاوÓن شاَء حبسها، ، ، ، إِن¶ما َمثَُل صوم ا�طوع َمثَُل الرُّجِل nُرج من ماXِ الصدقة فإن شاَء أمضاهاإِن¶ما َمثَُل صوم ا�طوع َمثَُل الرُّجِل nُرج من ماXِ الصدقة فإن شاَء أمضاهاإِن¶ما َمثَُل صوم ا�طوع َمثَُل الرُّجِل nُرج من ماXِ الصدقة فإن شاَء أمضاهاإِن¶ما َمثَُل صوم ا�طوع َمثَُل الرُّجِل nُرج من ماXِ الصدقة فإن شاَء أمضاها( :وزاد النسا� بإسناد جيد

 Y طوع ال يلزم بال(وعأن هذا ا�ديث د¸ل�طوع ال يلزم بال(وعصوم ا�طوع ال يلزم بال(وعصوم ا�طوع ال يلزم بال(وعصوم ا�وا�صنف ر ه اهللا عمم هذه القضية و` قضية عدم لزوم ا^فل صوم ا ،
، أما إذا àن X غرض صحيح يكره X أن يقطع صالة ا^فل لغ� غرض صحيحيكره X أن يقطع صالة ا^فل لغ� غرض صحيحيكره X أن يقطع صالة ا^فل لغ� غرض صحيحيكره X أن يقطع صالة ا^فل لغ� غرض صحيحلكن ، بال(وع s الصالة والوضوء وغ�ها

 .ن يتم صالته وعبادته عموماً وأما إن لم يكن X غرض فاألو° واألفضل أ، فال بأس من القطع حينئذٍ 
، ألن بعض أهل العلم منع من قطع صوم ) وال تبطلوا أعمالكم( :وهذا ا�ديث يمكن أن Ôعله ¥صصاً لعموم اآلية

 بعموم اآلية
ً
والردة، وY هذا فال يكون بال(ك ) ال تبطلوا أعمالكم(وهذه اآلية قيل s تفس�ها ا�راد ، ا�طوع مستدال

ل Y ا�سألة أصًال، ولو àنت ?مة فحديث ?ئشة يصلح ¥صصاً للعموم، فيدل Y جواز اmروج من صوم s اآلية د¸
 .ا�طوع مÂ شاء الصائم

    ))))����SSSS((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    باب االعت�فباب االعت�فباب االعت�فباب االعت�ف

 .ُحكمه: العن
 ا6ا®               .تعريف االعت�ف: العن
 األول
 مÂ يلزم؟ : العن
 الرابع  .ا�كمة من �عيته: العن
 ا6الث

 . تعy ا�سجد بنذر االعت�ف فيه: العن
 السادس.  �وط صحة االعت�ف: العن
 اmامس

 األول األول األول األول


    تعريف االعت�ف تعريف االعت�ف تعريف االعت�ف تعريف االعت�ف : : : : العنالعنالعنالعن

 :قال الشيخ منصور اJهو¡ ر ه اهللا
ُهمْ {{{{لزوم اللزوم اللزوم اللزوم ال����ء ومنه ء ومنه ء ومنه ء ومنه     ::::االعت�ف لغةً االعت�ف لغةً االعت�ف لغةً االعت�ف لغةً 

¶
ُهمْ  ل
¶
ُهمْ  ل
¶
ُهمْ  ل
¶
ٍٍ ل ْصنَاٍمٍ

َ
 أ

َ
Yَ ْصنَامَفْعُكُفوَن

َ
 أ

َ
Yَ ْصنَامَفْعُكُفوَن

َ
 أ

َ
Yَ ْصنَامَفْعُكُفوَن

َ
 أ

َ
Yَ َفْعُكُفوَن{{{{    

هذا ا�عريف  وم مسلم ?قل ولو ïوم مسلم ?قل ولو ïوم مسلم ?قل ولو ïوم مسلم ?قل ولو ï///ً/ا ال غسل عليه مسجًدا ولو ساعة لطاعة اهللا تعا¨،ًا ال غسل عليه مسجًدا ولو ساعة لطاعة اهللا تعا¨،ًا ال غسل عليه مسجًدا ولو ساعة لطاعة اهللا تعا¨،ًا ال غسل عليه مسجًدا ولو ساعة لطاعة اهللا تعا¨،أي لزأي لزأي لزأي لز" " " " لزوم مسجدلزوم مسجدلزوم مسجدلزوم مسجد""""    ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا
فاالعت�ف ال يصح " لزوم مسلم ?قل ولو ï/ا ال غسل عليه: "واضح s ا�ملة، وتضمن من يصح منه االعت�ف، وهو قال
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اًا، حÂ ولو àن ?قل?قل?قل?قلوال يصح إال من  مسلممسلممسلممسلم إال من اً     .عت�ف يصح من الصغ� ا�م/ كما يصح من اJالغفإن اال صغً�ا ïصغً�ا ïصغً�ا ïصغً�ا ï///ً/اً
Xرج من عليه غسلهذا  وال غسل عليهوال غسل عليهوال غسل عليهوال غسل عليه: وقوn  كشخص جنب مثال، فال يصح منه ابتداء االعت�ف لقول اهللا عز وجل

نتُْم ُسَ�َرى يَايَايَايَا{
َ
َالةَ َوأ  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُسَ�َرىك

َ
َالةَ َوأ  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُسَ�َرىك

َ
َالةَ َوأ  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُسَ�َرىك

َ
َالةَ َوأ  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
ُ  ك  َما َيُقول

ْ
َ َيْعلَُموا ¶Âَح ُ  َما َيُقول
ْ
َ َيْعلَُموا ¶Âَح ُ  َما َيُقول
ْ
َ َيْعلَُموا ¶Âَح ُ  َما َيُقول
ْ
َ َيْعلَُموا ¶Âَح َ ¶Âَح  َ ¶Âَح  َ ¶Âَح  َ ¶Âَح ٍٍ  َ?بِِري َسِبيٍلٍ

¶
 ُجنُباً إِال

َ
 َ?بِِري َسِبيلوَن َوال

¶
 ُجنُباً إِال

َ
 َ?بِِري َسِبيلوَن َوال

¶
 ُجنُباً إِال

َ
 َ?بِِري َسِبيلوَن َوال

¶
 ُجنُباً إِال

َ
  وَن َوال

ْ
 َيْغتَِسلُوا
ْ
 َيْغتَِسلُوا
ْ
 َيْغتَِسلُوا
ْ
 }َيْغتَِسلُوا

 Xَالةَ {وقو  الص¶
ْ
 َيْقَربُوا

َ
َالةَ ال  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
َالةَ ال  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
َالةَ ال  الص¶

ْ
 َيْقَربُوا

َ
وأما لو طرأت ا�نابة  }إال ?بري سبيل حÂ تغتسلواإال ?بري سبيل حÂ تغتسلواإال ?بري سبيل حÂ تغتسلواإال ?بري سبيل حÂ تغتسلوا{أي مواضع الصالة و` ا�ساجد، و�ذا قال  }ال

، ن ìب عليه أن يغتسل ويواصل اعت�فهلك احتالمه ال يبطل اعت�فهY ا�عتكف كما لو احتلم وهو معتكف؛ فإن 
 .واعت�فه صحيح

Xعريف تضمن مسألة فقهية و` ، هذه قضية نقف عندها و` إشارة إ¨ أقل االعت�ف """"ولو ساعةولو ساعةولو ساعةولو ساعة"""": قو�فهذا جزء من ا
لكن ولو �ظة، : ، وبعض الفقهاء قالواوا�صنف ر ه اهللا يصحح االعت�ف ولو àن قدره ساعة مسألة أقل االعت�فمسألة أقل االعت�فمسألة أقل االعت�فمسألة أقل االعت�ف
 .وهذا ظاهر وصحيح ال إش�ل فيه، وظاهره أن اللحظة ال تس( اعت�فًاولو ساعة، : ا�صنف ر ه اهللا قال

    ".".".".ألن مادة لفألن مادة لفألن مادة لفألن مادة لفظظظظ االعت�ف تقتضيه االعت�ف تقتضيه االعت�ف تقتضيه االعت�ف تقتضيه، ، ، ، ` Jث قدر يس` Jث قدر يس` Jث قدر يس` Jث قدر يس(((( مكوثًا عرفًا مكوثًا عرفًا مكوثًا عرفًا مكوثًا عرفًا""""): S(قال s ا�اشية     ما ا�راد بالساعة؟ما ا�راد بالساعة؟ما ا�راد بالساعة؟ما ا�راد بالساعة؟
 Xط يوم أو يوم و¸لةأيضا  ولو ساعةولو ساعةولو ساعةولو ساعةوظاهر قوfأنه ال يش ، Xه قو�وما ذكره ا�صنف ر ة اهللا عليه عدة أدلة من أد

َمَساِجدِ {: سبحانه
ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
ف� إقامة s ا�سجد بنية هو اإلقامة،  ::::والعكوف s اللغةوالعكوف s اللغةوالعكوف s اللغةوالعكوف s اللغة: قالوا }َوال

مع« االعت�ف s اللغة كما تقدم هو لزوم  ويدخل s ذلك الساعة ألنها لزوٌم للمسجد، وهذا هو ا�قرب تس( اعت�فًا
 .ال�ء
، فرُِجَع فيه إ¨ ُعرف وداللة اللفظ ومن لِزم ا�سجد ساعة يطلق لم يرد s الكتاب والسنة ما Úدد أقل االعت�فأنه : وقالوا

 .عليه أنه اعتكف عرفاً ولغةً 
 (: نه قالواستدلوا أيضا بأثر رواه عبد الرازق s ا�صنف عن يعÎ بن أمية أ

ّ
 إ® أمكث s ا�سجد الساعة وما أمكث إال
ّ
 إ® أمكث s ا�سجد الساعة وما أمكث إال
ّ
 إ® أمكث s ا�سجد الساعة وما أمكث إال
ّ
إ® أمكث s ا�سجد الساعة وما أمكث إال

 .وا�ديث رواه عبد الرازق s ا�صنف وصححه بعض أهل العلم) ألعتكفألعتكفألعتكفألعتكف
نذرت أن نذرت أن نذرت أن نذرت أن     إ®(: �واستدل بعضهم �ديث عمر بن اmطاب �ا قال للنÏ ، وبعض العلماء قالوا إن أقل االعت�ف يوم و¸لة 

 ).أوِف بنَذرِكَ أوِف بنَذرِكَ أوِف بنَذرِكَ أوِف بنَذرِكَ (: �وقال X ا^Ï ) ¸لة¸لة¸لة¸لةيوم ويوم ويوم ويوم و(و¯ بعض ألفاظه ) أعتكف ¸لةً أعتكف ¸لةً أعتكف ¸لةً أعتكف ¸لةً 
وهؤالء يَبنُون استدال�م Y أن االعت�ف عبادة، والعبادات توقيفية، وأقل ما ورد به ا^ص ما ورد s حديث عمر وهو  
 .وما àن أقل منه يب" Y أصل ا�ظر وا�وقيف )ا¸وم والليلة(
وأما قصة عمر ر� اهللا عنه فهذه واقعة وقعت لعمر ر� اهللا عنه وهو أنه ، وما قرره ا�صنف ر ه اهللا ïا يظهر أنه وجيه 

 .قد نذر أن يعتكف ¸لة أو يوم و¸لة وهذا ال يدل Y ا�حديد
 Xهذا فما ذكره  """"أنه لم يرد أنه لم يرد أنه لم يرد أنه لم يرد " " " " وأما قو Yبن أمية وهذا يساعده ا�اللة العرفية واللغوية، و Îفقد ورد كما تقدم عن يع

    ....وÓن àن األو° أن ال يقل عن يوم و¸لة خروًجا من اmالفوÓن àن األو° أن ال يقل عن يوم و¸لة خروًجا من اmالفوÓن àن األو° أن ال يقل عن يوم و¸لة خروًجا من اmالفوÓن àن األو° أن ال يقل عن يوم و¸لة خروًجا من اmالفا�صنف ظاهر، 
 Xهذا بيان للغرض من االعت�ف """"لطاعة اهللا تعا¨لطاعة اهللا تعا¨لطاعة اهللا تعا¨لطاعة اهللا تعا¨""""وقو. 


 ا6ا® ا6ا® ا6ا® ا6ا®    


    ::::حكم االعت�فحكم االعت�فحكم االعت�فحكم االعت�ف: : : : العنالعنالعنالعن
ٍٍ إÌاً? لفعله عليه الصالة والسالم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه إÌاً? لفعله عليه الصالة والسالم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه إÌاً? لفعله عليه الصالة والسالم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه إÌاً? لفعله عليه الصالة والسالم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه"""": قال وهو s وهو s وهو s وهو s ، ، ، ، وهو مسنون Z وقتوهو مسنون Z وقتوهو مسنون Z وقتوهو مسنون Z وقٍتٍ

 ".فعله عليه السالم، وآكدهُ s الع( األخ�ةفعله عليه السالم، وآكدهُ s الع( األخ�ةفعله عليه السالم، وآكدهُ s الع( األخ�ةفعله عليه السالم، وآكدهُ s الع( األخ�ةلللل، ، ، ، رمضان آكدرمضان آكدرمضان آكدرمضان آكد
ٌٌ Z s وقت Z s وقت Z s وقت Z s وقتفاالعت�ف ، هذا ال»م تضمن حكم االعت�ف ، وقد نص Y ذلك فقهاء ا�ذاهب األربعة بأنه مستحبمستحبمستحبمستحٌبٌ
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 .s رمضان وغ� رمضانs رمضان وغ� رمضانs رمضان وغ� رمضانs رمضان وغ� رمضانمستحب Z s وقت 
 Ï^رمضان سنًة اعت �أنه اعتكف  �ود¸ل ذلك فعل ا s رمضان، و�ا لم يعتكف s شوال s وألن االعت�ف �كف ،

بث وا�كث s ا�سجد غ� مؤقت
Ä
 .مكث s ا�سجد وقد ورد الfغيب s الل

    : : : : ومن األدلة Y جواز االعت�ف s غ� رمضانومن األدلة Y جواز االعت�ف s غ� رمضانومن األدلة Y جواز االعت�ف s غ� رمضانومن األدلة Y جواز االعت�ف s غ� رمضان
ولو àن نذره  )أوف بنذركأوف بنذركأوف بنذركأوف بنذرك: : : : ����قال إ® نذرت أن أعتكف ¸لًة s ا�سجد ا�رام، قال قال إ® نذرت أن أعتكف ¸لًة s ا�سجد ا�رام، قال قال إ® نذرت أن أعتكف ¸لًة s ا�سجد ا�رام، قال قال إ® نذرت أن أعتكف ¸لًة s ا�سجد ا�رام، قال (: حديث عمر اuي أ�ت إ¸ه سابقاً 

كما أن اآلثار عن الصحابة ر� اهللا عنهم تدل Y جواز االعت�ف s ، بالوفاء بنذره �احاً ليس مستحباً �ا ألزمه هذا مب
منها اآلثار الواردة عن ?ئشة وعن ابن عباس s قضية اشfاط الصوم باالعت�ف أو عدم اشfاطه، ألنه ورد ، غ� رمضان

 بصو(: عن ?ئشة أنها قالت
ّ
 بصوال اعت�ف إال
ّ
 بصوال اعت�ف إال
ّ
 بصوال اعت�ف إال
ّ
، وهذان األثران  )ليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صيام(: ، وورد عن ابن عباس أنه قال) ممممال اعت�ف إال

 �ا àن لقضية اشfاط الصيام أو 
ّ
يدالن Y أنه متقرر عند الصحابة ر� اهللا عنهم أن االعت�ف يصح s غ� رمضان وÓال

وآكد ، �ف هو s رمضان لفعله لكن آكد االعت�عدمه �ال للخالف، ألن رمضان معلوٌم كن¶ه �ل للصيام الواجب، 
كما s الصحيحy من حديث ?ئشة ر� اهللا  Y االعت�ف فيها �و` ال§ واظب ا^Ï  أيام رمضان الع( األواخر

 ).يعتكف الع( األواخر من رمضان حÂ توفاه اهللا عز وجل �àن رسول اهللا (: عنها قالت

 ا6الث ا6الث ا6الث ا6الث


    ا�كمة من م(وعية االعت�ف ا�كمة من م(وعية االعت�ف ا�كمة من م(وعية االعت�ف ا�كمة من م(وعية االعت�ف : : : : العنالعنالعنالعن

 :ذكر العلماء ِحكماً s م(وعية االعت�ف منها
وفيه من القرب ا�كث s بيت اهللا وحبس ا^فس Y وفيه من القرب ا�كث s بيت اهللا وحبس ا^فس Y وفيه من القرب ا�كث s بيت اهللا وحبس ا^فس Y وفيه من القرب ا�كث s بيت اهللا وحبس ا^فس Y ": قال) S(حاشية  /Tóما ذكره صاحب ا�اشية ر ه اهللا صفحة 

اع اع اع اع عبادة اهللا، وقطع العالئق عن اmالئق لالتصال عبادة اهللا، وقطع العالئق عن اmالئق لالتصال عبادة اهللا، وقطع العالئق عن اmالئق لالتصال عبادة اهللا، وقطع العالئق عن اmالئق لالتصال 				دمة اmالق، وÓخالء القلب من الشواغل عن ذكر اهللا، وا�حç بأنودمة اmالق، وÓخالء القلب من الشواغل عن ذكر اهللا، وا�حç بأنودمة اmالق، وÓخالء القلب من الشواغل عن ذكر اهللا، وا�حç بأنودمة اmالق، وÓخالء القلب من الشواغل عن ذكر اهللا، وا�حç بأنو
  ".".".".العبادات ا�حضة من الفكر واuكر وقراءة القرآن والصالة وا�?ء وا�وبة واالستغفار، إ¨ غ� ذلك من أنواع القربالعبادات ا�حضة من الفكر واuكر وقراءة القرآن والصالة وا�?ء وا�وبة واالستغفار، إ¨ غ� ذلك من أنواع القربالعبادات ا�حضة من الفكر واuكر وقراءة القرآن والصالة وا�?ء وا�وبة واالستغفار، إ¨ غ� ذلك من أنواع القربالعبادات ا�حضة من الفكر واuكر وقراءة القرآن والصالة وا�?ء وا�وبة واالستغفار، إ¨ غ� ذلك من أنواع القرب

 Ï^ا�سد مضغة إذا صلحت صلح ا�سد *ه(: �معلوم أن صالح القلب أصٌل لصالح ا�سد كما قال ا s نÓا�سد مضغة إذا صلحت صلح ا�سد *هأال و s نÓا�سد مضغة إذا صلحت صلح ا�سد *هأال و s نÓا�سد مضغة إذا صلحت صلح ا�سد *هأال و s نÓذا ، ، ، ، أال وÓذا وÓذا وÓذا وÓو
وفضول ا�خالطة وفضول ، وصالح القلب Úصل باإلقبال Y اهللا جل وعال ،)أال و` القلبأال و` القلبأال و` القلبأال و` القلب، ، ، ، فسدت فسد ا�سد *هفسدت فسد ا�سد *هفسدت فسد ا�سد *هفسدت فسد ا�سد *ه
ويُْضِعف إقباY X الطاعة واuكر، ومن هنا àنت م(وعية االعت�ف �كون سبباً s صالح ، ال»م ïا يُق= القلب

 .القلب
من أجل ا�فرغ لعبادة اmالق سبحانه  وهذا من االنعزال عن اmلق، يßُب X ِخباء s ا�سجد ¸عتكف فيه �و�ذا àن 

 .وتعا¨
، وهذه ا�كمة أشار �ا رسول اهللا âري ¸لة القدرâري ¸لة القدرâري ¸لة القدرâري ¸لة القدرقضية و` حكمة خاصة باالعت�ف s الع( أيضا  ومن ا�كم s ذلك

 فاعتكف ا^اس معه، متفق عليه، هذا ما يتعلق) فمن أحب أن يعتكف فليعتكففمن أحب أن يعتكف فليعتكففمن أحب أن يعتكف فليعتكففمن أحب أن يعتكف فليعتكف، ، ، ، إنها s الع( األواخرإنها s الع( األواخرإنها s الع( األواخرإنها s الع( األواخر(: عندما قال �
 .با�كمة من م(وعية االعت�ف


 الرابع الرابع الرابع الرابع


    ::::مÂ يكون االعت�ف الزماً مÂ يكون االعت�ف الزماً مÂ يكون االعت�ف الزماً مÂ يكون االعت�ف الزماً : : : : العنالعنالعنالعن
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
قلنا أن االعت�ف سنة أو مستحب لكن لو ُ�ِع فيه فإنه ال ، االعت�ف قرر العلماء أنه ال يلزم بال(وعأقرر هنا أن  ::::أوال

م عليه كذا و{ذا ويمنع من اmروج من ا�سجد إال يلزم بال(وع، وهذا ما قرره Ìهور الفقهاء، وأما قول الفقهاء بأنه Úَرُ 
ألنه إذا استدام نية االعت�ف ومع ذلك nرج مÂ شاء ، �ا ال بُد X منه وما أشبه ذلك، فا�راد ما دام مستديماً نية االعت�ف

عت�ف فال حرج عليه وال إذا أراد أن يقطع االومن اللعب s العبادة والعبث بها، لكن ، فإن هذا من ا�اذ آيات اهللا هزًوا
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 .إثم، ألنه غ� الزم بال(وع
إذا نذر أن ، با^ذربا^ذربا^ذربا^ذريكون الزماً  مÂ يكون االعت�ف الزماً؟مÂ يكون االعت�ف الزماً؟مÂ يكون االعت�ف الزماً؟مÂ يكون االعت�ف الزماً؟هذه قضية " با^ذربا^ذربا^ذربا^ذر    ----أي االعت�ف والصومأي االعت�ف والصومأي االعت�ف والصومأي االعت�ف والصوم----ويلَزَمانه ويلَزَمانه ويلَزَمانه ويلَزَمانه ": قال 

أي بy الصيام  """"معمعمعمعفمن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزمه ا�فمن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزمه ا�فمن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزمه ا�فمن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزمه ا�"""": يعتكف صار االعت�ف الزماً Xُ، فلهذا قال
 ....رواه اJخاري s صحيحهرواه اJخاري s صحيحهرواه اJخاري s صحيحهرواه اJخاري s صحيحه    ).).).).من نذر أن يطيع اهللا فليطعهمن نذر أن يطيع اهللا فليطعهمن نذر أن يطيع اهللا فليطعهمن نذر أن يطيع اهللا فليطعه((((: : : : �و{ذا لو نذر أن يصç معتكفاً و¦وه، لقوX و{ذا لو نذر أن يصç معتكفاً و¦وه، لقوX و{ذا لو نذر أن يصç معتكفاً و¦وه، لقوX و{ذا لو نذر أن يصç معتكفاً و¦وه، لقوX : واالعت�ف وقال

 :هنا مسألة ذكرها ا�صنف ر ه اهللا و`
االعت�ف أن  ال يشfط لصحة ويصح االعت�ف بال صومويصح االعت�ف بال صومويصح االعت�ف بال صومويصح االعت�ف بال صوم: قال ا�صنف ر ه اهللا هل يشfط لصحة االعت�ف الصوم؟هل يشfط لصحة االعت�ف الصوم؟هل يشfط لصحة االعت�ف الصوم؟هل يشfط لصحة االعت�ف الصوم؟

، ، ، ، يا رسول اهللا إ® نذرت s ا�اهلية أن أعتكف ¸لة با�سجد ا�راميا رسول اهللا إ® نذرت s ا�اهلية أن أعتكف ¸لة با�سجد ا�راميا رسول اهللا إ® نذرت s ا�اهلية أن أعتكف ¸لة با�سجد ا�راميا رسول اهللا إ® نذرت s ا�اهلية أن أعتكف ¸لة با�سجد ا�رام: : : : بقول عمربقول عمربقول عمربقول عمريكون ا�عتكف صائماً واستدل Y ذلك 
 Ï^فقال ا Ï^فقال ا Ï^فقال ا Ï^خاري،    ))))أوِْف بنذركأوِْف بنذركأوِْف بنذركأوِْف بنذرك((((: : : : �فقال اJخاري،رواه اJخاري،رواه اJخاري،رواه اJن الصوم �طاً �ا صح اعت�ف الليل"""": : : : قال: وجه االستدالل من ا�ديث رواه اà ن الصوم �طاً �ا صح اعت�ف الليلولوà ن الصوم �طاً �ا صح اعت�ف الليلولوà ن الصوم �طاً �ا صح اعت�ف الليلولوà ولو"""" 

 . وم ليس �ًال للصيامألن الليل كما هو معل
فقد روى اJيه� s سننه بسند صحيح عن ابن عباس ، Y ذلك أيضاً أثر عن ابن عباس اuي أ�ت إ¸ه ومن األدلة

 أن ìعله Y نفسه(: موقوفاً عليه أنه قال
ّ
 أن ìعله Y نفسه إال
ّ
 أن ìعله Y نفسه إال
ّ
 أن ìعله Y نفسه إال
ّ
ٌٌ إال هذان د¸الن يفيدان عدم �طية الصوم s صحة ) ليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صيامليس Y ا�عتكف صياٌمٌ

 .االعت�ف
mا mا mا mا 



    �وط صحة االعت�ف�وط صحة االعت�ف�وط صحة االعت�ف�وط صحة االعت�ف: : : : امسامسامسامسالعنالعنالعنالعن

 بنيّة": قال ا�صنف ر ه اهللا
ّ
 بنيّةوال يصح االعت�ف إال
ّ
 بنيّةوال يصح االعت�ف إال
ّ
 بنيّةوال يصح االعت�ف إال
ّ
 s مسجد، ، ، ، وال يصح االعت�ف إال

ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
 :هذان �طان لصحة االعت�ف "وال يصح إال

ويثاب Y بقائه s ا�سجد مادام هذا ، فلو مكث s ا�سجد بغ� نية االعت�ف لم يصح X اعت�فاً  ا^يةا^يةا^يةا^ية    ////            ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول -
إنما األعمال إنما األعمال إنما األعمال إنما األعمال ((((: : : : �لقوX لقوX لقوX لقوX     ،هللا عز وجل أو بنية اuكر، لكن إذا لم ينِو االعت�ف فال يصح ذلك اعت�فابنية ا�قرب إ¨ ا

 ).).).).با^يات وÓنما ل� امرئ ما نوىبا^يات وÓنما ل� امرئ ما نوىبا^يات وÓنما ل� امرئ ما نوىبا^يات وÓنما ل� امرئ ما نوى
 s مسجد"""": : : : قالقالقالقال ////            ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®-

ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
 s مسجدوال يصح إال
ّ
فال يصح االعت�ف s ا�شاهد ، وما سوى ا�ساجد ال يصح االعت�ف فيها ،،،،""""وال يصح إال

ل هذا من اJدع ا�نكرة ومن الوسائل إ¨ ال(ك، بل يقع كث� من ا�الزمy �لك األHحة s ألوان من أو عند القبور، ب
öال(ك األك. 

ة    ال يصح االعت�ف فيه، مثل ا�صليات مثًال ال§ توجد s بعض ا�وائر ا�كومية ومعد¶
ً
كما أن ما ليس مسجداً �?

البد أن ، فهذه ا�صليات و¦وها ال يصح االعت�ف فيهاأخذ أح�م ا�ساجد، للصالة لكنها ليست مساجد موقوفة وال ت
َمَساِجدِ {لقوX تعا¨ لقوX تعا¨ لقوX تعا¨ لقوX تعا¨ يكون االعت�ف s ا�سجد، وال يعتكف الرجل s بيته 

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
َمَساِجدِ َوأ

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
َمَساِجدِ َوأ

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
َمَساِجدِ َوأ

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
ووجه االستدالل s     }}}}َوأ

لم nتص âريم ا�با�ة فيه، إذ ` �رمة s لم nتص âريم ا�با�ة فيه، إذ ` �رمة s لم nتص âريم ا�با�ة فيه، إذ ` �رمة s لم nتص âريم ا�با�ة فيه، إذ ` �رمة s     فوصف ا�عتكف بكونه s ا�سجد، فلو صح s غ�هافوصف ا�عتكف بكونه s ا�سجد، فلو صح s غ�هافوصف ا�عتكف بكونه s ا�سجد، فلو صح s غ�هافوصف ا�عتكف بكونه s ا�سجد، فلو صح s غ�ها"""": : : : قال) T(ا�اشية رقم 
 .هذا هو وجه االستدالل من اآلية    """"االعت�ف مطلقاً االعت�ف مطلقاً االعت�ف مطلقاً االعت�ف مطلقاً 

ل ذلك " " " " أن ìَُْمع فيه أي أن تقام فيه صالة ا�ماعةأن ìَُْمع فيه أي أن تقام فيه صالة ا�ماعةأن ìَُْمع فيه أي أن تقام فيه صالة ا�ماعةأن ìَُْمع فيه أي أن تقام فيه صالة ا�ماعة"""": قال، ، ، ، تقام فيه صالة Ìاعةتقام فيه صالة Ìاعةتقام فيه صالة Ìاعةتقام فيه صالة Ìاعةهذا ا�سجد يشfط فيه أيضاً أن هذا ا�سجد يشfط فيه أيضاً أن هذا ا�سجد يشfط فيه أيضاً أن هذا ا�سجد يشfط فيه أيضاً أن 
ّ
ل ذلك وَعل
ّ
ل ذلك وَعل
ّ
ل ذلك وَعل
ّ
وَعل

ا�ماعة أو تكرار اmروج إ¸ها كثً�ا مع إم�ن ا�حرز منه، وهو ا�ماعة أو تكرار اmروج إ¸ها كثً�ا مع إم�ن ا�حرز منه، وهو ا�ماعة أو تكرار اmروج إ¸ها كثً�ا مع إم�ن ا�حرز منه، وهو ا�ماعة أو تكرار اmروج إ¸ها كثً�ا مع إم�ن ا�حرز منه، وهو ألن االعت�ف s غ�ه يُفÝ إما إ¨ ترك ألن االعت�ف s غ�ه يُفÝ إما إ¨ ترك ألن االعت�ف s غ�ه يُفÝ إما إ¨ ترك ألن االعت�ف s غ�ه يُفÝ إما إ¨ ترك : ": ": ": "ا�صنف قالا�صنف قالا�صنف قالا�صنف قال
ٍٍ لالعت�ف لالعت�ف لالعت�ف لالعت�ف  .وهذا تعليل واضح وهو مبY Ñ القول الصحيح لوجوب صالة ا�ماعة """"منافمنافمنافمناٍفٍ

يستث« من ذلك من ال تلزمه لكن     """"إال من ال تلزمه ا�ماعة �àرأة وا�عذور والعبد فيصح اعت�فهم Z s مسجدإال من ال تلزمه ا�ماعة �àرأة وا�عذور والعبد فيصح اعت�فهم Z s مسجدإال من ال تلزمه ا�ماعة �àرأة وا�عذور والعبد فيصح اعت�فهم Z s مسجدإال من ال تلزمه ا�ماعة �àرأة وا�عذور والعبد فيصح اعت�فهم Z s مسجد"""": : : : قال
 .فيصح اعت�فهم Z s مسجدو¦وهم  ة �àرأة وا�عذور بfك ا�ماعةا�ماع

 وعرفاً ولغًة؛ فيصح اعت�ف ا�رأة و¦وها فيه إذا àنت تأمن 
ً
فلو àن هناك مسجداً مهجوراً مثًال لكنه يس( مسجداً �?
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- óS - 
 

 ألنه ال ñب عليها صالة ا�ماعة فاعت�فها s ذلك ا��ن ال يؤدي إ¨، Y نفسها
ً
 . �ذوٍر �?

    ....ألن هذا الوقت ال تتخلله صالٌة مفروضٌة �يث يُلزم با�ماعة    """"و{ذا من اعتكف من ال(وق إ¨ الزوال مثالً و{ذا من اعتكف من ال(وق إ¨ الزوال مثالً و{ذا من اعتكف من ال(وق إ¨ الزوال مثالً و{ذا من اعتكف من ال(وق إ¨ الزوال مثالً """"    :قال
وÓن ُسø عند     """"سوى مسجد بيتها، وهو ا�وضع اuي تتخذه لصالتها s بيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكماً سوى مسجد بيتها، وهو ا�وضع اuي تتخذه لصالتها s بيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكماً سوى مسجد بيتها، وهو ا�وضع اuي تتخذه لصالتها s بيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكماً سوى مسجد بيتها، وهو ا�وضع اuي تتخذه لصالتها s بيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكماً """": قال

و�ذا ìوز �ا أن تلبث فيه و` ، ليس مسجداً ال حقيقة وال حكماً وال يأخذ أح�م ا�سجدبعض األعراف مسجداً إال أنه 
 .	الف ا�سجد فال Úل �ائض وال جنب أن يمكث فيه، حائض وجنب

و`  """"ومن ا�سجِد ظهرهُ يعÑ سطحه ورحبتُه ا�حوطةومن ا�سجِد ظهرهُ يعÑ سطحه ورحبتُه ا�حوطةومن ا�سجِد ظهرهُ يعÑ سطحه ورحبتُه ا�حوطةومن ا�سجِد ظهرهُ يعÑ سطحه ورحبتُه ا�حوطة"""": : : : ثم بy ا�صنف ر ه اهللا ما يدخل s ا�سجد من مرافقه، قال
ع اuي يكون أمام ا�سجد، وقيد با�حوطة أي ال§ عليها حائط أو سور، فلو لم تكن �وطًة لم تكن داخلة s ا�تس

 .ا�سجد
فتوسعة ا�سجد تأخذ حكم ا�سجد، هذا ، أي إذا حصلت توسعة للمسجد    """"ومنارته ال§ ` أو بابها فيه وما زيد فيهومنارته ال§ ` أو بابها فيه وما زيد فيهومنارته ال§ ` أو بابها فيه وما زيد فيهومنارته ال§ ` أو بابها فيه وما زيد فيه"""": : : : قال

^ yما يتعلق بقضية �وط االعت�ف وقد تبyا أن لالعت�ف �ط.    

 السادس السادس السادس السادس


    َيَعÄy ا�سجد بنذِر لالعت�ف فيهَيَعÄy ا�سجد بنذِر لالعت�ف فيهَيَعÄy ا�سجد بنذِر لالعت�ف فيهَيَعÄy ا�سجد بنذِر لالعت�ف فيه: : : : العنالعنالعنالعن

�    ----أي االعت�فأي االعت�فأي االعت�فأي االعت�ف----ومن نذره ومن نذره ومن نذره ومن نذره """": قال���ٍٍ غ� ا�ساجد ا6الثة مسجد مكة وا�دينة واألق غ� ا�ساجد ا6الثة مسجد مكة وا�دينة واألق غ� ا�ساجد ا6الثة مسجد مكة وا�دينة واألق غ� ا�ساجد ا6الثة مسجد مكة وا�دينة واألق وأفضلها ا�سجد وأفضلها ا�سجد وأفضلها ا�سجد وأفضلها ا�سجد ، ، ، ، أو الصالة s مسجدأو الصالة s مسجدأو الصالة s مسجدأو الصالة s مسجٍدٍ
����امع الكب� بمدينة الرياض فإنه ال يلزمه، هللا عç أن اعتكف s ا�: أي لو قال "لم يلزمهلم يلزمهلم يلزمهلم يلزمه، ، ، ، ا�رام فمسجد ا�دينة فاألقا�رام فمسجد ا�دينة فاألقا�رام فمسجد ا�دينة فاألقا�رام فمسجد ا�دينة فاألق

 .هللا عç أن أعتكف s ا�سجد ا�رام أو ا�سجد األق� أو ا�سجد ا^بوي فإنه يلزم: لكن لو قال
 Xلقو �صالة s مسجدي هذا خ� من ألف صالة صالة s مسجدي هذا خ� من ألف صالة صالة s مسجدي هذا خ� من ألف صالة صالة s مسجدي هذا خ� من ألف صالة (: �وأفضل ا�ساجد ا�سجد ا�رام ثم ا�سجد ا^بوي ثم ا�سجد األق

 ا�س
ّ
 ا�سفيما سواه إال
ّ
 ا�سفيما سواه إال
ّ
 ا�سفيما سواه إال
ّ
 .رواه ا�ماعة إال أبا داود )جد ا�رامجد ا�رامجد ا�رامجد ا�رامفيما سواه إال

 Xذلك بقو Y عدم لزوم غ� ا�ساجد ا6الثة استدل ا�صنف Y إ¨ ثالثة مساجد ا�سجد (    :�وا�¸ل 
ّ
 إ¨ ثالثة مساجد ا�سجد ال تشد الرحال إال
ّ
 إ¨ ثالثة مساجد ا�سجد ال تشد الرحال إال
ّ
 إ¨ ثالثة مساجد ا�سجد ال تشد الرحال إال
ّ
ال تشد الرحال إال

���� ).ا�رام ومسجدي هذا وا�سجد األقا�رام ومسجدي هذا وا�سجد األقا�رام ومسجدي هذا وا�سجد األقا�رام ومسجدي هذا وا�سجد األق
َ غ�ها بتعيينه""""    :ثم ذكر وجه االستدالل من هذا ا�ديث فقال ¶yغ�ها بتعيينهفلو َيَع َ ¶yغ�ها بتعيينهفلو َيَع َ ¶yغ�ها بتعيينهفلو َيَع َ ¶yإ¸ه واحتاج لشد الرحل إ¸ه    فلو َيَع Ýإ¸ه واحتاج لشد الرحل إ¸هلزمه ا� Ýإ¸ه واحتاج لشد الرحل إ¸هلزمه ا� Ýإ¸ه واحتاج لشد الرحل إ¸هلزمه ا� Ýلكن إن لكن إن لكن إن لكن إن ، ، ، ، لزمه ا�

ٍٍ ال تقام فيه Ìعة ال تقام فيه Ìعة ال تقام فيه Ìعة ال تقام فيه Ìعة ٍٍ لم ìزئه s مسجد لم ìزئه s مسجد لم ìزئه s مسجد لم ìزئه s مسجٍدٍ  ".".".".نذر االعت�ف s جامعنذر االعت�ف s جامعنذر االعت�ف s جامعنذر االعت�ف s جامٍعٍ
هللا عçّ أن أعتكف s ا�امع الكب�؛ نقول ال يلزمه ا�امع الكب� لكن يلزمه : وا�ثال اuي ذكرته هذا الشخص اuي قال

 .مسجد جامع، من أي ا�وامع

    ))))0/0/0/0/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::تتمة باب االعت�فتتمة باب االعت�فتتمة باب االعت�فتتمة باب االعت�ف

و` قضية أن ا�ساجد ا6الثة كما تقدم إذا عينها تلزم با^ذر، و` متفاضلة : وأش� هنا إ¨ تتمة تتعلق بالعن
 السابق
� .كما تقدم، فا�سجد ا�رام هو األفضل ثم ا�سجد ا^بوي ثم ا�سجد األق

فلو نذر مثًال أن يعتكف s ا�سجد األق� جاز أن يعتكف ، هفلو نذر أن يعتكف s ا�فضول منها جاز فيما هو أفضل من 
s ا�سجد ا�رام أو s ا�سجد ا^بوي، لكن لو نذر أن يعتكف s ا�سجد ا�رام لم ìزئه أن يعتكف s ا�سجد ا^بوي 

أن رجًال قال يوم أن رجًال قال يوم أن رجًال قال يوم أن رجًال قال يوم ((((: : : : أو s ا�سجد األق�، ألن ا�سجد ا�رام هو أفضلها، ود¸ل ذلك ما رواه أ د وأبو داود عن جابر
Üِ ها هنا، فسأX فقال: : : : � يا رسول اهللا إ® نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصs ç بيت ا�قدس، فقاليا رسول اهللا إ® نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصs ç بيت ا�قدس، فقاليا رسول اهللا إ® نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصs ç بيت ا�قدس، فقاليا رسول اهللا إ® نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصs ç بيت ا�قدس، فقال: : : : الفتحالفتحالفتحالفتح Üِ ها هنا، فسأX فقالصل· Üِ ها هنا، فسأX فقالصل· Üِ ها هنا، فسأX فقالصل· صل· ها صل· ها صل· ها صل· ها : : : : صل·

    .وهذا حديث صحيح دال Y ا�سألة، إذ االعت�ف مثل الصالة) ) ) ) شأنَك إذنشأنَك إذنشأنَك إذنشأنَك إذن::::هنا، فسأX فقالهنا، فسأX فقالهنا، فسأX فقالهنا، فسأX فقال
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    ::::ففففمن عنا� هذه ا�لقة تتمة �وضوع االعت�من عنا� هذه ا�لقة تتمة �وضوع االعت�من عنا� هذه ا�لقة تتمة �وضوع االعت�من عنا� هذه ا�لقة تتمة �وضوع االعت�
 .وقت دخول الُمْعتََكف واmروج منه: العن
 األول
ما يمنع منه ا�عتِكف وما يباح X وأحوال خروجه من ا�سجد وضمن ذلك قضية االشfاط s االعت�ف : العن
 ا6ا®

 .وأثره
 ....ما يستحب للمعتكف: العن
 الرابع .مبطالت االعت�ف: العن
 ا6الث

 األول األول األول األول


    عتََكف واmُروج منهعتََكف واmُروج منهعتََكف واmُروج منهعتََكف واmُروج منهوقت دخول المُ وقت دخول المُ وقت دخول المُ وقت دخول المُ : : : : العنالعنالعنالعن

ومن نذر اعت�فًا زمنًا معينًا كع( ذي ا�جة دخل ُمعتَكفُه قبل ¸لتِه األو°، فيدخل قبيل غروب ومن نذر اعت�فًا زمنًا معينًا كع( ذي ا�جة دخل ُمعتَكفُه قبل ¸لتِه األو°، فيدخل قبيل غروب ومن نذر اعت�فًا زمنًا معينًا كع( ذي ا�جة دخل ُمعتَكفُه قبل ¸لتِه األو°، فيدخل قبيل غروب ومن نذر اعت�فًا زمنًا معينًا كع( ذي ا�جة دخل ُمعتَكفُه قبل ¸لتِه األو°، فيدخل قبيل غروب """": قال ا�صنف ر ه اهللا
ٍٍ منه، وÓن نذر يوماً دخل قبل  منه، وÓن نذر يوماً دخل قبل  منه، وÓن نذر يوماً دخل قبل  منه، وÓن نذر يوماً دخل قبل ، ، ، ، وخرج من ُمعتكفِه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفِه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفِه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفِه بعد آخره، ، ، ، الشمس من ا¸وم اuي قبلهالشمس من ا¸وم اuي قبلهالشمس من ا¸وم اuي قبلهالشمس من ا¸وم اuي قبله أي بعد غروب الشمس آخر يومأي بعد غروب الشمس آخر يومأي بعد غروب الشمس آخر يومأي بعد غروب الشمس آخر يوٍمٍ

مÂ مÂ مÂ مÂ إذا نذر الشخص أن يعتكف مثًال ع( ذي ا�جة ، هذا يبy وقت دخول الُمعتَكف    """"Â تغرب شمسهÂ تغرب شمسهÂ تغرب شمسهÂ تغرب شمسهفجره وتأخر حفجره وتأخر حفجره وتأخر حفجره وتأخر ح
يدخل قبل ¸لته األو°، يعÑ ¸لة واحدة ذي ا�جة قبل أن تغرب الشمس وتبدأ واحد ذي  ؟يلزمه أن يدخل ا�عتكفيلزمه أن يدخل ا�عتكفيلزمه أن يدخل ا�عتكفيلزمه أن يدخل ا�عتكف

بليلة واحد ذي ا�جة إذا àن نذر أن يعتكف ع( والليلة تبدأ ، فيلزمه اعت�ف األيام والليا�، ا�جة يدخل ُمعتكفه
 .ذي ا�جة، فيدخل قبيل غروب الشمس من ا¸وم اuي قبله كما قال ا�صنف

أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، ألنه بغروب شمس ذلك ا¸وم خرج  "وخرج من ُمعتكفه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفه بعد آخرهوخرج من ُمعتكفه بعد آخره": قال    ومn Âرج؟ومn Âرج؟ومn Âرج؟ومn Âرج؟
 .والليلة تابعة لليوم ا�ا�، ذلك ا¸وم

هللا عç أن : مثًال قال، يعÑ لو قال هللا عçّ أن أعتكف يوماً  "وÓن نذر يوماً دخل قبل فجره وتأخر حÂ تغرب شمسهوÓن نذر يوماً دخل قبل فجره وتأخر حÂ تغرب شمسهوÓن نذر يوماً دخل قبل فجره وتأخر حÂ تغرب شمسهوÓن نذر يوماً دخل قبل فجره وتأخر حÂ تغرب شمسه": لقا
ألن ا¸وم اسم �ا بy طلوع الفجر وغروب ، أعتكف يوم االثنy فإنه يدخل قبل طلوع الفجر، ويتأخر حÂ تغرب الشمس

 .الشمس

 ا6ا® ا6ا® ا6ا® ا6ا®


    تِكف وما يباح X وأحوال خروجه من ا�سجدتِكف وما يباح X وأحوال خروجه من ا�سجدتِكف وما يباح X وأحوال خروجه من ا�سجدتِكف وما يباح X وأحوال خروجه من ا�سجدما يمنع منه الُمعما يمنع منه الُمعما يمنع منه الُمعما يمنع منه الُمع: : : : العنالعنالعنالعن

 �ا ال بد X منه"""": قال ا�صنف ر ه اهللا 
ّ
 �ا ال بد X منهوال nرج ا�عتكف من ُمعتكفه إال
ّ
 �ا ال بد X منهوال nرج ا�عتكف من ُمعتكفه إال
ّ
 �ا ال بد X منهوال nرج ا�عتكف من ُمعتكفه إال
ّ
كإتيانه بمأكل وم(ب لعدم من يأتيه بهما، كإتيانه بمأكل وم(ب لعدم من يأتيه بهما، كإتيانه بمأكل وم(ب لعدم من يأتيه بهما، كإتيانه بمأكل وم(ب لعدم من يأتيه بهما، ، ، ، ، وال nرج ا�عتكف من ُمعتكفه إال

ٍٍ لزمتاه لزمتاه لزمتاه لزمتاه ٍٍ وشهادة وشهادة وشهادة وشهادةٍٍ ٍٍ وَغْسل متنجس Úتاجُه، وÌ ¨Óعة وَغْسل متنجس Úتاجُه، وÌ ¨Óعة وَغْسل متنجس Úتاجُه، وÌ ¨Óعة وَغْسل متنجس Úتاجُه، وÌ ¨Óعٍةٍ نه ا�عتكف من أهم ما يمنع م    """"و{و{و{و{����ء بغتة وبول وء بغتة وبول وء بغتة وبول وء بغتة وبول و!!!!ئط وطهارة واجبةئط وطهارة واجبةئط وطهارة واجبةئط وطهارة واجبٍةٍ
فمن أهم ما يمنع منه ا�عتكف هو ، اmروج، ألن حقيقة االعت�ف كما تقدم تعريفه هو لزوم ا�سجد لطاعة اهللا تعا¨

    ::::لكن اmروج X حاالت، ويمكن أن Ôمل حاالته s ثالثلكن اmروج X حاالت، ويمكن أن Ôمل حاالته s ثالثلكن اmروج X حاالت، ويمكن أن Ôمل حاالته s ثالثلكن اmروج X حاالت، ويمكن أن Ôمل حاالته s ثالثقضية اmروج من ا�سجد، 
  ::::ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°

ً
 أن nرج ألمر البد X منه طبعاً أو �?
ً
 أن nرج ألمر البد X منه طبعاً أو �?
ً
 أن nرج ألمر البد X منه طبعاً أو �?
ً
مثًال أصابته ، قضاء حاجة بول أو !ئط أو ُغسل واجب: مثال ذلك ،أن nرج ألمر البد X منه طبعاً أو �?

جنابة واحتلم وهو معتكف هذا ìوز X أن nرج �ثل هذه األمور، إذا لم يكن ذلك ال�ء اuي ال بد X منه إذا لم 
 .يمكن فعله s ا�سجد

 أن يشfط ذلك s ابتداء كعيادة مريض وشهود جنازة و¦وها، وهذه ال خروجه لطاعة ال ñب عليهخروجه لطاعة ال ñب عليهخروجه لطاعة ال ñب عليهخروجه لطاعة ال ñب عليه ::::ا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انية
ّ
 يفعلها إال

 .فإذا اشfط s ابتداء اعت�فه أن nرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة فله �طه وال nُل ذلك باعت�فه، االعت�ف
فهذه ، كأن nرج للتجارة بيعاً و�اًء، أو nرج �ماع أهله أو ما أشبه ذلك خروجه ألمر يناs االعت�فخروجه ألمر يناs االعت�فخروجه ألمر يناs االعت�فخروجه ألمر يناs االعت�ف ::::ا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ة

 .فليس X أن يفعلها ال ب(ط وال بدون �ط، ولو خرج �ثل هذه األغراض بُطل اعت�فه، األمور ïا يناs حقيقة االعت�ف
 .أن حقيقة االعت�ف كما تقدم هو لزوم ا�سجد: ومن األدلة Y عدم جواز خروج ا�عتكفومن األدلة Y عدم جواز خروج ا�عتكفومن األدلة Y عدم جواز خروج ا�عتكفومن األدلة Y عدم جواز خروج ا�عتكف

 ا: (قول ?ئشة ::::ومن األدلة Y ذلكومن األدلة Y ذلكومن األدلة Y ذلكومن األدلة Y ذلك
ّ
 nرج إال

ّ
نة للمعتكف أال Äلس 

ّ
 nرج إال

ّ
نة للمعتكف أال Äلس 

ّ
 nرج إال

ّ
نة للمعتكف أال Äلس 

ّ
 nرج إال

ّ
نة للمعتكف أال Äمنهلس X منه�ا ال بد X منه�ا ال بد X منه�ا ال بد X ن ، ، ، ، �ا ال بدÍن وÍن وÍن وÍاجة إنسان    �و� 

ّ
 �اجة إنسانال يدخل اJيت إال
ّ
 �اجة إنسانال يدخل اJيت إال
ّ
 �اجة إنسانال يدخل اJيت إال
ّ
 )ال يدخل اJيت إال
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 .متفق عليه، هذا هو األمر األول ïا يمنع منه ا�عتكف
وهذا من باب ا�خصيص بعد ا�عميم، فهذه أنواع من اmروج،     """"وال يعود مريضاً وال يشهد جنازةوال يعود مريضاً وال يشهد جنازةوال يعود مريضاً وال يشهد جنازةوال يعود مريضاً وال يشهد جنازة""""    :قال ا�صنف ر ه اهللا

    .نازة إال إذا اشfط s ابتداء اعت�فه كما تقدمليس للمعتكف أن يعود مريضاً وال يشهد ج
فإذا نذر أن يعتكف وÍن االعت�ف الواجب عليه متتابع فليس ، ولو àن االعت�ف واجباً عليه كما تقدم s قضية ا^ذر

علم بأن  فلو تعy عليه كأن يكون، أن يعود مريضاً وال يشهد جنازًة مطلقاً، ما لم يتعy عليه لعدم وجود من يقوم به
فإذا àن ا�ال ، فالن مات وال يوجد أحد يعلم �اX ¸قوم بالواجب بشأنه من ñه/ه وتغسيله وتكفينه والصالة عليه

كذلك فإن هذا الفرض الكفا� يص� فرضاً عينياً Y ذلك الشخص ما دام يعلم أن غ�ه ال يقوم به، وبا�ا� نقول �ذا 
 .ن �رج �جهز ذلك ا�يت وال nُل ذلك باعت�فك ولو لم تشfطìوز لك بل ìب عليك أا�عتكف 

 .يعÑ إذا اشfط الشخص s ابتداء اعت�فه خروج لزيارة مريض أو لشهود جنازة فال بأس "إال أن يشfطإال أن يشfطإال أن يشfطإال أن يشfط"""": : : : قال
ٍٍ لم تتعy  لم تتعy  لم تتعy  لم تتعy """": قال عليه، وهكذا أيضاً عليه، وهكذا أيضاً عليه، وهكذا أيضاً عليه، وهكذا أيضاً إال أن يشfط s ابتداء اعت�فه اmروج إ¨ عيادة مريض أو شهود جنازة، و{ذا Z قربةإال أن يشfط s ابتداء اعت�فه اmروج إ¨ عيادة مريض أو شهود جنازة، و{ذا Z قربةإال أن يشfط s ابتداء اعت�فه اmروج إ¨ عيادة مريض أو شهود جنازة، و{ذا Z قربةإال أن يشfط s ابتداء اعت�فه اmروج إ¨ عيادة مريض أو شهود جنازة، و{ذا Z قربٍةٍ

هذه قضية     """"ال اmروج للتجارة وال ا�كسب بالصنعة s ا�سجد وال اmروج �ا شاءال اmروج للتجارة وال ا�كسب بالصنعة s ا�سجد وال اmروج �ا شاءال اmروج للتجارة وال ا�كسب بالصنعة s ا�سجد وال اmروج �ا شاءال اmروج للتجارة وال ا�كسب بالصنعة s ا�سجد وال اmروج �ا شاء، ، ، ، ما X منه بُد كعشاء ومبيت s بيتهما X منه بُد كعشاء ومبيت s بيتهما X منه بُد كعشاء ومبيت s بيتهما X منه بُد كعشاء ومبيت s بيته
 .االشfاط s االعت�ف وما يفيد فيه االشfاط وما ال يفيد

    ::::ا�صنف ر ه اهللا بyّ أن االشfاط s االعت�ف يفيد s أمرينا�صنف ر ه اهللا بyّ أن االشfاط s االعت�ف يفيد s أمرينا�صنف ر ه اهللا بyّ أن االشfاط s االعت�ف يفيد s أمرينا�صنف ر ه اهللا بyّ أن االشfاط s االعت�ف يفيد s أمرين
، مثل زيارة قريب أو عيادة مريض أو شهود جنازة، فهذه *ها قُرب لم تتعy عليه، القربة ال§ لم تتعy عليهالقربة ال§ لم تتعy عليهالقربة ال§ لم تتعy عليهالقربة ال§ لم تتعy عليه ::::للللاألمر األواألمر األواألمر األواألمر األو

 .جاز X ذلك ولم يُبطل ذلك اعت�فه، فإذا اشfط s ابتداء اعت�فه أن nرج �ا
شاء ومبيت s بيته فلو اشfط s ابتداء كع: ماX منه بدماX منه بدماX منه بدماX منه بد -أي االشfاط s االعت�ف-ïا يفيد فيه االعت�ف     األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®

 .اعت�فه أن يتعs 3 بيته أو أن يبيت s بيته فله �طه
اmروج للتجارة وا�كسب بالصنعة s : ، مثلما يناs حقيقة االعت�ف منافاة ظاهرةما يناs حقيقة االعت�ف منافاة ظاهرةما يناs حقيقة االعت�ف منافاة ظاهرةما يناs حقيقة االعت�ف منافاة ظاهرةفهو  وأما ما ال يفيد فيه االعت�فوأما ما ال يفيد فيه االعت�فوأما ما ال يفيد فيه االعت�فوأما ما ال يفيد فيه االعت�ف

فهذه األمور ال يُفيد فيها ال(ط �نافاتها �قيقة االعت�ف، واmروج كما أ�ت �با�ة أهله أو ما أشبه ذلك، ، ا�سجد
فإذا اشfط أن nرج �ا ، وهكذا لو اشfط اmروج �ا شاء هذا يناs حقيقة االعت�ف ألن حقيقة االعت�ف لزوم ا�سجد

 .شاء فهذا �ط غ� صحيح وليس X أثر، ألن اmروج �ا شاء يناs حقيقة االعت�ف

 ا6ا ا6ا ا6ا ا6ا


    مبطالت االعت�ف مبطالت االعت�ف مبطالت االعت�ف مبطالت االعت�ف : : : : لثلثلثلثالعنالعنالعنالعن

ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه 				روجه روجه روجه روجه : : : : قالوÓن وطوÓن وطوÓن وطوÓن وطئئئئ ا�عتكف s فرج أو أنزل بمبا�ة دونه فسد اعت�فه،  ا�عتكف s فرج أو أنزل بمبا�ة دونه فسد اعت�فه،  ا�عتكف s فرج أو أنزل بمبا�ة دونه فسد اعت�فه،  ا�عتكف s فرج أو أنزل بمبا�ة دونه فسد اعت�فه، """": : : : قال ا�صنف ر ه اهللا
هذه مبطالت االعت�ف، فمن مبطالت االعت�ف الوطء s الفرج، فلو وطئ ا�عتكف زوجته s     """"�ا X منه بد ولو قل�ا X منه بد ولو قل�ا X منه بد ولو قل�ا X منه بد ولو قل
َمَساِجدِ {ويدل Y ذلك اآلية ، فرجها بطل اعت�فه

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
هذه اآلية فيها ا^�، وا^� يقتÝ  }َوال

    .فلو ارتكب هذا ا^� فسد اعت�فه، ا�حريم ويقÝ أيًضا الفساد
نص Y ذلك الفقهاء s ا�ذاهب  يعÑ أنزل بمبا�ة دون الفرج، أيضا يفسد اعت�فه، وقد """"أو أنزل بمبا�ة دونهأو أنزل بمبا�ة دونهأو أنزل بمبا�ة دونهأو أنزل بمبا�ة دونه"""": قال

َمَساِجدِ {األربعة لظاهر اآلية 
ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
َمَساِجدِ َوال

ْ
نتُْم َ?ِكُفوَن sِ ال

َ
وُهن¶ َوأ  ُيبَاِ�ُ

َ
 .وÌهور ا�ف�ين  لوا ا�با�ة Y ا�ماع }َوال

اد ا�ماع أو ما ر ه اهللا X اختيار s هذه القضية، حيث اختار وقرر ما ذكر Ìهور ا�ف�ين ثم قال ا�ر وابن جرير الطöيوابن جرير الطöيوابن جرير الطöيوابن جرير الطöي
وأما ا�با�ة لغ� شهوة فهذه ال تؤثر ، ويدخل s ذلك ا�با�ة إذا حصل معها إنزال، قام مقام ا�ماع ïا أوجب غسًال إìابه

األظهر أنها ال تبطل االعت�ف  هل تبطل االعت�ف؟هل تبطل االعت�ف؟هل تبطل االعت�ف؟هل تبطل االعت�ف؟لكن ، وأما ا�با�ة لشهوة من غ� إنزال ف� حرام، s االعت�ف
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s تفس�هألنها ال تدخل s ما ذكره ابن جرير ر ه اهللا Y داللة اآلية . 
تقدم ال»م Y مسألة اmروج وأنها تناs االعت�ف، إذ االعت�ف  "ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه ويبطل أيضاً اعت�فه 				روجه �ا X منه بد ولو قلروجه �ا X منه بد ولو قلروجه �ا X منه بد ولو قلروجه �ا X منه بد ولو قل": قال

 .ل فإن اعت�فه يبطلفإذا خرج �ا X منه بد ولو àن خروجه قلي، لزوم ا�سجد، وتقدم ذكر حديث ?ئشة s هذا

 الرابع الرابع الرابع الرابع


    ما يستحب للمعتكفما يستحب للمعتكفما يستحب للمعتكفما يستحب للمعتكف: : : : العنالعنالعنالعن

من حسن إسالِم من حسن إسالِم من حسن إسالِم من حسن إسالِم ((((: : : : ويستحب اشتغاX بالقرب من صالة وقراءة وذكر و¦وها واجتناب ماال يعنيه لقوX عليه السالمويستحب اشتغاX بالقرب من صالة وقراءة وذكر و¦وها واجتناب ماال يعنيه لقوX عليه السالمويستحب اشتغاX بالقرب من صالة وقراءة وذكر و¦وها واجتناب ماال يعنيه لقوX عليه السالمويستحب اشتغاX بالقرب من صالة وقراءة وذكر و¦وها واجتناب ماال يعنيه لقوX عليه السالم:"قال
الة والقراءة فيستحب للمعتكف أن يشغل وقته بطاعة اهللا عز وجل وبالعبادات ا�حضة، مثل الص "))))ا�رء تر{ه ما ال يعنيها�رء تر{ه ما ال يعنيها�رء تر{ه ما ال يعنيها�رء تر{ه ما ال يعنيه

 ).من ُحسن إسالم ا�رء تر{ُه ماال يعنيهمن ُحسن إسالم ا�رء تر{ُه ماال يعنيهمن ُحسن إسالم ا�رء تر{ُه ماال يعنيهمن ُحسن إسالم ا�رء تر{ُه ماال يعنيه( �وينب� X أن ìتنب ما ال يعنيه لقوX ، واuكر و¦وها
هذا ورد من فعل  "ااااوال بأس أن تزوره زوجته s ا�سجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غ�ه ما لم يتوال بأس أن تزوره زوجته s ا�سجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غ�ه ما لم يتوال بأس أن تزوره زوجته s ا�سجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غ�ه ما لم يتوال بأس أن تزوره زوجته s ا�سجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غ�ه ما لم يتثثثثذ بذ بذ بذ ب����ء منهء منهء منهء منه:"قال 

 Ï^نت تصلح رأسه ف �، فإن صفية زوجته أتته وهو معتكف �اà وهو معتكف، فهذا �حادثها، و?ئشة ر� اهللا عنها 
 .جائز ب(ط أال يتثذ من الزوجة ب�ء من ألوان االستمتاع

ìوز X أن يتحدث مع من يزوره أو يأتيه، �ا أسلفت من زيارة صفية ر�     """"وX أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكcِ وX أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكcِ وX أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكcِ وX أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكcِ """": : : : قال
، لكن ال ينب� للمعتكف أن يكc من األحاديث، ألن هذا يناs �معتكف و�ادثته �ا وهو  �اهللا عنها لرسول اهللا 

    . ا�قصود من االعت�ف وهو االنعزال واالنقطاع عن اmالئق لالتصال 	دمة اmالق جل وعال، أو للتعبد للخالق جل وعال
 s ة ال»م هذا يُضعف تأث� االعت�فc}إصالح قلبه، و�ذا مر معنا أنه فانشغال ا�عتكف باألحاديث و�  X بßُن يà

àن أيضاً  �خباء، مع أن ا�سجد Úصل به االعت�ف واالنعزال عن اmلق s معايشهم وñارتهم وأمور دنياهم، إال أنه 
Y أن فينب� للمعتكف أن Úرص ، إمعاناً s االنعزال عن اmلق وا�فرغ لطاعة اهللا عز وجل يßب X خباء s ا�سجد

 .يعمر اعت�فه بذكر اهللا جل وعال
الصمت قد يكون خ�اً وقد يكون ، فالصمت ليس عبادة s ذاته    """"ويكره الصمت إ¨ الليل وÓن نذرهُ لم يف بهويكره الصمت إ¨ الليل وÓن نذرهُ لم يف بهويكره الصمت إ¨ الليل وÓن نذرهُ لم يف بهويكره الصمت إ¨ الليل وÓن نذرهُ لم يف به"""": : : : قالقالقالقال

كما أن ال»م ليس مذموماً *ه، فمن ، �اً، فالسكوت عن ا�ق من� عنه، فقد يأثم اإلنسان إذا سكت عن ا^طق بواجب
ما هو م(وع وجوًبا أو استحبابًا، لكن ا�عبد بالصمت uات الصمت هذا ليس م(وع، فمن صمت يوًما أو نذر  ال»م

    . أن يصمت فإنه ال ي� بهذا ا^ذر ألن الصمت ليس عبادة
 هذا مبY Ñ قضية أن االعت�ف يصح ولو �ظة أو    """"وينبوينبوينبوينب���� �ن قصد ا�سجد أن ينوي االعت�ف مدة Jثه فيه �ن قصد ا�سجد أن ينوي االعت�ف مدة Jثه فيه �ن قصد ا�سجد أن ينوي االعت�ف مدة Jثه فيه �ن قصد ا�سجد أن ينوي االعت�ف مدة Jثه فيه""""    :قال

وقال الشيخ من قصد ا�سجد وقال الشيخ من قصد ا�سجد وقال الشيخ من قصد ا�سجد وقال الشيخ من قصد ا�سجد """": : : : قالقالقالقال) U(لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية X رأي s هذه القضية مذكور s حاشية رقم ، �ظات
، فإنه وأصحابه àنوا يصلون �وهذا مبY Ñ أن هذا لم يُنقل عن ا^Ï     """"لصالة أو غ�ها ال ينوي االعت�ف مدة Jثه فيهلصالة أو غ�ها ال ينوي االعت�ف مدة Jثه فيهلصالة أو غ�ها ال ينوي االعت�ف مدة Jثه فيهلصالة أو غ�ها ال ينوي االعت�ف مدة Jثه فيه

 وال �s ا�سجد ولم يرغبهم 
ً
    . فعًال s قضية أن ينووا االعت�ف *ما دخلوا ا�سجد للصالةال قوال

أو ساعتy أو  وقد تقدم أن أقل االعت�ف ساعة، فلو دخل شخص ا�سجد للصالة ونوى أن يمكث بعد الصالة ساعة
ولم يُنقل  �أما أن ينوي *ما دخل لفريضة االعت�ف؛ فهذا لم يُنقل عن رسول اهللا ، ثالث فال بأس أن ينوي االعت�ف

�mا Y عن الصحابة ر� اهللا عنهم، وهم أحرص ا^اس. 
فإذا ، اJيع وال(اء ال يصح للمعتكف وال لغ� ا�عتكف "وال ìوز اJيع وال ال(اء فيه للمعتكف وغ�ه وال يصحوال ìوز اJيع وال ال(اء فيه للمعتكف وغ�ه وال يصحوال ìوز اJيع وال ال(اء فيه للمعتكف وغ�ه وال يصحوال ìوز اJيع وال ال(اء فيه للمعتكف وغ�ه وال يصح": قال

لغرض ا�جارة بل �اجة فيجوز  وأما إذا àن اJيع أو ال(اء ال، àن لغرض ا�جارة فإنه �رم مطلقاً من أجل االعت�ف
خارج ا�سجد وليس داخل ا�سجد، فال بأس أن nرج من أجله، لو احتاج إ¨ سfةٍ مثًال وهو s ا�سجد فال بأس أن 
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nرج، ألن هذا خروج �ا ال بد X منه فيخرج ويشfي سfة وال يؤثر ذلك s االعت�ف، وهكذا لو احتاج إ¨ أن nرج 
 .هذا خروج �ا ال بد X منه وهو جائزليشfي طعاًما ف

    ))))S/S/S/S/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ا�جا�جا�جا�ج    أح�مأح�مأح�مأح�موووو    ا�ناسكا�ناسكا�ناسكا�ناسك    كتابكتابكتابكتاب

 Ìيع ل(ح يك� ال ا�تب� ا�لقات عدد أن إ¨ نظرا ،كتابه s اJهو¡ منصور الشيخ ذكرها ال§ ا�سائل أبرز Y أقت
س
 .االستيعاب وجه Y اهللا ر ه الشيخ ذكره ما

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / هو ا�ج حكم /   /  .والعمرة ا�جو ا�ناسك عريفت�ا�ين من م�. 

U   / ا�كمة s ا�ج م(وعية.   T   / العمرة حكم. 
Ë   / أقسامهو ا�ج وجوب �وط.  ã   / ا�ج وجوب Y الفور. 
ó   / حج قضية Ïأح�مهبعض و الص.  

SSSS            ////    ا�ناسكا�ناسكا�ناسكا�ناسك    تعريفتعريفتعريفتعريف        
    متعبداتمتعبداتمتعبداتمتعبدات    YYYY    إطالقهاإطالقهاإطالقهاإطالقها    غلبغلبغلبغلب، و، و، و، وتعبدتعبدتعبدتعبد: : : : تنسكتنسكتنسكتنسك: : : : يقاليقاليقاليقال    ،،،،ا�عبدا�عبدا�عبدا�عبد    هوهوهوهووووو    –{{{{����هاهاهاهاوووو    السyالسyالسyالسy    بفتحبفتحبفتحبفتح–ككككمنسِ منسِ منسِ منسِ ////                ككككمنسَ منسَ منسَ منسَ     ÌعÌعÌعÌع    """": ا�صنف قال

        ....""""اuبيحةاuبيحةاuبيحةاuبيحة    ̀̀̀`وووو    النسيكةالنسيكةالنسيكةالنسيكة    منمنمنمن    األصلاألصلاألصلاألصل    ssss    ا�نسكا�نسكا�نسكا�نسكوووو    ،،،،ا�جا�جا�جا�ج
، ، ، ، القصدالقصدالقصدالقصد: : : : لغةلغةلغةلغة    هوهوهوهو، و، و، و، وا�جرةا�جرةا�جرةا�جرة    YYYY    تسعتسعتسعتسع    سنةسنةسنةسنة    فرضفرضفرضفرض، ، ، ، ا�جةا�جةا�جةا�جة    ذيذيذيذي    شهرشهرشهرشهر    عكسعكسعكسعكس، ، ، ، األشهراألشهراألشهراألشهر    ssss    ا�اءا�اءا�اءا�اء    بفتحبفتحبفتحبفتح    ججججا�َ ا�َ ا�َ ا�َ وووو"""": فقال ا�ج عرف ثم
  """"¥صوص¥صوص¥صوص¥صوص    زمنزمنزمنزمن    ssss    صصصص¥صو¥صو¥صو¥صو    لعمللعمللعمللعمل    مكةمكةمكةمكة    قصدقصدقصدقصد: : : : �?�?�?�?وووو
     """"¥صوص¥صوص¥صوص¥صوص    وجهوجهوجهوجه    YYYY    اJيتاJيتاJيتاJيت    زيارةزيارةزيارةزيارة: : : : �?�?�?�?، و، و، و، والزيارةالزيارةالزيارةالزيارة: : : : لغةلغةلغةلغة    والعمرةوالعمرةوالعمرةوالعمرة"""": فقال العمرة عرف ثم
 .العمرةو با�ج تتعلق أح�م من اهللا شاء إن سيأ¼ ما خالل من أكö بش� ستتضحو ،هللا شاء إن واضحة ا�عاريف هذه و
        ا�ينا�ينا�ينا�ين    منمنمنمن    م��هم��هم��هم��هوووو    ا�جا�جا�جا�ج    حكمحكمحكمحكم    ////            ////

 اإلسالم أرÍن من اmامس الر{ن هوو ،ا�سلمy بإÌاع سالماإل فروض من فرض ا�ج
· { عالو جل اهللا قال ذلك Y األدلة من- · َوِهللا · َوِهللا · َوِهللا      َوِهللا

َ
Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ     اِس¶̂ ̂¶اِس ا ̂¶اِس ا ̂¶اِس ا َيِْت     ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ     ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jْهِ     اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ     َمِن َمِن َمِن َمِن     ا

َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
َفرَ     َوَمنَوَمنَوَمنَوَمن    َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً     إِ¸ َفرَ َ َفرَ َ GG        اهللاهللاهللاهللا    فَإِن¶ فَإِن¶ فَإِن¶ فَإِن¶     كككَكَفرَ َ GGÑَِغÑَِغÑَِغÑَِعِن َعِن َعِن َعِن     َغ    

 َyَعالَِم
ْ
َعالَِمyَ ال
ْ
َعالَِمyَ ال
ْ
َعالَِمyَ ال
ْ
  }ال
 اJيت حج منها وذكر )ÐسÐسÐسÐس    YYYY    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    بÑبÑبÑبÑ( :� قوXو) فحجوافحجوافحجوافحجوا    ا�جا�جا�جا�ج    عليكمعليكمعليكمعليكم    رضرضرضرضفففف    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن(: � قوX السنة أدلة من-
 .بالßورة اإلسالم دين من ا�علومة األمور من ا�ج فرضية فإن �ذاو ا�ج فرضية Y ا�سلمون أÌعو
UUUU            ////    ا�جا�جا�جا�ج    م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    منمنمنمن    ا�كمةا�كمةا�كمةا�كمة::::    

 :ومن أبرز ما يظهر ،نهام شيئا نعلم قدو منها كث� علينا án قد، عظيمة �كم �ع ا�ج
 ا�ج مناسك من أو ا�ج متعبدات من كث�ا فإن ،مع« X ا��ف يعقل ال �ا وجل عز هللا تعبدا ا�طلق االنقياد ظهور-
 اذه s يطوف الشخص فكون ،ظاهرة حكمة �ا يدرك ال العقل ألن ،جلو عز هللا اmالص ا�عبد فيها يظهر ا�ج أعمالو

 ا��ن ذلك من ينتقلو ا��ن ذلك s يبيت ثم ،�حدد العدد بذلك اmاص ا��ن ذلك s يسH ثم ا�حدد العدد بذلك ا��ن
 ` ا�قييداتو ا�حديدات هذه ،�دد م�ن ¯و �دد بعدد ا�مرات ير�و ،�دد م�ن و¯ �دد وقت s آخر م�ن إ¨

 ألن، ةحكم X يعلم ال فيما جلو عز هللا ا�حض تعبدهو ادهوانقي قهرِ  بذلك ¸ظهر للعبد االختبارو االبتالء من نوع
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 أوامر من ألمر يعلم ال àن إذا أما االمتثال، Y للحكمة إدراكه يساعده فقد األوامر من أمر s ا�كمة علم إذا الشخص
 s يتجÎ هذا، وناطعأو انسمع لألمر االنقياد �رد إال االمتثال Y حينئذ Úمله ال فإنه ة،حكم� رسوX أوامر أو اهللا

 .أكö بش� ا�ج s يظهر لكنه عموماً  العبادات
 ìتمع، العبادة Y االجتماع فيه Úصل ا�جف، جلو عز اهللا ألمر استجابة العبادة Y االجتماع أيضاً  ا�كم من -

 يوجد ال، وواحد م�ن s جلو عز اهللا عبادة Y األلوانو اللغاتو األجناس اختالف Yو األقطار شÂ من ا�سلمون
 .االجتماع هذا يضا` �دد وقت ¯و �دد م�ن s العدد بهذا اجتماع

 من بعضهم ا�سلمون تعلميف، ا�علمو ا�عاونو ا�ناصحو ا�عارف من االجتماع فوائد من Úصل ما أيضاً  ا�كم من-
 .بعض

 .بينهم ا�ساواةو وحدتهمو ا�سلمy لقوة مظهر-
 يتحملو ،عالو جل اهللا أجل من اJد® جهدهو وقتهو ماX يبذل فا�اج، اJذلو ا�هاد Y تربية ا�ج أن أيضاً  منهاو-

أنه  � ا^Ï عن ثبت و�ذا ،ا�هاد فيه يشابه ïا وهذا ،عالو جل اهللا أجل من األوطانو األهل مفارقةو الغربة مشاق ا�شاق
 ).العمرةالعمرةالعمرةالعمرةوووو    ا�جا�جا�جا�ج    ،،،،فيهفيهفيهفيه    قتالقتالقتالقتال    الالالال    هادهادهادهادجججج    عليهنعليهنعليهنعليهن(: قال ؟جهاد من النساء Y هل سئل �ا

TTTT            ////    العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    حكمحكمحكمحكم::::    
 لكن ،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بyبyبyبy    إÌاعإÌاعإÌاعإÌاع    �ل�ل�ل�ل    وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها    فليسفليسفليسفليس    العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    أماأماأماأماوووو    ،،،،باإلÌاعباإلÌاعباإلÌاعباإلÌاع    فرضفرضفرضفرضوووو    واجبواجبواجبواجب    ا�جا�جا�جا�ج ،ا�ج حكم Y ال»م تقدم 

: : : : تعا¨تعا¨تعا¨تعا¨    لقوXلقوXلقوXلقوX    واجبانواجبانواجبانواجبان) ) ) ) العمرةالعمرةالعمرةالعمرةوووو    ا�جا�جا�جا�ج    يعÑيعÑيعÑيعÑ((((    وهماوهماوهماوهما" :قال �ذاو الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    هوهوهوهو    اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    عليهعليهعليهعليه    مممم3333    اuياuياuياuيوووو    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح
}}}} 

ْ
وا Äتِم

َ
 َوأ

ْ
وا Äتِم

َ
 َوأ

ْ
وا Äتِم

َ
 َوأ

ْ
وا Äتِم

َ
َج¶     َوأ

ْ
َج¶ ا�
ْ
َج¶ ا�
ْ
َج¶ ا�
ْ
ُعْمَرةَ     ا�

ْ
ُعْمَرةَ َوال
ْ
ُعْمَرةَ َوال
ْ
ُعْمَرةَ َوال
ْ
·     َوال · ِهللا · ِهللا · ِهللا     ا�جا�جا�جا�ج    ،،،،فيهفيهفيهفيه    قتالقتالقتالقتال    الالالال    جهادجهادجهادجهاد    عليهنعليهنعليهنعليهن، ، ، ، نعمنعمنعمنعم    ::::قالقالقالقال    ؟؟؟؟جهادجهادجهادجهاد    منمنمنمن    النساءالنساءالنساءالنساء    YYYY    هلهلهلهل    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا((((: : : : ????ئئئئشةشةشةشة    �ديث�ديث�ديث�ديثوووو    }}}}ِهللا

     ".".".".أو°أو°أو°أو°    فالرجالفالرجالفالرجالفالرجال    النساءالنساءالنساءالنساء    ssss    ذلكذلكذلكذلك    ثبتثبتثبتثبت    ÓذاÓذاÓذاÓذاوووو    ::::قالقالقالقال    االستداللاالستداللاالستداللاالستدالل    وجهوجهوجهوجهوووو، ، ، ، صحيحصحيحصحيحصحيح    بإسنادبإسنادبإسنادبإسناد    ماجةماجةماجةماجة    ابنابنابنابنوووو    أ دأ دأ دأ د    رواهرواهرواهرواه) ) ) ) العمرةالعمرةالعمرةالعمرةوووو
 إتمام فيها Óنماو ،فرضها اآلية s ليسو": القيم ابن قال )/( ا�اشية s كما القيم ابن تعقبه فقد باآلية دالللالست بالنسبة أما

 ذلك منو العمرة وجوب Y يدل ما السنة s صح لكن "االبتداء وجوب يقتÝ ال ذلكو فيها ال(وع بعد العمرةو ا�ج
    Ó®Ó®Ó®Ó®وووو    أسلمتأسلمتأسلمتأسلمت    إ®إ®إ®إ®    ا�ؤمنyا�ؤمنyا�ؤمنyا�ؤمنy    أم�أم�أم�أم�    يايايايا    قلتقلتقلتقلتوووو    عمرعمرعمرعمر    أتيتأتيتأتيتأتيت(: قال معبد بن الصÏ حديث منها، وا�صنف ذكره اuي ?ئشة حديث
 حديث هوو النسا� رواه) نبيكنبيكنبيكنبيك    لسنةلسنةلسنةلسنة    هديتهديتهديتهديت: : : : عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    عمرعمرعمرعمر    فقالفقالفقالفقال، ، ، ، بهابهابهابها    فأهللتفأهللتفأهللتفأهللت    عçعçعçعç    مكتوبyمكتوبyمكتوبyمكتوبy    العمرةالعمرةالعمرةالعمرةوووو    ا�جا�جا�جا�ج    وجدتوجدتوجدتوجدت
 . صحيح

ËËËË            ////    ا�جا�جا�جا�ج    وجوبوجوبوجوبوجوب    �وط�وط�وط�وط::::    
�فففف    ا�را�را�را�ر    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    YYYY    فيجبانفيجبانفيجبانفيجبان    ذلكذلكذلكذلك    تقررتقررتقررتقرر    إذاإذاإذاإذا"""": قال ��� :ا�ج وجوب وط� ههذ """"القادرالقادرالقادرالقادر    ا�ا�ا�ا�
 S   / ا�ريةا�ريةا�ريةا�رية /   /، اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم ،U   / يفيفيفيف���� .االستطاعة :بالقدرة ا�رادو ،القدرةالقدرةالقدرةالقدرة /   T، ا�ا�ا�ا�
    مرةمرةمرةمرة    ا�جا�جا�جا�ج( :� لقوX ،واحدة مرة العمر s بالوجو ؛األربعة ال(وط هذه توافرت إذا اهللا ر ه ا�صنف قال كما والوجوب 

  هريرة أ� عن مسلم¯ صحيح و، غ�هو أ د رواه) مطوعمطوعمطوعمطوع    فهوفهوفهوفهو    زادزادزادزاد    فمنفمنفمنفمن
ً
    اهللاهللاهللاهللا    فرضفرضفرضفرض    قدقدقدقد    ا^اسا^اسا^اسا^اس    أيهاأيهاأيهاأيها(: قال � Ï^ا أن مرفو?

 أن Y د¸الن ا�ديثان فهذان) مممماستطعتاستطعتاستطعتاستطعت    �ا�ا�ا�اوووو    لوجبتلوجبتلوجبتلوجبت    نعمنعمنعمنعم    قلتقلتقلتقلت    لولولولو: : : : فقالفقالفقالفقال    ؟؟؟؟?م?م?م?م    أكلأكلأكلأكل    رجلرجلرجلرجل    فقالفقالفقالفقال    ،،،،فحجوافحجوافحجوافحجوا    ا�جا�جا�جا�ج    عليكمعليكمعليكمعليكم
 .واحدة مرة العمر s العمرة أو ا�ج الواجب

 ::::دمةدمةدمةدمةا�تقا�تقا�تقا�تق    ال(وطال(وطال(وطال(وط    تلكتلكتلكتلك    أقسامأقسامأقسامأقسام اهللا ر ه ا�صنف بy ثم
 اإلسالم ذلك s ويدخل ،والصحة للوجوب �ط هو ما" الصحةالصحةالصحةالصحةوووو    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    �طان�طان�طان�طان    العقلالعقلالعقلالعقلوووو    فاإلسالمفاإلسالمفاإلسالمفاإلسالم" :قال ::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
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 لوو ،Úج أن عليه ìب فال للمجنون بالنسبة وهكذا ،كفره حال عليه ìب ال، وحج لو ا�ج منه يصح ال فال�فر، العقلو
 .منه يصح لم �نون هوو حج

 غ� الصغ� أن بمع« ،واإلجزاء للوجوب �ط اJلوغ" واإلجزاءواإلجزاءواإلجزاءواإلجزاء    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    �طان�طان�طان�طان    ا�ريةا�ريةا�ريةا�رية    {مال{مال{مال{مالوووو    واJلوواJلوواJلوواJلوغغغغ": الق ::::ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    القسمالقسمالقسمالقسم
    واإلجزاءواإلجزاءواإلجزاءواإلجزاء    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    �طان�طان�طان�طان: قال �ذا ،اإلسالم حجة عن ìزئه ال لكن ،صحيح فحجه حج لوو ا�ج عليه ìب ال اJالغ
 اً حر صار إذا أنه بمع« ،اإلسالم حجة عن ذلك ìزئه لم حج لوو، ا�ج عليه ìب ال ،للرقيق بالنسبة وهكذا الصحةالصحةالصحةالصحة    دوندوندوندون

 . صحيح حجه نعم صحيح؟ حجه هل لكن، Úج أن عليه وجب
    """"اإلجزاءاإلجزاءاإلجزاءاإلجزاء    دوندوندوندون    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    �ط�ط�ط�ط    االستطاعةاالستطاعةاالستطاعةاالستطاعةوووو"""": قال �ذاو، االستطاعة هوو اإلجزاء دون للوجوب �ط هو ما ::::ا6الثا6الثا6الثا6الث    القسمالقسمالقسمالقسم

· (: تعا¨ لقوX ا�ج عليه ìب ال ا�ستطيع فغ� ،طبعاً  الصحةوووو · َوِهللا · َوِهللا · َوِهللا      َوِهللا
َ

Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ     اِس¶̂ ̂¶اِس ا ̂¶اِس ا ̂¶اِس ا َيِْت     ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ     ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jْهِ     اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ     َمِن َمِن َمِن َمِن     ا

َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
 لو لكن )َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً     إِ¸

 .اإلسالم حجة عن أيضا �زئو صحيح حجهف حج،و نفسه Y املâ مستطيعٍ  غ� شخصا أن فرضنا
ãããã            ////    ا�جا�جا�جا�ج    وجوبوجوبوجوبوجوب    YYYY    الفورالفورالفورالفور::::    

 الوجوب �وط فيه توافرت من "عذرعذرعذرعذر    بالبالبالبال    أخرهأخرهأخرهأخره    إنإنإنإن    يأثميأثميأثميأثموووو    ،،،،ورورورورالفالفالفالف    YYYY    الس�الس�الس�الس�    عليهعليهعليهعليه    وجبوجبوجبوجب    ال(وطال(وطال(وطال(وط    XXXX    كملتكملتكملتكملت    فمنفمنفمنفمن": ا�صنف قال
 ،السنة تلك Ú sج أن عليه ìب الوجوب �وط فيه تكاملت سنة أول بمع« ،الفور Y ا�ج عليه ìب فإنه ا�تقدمة

، أ د رواه )XXXX    يعرضيعرضيعرضيعرض    ماذاماذاماذاماذا    يدرييدرييدرييدري    الالالال    أحدأحدأحدأحدككككمممم    فإنفإنفإنفإن    ----الفريضةالفريضةالفريضةالفريضة    عÑعÑعÑعÑيييي----    ا�جا�جا�جا�ج    إ¨إ¨إ¨إ¨    تعجلواتعجلواتعجلواتعجلوا( :� لقوX يؤخر أو يسوف أن X وليس
 يعرض ما يدري ال الشخص أن هوو ،للحكمة بيان أيضا فيهو ،الفورية Y د¸لو ا�ج إ¨ ا�بادرة وجوب فيه ا�ديث وهذا

،X يعجز قد القادرو ،يمرض قد الصحيحف، Ñقد الفارغو ،فقر يصيبه قد والغ  ُ  ا�ج أسباب X تي�ت �ن فينب�، شغلي
 .� رسوX أمرو وعال جل اهللا ألمر استجابة الفريضة هذه إ¨ يبادر أن عليه بì ا�ج وجوب �وط فيه وجدتو
óóóó            ////    حجحجحجحج    قضيةقضيةقضيةقضية    ÏالصÏالصÏالصÏأح�مهأح�مهأح�مهأح�مهبعض بعض بعض بعض وووو    الص::::    

 ìزئه ال، وا�ج عليه ìب الو ا�ج، منه يصح الصغ� أن يفيد وهذا ،الصحة دون اإلجزاءو للوجوب �ط اJلوغ أن تقدم
 Y استدلو نفال يقع يعÑ "نفالً نفالً نفالً نفالً     الصÏالصÏالصÏالصÏ    منمنمنمن    ----    العمرةالعمرةالعمرةالعمرةوووو    ا�جا�جا�جا�ج    أيأيأيأي    ----    علهماعلهماعلهماعلهمافففف    يصحيصحيصحيصح    وووو": ا�صنف قال �ذا، واإلسالم حجة عن
 . مسلم رواه )أجرأجرأجرأجر    لكلكلكلكوووو    نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    حج؟حج؟حج؟حج؟    أ�ذاأ�ذاأ�ذاأ�ذا: : : : فقالتفقالتفقالتفقالت    صبياصبياصبياصبيا � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    إ¨إ¨إ¨إ¨    رفعترفعترفعترفعت    امرأةامرأةامرأةامرأة    أنأنأنأن( عباس ابن �ديث ذلك
 بقية عن ا�ج به ينفرد ïا هذا، وïïïï////    غ�غ�غ�غ�    àنàنàنàن    لولولولووووو    الصغ�الصغ�الصغ�الصغ�    منمنمنمن    يصحيصحيصحيصح    ا�جا�جا�جا�ج يعÑ "يميميميم////    لملململم    عمنعمنعمنعمن    مالمالمالمال    ssss    الوالوالوالو****    ممممرِ رِ رِ رِ Úُ Úُ Úُ Úُ     وووو": قال

 ا^ية يعقل ال فهو ï/ غ� àن إذا لكن ï/، غ� àن لوو الصغ� من يصح، ا�م/ غ� من لوو يصح ا�ج فإن العبادات،
ا لو فرضنا أن الو* �رم �رم الو* àن ولو يعÑ"�رما�رما�رما�رما    ولوولوولوولو""""    :قال ،اهللا ر ه ا�صنف قال كما و¸ه عنه Úرم �ذاو اإلحرامو
 فله اإلسالم حجة نفسه عن Úج لم الو* àن لو حÚ    """" ÂجÚجÚجÚج    أولمأولمأولمأولم" " " " ، معه اuي صغ�ه عن اإلحرام أيضا فينوي نفسه عنج �
 . ا^يةب صغ�ه عن Úرم أو ا^يةب و¸ه عن Úرم أن

 فهذا ،فأكcفأكcفأكcفأكc    سنyسنyسنyسنy    سبعسبعسبعسبع    بلبلبلبلغغغغ    منمنمنمن    مممم////وا�وا�وا�وا� ،ï/ا àن إذا "بإذنهبإذنهبإذنهبإذنه    Ú    ////ïïïïرمÚرمÚرمÚرم    وووو"""": قال و�ذا ،الو* بإذن Úرم فإنه ï/ا àن إن وأما
 يعقل ï/ ألنه اإلحرام منه يصح، واإلحرام Y يfتب ماو باإلحرام ا�راد فهمهيُ فيقول X و¸ه أحرم و العبادة، مع« يعقل
 .اإلحرام ومع« العبادة مع«

 بعض عن يعجز àن إذا، ï/ غ� أو اً à /ïن سواء الصÏ عنه يعجز ما يفعل الو* يعÑ "يعجزهمايعجزهمايعجزهمايعجزهما    ماماماما    وووو****    يفعليفعليفعليفعل    وووو": قال
  .ا�مار عنه ف�� نيابة عنه ذلك يفعل الو* فإن ا�مار ر� مثل ا�ناسك

 صغ�ه عن أيضا س��و نفسه عن س�� هوو ،حاج الو* àن إذا يعÑ "بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    رررر�ٍ�ٍ�ٍ�ٍ        ssss    الوالوالوالو****    يبدأيبدأيبدأيبدأ    لكنلكنلكنلكن": قال القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
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 .نفسه عن يقع يقولون أوال غ�ه عن رI فلو ،اوجوب وهذا ،نفسه عن بالر� أوال يبدأ فإنه العاجز،
 ا�الكيةو ا�نفية مذهب وهو، أجزأ خالف فلو ،غ�ه عن رميهو نفسه عن رميه بy مستحب الfتيب أن ::::ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    ولولولولققققالالالال

 ).نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما( � قوX لعموم
 عموم بأن ذلك مناقشة يمكن، وا�ج s ةا^ياب Y الر� s ا^يابة ويقيسون )بنفسكبنفسكبنفسكبنفسك    بدأبدأبدأبدأاااا(: � بقوX بعضهم يستدل
 .خاص أمر s هو Óنماو ا?م ليسهو ف )عليهاعليهاعليهاعليها    فتصدقفتصدقفتصدقفتصدق    بنفسكبنفسكبنفسكبنفسك    بدأبدأبدأبدأاااا( تتمته ألن ،يسلم ال )بنفسكبنفسكبنفسكبنفسك    بدأبدأبدأبدأاااا( حديث

 تأخ� نفسه عن حِجهِ  قبل غ�ه عن حِجهِ  من فيلزم ا�ج، 	الف موسع الر� وقت أن هوو فرق فهناك با�ج اإل�اق أما و
 عن نفسه عن الر� خرؤي لم فهو نفسه عن رI ثم غ�ه عن رI فلو، الر� 	الف ،àملة سنة نفسه عن الواجب ا�ج
 .سعة فيه ألن ،الر� وقت
  .صغ�هصغ�هصغ�هصغ�ه    عنعنعنعن    أوأوأوأو    موÃهموÃهموÃهموÃه    عنعنعنعن    يريريرير����    ثمثمثمثم    نفسهنفسهنفسهنفسه    عنعنعنعن    الرالرالرالر����بببب    يبدأيبدأيبدأيبدأ    الشخصالشخصالشخصالشخص    أنأنأنأن    ألو°ألو°ألو°ألو°اااافففف    ،،،،مستحبمستحبمستحبمستحب    الfتيبالfتيبالfتيبالfتيب    أنأنأنأن    األظهراألظهراألظهراألظهر    àنàنàنàن    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا
    ssss    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة عندنا ألن ،غ�ه عن الر� s نائبا يصح ال السنة تلك Úج لم اuي الشخص يعÑ "حاللحاللحاللحالل    بربربربر����    يعتديعتديعتديعتد    والوالوالوال": قال

 يعÑ غ� ا�اج تلك السنة ا�اللا�اللا�اللا�اللوووو ؛غ�ه عن فيه و{يال يكون أن صح ؛بنفسه الفعل مبا�ة منه صح من أن `و الوÍلةالوÍلةالوÍلةالوÍلة
 .الر� s غ�ه عن و{يال يكون أن يصح فال ،نفسه عن الر� منه يصح ال

 Óنماو ،و¸ه عنه يطوف فال عنه ?جزا الصà Ïن إذا ¦وهو للطواف بالنسبة يعÑ "�موال�موال�موال�موال    أوأوأوأو    راكباراكباراكباراكبا    لعجزلعجزلعجزلعجز    بهبهبهبه    ففففويطاويطاويطاويطا"""": قال
  .ïكنا ذلك مادام �موال أو راكبا به يطاف

 s القدرة Y ال»م s �ع ذلك بعد اهللا ر ه ا�صنف، أح�م من به يتعلق ماو الصÏ �ج ا�تعلقة األح�م بعض هذه
 .أح�م من بها يتعلق ماو �جا

    ))))////////((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا�عنا�عنا�عنا�    عدةعدةعدةعدة    خاللخاللخاللخالل    منمنمنمن    نكمل ال»م Y �وط ا�جنكمل ال»م Y �وط ا�جنكمل ال»م Y �وط ا�جنكمل ال»م Y �وط ا�ج

S   / طة القدرة تعريفfا�ش s القدرة ل(ط بالنسبة ا^اس أقسام /   / .تتضمنه ماو ا�ج. 
U   / دون بدنهب العاجز استنابة Xأح�مها بعضو ما. T   / اطfللمرأة ا�حرم اش. 
Ë   / عمرة أو حج لزمه من موت. 
 
SSSS            ////    طة    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    تعريفتعريفتعريفتعريفfطةا�شfطةا�شfطةا�شfا�ش    ssss    تتضمنهتتضمنهتتضمنهتتضمنه    ماماماماوووو    ا�جا�جا�جا�ج::::    

 فإن �ذاو ،اJدنيةاJدنيةاJدنيةاJدنية    القدرةالقدرةالقدرةالقدرةوووو    ا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ة    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    يشمليشمليشمليشمل    ماماماما باالستطاعة ا�راد باالستطاعة؟باالستطاعة؟باالستطاعة؟باالستطاعة؟    �راد�راد�راد�راداااا    ماماماما، االستطاعة ا�ج وجوب �وط
· و{ :تعا¨ قوs X ال(ط هذا Y نص قد جلو عز اهللا · Üَِهللا · Üَِهللا · Üَِهللا      Üَِهللا

َ
Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ     ¶̂ ̂¶ ا ̂¶ ا ̂¶ ا َيِْت     ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ ِحجÄ     اِس اِس اِس اِس ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jَيِْت ا
ْ
Jْهِ     اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ     َمِن َمِن َمِن َمِن     ا

َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
 ا^Ï عن ورد قدو }َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً     إِ¸

عن  من آثار شواهد X لكن ،ضعيف بسند ا�ارقطÑ رواه هذا s الوارد ا�ديثو ،الراحلةو الزاد بأنه السبيل تفس� �
ْهِ     اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ اْستََطاعَ     َمِن َمِن َمِن َمِن { تعا¨ قوsX  االستطاعة ف�وا أنهم السلف بعض عن أيضا ورد قد، وتقويه عنهم اهللا ر� الصحابة

َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
ْهِ إِ¸
َ
    إِ¸

 . اJدنية القدرةو ا�ا¸ة القدرة تشمل االستطاعة أن نقول أن يمكن األمرين بÌ yعاو ،بالصحة ف�وها }َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً َسِبيالً 
 أماو ،اهللا ر هم الفقهاء ذكر كما ا�ا¸ة القدرة هذه، الشخص ذلك �ثل تصلح ال§ الراحلةو الزاد ملك ` ::::ا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ة    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة
    .با�شاعر القيامو مكة إ¨ اإلتيان من الشخص تمكن ال§ الصحة ف� اJدنيةاJدنيةاJدنيةاJدنية    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة

 ا�اجات عن زائدة يعÑ، األصلية ا�اجات عن فاضلة القدرة هذه تكون أن البد أنه Y الفقهاء نص    ::::ا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ةا�ا¸ة    لقدرةلقدرةلقدرةلقدرةاااا
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 ألن إ¸ه �تاج لكنه به Úج أن يمكن مال الشخص عند àن فلو ،ذلك ¦وو ا�لبسو ا�سكنو لعلما ككتب ،األصلية
 من األشياء هذه ألنفال يلزمه ا�ج،  ا�ج Y بثمنها لقدر باعها لو ،سكنا أو Jاسا أو عنده علم كتب إال ليس ا�ال هذا

 لو ،عياX ونفقة نفقته عن فاضال ةالقدر به âصل اuي ا�ال يكون أن البد أنه Y الفقهاء نص وأيضا ،األصيلة ا�اجات
 أن نقولف وبا�ا� ،ا�ا¸ة القدرة به âصل ال ا�ال هذا فإن نفقة بدون عياX لfك به حج لو لكنه ا�ال من مبلغ عنده àن
 ذلك ومن ،عليه ñب ال§ ا�قوق عن فاضال يكون أن البد أنه الفقهاء ذكر أيضا ا�ج، عليه ìب ال الشخص هذا

 مدين أنه إال بها ا�ج من مكنتي اmمسة هذه ،ريال آالف Ðسة عنده àن لو فمثال ،و¦وها �àيون اآلدميy حقوق
 ìب فال ا�ا¸ة القدرة به تتحقق ال عنده ا�بلغ هذا وجود فإن با�ا�و ،ا�ج Y مقدم ا�ين سداد فهنا ،ريال آالف 	مسة
 .ا�ا¸ة القدرة وجود لعدم عليك ìب فال ا�ج أماو ،ا�ال هذا من عليك اuي ا�ين سدد X نقول بل ،ا�ج عليه

    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    ل(طل(طل(طل(ط    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ا^اسا^اسا^اسا^اس    أقسامأقسامأقسامأقسام    ////            ////
 ا6ا® واألمر ا�ا¸ة القدرة األول األمر، أمرين تشمل كونها من بينتهو االستطاعة أو للقدرة ا�تقدم ا�عريف خالل من

 :أقسام أربعة Y أنهم فنقول القدرة ل(ط بةبالنس ا^اس أقسام إ¨ نصل أن يمكن ذلك خالل من، اJدنية القدرة
  .بنفسه Úج أن يلزمه هذاو ماXماXماXماXوووو    ببدنهببدنهببدنهببدنه    القادرالقادرالقادرالقادر ::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم

 فق� أيضا نفسه لوقتا s هوو زواX ير. ال مرضا مريض أو السن s كب� مثال كشخص ماXماXماXماXوووو    ببدنهببدنهببدنهببدنه    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز :ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®    القسمالقسمالقسمالقسم
 .�ء عليه ليس فهذا مال عنده ليس

 ìب ال فهذا ةما¸ قدرة عنده ليس الراحلةو الزاد عنده ليس لكن ببدنه قادر فهو ماXماXماXماX    دوندوندوندون    ببدنهببدنهببدنهببدنه    القادرالقادرالقادرالقادر ::::ا6الثا6الثا6الثا6الث    القسمالقسمالقسمالقسم
 .ا�ج عليه ìب فال ،مكة إ¨ الوصول يستطيع ال àن إذا ا�ج عليه

 عنه Úج نائبا يقيم أن يلزمه هذاو بد® عجز عنده لكن ما¸ة قدرة عنده فهذا بدنهبدنهبدنهبدنه    دوندوندوندون    بماXبماXبماXبماX    القادرالقادرالقادرالقادر ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    القسمالقسمالقسمالقسم
 أنه Y يدلو ،برؤه ير. الإما لكö سن أو �رض  ال ير. زواX عجزاً  ا�ج عن العاجز القسم هذا s يدخلو، يعتمرو

    أأأأ����    إنإنإنإن    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    قالتقالتقالتقالت    خثعمخثعمخثعمخثعم    منمنمنمن    امرأةامرأةامرأةامرأة    أنأنأنأن( ماعنه اهللا ر� عباس بن اهللا عبد حديث عنه Úج نائبا أن يقيم يلزمه
 .عليه متفق ا�ديث )عنهعنهعنهعنه    ححححJJJJ: : : : قالقالقالقال    عنه؟عنه؟عنه؟عنه؟    أفأحجأفأحجأفأحجأفأحج    الراحلةالراحلةالراحلةالراحلة    YYYY    يثبتيثبتيثبتيثبت    الالالال    كب�اً كب�اً كب�اً كب�اً     شيخاً شيخاً شيخاً شيخاً     ا�جا�جا�جا�ج    ssss    تعا¨تعا¨تعا¨تعا¨    اهللاهللاهللاهللا    فريضةفريضةفريضةفريضة    أدر{تهأدر{تهأدر{تهأدر{ته

 لكن ،ا�ج يلزمه الشخص هذا أن Y يدل عنه âج نأ إياها أمرهو �ا � ا^Ó Ïقرارو )ا�ج s اهللا فريضة أدر{ته( :فقو�ا
 .عنه Úج من ينيب أن يلزمه Óنما، وبدنيا ?جز ألنه بنفسه ليس

 عن ا�رأةو الرجل عن الرجل Úج أن ìوز أنه فكما ،،،،الرجلالرجلالرجلالرجل    عنعنعنعن    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    حجحجحجحج    جوازجوازجوازجواز    ̀̀̀`وووو أخرى فائدة أيضا ا�ديث هذا و¯
 . الرجل عن ا�رأة âج أن ìوز أيضا ،ا�رأة

 ا�ج لوجوب يشfط أنه Y الفقهاء نص، الطريقالطريقالطريقالطريق    أمنأمنأمنأمن    اعتباراعتباراعتباراعتبار هوو الفقهاء بعض ذكره ما االستطاعة �ط s أيضا يدخل ïا
 إذا ألنه ،تقدم اuي االستطاعة بد¸ل عليه ونستدل االستطاعة �ط s ندخله أن يمكن وهذا ،مأموناً  الطريق يكون أن

 ،بنفسه nاطر أن يلزمه الو مستطيع غ� الواقع s فهذا ماY X أو نفسه 3n Y الشخص، ¥وفاً  مكة إ¨ الطريق àن
 .االستطاعة ب(ط يتعلق ما هذا ،الطريق أمن X يتي� حÂ ا�ج عليه ìب ال نهإ نقول بل
UUUU            ////    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز    استنابةاستنابةاستنابةاستنابة    ssss    دوندوندوندون    بدنهبدنهبدنهبدنه    XماXماXماXأح�مهاأح�مهاأح�مهاأح�مها    بعضبعضبعضبعضوووو    ما::::    

 :`و ا�وضوع بهذا تتعلق مسألة هنا عنه، Úج من ينيب أن يلزمه ماX دون ببدنه العاجز أن تقدم
 :تفصيل فيها ا�سألة هذه    ؟؟؟؟الالالال    أمأمأمأم    عنهعنهعنهعنه    ا^ائبا^ائبا^ائبا^ائب    حجحجحجحج    ìزئìزئìزئìزئ    فهلفهلفهلفهل    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    برئبرئبرئبرئ    كأنكأنكأنكأن    العذرالعذرالعذرالعذر    زالزالزالزال    إذاإذاإذاإذا    مسألةمسألةمسألةمسألة
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، ا^ائب �وع قبل األصل Y قدر عنه ا�نوب ألن ،عنه ا�نوب عن حينئذٍ  ا�ج ìزئ فال ا^ائبا^ائبا^ائبا^ائب    إحرامإحرامإحرامإحرام قبلقبلقبلقبل    العذرالعذرالعذرالعذر    زالزالزالزال    إذاإذاإذاإذا 
 .ا�ج فلزمه اJدل s ال(وع قبل األصل Y قدر ا��ف فالشخص ،بدل هذا ا�ج s ا^ائب �وع

 بعد شفاه وجل عز اهللا إن ثم عنه ا�نوب عند موجوداً  يزال ما العجز Íنو ا^ائب أحرم يأ ،ائبائبائبائبا^ا^ا^ا^    إحرامإحرامإحرامإحرام بعدبعدبعدبعد    العذرالعذرالعذرالعذر    زالزالزالزال    إذاإذاإذاإذا
 اuي الواجب أدى ألنه ذمته فöئت ،متعذراً  األصل àن اJدل s ال(وع حy ألنه �زئ ا�ج أن نقول فحينئذ ،اإلحرام

 .عليه

    àنàنàنàن    إذاإذاإذاإذا    نفسهنفسهنفسهنفسه    عنعنعنعن    حجحجحجحج    قدقدقدقد    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    غ�هغ�هغ�هغ�ه    عنعنعنعن    ÚجÚجÚجÚج    منمنمنمن    ssss    يشfطيشfطيشfطيشfط هأن `و ا�ج s ا^يابة بقضية تتعلق أيضاً  أخرى مسألةمسألةمسألةمسألة
 عن أوال Úج حÂ غ�ه عن ا�ج s ينوب أن X فليس نفسه عن ا�ج Y قادرا الشخص فمادام، نفسهنفسهنفسهنفسه    عنعنعنعن    ا�جا�جا�جا�ج    YYYY    قادراقادراقادراقادرا
    ةةةةشöمشöمشöمشöم    عنعنعنعن    يكيكيكيكJJJJ: : : : يقوليقوليقوليقول    رجالً رجالً رجالً رجالً     سمعسمعسمعسمع � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    أنأنأنأن( عباس ابن حديث ذلك Y يدلو ،نفسه عن ا�ج وقع ذلك فعل فلو، نفسه
 عند رواية ¯و ،غ�هو أ د رواه) ةةةةشöمشöمشöمشöم    عنعنعنعن    حجحجحجحج    ثمثمثمثم    نفسكنفسكنفسكنفسك    عنعنعنعن    حجحجحجحج: : : : قالقالقالقال، ، ، ، الالالال: : : : قالقالقالقال    نفسك؟نفسك؟نفسك؟نفسك؟    عنعنعنعن    حججتحججتحججتحججت :� ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    فقالفقالفقالفقال

Ñم    عنعنعنعن    وحجوحجوحجوحج    عنكعنكعنكعنك    هذههذههذههذه(: قال ا�ارقطöمشöمشöمشöتدل صحيحة رواية `و )ةةةةش Y عن ليسو –ا^ائب عن- عنه يقع ا�ج أن 
 .عنه ا�نوب

 وأما ،نفسه عن Úج حÂ غ�ه عن Úج أن X فليس نفسه عن ا�ج Y قادرا الشخص يكون بأن ا�سألة قيدنا أننا لحظيُ 
 Y حينئذ يfتب ال ألنه ،غ�ه عن Úج أن ì Xوز أنه العلماء أقوال من يظهر فاuي نفسه عن ا�ج عن ?جزا àن إن

 فمن الفقراء ببعض إرفاق هذا ¯، وجا� عليه ìب لم فهو به متعلق غ� الفرض تأخ� ألن، الفرض تأخ� غ�هغ�هغ�هغ�ه    عنعنعنعن حجه
 ما¸اً  ?جز نفسه الوقت s وهو ا�شاعر هذه إ¨ الوصول إ¨ نفسه قتتشو منهم كث�ا فإن ،ا�رمy بالد عن ا�يار بهم نأت
 .�م للمنيب مصلحةو �م مصلحة هذا ¯و ،تعا¨ اهللا شاء إن بأس فال ا�ج s استنيبوا لو فهؤالء ،بدنياً  قدرته مع
TTTT            ////    اطfاطاشfاطاشfاطاشfةةةةللمرأللمرأللمرأللمرأ    ا�حرما�حرما�حرما�حرم    اش....    

، خاص حديثو ?م حديث هذا Y يدلو ،�رم غ� من تسافر أن �ا ìوز الو ،ا�ج عليها ìب فال �رما ا�رأة ñد لم إذا
 ،صحيح بسند أ د رواه )�رم�رم�رم�رم    معمعمعمع    إالإالإالإال    امرأةامرأةامرأةامرأة    تسافرتسافرتسافرتسافر    الالالال(: قال � ا^Ï أن عباس ابن حديث من ثبت فقد العام ا�ديث أما
 àن سواءو ،طويال أو قص�ا àن سواء السفر s ?مو ،عجوزا أم شابة àنت سواء ا�رأة s ?مو ،غ�هو ا�ج سفر s م? هذاو

    امرأةامرأةامرأةامرأة    âجâجâجâج    الالالال(: قال � ا^Ï أن عنه اهللا ر� عباس ابن حديث فهو اmاص ا�ديث أما، وامبغ�ه أو بالسيارة أو بالطائرة
     إ®إ®إ®إ®    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا: : : : رجلرجلرجلرجل    قالقالقالقال، ، ، ، �رم�رم�رم�رم    معهامعهامعهامعهاوووو    إالإالإالإال

 اُ اُ اُ
 حديث هوو) معهامعهامعهامعها    فحجفحجفحجفحج    ارجعارجعارجعارجع: � فقالفقالفقالفقال    ،،،،حاجةحاجةحاجةحاجة    امرأ¼امرأ¼امرأ¼امرأ¼وووو    كذاكذاكذاكذا    غزوةغزوةغزوةغزوة    ssss    بتبتبتبتتِ تِ تِ تِ كتُ كتُ كتُ كتُ اُ

 .صحيح
        تعريفه؟تعريفه؟تعريفه؟تعريفه؟    ماماماماوووو    رمرمرمرما�حَ ا�حَ ا�حَ ا�حَ     هوهوهوهو    منمنمنمن    ----

 فالزوج واضح الزوج "الزوج" وقو^ا، مصاهرة أو رضاع أو لقرابة ا�أبيد Y عليه âرم من أو زوجها هو ا�حرم أن :ا�واب
 ا�ؤقتة ا�رمة رجnُ  هذاو ،مؤبدة حرمة نكاحها عليه Úرم من يعÑ "ا�أبيد Y عليه مâر من أو" وقو^ا، لزوجته �رم

 ا�حريم ألن ،�ا �رما ليس اأخته فزوج �ذاو ،مؤقت âريم ا�حريم هذا لكن أختها زوج Y �رمة ف� ،أختها كزوج
 قدو الرضاع بسبب يكون قدو القرابة بسبب نيكو قد ا�ؤبد ا�حريم هذا، مؤبدا âريما ليس لكنه -بينهما وجد Óنو-

 زوج مثل ا�صاهرةو ،الرضاع من أبيهاو الرضاع من كأخيها الرضاعو ،عمهاو كأخيها فالقرابة، ا�صاهرة بسبب يكون
  .ذلك أشبه ما أو زوجها أبو أو بنتها

        ؟؟؟؟    ا�حرما�حرما�حرما�حرم    ssss    يشfطيشfطيشfطيشfط    uيuيuيuياااا    ماماماما    ----
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�فففف يكون أن ا�حرم s يشfط أنه Y الفقهاء نص��� ذلكو ،�جنون الو لصغ� �رمية ال ذلك Y بناءو ،?قال بالغا يعÑ اااامممم
 إ¨ Úتاجان هذين إن بل ،ا�جنون أو الصغ� بصحبة Úصل ال ا�قصود هذاو ،صيانتهاو ا�رأة حفظ ا�حرم من ا�قصود ألن
 . لغ�هما حافظy يكونا أن يمكن فال ،Úفظهما من

        حجها؟حجها؟حجها؟حجها؟    حكمحكمحكمحكم    مامامامافففف    �رم�رم�رم�رم    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    حجتحجتحجتحجت    إذاإذاإذاإذا    ----
 وواجباته ا�ج بأرÍن أتت قد مادامت ،صحيحصحيحصحيحصحيح    حجهاحجهاحجهاحجها    لكنلكنلكنلكن ،ا�حرم وارتكابها � اهللا رسول ألمر �خالفتها    آثمةآثمةآثمةآثمة    ̀̀̀`    نقولنقولنقولنقول

 ا�ج بل ا�ج فساد همن يلزم فال ،أرÍنه من ر{ن Y وال ا�ج ذات Y ?ئد ليس ن� الوارد ا^�و ،صحيح فحجها
 .صحيح

    �كم؟�كم؟�كم؟�كم؟اااا    فمافمافمافما    رمارمارمارما����    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    ñدñدñدñد    لملململم    إذاإذاإذاإذا    ----
 أو مسافرا مثال ا�حرم àن فلو ،تنتظر فإنها �رم �ا Úصل أن ا�ستقبل s تطمع مادامت ،تنتظر أن عليها أن ا�واب 

    منمنمنمن    أيستأيستأيستأيست    لولولولو    ولكنولكنولكنولكن ،ا�حرم �ا يتي� حÂ تنتظر فإنها تليها ال§ أو القادمة السنة s يعدها وهو السنة هذه مشغوال
 ذلك s والعلةوالعلةوالعلةوالعلة ،عنها Úج من تنيب أنها الفقهاء بعض نص فحينئذ ،ا�حرم من أيست أنها درجة إ¨ ا�رأة وصلت ،ا�حرما�حرما�حرما�حرم

 بدون السفر من يمنعها ال(ع ألن حكمياحكمياحكمياحكميا    عجزاعجزاعجزاعجزا ا�ج عن ?جزة ` إذ ماX دون ببدنه العاجز حكم s ا�الة هذه s أنها
 ا�ستقبل s �رما ترجy ال ?جزة مادمت �ا فنقول ،ا�قي� العجز م�لة ي�ل ا�كø العجزو ،حكø عجز فهذا �رم

yج من فتنيبÚ عنك.  
ËËËË            ////    عمرةعمرةعمرةعمرة    أوأوأوأو    حجحجحجحج    لزمهلزمهلزمهلزمه    مات وقدمات وقدمات وقدمات وقد    منمنمنمن::::    

 الوجوب هذا àن وسواء، Úج لم لكنه العمرة أو ا�ج عليه وجب حياته s يعÑ عمرة، أو حج لزمه قدو الشخص مات إذا
 من تمكن أو، مات حÂ بنذره يِف  لم لكنه بنذره الوفاء من وتمكن Úج أن نذر لو كما نفسه Y بإìابه أو ال(ع بأصل
 من nرج ا�ال هذاو ،عنهعنهعنهعنه    يعتمريعتمريعتمريعتمروووو    ÚجÚجÚجÚج    �ن�ن�ن�ن    تر{تهتر{تهتر{تهتر{ته    منمنمنمن    دفعدفعدفعدفعيُ يُ يُ يُ     أنأنأنأن    ìبìبìبìب حينئذ ،مات حÂ اإلسالم حجة Úج لمو اإلسالم حجة
 Y يدلو ،العمرة أو للحج ا�ال رجnُ  ا�واريث قسمة قبلو الوصية إنفاذ قبل، فا��اث Yو الوصية Y يقدمف ،الf{ة أصل
    ححححJJJJ    نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    عنها؟عنها؟عنها؟عنها؟    فأحجفأحجفأحجفأحجأأأأ    ماتتماتتماتتماتت    حÂحÂحÂحâ    Âجâجâجâج    فلمفلمفلمفلم    âجâجâجâج    أنأنأنأن    نذرتنذرتنذرتنذرت    أأأأ����    إنإنإنإن    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا: : : : قالتقالتقالتقالت    امرأةامرأةامرأةامرأة    أنأنأنأن(: عباس ابن حديث هذا
 ،ا^ذر حج s ا�ديث هذاو ،اJخاري رواه )بالوفاءبالوفاءبالوفاءبالوفاء    أحقأحقأحقأحق    فاهللافاهللافاهللافاهللا    اهللاهللاهللاهللا    اقضوااقضوااقضوااقضوا    قاضيته؟قاضيته؟قاضيته؟قاضيته؟    أكنتأكنتأكنتأكنت    ديندينديندين    أمكأمكأمكأمك    à    YYYYنàنàنàن    لولولولو    أرأيتأرأيتأرأيتأرأيت    ،،،،عنهاعنهاعنهاعنها

 .عنه Úج �ن الf{ة من رجnُ  أن يلزم أيضا ال(ع أصل s الواجب ا�ج و{ذلك ،نفسه Y الشخص بإìاب واجب هوو

    ))))U/U/U/U/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
S            ////    ا�واقيتوووو    ،،،،مواقيت ا�جمواقيت ا�جمواقيت ا�جمواقيت ا�ج øا�واقيتقس øا�واقيتقس øا�واقيتقس øقس : : : :    
  للحج والعمرة ا�يقات الزما®: القسم األول 

 ا�يقات ا��® للحج والعمرة: القسم ا6ا®
 .مسائل متعلقة با�واقيت /   U   م من ا�يقات �ن مّر به حكم اإلحرا    /   /
SSSS            ////    ا�واقيت øا�واقيتقس øا�واقيتقس øا�واقيتقس øقس::::    

    للحج والعمرةللحج والعمرةللحج والعمرةللحج والعمرة    ا�يقات الزما®ا�يقات الزما®ا�يقات الزما®ا�يقات الزما®    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
قال فوقد بy اهللا تعا¨ أن للحج وقتاً معلوماً  ،بالنسبة للميقات الزما® للحج فا�راد به الوقت اuي تفعل فيه أفعال ا�ج

ٌٌ    ا{سبحانه  ْعلُوَماٌتٌ ْعلُوَمات م¶ ْعلُوَمات م¶ ْعلُوَمات م¶ ٌٌ م¶ ْشُهٌرٌ
َ
َجÄ أ

ْ
ْشُهر�

َ
َجÄ أ

ْ
ْشُهر�

َ
َجÄ أ

ْ
ْشُهر�

َ
َجÄ أ

ْ
األشهر األشهر األشهر األشهر أن بوقد ف� هذه اآلية بعض السلف منهم عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما  }�
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 .شوال وذو القعدة وع( ذي ا�جة :` ا�علوماتا�علوماتا�علوماتا�علومات
 .شوال وذو القعدة وع( من ذي ا�جة ̀̀̀`أشهر ا�ج أشهر ا�ج أشهر ا�ج أشهر ا�ج قهاء أن وبهذا قال كث� من الف
 .àمًال بناء Y أنها أشهر Ìع وأقل ا�مع ثالثة دخلون s أشهر ا�ج شهر ذي ا�جةيُ وغ�ه  مالكمالكمالكمالكوبعض الفقهاء àإلمام 

ا�علوم أن معظم أفعال ا�ج  مع أنه من ،، وقو^ا أن هذه الفfة ` أشهر ا�جوا�شهور وقول أكc الفقهاء هو القول األولوا�شهور وقول أكc الفقهاء هو القول األولوا�شهور وقول أكc الفقهاء هو القول األولوا�شهور وقول أكc الفقهاء هو القول األول
 وأيام الت(يق ا6الثة ،والعا� وهو يوم ا^حر ،وا�اسع وهو يوم عرفة ،ا¸وم ا6امن وهو يوم الfوية ،تفعل s أيام معدودة

)SS ،S/ ،SU(،  ،هذه األيام s هذا ففمعظم أفعال ا�ج تفعل s ددون أشهر ا�ج ابتداًء من شوالÚ ائدةلكن الفقهاء عندما 
 .أن اuي يأخذ عمرة ال يكون متمتعاً إال إذا أحرم بالعمرة s أشهر ا�ج كما سيأ¼ إن شاء اهللا :ومن فوائده

فهذا ، حرم با�جأف� ا6امن من ذي ا�جة  ،ثم ب� s مكة ،فلو فرضنا أن شخصاً أحرم بالعمرة s آخر يوم من رمضان
ثم ب�  ،وشوال من أشهر ا�ج ،هر ا�ج، ولكن لو أحرم بالعمرة ¸لة واحد شوالألنه أحرم بالعمرة s غ� أش اً،ليس متمتع

لة من أوبهذا عرفنا مس، s مكة بعد إنهاء مناسك العمرة حÂ أحرم با�ج s ا6امن من ذي ا�جة فإنه يكون متمتعاً 
 .فوائد هذا ا�حديد

وبعض  ،ونص كث� منهم Y أنه ينعقد مع الكراهةقبل أشهره،  أن Úرم با�ج يكرهيكرهيكرهيكرهكما أن الفقهاء ر هم اهللا نصوا Y أنه 
فيطوف ويسH ويق
 وÚل من إحرامه، وهذا  ينعقد حجاً وÓنما ينعقد عمرة الومن تابعه يرون أنه  الشاف�الشاف�الشاف�الشاف�الفقهاء وهم 

 .ما تقدمs أيضاً من ثمرات âديد أشهر ا�ج 
لكن أفضل العمرة ما àن s  ،�تص بزمن معy وقت للعمرة، إذ العمرة الفالسنة *ها لميقات الزما® للعمرة لميقات الزما® للعمرة لميقات الزما® للعمرة لميقات الزما® للعمرة لللل    أما بالنسبة

 .رمضان أو مع حج
 ).عمرة s رمضان تعدل حجةعمرة s رمضان تعدل حجةعمرة s رمضان تعدل حجةعمرة s رمضان تعدل حجة(فإذا àنت s رمضان فهذا ورد فيها فضيلة وهو قوX صÎ اهللا عليه وسلم 

عمرته ثم حج فهو بذلك يكون فإذا اعتمر وحّل من  ،وأما إذا àنت العمرة مع ا�ج فإنه Úصل بذلك فضيلة حج ا�متع
 .وا�متع كما سيأ¼ إن شاء اهللا هو أفضل أنساك ا�ج ،متمتعاً 

    ا�يقات ا��® للحج والعمرةا�يقات ا��® للحج والعمرةا�يقات ا��® للحج والعمرةا�يقات ا��® للحج والعمرة    ::::القسم ا6ا®القسم ا6ا®القسم ا6ا®القسم ا6ا®
 ýسة مواقيتلا�يقات ا��® لغ� ا�Ð وبعضهم يذكرها ستة مواقيت ،لحج والعمرة هناك: 

 .وهو أبعد ا�واقيت عن مكة ،ويعرف اآلن بأبيار عç ،و ا�ليفةو ا�ليفةو ا�ليفةو ا�ليفةوهو ذوهو ذوهو ذوهو ذميقات أهل ا�دينة ميقات أهل ا�دينة ميقات أهل ا�دينة ميقات أهل ا�دينة هو  /   ا�يقات األول

    هو  /   ا�يقات ا6ا®


وا^اس اآلن  ،وا�حفة قرية تقع بالقرب من موضع يقال X رابغ، وهو ا�حفةوهو ا�حفةوهو ا�حفةوهو ا�حفةميقات أهل الشام ومميقات أهل الشام ومميقات أهل الشام ومميقات أهل الشام وم

 .م اليس� Y ا�يقات ال يßفمن أحرم منها فقد أحرم من ا�يقات ألن ا�قد ،ورابغ قبل ا�حفة بيس� ،Úرمون من رابغ
  .يس( اآلن بالسيل الكب� أو وادي �رم هما من قرن ا�نازل ماو ،وهو قرن ا�نازلوهو قرن ا�نازلوهو قرن ا�نازلوهو قرن ا�نازلميقات أهل Ôد ميقات أهل Ôد ميقات أهل Ôد ميقات أهل Ôد هو  /   ا�يقات ا6الث
 .ويس( اآلن بالسعدية ،وهو يلملموهو يلملموهو يلملموهو يلملمميقات أهل ا¸من ميقات أهل ا¸من ميقات أهل ا¸من ميقات أهل ا¸من  /   ا�يقات الرابع

 ....رقرقرقرقوهو ذات عوهو ذات عوهو ذات عوهو ذات عميقات أهل العراق ميقات أهل العراق ميقات أهل العراق ميقات أهل العراق     /   اmامسا�يقات 
 ....ميقات من àن م�X دون ا�يقاتميقات من àن م�X دون ا�يقاتميقات من àن م�X دون ا�يقاتميقات من àن م�X دون ا�يقات /   السادسا�يقات 

yن بيته بà طريقه إ¨ مكةا�يقات  فمن s مكة فال يمر بميقات yأحد ا�واقيت ا�تقدمة وب yأو  ؛ب Xأو فهذا ميقاته من م� Xأو فهذا ميقاته من م� Xأو فهذا ميقاته من م� Xفهذا ميقاته من م�
 ....بتتهبتتهبتتهبتتهمن من من من 

وألهل وألهل وألهل وألهل     ،،،،ألهل ا�دينة ذي ا�ليفةألهل ا�دينة ذي ا�ليفةألهل ا�دينة ذي ا�ليفةألهل ا�دينة ذي ا�ليفة � ولولولولت رست رست رست رسوق¶ وق¶ وق¶ وق¶ (حديث ابن عباس ر� اهللا عنه قال  وا�¸ل Y هذه ا�واقيت ا�تقدمة
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    ،،،،هن �ن و�ن أهن �ن و�ن أهن �ن و�ن أهن �ن و�ن أ6666 عليهن من غ� أهلن ïن أراد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلن ïن أراد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلن ïن أراد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلن ïن أراد ا�ج والعمرة: : : : ثم قالثم قالثم قالثم قال    ،،،،وألهل ا¸من يلملموألهل ا¸من يلملموألهل ا¸من يلملموألهل ا¸من يلملم    ،،،،وألهل Ôد قرناوألهل Ôد قرناوألهل Ôد قرناوألهل Ôد قرنا    ،،،،الشام ا�حفةالشام ا�حفةالشام ا�حفةالشام ا�حفة
 هِ هِ هِ هِ ومن àن دون ذلك فمَ ومن àن دون ذلك فمَ ومن àن دون ذلك فمَ ومن àن دون ذلك فمَ 

Ä
 ل
Ä
 ل
Ä
 ل
Ä
 .ا�ديث متفق عليه )ه من أهله حÂ أهل مكة يهلون منهاه من أهله حÂ أهل مكة يهلون منهاه من أهله حÂ أهل مكة يهلون منهاه من أهله حÂ أهل مكة يهلون منهال

فهذان ا�ديثان تضمنا ا�واقيت  )وقّت ألهل العراق ذات عرقوقّت ألهل العراق ذات عرقوقّت ألهل العراق ذات عرقوقّت ألهل العراق ذات عرق( �جابر أن ا^Ï  هو حديث ود¸ل ميقات أهل العراق
 .ا�تقدمة

        ::::حكم اإلحرام من ا�يقات �ن مّر بهحكم اإلحرام من ا�يقات �ن مّر بهحكم اإلحرام من ا�يقات �ن مّر بهحكم اإلحرام من ا�يقات �ن مّر به    ////            ////
 :ن ا�ار با�يقات X ثالث حاالتإنستطيع أن نقول  إذا مر الشخص با�يقات فما حكم إحرامه منه؟إذا مر الشخص با�يقات فما حكم إحرامه منه؟إذا مر الشخص با�يقات فما حكم إحرامه منه؟إذا مر الشخص با�يقات فما حكم إحرامه منه؟

Úّل X أن يتجاوز ا�يقات بدون Úّل X أن يتجاوز ا�يقات بدون Úّل X أن يتجاوز ا�يقات بدون Úّل X أن يتجاوز ا�يقات بدون     والوالوالوال    يلزمه اإلحرام من ا�يقاتيلزمه اإلحرام من ا�يقاتيلزمه اإلحرام من ا�يقاتيلزمه اإلحرام من ا�يقاتوحينئذ  ،عمرةيكون مريداً للحج أو الأن  ::::ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°ا�الة األو°
 ....إحرامإحرامإحرامإحرام

يدل Y أن ا�ار Y هذه ا�ديث فهذا  )، ةةةةألهل ا�دينة ذي ا�ليفألهل ا�دينة ذي ا�ليفألهل ا�دينة ذي ا�ليفألهل ا�دينة ذي ا�ليف � رسولرسولرسولرسولت ت ت ت وّق وّق وّق وقّ (يدل Y ذلك حديث ابن عباس ا�تقدم 
ل أهل ا�دينة من ل أهل ا�دينة من ل أهل ا�دينة من ل أهل ا�دينة من هِ هِ هِ هِ يُ يُ يُ يُ (: �وقد ورد حديث s قوX ، ةا�واقيت ليس X أن يتجاوزها بدون إحرام مادام مريداً للحج أو العمر

 يهو يدل Y أن أهل ا�دينة ال Úّل �م إذا أرادوا حجاً أو عمرة أن يتجاوزوا ذو ،وهذا خö بمع« األمر )ذي ا�ليفةذي ا�ليفةذي ا�ليفةذي ا�ليفة
 .ا�ليفة إال وهم �رمون

ز ا�يقات من غ� إحرام سواء àن مسافراً عن أن يتجاوì Xوز  فمن àن مّر Y ميقات ال ،وهكذا بالنسبة Jقية ا�واقيت
طريق ا�و سيأ¼ إن شاء اهللا كيفية اعتبار ا�يقات بالنسبة à Xن عن ن �ولكن بالنسبة  ،طريق الö أو اJحر أو ا�و

 .سيأ¼ الحقاً إن شاء اهللا
 :وهذه ا�الة �ل خالف بy الفقهاء ،ملكنه يريد مكة أو ا�ر يكون الشخص مريداً للحج وال للعمرةأال  ::::ا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انيةا�الة ا6انية
يلزمه اإلحرام من ا�يقات ولو لم يلزمه اإلحرام من ا�يقات ولو لم يلزمه اإلحرام من ا�يقات ولو لم يلزمه اإلحرام من ا�يقات ولو لم اuي م3 عليه صاحب الروض وغ�ه أنه  أ د فا�شهور من مذهب اإلمام ////            القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ى عن ويستدلون بأثر يرو وليس X أن يتجاوز ا�يقات بدون إحراموليس X أن يتجاوز ا�يقات بدون إحراموليس X أن يتجاوز ا�يقات بدون إحراموليس X أن يتجاوز ا�يقات بدون إحرام    ،،،،يكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو ا�رميكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو ا�رميكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو ا�رميكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو ا�رم
 .مابن عباس ر� اهللا عنها

s ا�سألة أن من قصد مكة أو ا�رم ولم يرد حجاً وال عمرة كمن قصدهما �جارة أو لزيارة قريب أو ما أشبه  ////            القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®
وهؤالء يستدلون �ديث ابن عباس  ،،،،بل X أن يدخل مكة أو ا�رم غ� �رمبل X أن يدخل مكة أو ا�رم غ� �رمبل X أن يدخل مكة أو ا�رم غ� �رمبل X أن يدخل مكة أو ا�رم غ� �رم، ، ، ، يلزمه أن Úرم من ا�يقاتيلزمه أن Úرم من ا�يقاتيلزمه أن Úرم من ا�يقاتيلزمه أن Úرم من ا�يقات    الالالالفإنه  ،ذلك

ïن أراد ا�ج أو ïن أراد ا�ج أو ïن أراد ا�ج أو ïن أراد ا�ج أو (فقوX ) ن ïن أراد ا�ج أو العمرةن ïن أراد ا�ج أو العمرةن ïن أراد ا�ج أو العمرةن ïن أراد ا�ج أو العمرةهههههن �ن و�ن أهن �ن و�ن أهن �ن و�ن أهن �ن و�ن أ6666 عليهن من غ� أهل عليهن من غ� أهل عليهن من غ� أهل عليهن من غ� أهل( �تقدم والشاهد منه قوX ا�
ومن األدلة Y ذلك ، يلزمه اإلحرام منها وبا�ا� ال ،أن من لم يرد حجاً أو عمرة ال تكون هذه ا�واقيت X مفهومهمفهومهمفهومهمفهومه )العمرةالعمرةالعمرةالعمرة

 Ï^رأسه �ا دخل مكة ?م الف �أن ا Y نÍنما أراد فتح  ،ا�غفر �تح دخل غ� �رم وÓوذلك ألنه لم يرد حجاً وال عمرة و
يلزم من أراد مكة  فاإلحرام ال ،،،،وهذا القول هو أرجح القولs y ا�سألة وهو اuي عليه الفتوىوهذا القول هو أرجح القولs y ا�سألة وهو اuي عليه الفتوىوهذا القول هو أرجح القولs y ا�سألة وهو اuي عليه الفتوىوهذا القول هو أرجح القولs y ا�سألة وهو اuي عليه الفتوى ،مكة وتطه�ها من ال(ك

 .أو ا�رم مادام لم يرد حجاً وال عمرة
يلزمه يلزمه يلزمه يلزمه     الالالالوهذا  ،مّر بذي ا�ليفة خارجاً من ا�دينة ولم يرد مكة كمن يكون مريداً مكة أو ا�رم الأ`  ::::ا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ةا�الة ا6ا6ة

 ....باتفاق الفقهاءباتفاق الفقهاءباتفاق الفقهاءباتفاق الفقهاء    إحرامإحرامإحرامإحرام
UUUU            ////    مسائل تتعلق با�يقاتمسائل تتعلق با�يقاتمسائل تتعلق با�يقاتمسائل تتعلق با�يقات::::    
    ؟؟؟؟ما ا�كم إذا ñاوز ا�يقات من غ� نية ثم أنشأ ا^ية بعد ñاوزه ا�يقاتما ا�كم إذا ñاوز ا�يقات من غ� نية ثم أنشأ ا^ية بعد ñاوزه ا�يقاتما ا�كم إذا ñاوز ا�يقات من غ� نية ثم أنشأ ا^ية بعد ñاوزه ا�يقاتما ا�كم إذا ñاوز ا�يقات من غ� نية ثم أنشأ ا^ية بعد ñاوزه ا�يقات    ::::لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس    

وصل ال(ائع طرأت  وألكن �ا دخل مكة  ،لسيل وهو غ� مريد ا�ج وال العمرةشخص مثًال جاء من الرياض ومّر Y ا
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 .يلزمه أن يعود إ¨ ا�يقات ¸حرم منه وال ،Úرم من حيث أنشأ ا^يةحينئذ نقول  ،عليه نية ا�ج أو العمرة
        ....من مر Y ميقات غ� ميقات بتهمن مر Y ميقات غ� ميقات بتهمن مر Y ميقات غ� ميقات بتهمن مر Y ميقات غ� ميقات بته    ::::لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 فهل Úرم منه؟ ،الرياض إ¨ مكة فمّر بالسيل الكب� وهو ميقات أهل Ôد ذهب إ¨ الرياض ثم قدم منإذا مثًال  �àد®· 
 .نعم Úرم منهنعم Úرم منهنعم Úرم منهنعم Úرم منه    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

وهذا  ،)ïن أراد ا�ج أو العمرةïن أراد ا�ج أو العمرةïن أراد ا�ج أو العمرةïن أراد ا�ج أو العمرة    و�ن أو�ن أو�ن أو�ن أ6666 عليهن من غ� أهلن عليهن من غ� أهلن عليهن من غ� أهلن عليهن من غ� أهلنهن �ن هن �ن هن �ن هن �ن ( �بن عباس ا�تقدم وهو قوX اويدل Y ذلك حديث 
*م  T00ا�ثال السابق أن يذهب إ¨ ذي ا�ليفة وهو يبعد قرابة  s فال يلزم ذلك ا�د®ّ  ،من تيس� ال(يعة ورفعها للحرج

 .بل X أن Úرم من السيل الكب� وهو أقرب إ¨ مكة من ذي ا�ليفة ،عن مكة
    ؟؟؟؟إذا لم يكن s طريقه ا�يقات فمن أين Úرمإذا لم يكن s طريقه ا�يقات فمن أين Úرمإذا لم يكن s طريقه ا�يقات فمن أين Úرمإذا لم يكن s طريقه ا�يقات فمن أين Úرم    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
 .Úرم إذا حاذى أقرب ا�واقيت إ¸هÚرم إذا حاذى أقرب ا�واقيت إ¸هÚرم إذا حاذى أقرب ا�واقيت إ¸هÚرم إذا حاذى أقرب ا�واقيت إ¸ه :ا�وابا�وابا�وابا�واب

وا�ديث )طريقكم انظروا إ¨ حذوها منانظروا إ¨ حذوها منانظروا إ¨ حذوها منانظروا إ¨ حذوها من(ر� اهللا عنه قال ئل عن ذلك عنه �ا سُ وا�¸ل Y ذلك فتوى عمر ر� اهللا 
 .هرواه اJخاري s صحيح

لكنها âاذي  ،يمكن أن ت�ل أو تهبط s ا�يقات معلوم أن الطائرة تمر s ا�و وال ،وقاس العلماء Y ذلك راكب الطائرةوقاس العلماء Y ذلك راكب الطائرةوقاس العلماء Y ذلك راكب الطائرةوقاس العلماء Y ذلك راكب الطائرة 
بل إذا حاذى ا�يقات s ا�و فإنه  ،ؤخر اإلحرام حÂ يهبط s مطار جدةìوز لراكب الطائرة أن ي الو�ذا  ،ا�يقات جواً 

ا�(وع لكن  ،وأما بالنسبة للبس مالبس اإلحرام فهذا يمكن أن يلبسه ولو s بته أو قبل ر{وب الطائرة أو فيها، Úرم
 ا�نبيه �ريدي ا�ج أو العمرة Y وقد جرت العادة s اmطوط السعودية و¦وها X، Y أن يلÏ بالنسك إذا حاذى ا�يقات

 .الوقت اuي âصل فيه �اذاة ا�يقات جواً 
أحرم و�ذا لو  ،تقف و` �يعة الط�ان أن الطائرة كما هو معلوم الإ¨ أن يتنبه  ولكن بالنسبة للمحاذاة جواً ينب�

ن الطائرة كما هو معلوم ال تقف و¯ هذه أل ،الشخص قبل الوقت اuي يقال بأنه يكون فيه �اذياً للميقات فهذا هو األو°
لكن ا�كروه يباح إذا دعت  ،واإلحرام قبل ا�يقات نص الفقهاء Y أنه مكروه ،ا�الة سيكون قد أحرم قبل ا�يقات

 .و¯ مثل حالة ا�سافر بالطائرة ا�اجة تدعو أن Úرم قبله بيس� فال كراهة حينئذ ،ا�اجة إ¸ه
    ....بالنسبة للمýبالنسبة للمýبالنسبة للمýبالنسبة للمý    ��® للحج والعمرة��® للحج والعمرة��® للحج والعمرة��® للحج والعمرةا�يقات اا�يقات اا�يقات اا�يقات ا    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 وال )حÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منها( ود¸ل ذلك حديث ابن عباس ا�تقدم قال ،فإنه Úرم من م�Xفإنه Úرم من م�Xفإنه Úرم من م�Xفإنه Úرم من م�X    ا�جا�جا�جا�جا�ý إذا àن يريد ا�ý إذا àن يريد ا�ý إذا àن يريد ا�ý إذا àن يريد 
 .يلزمه أن nرج إ¨ ا�يقات وال يلزمه أن nرج إ¨ ا�ّل 

�ا طلبت منه  �وا�¸ل Y ذلك أن ا^Ï ، م�X داخل حدود ا�رم إذا àن Úرم �ا من ا�ّل فإنه  العمرةالعمرةالعمرةالعمرةا�ý ا�ý ا�ý ا�ý وأما إذا أراد 
و¯ رواية عند اJخاري أنه قال X  )عبد الر ن أن nرج بها إ¨ ا�ّل عبد الر ن أن nرج بها إ¨ ا�ّل عبد الر ن أن nرج بها إ¨ ا�ّل عبد الر ن أن nرج بها إ¨ ا�ّل     أمر أخاهاأمر أخاهاأمر أخاهاأمر أخاها(?ئشة العمرة بعد أن قضت مناسك حجها 

 ).اخرج بأختك من ا�رماخرج بأختك من ا�رماخرج بأختك من ا�رماخرج بأختك من ا�رم(
 أن إحرام ?ئشة من م�نها أي� ومعلوم ،هما ما لم يكن إثماً ما خّ� بy أمرين إال اختار أي� �أن ا^Ï  وجه االستداللوجه االستداللوجه االستداللوجه االستدالل

وحديث ?ئشة هذا ، صحبها �حرم من ا�ل د¸ل Y أن هذا واجبأن ييأمرها ويكلف أخاها عبد الر ن �ا، و{ونه 
 .nصص عموم حديث ابن عباس

ولكن نقول أن حديث ?ئشة  ،العمرة¯ ووظاهره العموم s ا�ج ) حÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منهاحÂ أهل مكة يهلون منها( ألن حديث ابن عباس قال
 .فيفيد أنه s العمرة ال بد من اإلحرام من ا�ّل ، ر� اهللا عنها nصص عموم حديث ابن عباس ر� اهللا عنه
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لكن  ،وا�نعيم هو أقرب ا�ل للبيت ا�رام ،فعائشة ر� اهللا عنها أحرمت من ا�نعيم ،وا�ّل ال يلزم أن Úرم من ا�نعيم
خرج خرج خرج خرج اااا(للحديث ا�تقدم  ،أو من ا�ديبية أو ¦وهما فهذا جائزمثًال كأن أحرم ا�اج من عرفه  ؛من سائر ا�ّل  لو أحرم

 .فمÂ خرج من ا�رم فقد حصل بذلك اإلجزاء )بأختك من ا�رمبأختك من ا�رمبأختك من ا�رمبأختك من ا�رم
فنجد أن ا�اج ìمع ، ّل وا�رمالبد للناسك حاجاً أو معتمراً أن ìمع بy ا�ِ s ذلك أن الفقهاء نصوا Y أنه  ومن ا�كمةومن ا�كمةومن ا�كمةومن ا�كمة

 .ألنه البد أن nرج لعرفة، وعرفة حٌل  ،بy ا�ل وا�رم حÂ لو àن من أهل مكة
و�ذا àن اإلحرام من ا�ّل  ،فال Úصل X ا�مع بy ا�ّل وا�رم إال إذا أحرم من ا�ل àن معتمراً من أهل مكة ذاوأما إ

 .واجباً s حقه بالنسبة للعمرة
    ....ا�قدم باإلحرام Y ا�يقاتا�قدم باإلحرام Y ا�يقاتا�قدم باإلحرام Y ا�يقاتا�قدم باإلحرام Y ا�يقاتو` حكم و` حكم و` حكم و` حكم     ::::لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس    

àن مسافراً بالطائرة  كما لو ،إال إذا دعت ا�اجة إ¸ه لة أ�نا �ا فيما م�، فا�قدم Y ا�يقات ا��® مكروهأسا� ذهوه
تدع وأما إذا لم ، فال بأس حينئذ أن يدخل s النسك قبل �اذاة ا�يقات ،يشعر كما تقدم وخ� أن ìاوز ا�يقات وهو ال

 Ï^رم من ا�يقات اقتداًء بفعل اÚ اإلحرام من ، أحرم من ا�يقات �فإنه  �ا�اجة إ¨ ذلك فالسنة أن Xو�ع بفعله وقو
 .ا�يقات

 ،4واز ا�قدم Y ا�يقات مع الكراهة فهذا ألن ا�قدم Y ا�يقات ورد عن بعض الصحابة ر� اهللا عنهموأما قو^ا 
ألن القاعدة كما تقدم أن ألن القاعدة كما تقدم أن ألن القاعدة كما تقدم أن ألن القاعدة كما تقدم أن ، بل نقول إنه مكروه إال إذا احتيج إ¸ه ،ة يمنع من القول بتحريمهووروده عن بعض الصحاب

 ....ا�كروه إذا احتيج إ¸ه زالت الكراهةا�كروه إذا احتيج إ¸ه زالت الكراهةا�كروه إذا احتيج إ¸ه زالت الكراهةا�كروه إذا احتيج إ¸ه زالت الكراهة

    ))))T/T/T/T/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

    ::::األنساك ال§ Úرم بها ا�اجاألنساك ال§ Úرم بها ا�اجاألنساك ال§ Úرم بها ا�اجاألنساك ال§ Úرم بها ا�اجأنواع أنواع أنواع أنواع 
S   /نسك منها /   / .أنواعها Z تعريف. 
U   /تلك األن عقد yأفضلهامقارنة ب yساك ا6الثة ونب.  
T   / بعض األح�م ا�تعلقة بها. Ë   / ¨بداية موضوع �ظورات اإلحرام إن شاء اهللا تعا. 
SSSS            ////    رم بها ا�اجÚ §رم بها ا�اجأنواع األنساك الÚ §رم بها ا�اجأنواع األنساك الÚ §رم بها ا�اجأنواع األنساك الÚ §أنواع األنساك ال::::    
، اإلفراداإلفراداإلفراداإلفرادو قرانقرانقرانقرانالالالالو ا�متعا�متعا�متعا�متعو`  :إذا وصل ا�اج إ¨ ا�يقات s أشهر ا�ج وهو يريد ا�ج فإنه �n بy أحد األنساك ا6الثة 

و¯ حديث ?ئشة ر� اهللا عنها أنها قالت  ، أصحابه بy هذه األنساك ا6الثةخ�¶  �وقد ثبت أن ا^Ï  ،وهو ¥� بينها
 ).بهما �ج ومنا من أهل¶  بعمرة ومنا من أهل¶  فمنا من أهل¶ (
واuين أهلوا با�ج والعمرة معاً هم القارنون اuين ، واuين أهلوا با�ج فقط هم ا�فردون، اuين أهلوا بالعمرة هم ا�تمتعونف

 .وهذا ا�ديث يدل Y أن ا�اج ¥� بy األنساك ا6الثة، قرنوا ا�ج والعمرة s إحرام واحد
    وÓشارة موجزة إ¨ أبرز أعمال Z نسك منهاوÓشارة موجزة إ¨ أبرز أعمال Z نسك منهاوÓشارة موجزة إ¨ أبرز أعمال Z نسك منهاوÓشارة موجزة إ¨ أبرز أعمال Z نسك منها    ،،،،تعريف األنساك ا6الثةتعريف األنساك ا6الثةتعريف األنساك ا6الثةتعريف األنساك ا6الثة    ////            ////

    ....ا�متعا�متعا�متعا�متع: : : : النسك األولالنسك األولالنسك األولالنسك األول
 .s السنة نفسها، أي ا�ج s ?مهبم رِ Úُْ  ؛s أشهر ا�ج ثم بعد فراغه منها وÓحالXأن Úرم بالعمرة  ::::وتعريفهوتعريفهوتعريفهوتعريفه

ثم يؤدي مناسك العمرة يطوف ويسH وÚلق أو  ،أن الشخص Úرم بعمرة فيلÏ عند ا�يقات بعمرة وأعمال هذا النسكوأعمال هذا النسكوأعمال هذا النسكوأعمال هذا النسك
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م الfوية وهو ا6امن من ذي ا�جة فإنه Úرم ثم إذا àن يو ،م عليه باإلحرامويباح Z X �ء حرُ  ،يق
 وÚّل من إحرامه
 .با�ج

ة X أن Úرم ض# السن¶  ،وتلبيته با�ج تكون s يوم الfوية ،""""Jيك عمرةJيك عمرةJيك عمرةJيك عمرة""""ويقول ويقول ويقول ويقول وهذا ا�تمتع عند ا�يقات يلÏ بالعمرة 
 .يوم ا6امن وهو يوم الfوية s ا�ج

        ....فرادفرادفرادفراداإلاإلاإلاإل    ::::لنسك ا6ا®لنسك ا6ا®لنسك ا6ا®لنسك ا6ا®اااا
 .""""Jيك حجاً Jيك حجاً Jيك حجاً Jيك حجاً """"فيقول فيقول فيقول فيقول ذا وصل إ¨ ا�يقات لK با�ج فقط ا�ج وحده، فإبأن Úرم  :وتعريفهوتعريفهوتعريفهوتعريفه

Xوأما أعماXوأما أعماXوأما أعماXر{ن ا�ج بعد طواف القدوم ،استحبابااستحبابااستحبابااستحبابافإنه إذا وصل إ¨ مكة يطوف للقدوم  وأما أعما Hبل  وال ،ثم يس 
Úلق وال يق
 .يب" Y إحرامه، وÓنما Úل من إحرامه إذا رÌ Iرة العقبة s يوم ا^حر

بإم�نه أن يسH س� ا�ج مع طواف القدوم،  وه ،بعد طواف اإلفاضة اuي هو ر{ن ا�ج إ¨ ماوìوز X أن يؤخر الس� 
 .بعد طواف اإلفاضة وبإم�نه أن يؤخره إ¨ ما

    ....رانرانرانرانالقِ القِ القِ القِ     ::::النسك ا6الثالنسك ا6الثالنسك ا6الثالنسك ا6الث
، لنسكy معاوينوي بقلبه ا�خول s ا """"Jيك عمرة وحجاً Jيك عمرة وحجاً Jيك عمرة وحجاً Jيك عمرة وحجاً """"    يقوليقوليقوليقولفإذا مّر Y ا�يقات  ،أن Úرم با�ج والعمرة معاً  :وتعريفهوتعريفهوتعريفهوتعريفه

 ثم يُ 
ً
فيلÏ عند ا�يقات بعمرة وقبل أن  ا،دخل عليها ا�ج قبل أن ي(ع s طوافهوX صورة أخرى و` أن Úرم بالعمرة أوال

و` الصورة ا6انية من  ،عمرة وصار بذلك قارناً الفيكون أدخل ا�ج Y إحرام  """"Jيك حجاً Jيك حجاً Jيك حجاً Jيك حجاً """"يقول يقول يقول يقول ي(ع s طواف العمرة 
 .رانصور القِ 

 سنةX بالنسبة  	الف ا�فرد فا�ديإال أنه ìب Y القارن هدي،  ،مثل أعمال ا�فرد تماماً � ف لنسبة ألعمال القارنلنسبة ألعمال القارنلنسبة ألعمال القارنلنسبة ألعمال القارنأما باأما باأما باأما با
 .وليس واجب

 .لK به وهو ا�ج فقط Úصل X إال ما حرامه الإوأما ا�فرد ف�  ،وعمرة s إحرام واحد كما أن القارن Úصل X حجٌ 
UUUU            ////    تلك    عقدعقدعقدعقد yتلكمقارنة ب yتلكمقارنة ب yتلكمقارنة ب yن أفضلهان أفضلهان أفضلهان أفضلهابيابيابيابيااألنساك ا6الثة واألنساك ا6الثة واألنساك ا6الثة واألنساك ا6الثة و    مقارنة ب    

    الـمفـردالـمفـردالـمفـردالـمفـرد    القـارنالقـارنالقـارنالقـارن    الـمتمتعالـمتمتعالـمتمتعالـمتمتع
 Y ا�فرد ال ìب ا�ديال ìب ا�ديال ìب ا�ديال ìب ا�دي Y القارن ìب ا�ديìب ا�ديìب ا�ديìب ا�دي Y ا�تمتع ìب ا�ديìب ا�ديìب ا�ديìب ا�دي

الطواف  ،،،،عليه طوافان وسعيانعليه طوافان وسعيانعليه طوافان وسعيانعليه طوافان وسعيان ا�تمتعا�تمتعا�تمتعا�تمتع
 ، الس� األول لعمرته و األول 

 والس� ا6ا® �جته والطواف ا6ا®

وهما بالنسبة  ،طواف واحد وس� واحدطواف واحد وس� واحدطواف واحد وس� واحدطواف واحد وس� واحدفليس عليهما إال فليس عليهما إال فليس عليهما إال فليس عليهما إال  وا�فردوا�فردوا�فردوا�فرد القارنالقارنالقارنالقارن
طواف وأما ، للمفرد عن ا�ج وبالنسبة للقارن عن ا�ج والعمرة معاً 

 .القدوم فقد تقدم أنه سنة بالنسبة للمفرد والقارن
    ----والس� والس� والس� والس�     بعد الطوافبعد الطوافبعد الطوافبعد الطواف ا�تمتعا�تمتعا�تمتعا�تمتعأن 

 Úل حًال تاماً Úل حًال تاماً Úل حًال تاماً Úل حًال تاماً     ----طواف العمرة وسعيهاطواف العمرة وسعيهاطواف العمرة وسعيهاطواف العمرة وسعيها
،  
 Úلق وÚّل حًال àمالً  وأفيق

فقد تقدم أنهما وÓن طافا وسعيا إال أنهما يبقيان Y  قارنقارنقارنقارنوالوالوالوال ا�فردا�فردا�فردا�فرد
الن إال يوم ا^حر بعد رالن إال يوم ا^حر بعد رالن إال يوم ا^حر بعد رالن إال يوم ا^حر بعد ر���� Ìرة العقبة وا�لق أو  Ìرة العقبة وا�لق أو  Ìرة العقبة وا�لق أو  Ìرة العقبة وا�لق أو Úُ ِÚُ ِÚُ ِÚُِ     فالفالفالفال إحرامها

 ....ا�قص�ا�قص�ا�قص�ا�قص�
 

ìزئه طواف العمرة عن ìزئه طواف العمرة عن ìزئه طواف العمرة عن ìزئه طواف العمرة عن فإنه  ا�تمتعا�تمتعا�تمتعا�تمتع
 ....طواف القدومطواف القدومطواف القدومطواف القدوم

 

 ....طواف القدومطواف القدومطواف القدومطواف القدوم    ----كما تقدمكما تقدمكما تقدمكما تقدم----يسن �ما يسن �ما يسن �ما يسن �ما  والقارنوالقارنوالقارنوالقارن ا�فردا�فردا�فردا�فردأن 
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    إذا àن ا�اج ¥�اً بy هذه األنساك ا6الثة فما هو األفضل X؟إذا àن ا�اج ¥�اً بy هذه األنساك ا6الثة فما هو األفضل X؟إذا àن ا�اج ¥�اً بy هذه األنساك ا6الثة فما هو األفضل X؟إذا àن ا�اج ¥�اً بy هذه األنساك ا6الثة فما هو األفضل X؟ ::::نساكنساكنساكنساكال»م Y أفضل األال»م Y أفضل األال»م Y أفضل األال»م Y أفضل األنأ¼ نأ¼ نأ¼ نأ¼ 
 ا�متعا�متعا�متعا�متع وا�واب أن أفضل األنساك ا6الثة هووا�واب أن أفضل األنساك ا6الثة هووا�واب أن أفضل األنساك ا6الثة هووا�واب أن أفضل األنساك ا6الثة هو

 ،و�ذا نقول أنه يستحب �ن أحرم مفرداً أو قارناً أن يفسخ إحرامه إ¨ عمرة ¸ص� بذلك متمتعاً، فيجعل إحرامه عمرة
 .وبذلك يكون متمتعاً  ،ويطوف ويسH ويق
 وÚّل من إحرامه

 Ï^ذلك أن ا Y منهم من أحرم مفردا ومنهم من أحرم قارناً ومنهم من  -كما تقدم-خّ� أصحابه عند ا�يقات  �وا�¸ل
 ،فيص� بذلك متمتعاً ، أمر من لم يسق ا�دي بأن ìعل إحرامه عمرة �ثم إنه  ،أحرم متمتعاً كما تقدم s حديث ?ئشة

 .ية ا�متع Y النسكy اآلخرينفهذا يدل Y أفضل
سقت ا�دي سقت ا�دي سقت ا�دي سقت ا�دي     أمري ما استدبرت ماأمري ما استدبرت ماأمري ما استدبرت ماأمري ما استدبرت مامن من من من لو استقبلت لو استقبلت لو استقبلت لو استقبلت (وقال  )لوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكم(: قال �وتأسف 

    ....وأما من ساق ا�دي فاألفضل X القرانوأما من ساق ا�دي فاألفضل X القرانوأما من ساق ا�دي فاألفضل X القرانوأما من ساق ا�دي فاألفضل X القران، أفضيلة ا�متع s حق من لم يسق ا�ديأفضيلة ا�متع s حق من لم يسق ا�ديأفضيلة ا�متع s حق من لم يسق ا�ديأفضيلة ا�متع s حق من لم يسق ا�دييدل Y  ذاهف )وألحللت معكموألحللت معكموألحللت معكموألحللت معكم
 Xقو yمع بÔ فع �وبهذا yإحرامه وقرانه ألنه  �فإنه  له،وب Y متع وثبت�العذر ، ساق ا�دي �أمر أصحابه با yّوب

 .)لوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكملوال أ® سقت ا�دي ألحللت معكم(s ذلك فقال 
    ....�حق من ساق ا�دي فاألفضل s حقه القران اقتداء با^Ï حق من ساق ا�دي فاألفضل s حقه القران اقتداء با^Ï حق من ساق ا�دي فاألفضل s حقه القران اقتداء با^Ï حق من ساق ا�دي فاألفضل s حقه القران اقتداء با^s s s s Ï وهذا يبy أن األفضل ا�متع إال وهذا يبy أن األفضل ا�متع إال وهذا يبy أن األفضل ا�متع إال وهذا يبy أن األفضل ا�متع إال 

TTTT            ////     الثةالثةالثةالثةباألنساك ا6باألنساك ا6باألنساك ا6باألنساك ا6بعض األح�م ا�تعلقة بعض األح�م ا�تعلقة بعض األح�م ا�تعلقة بعض األح�م ا�تعلقة....    
فوات الوقوف -وخ� فوات ا�ج  ،ثم لم يتمكن من إتمام العمرة بها إ¨ ا�ج؛ إذا أحرم الشخص بالعمرة متمتعاً  :مسألةمسألةمسألةمسألة
 فماذا يفعل؟ ،يزال متلبساً بإحرامه بالعمرة وهو ال -ا�جب ، ألنه البد أن يقف بعرفة �رمابعرفة

 ناً ناً ناً وبذلك يص� قاروبذلك يص� قاروبذلك يص� قاروبذلك يص� قار نقول عليه أن يدخل ا�ج Y العمرةنقول عليه أن يدخل ا�ج Y العمرةنقول عليه أن يدخل ا�ج Y العمرةنقول عليه أن يدخل ا�ج Y العمرة
ومن األمثلة Y هذه ، ، وهذه ` الصورة ا6انية من صور القرانناً

ف� âتاج إ¨ أن تنتظر  ،�ائضمن اومعلوم أن الطواف ال يصح  ،ا�الة ا�رأة إذا تمتعت ثم حاضت قبل طواف العمرة

 .حÂ تطهر ثم تطوف طواف العمرة وتسH وتق

فنقول �ا أدخç ا�ج Y العمرة وبذلك تص�ين  ،يب وطهرها قد يتأخرفإن يوم عرفة قر ،لكن إذا خشيت أن يفوتها ا�ج
 .قارنة

 Ï^فإنها ر� اهللا عنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف طواف  ،?ئشة ر� اهللا عنها �وهذا هو ما وجه به ا
  �فأمرها ا^Ï  ،العمرة

ُ
â رم با�ج وبذلك صارت قارنةأن. 

ثم أصبح �يه ?ئق منعه من دخول ا�رم حÂ جاء يوم عرفة، فهو أحرم بالعمرة متمتعاً بها إ¨ رجل أحرم بعمرة  :مسألةمسألةمسألةمسألة -
 فماذا يفعل؟وهو متمكن اآلن من اuهاب إ¨ عرفة  ،حال بينه وبy دخول ا�رم ا�ج، لكن وجد ما

 .ون قارناً ويكون قد أدرك ا�جوبذلك يك ،حÂ ال يفوتك ا�ج فنقول X أدخل ا�ج Y العمرة واñه مبا�ة إ¨ عرفة
ËËËË            ////    ظورات اإلحرام�ظورات اإلحرام�ظورات اإلحرام�ظورات اإلحرام�....    

    ::::هذا ا�وضوعهذا ا�وضوعهذا ا�وضوعهذا ا�وضوععنا� عنا� عنا� عنا� 
 كمة من âريمها ا�  ذه ا�حظوراتا�راد به
 يدخل فيها نعددها ونذكر األدلة عليها وما :ال»م Y �ظورات اإلحرامتفصيل 

سببه و` �ظورات اإلحرام يعÑ �رمات فهذا من إضافة ال�ء إ¨     ،،،،` ا�حرمات بسببه` ا�حرمات بسببه` ا�حرمات بسببه` ا�حرمات بسببهبمحظورات اإلحرام بمحظورات اإلحرام بمحظورات اإلحرام بمحظورات اإلحرام ا�راد ا�راد ا�راد ا�راد ----
 .بسببه، و` األمور ال§ Úرم من تلبس باإلحرام أن يتعاطاها



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

- þþ - 
 

 :م منهام منهام منهام منهاكَ كَ كَ كَ ذكر أهل العلم عدة حِ ذكر أهل العلم عدة حِ ذكر أهل العلم عدة حِ ذكر أهل العلم عدة حِ  :�كمة من �ظورات اإلحراما-
و¯ هذا  ، أن s منعه من لبس ا�خيط وما أشبهه تذك�اً X �الة اmروج من ا�نيا حy يتجرد من Jاسه ويلبس األكفانأن s منعه من لبس ا�خيط وما أشبهه تذك�اً X �الة اmروج من ا�نيا حy يتجرد من Jاسه ويلبس األكفانأن s منعه من لبس ا�خيط وما أشبهه تذك�اً X �الة اmروج من ا�نيا حy يتجرد من Jاسه ويلبس األكفانأن s منعه من لبس ا�خيط وما أشبهه تذك�اً X �الة اmروج من ا�نيا حy يتجرد من Jاسه ويلبس األكفان-

ومطلوب  ،تذك� X باآلخرة، والشخص إذا تذكر اآلخرة أحسن االستعداد �ا وأقبل Y الطاعة وهذا أمر مطلوب عموماً 
 .أيضا حال ا�لبس با�ج Y وجه خاص

لبساً  ، فالشخص تعودرج ا�حرم من عوائده ال§ تعودها s حياته ا�عتادةرج ا�حرم من عوائده ال§ تعودها s حياته ا�عتادةرج ا�حرم من عوائده ال§ تعودها s حياته ا�عتادةرج ا�حرم من عوائده ال§ تعودها s حياته ا�عتادةا�حظورات أن nُ ا�حظورات أن nُ ا�حظورات أن nُ ا�حظورات أن nُ أن من مقاصد ال(ع s هذه -
 معيناً فإخراجه عما تعوده يشعره بأنه باإلحرام دخل s طور آخر وعبادة عظيمة âتاج

ً
إ¨ استشعار وتعظيم  معيناً واستمتا?

يعy عليه منعه من  ،واستشعار عظم ما تلبس به من نسك هذا أمر مطلوب) ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب(
 .هذه األشياء ال§ تعودها

ولو االنغماس s ا�ياة ا�نيا  وذلك أن ،بعدا عن الfفه واالنغماس s مبعدا عن الfفه واالنغماس s مبعدا عن الfفه واالنغماس s مبعدا عن الfفه واالنغماس s مثثثثات ا�ياة ا�نياات ا�ياة ا�نياات ا�ياة ا�نياات ا�ياة ا�نياا�حظورات أن s منعه من هذه -
بهمه  ف� منعه من هذه ا�باحات Ìعٌ  ،تشغل القلب وت
فه عن اإلقبال Y اآلخرة والعمل �اàنت من ا�باحات إال أنها 

 .رة وبالنسك والطاعة وهذا أمر مقصود للشارعوشعث قلبه Y االهتمام باآلخ
    ::::�ظورات اإلحرام وما يتعلق بها من أح�م�ظورات اإلحرام وما يتعلق بها من أح�م�ظورات اإلحرام وما يتعلق بها من أح�م�ظورات اإلحرام وما يتعلق بها من أح�م

هو Z ما  با�خيطبا�خيطبا�خيطبا�خيطوا�راد  ،فيحرم Y الرجل حال اإلحرام أن يلبس ا�خيط ،لبس ا�خيط بالنسبة للرجللبس ا�خيط بالنسبة للرجللبس ا�خيط بالنسبة للرجللبس ا�خيط بالنسبة للرجل :ا�حظور األولا�حظور األولا�حظور األولا�حظور األول
 .فهذا يس( ¥يطاً  ،صل Y اJدن أو Y عضو من األعضاءفُ 

، فهذه *ها من ا�خيط ،ثًال مفصٌل Y اJدن، وال�اويل مفصلة Y بعض اJدن، وهكذا ا�البس ا�اخليةفا6وب م
 ِmهذه *ها من قدمفاف أيضا ال§ تغطي الكعب وا�وارب سواء �اب ا¸دين أو �اب الفا6ياب وال�اويل وا ،y

 .ا�خيط ألنها مفصلة Y اJدن أو Y عضو من األعضاء
من  ��ذا أمر ا^Ï  ،ألنها s مع« ا^عل ،وغ�ه أنها جائزة ةبن تيميافاف ال§ دون الكعب فقد ذكر شيخ اإلسالم ا اmِ وأم

yأن يكونا أسفل من الكعب Âوعنده خفان أن يقطعهما ح yد نعلì إذا قطعا أسفل من  ،لم yفmأن ا Y فهذا يدل
 .الكعبy صارا بمع« ا^عل

 أو عن ا�زام أو ما ،وñده يسأل عن ا^عل إذا àن فيه خياطة ،ظن أن ا�راد با�خيط هو Z ما فيه خياطةبعض ا^اس ي
ليس ا�خيط هو Z ما فيه خياطة وÓنما ا�خيط ف ،وهذا غ� صحيح ،ربط به اإلزار إذا àن فيه خياطةيُ يُس( بالكمر اuي 

وليس به خياطة مطلقاً  ا، قد يكون منسوجعضاء حÂ لو àن منسوجاً فصل Y اJدن أو Y عضو من األ ما كما تقدم هو
 .ومع ذلك يس( ¥يطاً 

هذه األشياء ليست  ألن ،لعy ولبس اmاتم وما أشبه ذلكاهناك أشياء ال âرم Y ا�حرم مثل لبس الساعة ونظارة -
 .منصوصاً عليها وليست بمع« األشياء ا�نصوصة

̂¶ÄÏِ سُ سُ سُ سُ ( ��خيط هو حديث ابن عمر أن ا^Ï وا�¸ل â Yريم لبس ا ُمْحِرُم؟ َفَقاَل ا
ْ
بَُس ال

ْ
̂¶ÄÏِ ل َما يَل ُمْحِرُم؟ َفَقاَل ا

ْ
بَُس ال

ْ
̂¶ÄÏِ ل َما يَل ُمْحِرُم؟ َفَقاَل ا

ْ
بَُس ال

ْ
̂¶ÄÏِ ل َما يَل ُمْحِرُم؟ َفَقاَل ا

ْ
بَُس ال

ْ
َقِميَص  :� ئئئئل َما يَل

ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
َقِميَص ال

ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
َقِميَص ال

ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
َقِميَص ال

ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
ال

 اmفy إال أ
َ

اِويَل وال ثوب مسه ورس وال زعفران َوال َ  اmفy إال أ¶
َ

اِويَل وال ثوب مسه ورس وال زعفران َوال َ  اmفy إال أ¶
َ

اِويَل وال ثوب مسه ورس وال زعفران َوال َ  اmفy إال أ¶
َ

اِويَل وال ثوب مسه ورس وال زعفران َوال َ  العمامة وال الöنس وال ال����¶
َ

 العمامة وال الöنس وال الَوال
َ

 العمامة وال الöنس وال الَوال
َ

 العمامة وال الöنس وال الَوال
َ

ال ìد نعلy فليقطعهما حÂ ال ìد نعلy فليقطعهما حÂ ال ìد نعلy فليقطعهما حÂ ال ìد نعلy فليقطعهما حÂ ن ن ن ن َوال
yيكونا أسفل من الكعبyيكونا أسفل من الكعبyيكونا أسفل من الكعبyعليهمتفق  )يكونا أسفل من الكعب. 

 Ï^ا�حرم لبسها �فا Y رمÚ §بعض األشياء ال Y هذا ا�ديث نص s، والفقهاء ر هم اهللا أ�قوا بها ما  s نà
 .معناها ïا انطبق عليه ضابط ا�خيط ا�تقدم
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م ìد ا�حرم إال ل فإذا ،ذكر بعض أهل العلم أن هذا منسوخفقد  أما بالنسبة لقضية قطع اmفy إذا àنا مغطيy للكعبyو
قال قال قال قال ( s حديث ابن عباس �ألن ا^Ï  ،بل ìوز X لبسهما من غ� قطع ،خفy يغطيان الكعب فال يلزمه أن يقطعهما

Ï^سمعت اÏ^سمعت اÏ^سمعت اÏ^عرفات فقال � سمعت ا s طبnعرفات فقال s طبnعرفات فقال s طبnعرفات فقال s طبn::::    د إزاراً فليلبس ����اويلاويلاويلاويلì د إزاراً فليلبس من لمì د إزاراً فليلبس من لمì د إزاراً فليلبس من لمì ومنومنومنومن    ،،،،من لم    yفيلبس خف yد نعلì لمyفيلبس خف yد نعلì لمyفيلبس خف yد نعلì لمyفيلبس خف yد نعلì ا�ديث متفق  )لم
 .عليه

 ßوقد ح ،يؤخر اJيان عن وقت ا�اجة ال �ألنه  ،àن واجباً uكره ولو ،م يذكر األمر بالقطعهنا ل �ن ا^Ï إوقالوا 
Ú خطبته بعرفة من لمßا�دينة s خطبته ،  Ï^ينه اJ ًن حكم القطع باقياà أن حكم القطع ، �فلو Y فدل ذلك

 .منسوخ
 .لسf الرأسكل مالمس يراد ب للللجُ جُ جُ جُ تغطية الرأس من الرَ تغطية الرأس من الرَ تغطية الرأس من الرَ تغطية الرأس من الرَ  :ا�حظور ا6ا®ا�حظور ا6ا®ا�حظور ا6ا®ا�حظور ا6ا®----

يغطي الرأس من غ�  nرج ما "بكل مالمس"Úرم عليها تغطية رأسها، وقو^ا  فا�رأة ال ،قو^ا من الرجل nرج ا�رأة
 .مالمس كسقف ا��ل والسيارة والشمسية واmيمة وما أشبه ذلك

 ل متاعه Y الرأس ولم يرد تغطية رادة تغطية الرأس كما لو إيفيد أنه لو غطى رأسه من غ�  "يراد لسf الرأس"وقو^ا 
 .مالمسبفال بأس بذلك مع أنه تغطية  ،وÓنما أراد  ل ا�تاع ،الرأس

    ))))Ë/Ë/Ë/Ë/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ال»م Y موضوع �ظورات اإلحرامال»م Y موضوع �ظورات اإلحرامال»م Y موضوع �ظورات اإلحرامال»م Y موضوع �ظورات اإلحرام    تتمةتتمةتتمةتتمة

غطية ل»م s هذا ا�حظور فإ® أذكر األدلة â Yريم تلواستكماال  ،وهو تغطية الرأسوهو تغطية الرأسوهو تغطية الرأسوهو تغطية الرأس    :عن ا�حظور ا6ا®عن ا�حظور ا6ا®عن ا�حظور ا6ا®عن ا�حظور ا6ا®    تتمة ا�ديثتتمة ا�ديثتتمة ا�ديثتتمة ا�ديث
 ).انسانسانسانسنù عن لبس العمائم والöُ نù عن لبس العمائم والöُ نù عن لبس العمائم والöُ نù عن لبس العمائم والöُ  � أن ا^Ï(ا�حرم رأسه فمن األدلة Y ذلك 

 öُوال öُوال öُوال öُثوب رأسه منه    نسنسنسنسوال Z ثوب رأسه منههو Z ثوب رأسه منههو Z ثوب رأسه منههو Z عدم جواز تغطية الرأسهو Y فهذا د¸ل ،. 
 Ï^ذلك أن ا Y ي وقصته راحلته  �ومن األدلةuقصة ا�حرم ا s طرحته-قال Ñانك� عنقه فمات -يع Âوالوالوالوال( :ح    

 .متفق عليه) رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ����مروا مروا مروا مروا 
 Ï^ا ùإحرامه حيث يبعث يوم القيامة ملبيا رأسه وعلل ذلك بأنه باقٍ  -تغطية-عن �م�  �فن Yً،  أن Y فدل ذلك

 .ا�حرم ال Úّل X أن يغطي رأسه
قف السيارة أو الشمسية أو ما أشبه ذلك فال قف السيارة أو الشمسية أو ما أشبه ذلك فال قف السيارة أو الشمسية أو ما أشبه ذلك فال قف السيارة أو الشمسية أو ما أشبه ذلك فال وأما غ� ا�الصق كسوأما غ� ا�الصق كسوأما غ� ا�الصق كسوأما غ� ا�الصق كس ،م هو تغطية الرأس با�الصقذكرت فيما م� أن ا�حرّ 

 ....باس بهباس بهباس بهباس به
 yذلك حديث أم ا�ص Y طام طام طام طام     ةةةةفرأيت أسامفرأيت أسامفرأيت أسامفرأيت أسام    ،،،،حجة الوداعحجة الوداعحجة الوداعحجة الوداع � حججت مع الرسولحججت مع الرسولحججت مع الرسولحججت مع الرسول    ::::قالتقالتقالتقالت(ويدل				وبالل وأحدهما آخذ وبالل وأحدهما آخذ وبالل وأحدهما آخذ وبالل وأحدهما آخذ 

Ï^ناقة اÏ^ناقة اÏ^ناقة اÏ^رة العقبة � ناقة اÌ رة العقبةÌ رة العقبةÌ رة العقبةÌ IIIIر Âه من ا�ر حfرواآلخر رافع ثوبه يس Âه من ا�ر حfرواآلخر رافع ثوبه يس Âه من ا�ر حfرواآلخر رافع ثوبه يس Âه من ا�ر حfا�ديث رواه مسلم) واآلخر رافع ثوبه يس. 
فهذا يدل Y جواز  ،وهو �رم �بت X قبة بنمرة ف�ل بها Hُ  �و¦وها أن ا^Ï  ة باmيمةوïا يدل Y جواز ا�غطي

 .ا�غطية بغ� ا�الصق màيمة و¦وها
 .لعلنا فيما م� أ�نا إ¨ أن ا�حظورين ا�تقدمy خاصان بالرجال دون النساء

    ما اuي Úرم Y ا�رأة ا�حرمة من اللباس؟ما اuي Úرم Y ا�رأة ا�حرمة من اللباس؟ما اuي Úرم Y ا�رأة ا�حرمة من اللباس؟ما اuي Úرم Y ا�رأة ا�حرمة من اللباس؟    ----
يدخل s ذلك ف ،ل Y الوجهص· ، وÓذا أردنا أن نعمم نقول ما فُ ا^قاب والöقعا^قاب والöقعا^قاب والöقعا^قاب والöقعأن اuي Úرم عليها هو  وا�واب عن ذلك

 .-مفصل Y الوجه- ا^قاب والöقع
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قب ا�رأة ا�حرمة وال قب ا�رأة ا�حرمة وال قب ا�رأة ا�حرمة وال قب ا�رأة ا�حرمة وال تنتتنتتنتتنتال ال ال ال ( �ود¸ل ذلك قوX  ،وهما ال(اب اuي يوضع s ا¸دين لبس القفازينلبس القفازينلبس القفازينلبس القفازينوÚرم عليها أيضا 
 .)تلبس القفازينتلبس القفازينتلبس القفازينتلبس القفازين

 .نù عن ا^قاب والفقهاء أ�قوا با^قاب ما s معناه ïا هو مفصل Y الوجه àلöقع و¦وه �ا^Ï ف
وÓنما ا�منوع هو ا�غطية  وأما تغطية ا�رأة وجهها بغ� ا�فصل Y الوجه كقماش تسf به وجهها عن الرجال فهذا جائز،وأما تغطية ا�رأة وجهها بغ� ا�فصل Y الوجه كقماش تسf به وجهها عن الرجال فهذا جائز،وأما تغطية ا�رأة وجهها بغ� ا�فصل Y الوجه كقماش تسf به وجهها عن الرجال فهذا جائز،وأما تغطية ا�رأة وجهها بغ� ا�فصل Y الوجه كقماش تسf به وجهها عن الرجال فهذا جائز،

 .بالöقع أو ا^قاب و¦وهما ïا هو مفصل Y الوجه
أن يستعمل الطيب s بدنه  بعد إحرامهìوز للمحرم  فال    استعمال الطيب s اJدن أو ا6وب بعد اإلحراماستعمال الطيب s اJدن أو ا6وب بعد اإلحراماستعمال الطيب s اJدن أو ا6وب بعد اإلحراماستعمال الطيب s اJدن أو ا6وب بعد اإلحرام    ::::ا�حظور ا6الثا�حظور ا6الثا�حظور ا6الثا�حظور ا6الث----

يß بقاء الطيب اuي وضعه Y  وال، وال يطيب مالبس اإلحرام بدنه(ع X أن يطيب فيُ  وأما قبل اإلحرام، وال s ثوبه
 .�وÍن قد وضعه قبل أن Úرم  ،وهو �رم �ه فارقيص ا�سك s مبِ حرام ف�ى وَ àن يتطيب عند اإل �ألن ا^Ï  ،بدنه

وعلل ذلك  )وه بطيبوه بطيبوه بطيبوه بطيبس· س· س· س· مِ مِ مِ مِ تُ تُ تُ تُ     الالالالو(: قال �حديث اuي وقصته راحلته فإن ا^Ï  :ا�¸ل â Yريم الطيب بالنسبة للمحرم
 .ه أن يمس الطيبأنبأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، فدل Y أن ا�حرم ليس من ش

 Ï^فقال  �وثبت عن ا yا�حرم ùوهما نو?ن من الطيب ،)وال زعفرانوال زعفرانوال زعفرانوال زعفران    سسسستلبسوا شيتلبسوا شيتلبسوا شيتلبسوا شيئئئئاً من ا6ياب مسه وراً من ا6ياب مسه وراً من ا6ياب مسه وراً من ا6ياب مسه ور    والوالوالوال(أنه ن ،
 .و�ذا قلت كما تقدم أنه ليس للمحرم أن يلبس إحراماً مطيباً �ذا ا�ديث

 .�هو م(وع وسنة بفعل رسول اهللا بل  ،وأما أن يطيب بدنه قبل اإلحرام فهذا جائز
    هل ìوز استعمال الطيب s األكل وال(ب؟هل ìوز استعمال الطيب s األكل وال(ب؟هل ìوز استعمال الطيب s األكل وال(ب؟هل ìوز استعمال الطيب s األكل وال(ب؟    ----
 .ìوز أن يستعمله فال ما دام يظهر طعمه ورÚهما دام يظهر طعمه ورÚهما دام يظهر طعمه ورÚهما دام يظهر طعمه ورÚه ،،،،وز استعمال الطيب s األكل وال(بوز استعمال الطيب s األكل وال(بوز استعمال الطيب s األكل وال(بوز استعمال الطيب s األكل وال(بìììì    الالالال

ìوز أن يوضع s الشاي أو القهوة أو ìوز أن يوضع s الشاي أو القهوة أو ìوز أن يوضع s الشاي أو القهوة أو ìوز أن يوضع s الشاي أو القهوة أو     الالالالوهو طيب كما ورد s ا�ديث ا�تقدم  الزعفرانالزعفرانالزعفرانالزعفرانو�ذا نص بعض العلماء Y أن 
 .¦وهما وي(ب حال اإلحرام¦وهما وي(ب حال اإلحرام¦وهما وي(ب حال اإلحرام¦وهما وي(ب حال اإلحرام

        ؟؟؟؟اااايضيضيضيضأأأأكريمات كريمات كريمات كريمات الالالالحكم األدهان ا�طيبة والصوابy ا�طيبة وحكم األدهان ا�طيبة والصوابy ا�طيبة وحكم األدهان ا�طيبة والصوابy ا�طيبة وحكم األدهان ا�طيبة والصوابy ا�طيبة و    ماماماما    ----
وهذه وÓن àنت تُستعمل ال بغرض ا�طيب؛ فالصابون يستعمل للتنظيف والكريمات ، يوجد كريمات وصوابy ُمَطيبة

مثل هذه  تعاðتعاðتعاðتعاðاuي يظهر عدم جواز اuي يظهر عدم جواز اuي يظهر عدم جواز اuي يظهر عدم جواز و�ذا ، تستعمل للب(ة إال أنها يتخلف بعدها s ا¸د أو s العضو راNة عطرية
تعاطيه حيث توجد الراNة العطرية s ا¸د  مس الطيب أوبÚصل  لظهور الطيب بعد االستعمال ألنه Úصل بها ما ،األشياء

 .أو s العضو
ُ  وأما ا^باتات ال§ �ا راNة طيبة وال-  .تس( طيباً  بأس بتعاطيها ومسها ألنها ال ستخرج منها عطر à^عناع و¦وه فهذه الي
 ....سواء àن با�لق أو القص أو ا^تف أو ¦وهمسواء àن با�لق أو القص أو ا^تف أو ¦وهمسواء àن با�لق أو القص أو ا^تف أو ¦وهمسواء àن با�لق أو القص أو ا^تف أو ¦وهم    ،،،،إزالة الشعرإزالة الشعرإزالة الشعرإزالة الشعر :ا�حظور الرابعا�حظور الرابعا�حظور الرابعا�حظور الرابع----

 ُرُؤوَسُكْم َحÂ¶ َفبْلُغغغغَ َ َ َ {: ود¸ل ذلك قوX سبحانه ،ìوز للمحرم أن يزيل الشعر من Ìيع بدنه فال
ْ
ِْلُقوا

َ
â 

َ
 ُرُؤوَسُكْم َحÂ¶ َفبْلَُوال

ْ
ِْلُقوا

َ
â 

َ
 ُرُؤوَسُكْم َحÂ¶ َفبْلَُوال

ْ
ِْلُقوا

َ
â 

َ
َوال

 ُرُؤوَسُكْم َحÂ¶ َفبْلُ
ْ
ِْلُقوا

َ
â 

َ
ه َوال

¶
َهْدُي َ�ِل

ْ
هال

¶
َهْدُي َ�ِل

ْ
هال

¶
َهْدُي َ�ِل

ْ
هال

¶
َهْدُي َ�ِل

ْ
 }ال

أن Z s منهما  والعلة جامعة ،الرأس إزالة الشعر من سائر اJدن وقاس الفقهاء Y حلق ،واآلية فيها âريم حلق الرأس
 .وألن شعر سائر اJدن s مع« شعر الرأس ،ترفه وتنعم

ولو سقط  ،فيجوز X أن يغسل رأسه من غ� أن يتعمد أخذ �ء من شعره ،جائزجائزجائزجائز فهو وأما غسل الرأس بالنسبة للمحرم-
 .أثناء االغتسال �ء من الشعر فال حرج

  ل ìوز للمحرم أن يمشط شعره؟ل ìوز للمحرم أن يمشط شعره؟ل ìوز للمحرم أن يمشط شعره؟ل ìوز للمحرم أن يمشط شعره؟هههه----
واستدلوا بأن ا�مشيط فيه إزالة لشعث الشعر اuي هو �بوب إ¨ اهللا  ،منع من تمشيط شعرهالفقهاء أن ا�حرم يُ ذكر بعض 
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 ).ظروا إ¨ عبادي أتوظروا إ¨ عبادي أتوظروا إ¨ عبادي أتوظروا إ¨ عبادي أتوOOOO شعثاً غöاً  شعثاً غöاً  شعثاً غöاً  شعثاً غöاً انانانان    ::::ن اهللا يبا` مالئكته بأهل ا�وقف فيقولن اهللا يبا` مالئكته بأهل ا�وقف فيقولن اهللا يبا` مالئكته بأهل ا�وقف فيقولن اهللا يبا` مالئكته بأهل ا�وقف فيقولإإإإ(كما ورد s ا�ديث 
ا�ديث فال يدل Y أن بقاء الشعث وأما  ،لعدم ا�¸ل اuي يمنع منه اهللا صحح أنه ìوز ا�مشيط ابن القيم ر هلكن 

وليس فيه د¸ل Y أن الشعث مقصود  ،وÓنما �ا àن الشعث ناñاً عن عبادة àن �بوباً إ¨ اهللا جّل وعال ،مقصود uاته
 .uاته

 Ï^ذلك أن ا Y أنه غس �ويدل yوغسل الرأس يزيل الغبار ويزيل شيئاً من شعث  ،ل رأسه وهو �رمثبت بالصحيح
ولكن يكون ا�مشيط برفق حÂ ال يسقط �ء من  ،بأس بهما فهذا يدل Y أن غسل الرأس ومثله ا�مشيط ال ،الرأس
 .ولو سقط �ء من الشعر من غ� تعمد فال حرج ،الشعر

واستدل بعض الفقهاء Y ا�حريم بالقياس Y حلق  ،رم أن يقلم أظفارهفيحرم Y ا�ح ،تقليم األظافرتقليم األظافرتقليم األظافرتقليم األظافر :اmامساmامساmامساmامسا�حظور ا�حظور ا�حظور ا�حظور ----
 .علة الfفه`  ةا�امعالعلة أن وقالوا  ،الشعر

َيِْت  ُعم¶ ُعم¶ ُعم¶ ُعم¶ {من هذا وهو قوX تعا¨  ويمكن أن نستدل بد¸ل أظهر
ْ
Jفُوا بِا و¶ َط¶

ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم َو¸

ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو¸

ْ
َيِْت ¸

ْ
Jفُوا بِا و¶ َط¶

ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم َو¸

ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو¸

ْ
َيِْت ¸

ْ
Jفُوا بِا و¶ َط¶

ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم َو¸

ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو¸

ْ
َيِْت ¸

ْ
Jفُوا بِا و¶ َط¶

ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم َو¸

ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو¸

ْ
َعتِيِق  ¸

ْ
َعتِيِق ال
ْ
َعتِيِق ال
ْ
َعتِيِق ال
ْ
آلية فا} ال

وقد ف� Ìاعة من السلف قضاء ا�فث بنتف اإلبط وتقليم األظفار ، تدل Y أن قضاء ا�فث يكون بعد ا�حلل
 منه ا�حرم قبل أن Úّل  ،و¦وهما

ً
فهذه اآلية بناء Y هذا ا�فس� فيها داللة Y  ،وهذا يدل Y أن قضاء ا�فث àن ïنو?

م ïنوع من وفيه أيضا د¸ل Y أن ا�حرِ  ،ذا د¸ل â Yريم إزالة الشعر من سائر اJدنوه ،م ïنوع من نتف إبطهحرِ أن المُ 
 .هقص أظافره أو تقليم أظافر

Pريم تقليم األظافر بالنسبة للمحرم ةابن ا�نذر وابن قدام وقد حâ Y اع العلماءÌن معذوراً  إà إال إذا. 
و{ذلك لو خرجت ، هذه ا�الة أن يزيله دفعاً للßر عن نفسهs فيجوز X  ومن العذر ما إذا انك� ظفره فتßر ببقائه-

 .شعرة من عينه فتßر بها جاز أن ينتفها وال �ء عليه
فيحرم Y ا�حرم حال إحرامه أن يقتل صيد الö الوح�  ،،،،قتل صيد الö الوحقتل صيد الö الوحقتل صيد الö الوحقتل صيد الö الوح���� ا�أكول واصطياده ا�أكول واصطياده ا�أكول واصطياده ا�أكول واصطياده :السادسالسادسالسادسالسادسا�حظور ا�حظور ا�حظور ا�حظور ----

 .يقتله لميصطاده ولو ا�أكول، كما أنه Úرم عليه أن 
نتُمْ {{{{ قوX سبحانه وتعا¨ )قتل الصيد(ويدل â Yريم القتل 

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُمْ يَا ك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُمْ يَا ك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُمْ يَا ك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
ويدل â Yريم  }ُحُرمُحُرمُحُرمُحُرمٌٌٌٌ     يَا ك

öَ· َما ُدْمتُْم ُحُرما{ االصطياد قوX سبحانه
ْ
َم َعلَيُْكْم َصيُْد ال öَ· َما ُدْمتُْم ُحُرماوَُحر·
ْ
َم َعلَيُْكْم َصيُْد ال öَ· َما ُدْمتُْم ُحُرماوَُحر·
ْ
َم َعلَيُْكْم َصيُْد ال öَ· َما ُدْمتُْم ُحُرماوَُحر·
ْ
َم َعلَيُْكْم َصيُْد ال  .}Üًوَُحر·

    ::::يلحيلحيلحيلحظظظظ أننا قيدنا ا�حريم بعدة قيود ذكرها الفقهاء ر هم اهللا أننا قيدنا ا�حريم بعدة قيود ذكرها الفقهاء ر هم اهللا أننا قيدنا ا�حريم بعدة قيود ذكرها الفقهاء ر هم اهللا أننا قيدنا ا�حريم بعدة قيود ذكرها الفقهاء ر هم اهللا
àن ا�حرم مّر  فلو، فهذا جائز أن يصيده ا�حرم ويأكله -àلسمك و¦وه- وهذا nرج صيد اJحر ööööصيد الصيد الصيد الصيد ال /   القيد األولالقيد األولالقيد األولالقيد األول    

 ويأكله ةمثًال بساحل اJحر 4د
ً
َم َعلَيُْكمْ {ود¸ل ذلك مفهوم اآلية ، مثًال فله أن يصطاد سم� َم َعلَيُْكمْ وَُحِرّ َم َعلَيُْكمْ وَُحِرّ َم َعلَيُْكمْ وَُحِرّ öَِّ َما ُدْمتُْم     وَُحِرّ

ْ
öَِّ َما ُدْمتُْم َصيُْد ال
ْ
öَِّ َما ُدْمتُْم َصيُْد ال
ْ
öَِّ َما ُدْمتُْم َصيُْد ال
ْ
َصيُْد ال

إال إذا àن اJحر s ا�رم فحينئذ Úرم للم�ن ال للحال وهو ، حال اإلحرام أن صيد اJحر حالال فمفهومهافمفهومهافمفهومهافمفهومها }ُحُرًماُحُرًماُحُرًماُحُرًما
 .اإلحرام

و�ذا نص الفقهاء â Yريم صيد  ،وهذه قد يوجد بعضها s ا�رم ،واJحر يشمل ا�ياه العذبة àلعيون واألنهار و¦وها-
 .جل ا��نأاJحر إذا àن داخل حدود ا�رم من 

وقد ثبت  ،فهذه ìوز ذ�ها ،هذا nرج ا�ستأنس أو اإلن= �àجاج وبهيمة األنعام """"الوحالوحالوحالوح����""""فقول الفقهاء  /   القيد ا6ا®القيد ا6ا®القيد ا6ا®القيد ا6ا®
 Ï^أن ا�  ُJن ينحر اà دن وهو �رم�. 

فهذه ال تدخل s  ،كسباع اJهائم وا�ستخبثات من ا�يوانات والطيور ،nرج غ� ا�أكول """"ا�أكولا�أكولا�أكولا�أكول""""وقو^ا  /   القيد ا6الثالقيد ا6الثالقيد ا6الثالقيد ا6الث    



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

- �/ - 
 

 .�حريما
�بببب    العقرب،العقرب،العقرب،العقرب،ووووا�دأة، والغراب، والفأرة، ا�دأة، والغراب، والفأرة، ا�دأة، والغراب، والفأرة، ا�دأة، والغراب، والفأرة،     ؛؛؛؛Ðس فواسق يقتلن s ا�ل وا�رمÐس فواسق يقتلن s ا�ل وا�رمÐس فواسق يقتلن s ا�ل وا�رمÐس فواسق يقتلن s ا�ل وا�رم(: �قوX  ومن األدلة Y ذلك���و¯  )العقورالعقورالعقورالعقور والوالوالوال

 .رواية ا�ية بدل العقرب
لحق ويُ ، ويدخل s مس( ال�ب اuئب واألسد و¦وه ،يعدو Y ا^اس ويعتدي عليهم هو Z ما :وا�راد بال�ب العقور

 .فيجوز قتل اJعوض مثًال واuباب و¦وها ألنها من ا�ؤذيات ،àن s معناها من ا�ؤذيات ذه األشياء ا�نصوص عليها مابه
    ؟؟؟؟هل ìوز للمحرم ا�اللة Y الصيد أو اإل?نة Y صيدههل ìوز للمحرم ا�اللة Y الصيد أو اإل?نة Y صيدههل ìوز للمحرم ا�اللة Y الصيد أو اإل?نة Y صيدههل ìوز للمحرم ا�اللة Y الصيد أو اإل?نة Y صيده----

 .نقول Úرم Y ا�حرم أن يدل Y الصيد أو يعy ا�حلY y صيدهنقول Úرم Y ا�حرم أن يدل Y الصيد أو يعy ا�حلY y صيدهنقول Úرم Y ا�حرم أن يدل Y الصيد أو يعy ا�حلY y صيدهنقول Úرم Y ا�حرم أن يدل Y الصيد أو يعy ا�حلY y صيده

وا  اراً وحشياً وا  اراً وحشياً وا  اراً وحشياً وا  اراً وحشياً     ،،،،àن مع أصحاب X �رمy وهو لم Úرمàن مع أصحاب X �رمy وهو لم Úرمàن مع أصحاب X �رمy وهو لم Úرمàن مع أصحاب X �رمy وهو لم Úرم(أنه  ر� اهللا عنه دةحديث أ� قتا ويدل Y ذلك


يقول أبو يقول أبو يقول أبو يقول أبو     ،،،،فأبفأبفأبفأب


تهتهتهتهببببفلم يؤذنوفلم يؤذنوفلم يؤذنوفلم يؤذنوOOOO        ،،،،وأنا مشغول أخصف نعçوأنا مشغول أخصف نعçوأنا مشغول أخصف نعçوأنا مشغول أخصف نعç    قتادةقتادةقتادةقتادة


فقلت �م ناولوفقلت �م ناولوفقلت �م ناولوفقلت �م ناولوOOOO        ،،،،ت ونسيت السوط والرمحت ونسيت السوط والرمحت ونسيت السوط والرمحت ونسيت السوط والرمحر{بر{بر{بر{بفففف    ،،،،ه وأحبوا لو أ® أبه وأحبوا لو أ® أبه وأحبوا لو أ® أبه وأحبوا لو أ® أب
، ، ، ، الالالال    ::::قالواقالواقالواقالوا    ؟؟؟؟أمره أن Úمل عليها أو أشار إ¸هاأمره أن Úمل عليها أو أشار إ¸هاأمره أن Úمل عليها أو أشار إ¸هاأمره أن Úمل عليها أو أشار إ¸ها    هل أحدهل أحدهل أحدهل أحدٌٌٌٌ        ::::قال �مقال �مقال �مقال �م � و�ا سألوا ا^Ïو�ا سألوا ا^Ïو�ا سألوا ا^Ïو�ا سألوا ا^Ï، ، ، ، فقالوا واهللا ال نعينك عليهفقالوا واهللا ال نعينك عليهفقالوا واهللا ال نعينك عليهفقالوا واهللا ال نعينك عليه    ،،،،السوط والرمحالسوط والرمحالسوط والرمحالسوط والرمح

�وا ماوا ماوا ماوا ما    ::::قالقالقالقال��� .متفق عليه )بببب���� من �مها من �مها من �مها من �مها    فففف
وا^Ï  ،امتنعوا عن إ?نته ر� اهللا عنهم وذلك ألن الصحابة ،قتل الصيد بالنسبة للمحرم Yفهذا يدل â Yريم اإل?نة 

 .وهذا يفيد أنه لو أ?نوه �ا حل �م األكل من ذلك الصيد؟ سأ�م هل أحد أ?نه ؟�ا سألوه هل �م أن يأكلوا ïا صاده �
    ما صاده غ� ا�حرم هل ìوز للمحرم أن يأكل منه؟ما صاده غ� ا�حرم هل ìوز للمحرم أن يأكل منه؟ما صاده غ� ا�حرم هل ìوز للمحرم أن يأكل منه؟ما صاده غ� ا�حرم هل ìوز للمحرم أن يأكل منه؟----

و�ذا جاء s  ،مإال إذا صاده من أجله ،كما s حديث أ� قتادة ا�تقدم صاده غ� ا�حرم ìوز للمحرم أن يأكل منهصاده غ� ا�حرم ìوز للمحرم أن يأكل منهصاده غ� ا�حرم ìوز للمحرم أن يأكل منهصاده غ� ا�حرم ìوز للمحرم أن يأكل منه    نعم مانعم مانعم مانعم ما
إنا لم نرده إنا لم نرده إنا لم نرده إنا لم نرده ( s وجهه قال عليه فلما رأى ما � اراً وحشياً فرده ا^Ï  �أنه أهدى إ¨ ا^Ï  حديث الصعب بن جثامة

    ).ممممرُ رُ رُ رُ عليك إال إنّا حُ عليك إال إنّا حُ عليك إال إنّا حُ عليك إال إنّا حُ 
Úرم Y ا�حرم ما صاده هو أو أ?ن Y صيده فنقول  ،يكون با�فصيل ا�تقدم وا�مع بy هذا ا�ديث وحديث أوا�مع بy هذا ا�ديث وحديث أوا�مع بy هذا ا�ديث وحديث أوا�مع بy هذا ا�ديث وحديث أ���� قتادة قتادة قتادة قتادة

 .صاده ا�الل ^فسه ثم أطعم ا�حرم فال بأس أن يأكل منه ا�حرم وأما إذا ،أو صاده ا�الل من أجله
يكون  فال ìوز X أيضا أن يعقده لغ�ه، وال ،ìوز �ن àن �رماً أن يعقد ا^�ح ^فسه فال ،،،،عقد ا^�حعقد ا^�حعقد ا^�حعقد ا^�ح :السابعالسابعالسابعالسابعا�حظور ا�حظور ا�حظور ا�حظور ----

 .ا�حرم زوجة وال و¸اً s عقد ا^�ح وال زوجاً 
 ).nطبnطبnطبnطب    ح والح والح والح والكِ كِ كِ كِ نْ نْ نْ نْ ينكح ا�حرم وال فُ ينكح ا�حرم وال فُ ينكح ا�حرم وال فُ ينكح ا�حرم وال فُ     الالالال( قال �Ï حديث عثمان أن ا^ ويدل Y ذلك

وبعض الفقهاء  ل  ،ألنها أخف من عقد ا^�ح ،ا^� فيها للكراهةوأما بالنسبة للخطبة فقد ذكر بعض الفقهاء أن -
 .كما أن عقد ا^�ح حال اإلحرام �رم اmطبة أيضا �رمةا^� Y ظاهره وقالوا أن 

ولكن هل s ، إلحرام كما أنه �رم فهو غ� صحيح ألن ا^� يقتÝ الفساد كما يقتÝ ا�حريموا^�ح ا�عقود حال ا-
  عقد ا^�ح حال اإلحرام فدية؟

 Ï^ا�واب ال فدية فيه ألن ذلك لم يرد عن ا�. 
َج¶ فَ فَ فَ فَ {وقد بy اهللا تعا¨ حرمته s قوX  ،وا�ماع هو أعظم �ظورات اإلحرام ،،،،ا�ماعا�ماعا�ماعا�ماع :ا�حظور ا6امنا�حظور ا6امنا�حظور ا6امنا�حظور ا6امن----

ْ
َج¶ َمن فََرَض ِفيِهن¶ ا�
ْ
َج¶ َمن فََرَض ِفيِهن¶ ا�
ْ
َج¶ َمن فََرَض ِفيِهن¶ ا�
ْ
َمن فََرَض ِفيِهن¶ ا�

َج· 
ْ
 ِجَداَل sِ ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج· فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل sِ ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج· فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل sِ ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج· فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل sِ ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
، أن ابن عباس ر� اهللا عنهما ف� الرفث ا�ذكور بأنه ا�ماع ووجه االستدالل ،}فََال َرفََث َوال

Pأن  وقد ح Y اع العلماءÌأن وه، ا�ج ال يبطل بفعل واحد من �ظورات اإلحرام ماعدا ا�ماعابن ا�نذر إ Y ذا يدل
 .ا�ماع أعظم �ظورات اإلحراما�ماع أعظم �ظورات اإلحراما�ماع أعظم �ظورات اإلحراما�ماع أعظم �ظورات اإلحرام
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 ،فإذا با� الرجل زوجته بشهوة ومن ذلك ا�قبيل وا�با�ة بشهوة واللمس بشهوة، ا�با�ة دون الفرجا�با�ة دون الفرجا�با�ة دون الفرجا�با�ة دون الفرج :ا�حظور ا�اسعا�حظور ا�اسعا�حظور ا�اسعا�حظور ا�اسع----
يفسد  ولكنه ال ،فال Úّل للمحرم أن يبا� زوجته حال اإلحرام ألن ذلك من ا�حظورات ،فهذا أيضا من �ظورات اإلحرام

 ال وأما ا�با�ة حÂ لو حصل معها إنزال للمÑ ف� حرام وفاعلها آثم لكن، فساد ا�ج مقصور Y ا�ماع فقط ،ا�ج
 .يتعلق بالفدية فهذا سيأ¼ إن شاء اهللا s باب الفدية وأما ما، يفسد ا�ج بذلك

    ))))ã/ã/ã/ã/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    الفديةالفديةالفديةالفدية    بابباببابباب                                        

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / الفديةا�راد ب.  
 :ألخذها وا�ستحق ìب ما قدرو الفدية أقسام /   /
 .فدية الوطء-  .دم ا�تعة-  .فدية الصيد-  .فدية األذى-
SSSS            ////    ا�راد بالفديةا�راد بالفديةا�راد بالفديةا�راد بالفدية    

 فداه مصدر فالفدية ،الفديةالفديةالفديةالفدية    توجبتوجبتوجبتوجب    ال§ال§ال§ال§    األموراألموراألموراألمور    بعضبعضبعضبعض    ا�عتمرا�عتمرا�عتمرا�عتمر    أوأوأوأو    ا�اجا�اجا�اجا�اج    ارتكبارتكبارتكبارتكب    إذاإذاإذاإذا    والعمرةوالعمرةوالعمرةوالعمرة    ا�جا�جا�جا�جs s s s     يهدىيهدىيهدىيهدى    ماماماما    ̀̀̀` بالفديةبالفديةبالفديةبالفدية
 من وÓنقاذه األس� لف�ك يعطي ما والفدي والفداء والفدية ه،فدا جعلت قال إذا بنفسه اهدَ وفَ  ،فداءً  أعطى هوأفدا فداه يقال

 .هلكة
 ال§ بالفدية منها إنقاذه إ¨ Úتاج هلكة s صار فكأنه منها �ظورا أ6 من بأن إشعار اإلحرام �ظورات s الفدية وÓطالق
 لعظم يعطيها ال§ الفدية s ا�لكة تلك من منها ب�ء تلبس �ن مقابل اإلحرام ات�ظور s االسم هذا ستع�ا، يعطيها

 .ا�هل�ت من �ظوراته ألن اإلحرام أمر تعظيم وسببه ،حرمته وتأكد شأنه
    ....الفديةالفديةالفديةالفدية    أقسامأقسامأقسامأقسام    ////            ////    

 فإنه -م��هام��هام��هام��ها    ssss    ال§ال§ال§ال§    ا�حظوراتا�حظوراتا�حظوراتا�حظورات    منمنمنمن    وغ�هاوغ�هاوغ�هاوغ�ها    ا�خيطا�خيطا�خيطا�خيط    ولبسولبسولبسولبس    الطيبالطيبالطيبالطيب    ومسومسومسومس    ا�لقا�لقا�لقا�لق    فديةفديةفديةفدية    ssss    أيأيأيأي----    بفديةبفديةبفديةبفدية    فيخ�فيخ�فيخ�فيخ� :األذىاألذىاألذىاألذى    فديةفديةفديةفدية    ----
�n ارتكبها إذا ا�حرم yأيام ثالثة صيام ب، yستة إطعام وب yل� مساك yذبح أو ،غ�ه من صاع نصف أو بر مد مسك 
 تتساقط وا�وام �موال به أ¼ وقد � ا^X Ï فقال رأسه هوام آذته �ا وأرضاه عنه اهللا ر� عجرة بن لكعب � لقوX ،شاة
    ستةستةستةستة    أطعمأطعمأطعمأطعم    أوأوأوأو    أيامأيامأيامأيام    ثالثةثالثةثالثةثالثة    وصموصموصموصم    رأسكرأسكرأسكرأسك    احلقاحلقاحلقاحلق    فقالفقالفقالفقال    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    نعمنعمنعمنعم    ::::قالقالقالقال    ؟؟؟؟رأسكرأسكرأسكرأسك    هوامهوامهوامهوام    آذاكآذاكآذاكآذاك    لعلكلعلكلعلكلعلك( :فقال القمل رأسه من

yمساكyمساكyمساكyعليه متفق )شاةشاةشاةشاة    انسكانسكانسكانسك    أوأوأوأو    مساك. 
àََن ِمنُكم àََن ِمنُكم àََن ِمنُكم àََن ِمنُكم َفَمن َفَمن َفَمن َفَمن {{{{    :تعا¨ اهللا ولقول بالفدية كعب � ا^Ï خ� اJخاري وقال ،متعددة بألفاظ ا�ديث هذا روي وقد

ِسهِ 
ْ
أ ن ر¶ ًذى م·

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ ِسهِ م¶

ْ
أ ن ر¶ ًذى م·

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ ِسهِ م¶

ْ
أ ن ر¶ ًذى م·

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ ِسهِ م¶

ْ
أ ن ر¶ ًذى م·

َ
ْو بِِه أ

َ
ِريضاً أ ٍٍ     م¶ ْو نُُسٍكٍ

َ
ْو نُُسك أ
َ
ْو نُُسك أ
َ
ْو نُُسك أ
َ
ٍٍ أ ْو َصَدقٍَةٍ

َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ٍٍ أ ن ِصيَاٍمٍ ن ِصيَام م· ن ِصيَام م· ن ِصيَام م· ٌٌ م·   }فَِفْديَةفَِفْديَةفَِفْديَةفَِفْديٌَةٌ

 فيها �n -األذى فدية الفقهاء عند وتس(- األذى فدية �n s أنه اإلحرام �ظورات من �ظورا يرتكب من أن فعلم
 أو مساكy ستة إطعام أو أيام ثالثة صيام :أمور ثالثة ب�n y ا�حظورات هذه من �ظورا ارتكب إذا ا�عتمر أو ا�اج
�ق ،للتخي� اآلية s }أو{ نأل ئا،شي منها طعميَ  الو ا�رم فقراء Y ويوزعها يذ�ها ذبيحة

ُ
 s ورد وا^ص ،با�لق اJا& وأ

  ا�لق
ُ
 .با�لق ا�حظورات بقية ق�ِ وأ

ً     ا�حرما�حرما�حرما�حرم    ذبحذبحذبحذبح    إذاإذاإذاإذا    الصيدالصيدالصيدالصيد    جزاءجزاءجزاءجزاء    ssss    فيخ�فيخ�فيخ�فيخ� :الصيدالصيدالصيدالصيد    جزاءجزاءجزاءجزاء    فديةفديةفديةفدية----  à Xن ما مثل ذبح بy صيد 4زاء فيخ� ا�رما�رما�رما�رم    ssss    ِصيدِصيدِصيدِصيد    أوأوأوأو    صيداً صيداً صيداً صيدا
 الصيد 4زاء فيخ� ،ا^عم من قتل ما مثل فيذبح ،الظÏ تشبه األنه ماعزا يذبح فإنه ظبيا صاد لو مثال يعÑ ،ا^عم من مثل
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 إن ،منه اً قريب àن إذا بقربه أو الصيد فيه تلفأ اuي ا��ن s ا�لف �ل s -ا�ثلأي - يقوم أن أو ،ا^عم من ذبح ما لبمث
 اهفيشابه ظبيا صاد مثال ،فيقيم يدا�ِص  uلك ا^عم من ا�شابه ذلك فيقيم ،منه قريب م�ن ف� نفسه s ا�قييم يتي� لم

 ì sزئ طعاما ا�راهم بهذه يشfي بدراهم فتقيم ،ريال 	مسمائة ا�اعز تلك فتقيم ريال ةÐسمائ ا�اعز وقيمة ا�اعز
 s ا�سلم يدفعها أن ñزئ وال§ اJت قوت ?مة و` -ا�عروفة األصناف- ،فطرة تدفع أن تسوغ ال§ األصناف من الفطرة
 عنده مثال àن إن طعامه من بعدn Xرج أو ،ا�رم قراءف Y ويوزع الفطرة ì sزئ طعاما ا�راهم بهذه فيشfي ،الفطرة
 أو دقيق أو أرز تاجر هو أو بيته s طعام أصالً  عنده وهو درهم 	مسمائة ا�اعز مثال فقوموا يشfى أن Úتاج فال هو طعام
 تصبح اmمسمائة هذه يوزع فإنه رياالت 	مسةمثال  ا�د ريال Ðسمائة أن مثال نفرض ،بر مد مسكZ y فيطعم ¦وه
  .اصطاده اuي الصيد ذلك مقابل ذلك وìزئه مدا يعطيه مسكy ل� ويوزعها مد مائة
    ::::�n�n�n�n    الصيدالصيدالصيدالصيد    جزاءجزاءجزاءجزاء    ssss    إذاً إذاً إذاً إذاً     فهوفهوفهوفهو

 .ا�رم فقراء Y يوزعها ا^عم من ذبح ما مثل بذبح _
_ yيو ميقيّ  أن وبfل� ويوزعه طعاما بالقيمة يش yمد مسك ،öفق� ل� ويوزع غ�ه من )ُمدين( صاع نصف أو من ال 

 .غ�ه من صاع نصف أو بر مد
 قد اuي الظu Ïلك وا�شابه مقوّ  اuي ا^عم لقيمة مساوية قيمته تكون ما منه nرج فإنه طعام هو عنده àن إذا أو _

 -أي نصف صاع- فمدين وÓال برا الطعام àن إن مدا مسكZ y فيطعم ،اصطاده
  .يوما الö من مد Z عن يصوم أو _

نتُْم ُحُرمٌٌٌٌ     يايايايا{ وقال الصيد قتل عن نù وجل عز اهللا ،الصيد قتل فديةو كفارة ` فهذه
َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُحُرمك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُحُرمك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
نتُْم ُحُرمك

َ
يَْد َوأ  الص¶

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 }ك

̂¶َعمِ {: قال وجل عز اهللا ثُْل َما َقتََل ِمَن ا داً فََجَزاء م· تََعم· Äَعمِ َوَمن َقتَلَُه ِمنُكم م¶̂ ثُْل َما َقتََل ِمَن ا داً فََجَزاء م· تََعم· Äَعمِ َوَمن َقتَلَُه ِمنُكم م¶̂ ثُْل َما َقتََل ِمَن ا داً فََجَزاء م· تََعم· Äَعمِ َوَمن َقتَلَُه ِمنُكم م¶̂ ثُْل َما َقتََل ِمَن ا داً فََجَزاء م· تََعم· Äُْكُم بِ  َوَمن َقتَلَُه ِمنُكم مÚَ ُِْكُم بÚَ ُِْكُم بÚَ ُِْكُم بÚَ ْنُكم نُكمْ  م· نُكمْ  م· نُكمْ  م· ٍٍ م·  ملتكم من أي }ِه َذَوا َعْدلِه َذَوا َعْدلِه َذَوا َعْدلِه َذَوا َعْدٍلٍ
َكْعبَةِ { ا�ثل ويكون ودينكم

ْ
َكْعبَةِ َ ال
ْ
َكْعبَةِ َ ال
ْ
َكْعبَةِ َ ال
ْ
غغغَغ ال  بَالِ

 بَالَِهْدياً
 بَالَِهْدياً
 بَالَِهْدياً
ٌٌ َطَعاُم  َطَعاُم  َطَعاُم  َطَعاُم { ذلك بعد قال ثم ا�رم Z وا�راد الكعبة إ¨ يساق أي }َهْدياً اَرةٌٌ ْو َكف¶

َ
اَرةأ ْو َكف¶
َ
اَرةأ ْو َكف¶
َ
اَرةأ ْو َكف¶
َ
أ

 َyَمَساِك َyَمَساِك َyَمَساِك َyَمَساِك{ ل� yصاع نصف أو بر مد مسك }و َعْدُل َذلَِك ِصيَاما
َ
و َعْدُل َذلَِك ِصيَاماأ
َ
و َعْدُل َذلَِك ِصيَاماأ
َ
و َعْدُل َذلَِك ِصيَاماأ
َ
 Y بعضها اmصال ههذ فعطف ذلك ساوى ما أو أي }أ

 ìد لم إذا، ا�درج Y وليست ا�خي� Y أنها Y فدل ا�تعة هدي 	الف األذى كفدية للتخي� ا�قتضية )أو(ـ ب بعض
 .ا�خي� Y ا�الة )أو(ـ ب عطفها فإنه هنا أما ،يليه اuي إ¨ فينتقل

    فماذافماذافماذافماذا    مدمدمدمد    أرباعأرباعأرباعأرباع    ثالثةثالثةثالثةثالثة    أوأوأوأو    مدمدمدمد    ربعربعربعربع    أوأوأوأو    مدمدمدمد    نصفنصفنصفنصف    فيهافيهافيهافيها    صارصارصارصار    لقيمةلقيمةلقيمةلقيمةاااا    مثالمثالمثالمثال    XXXX    خرجخرجخرجخرج    قيمقيمقيمقيم    �ا�ا�ا�ا    أنهأنهأنهأنه    ^فرض^فرض^فرض^فرض، يوما صام مد دون ب� وÓن
    ؟؟؟؟    يصنعيصنعيصنعيصنع
 .يتجزأ ال الصيام ألن يوما يصومنقول 
�nو�nو�nو�nمثلمثلمثلمثل    الالالال    بمابمابمابما    و    XXXX....    

 طعاما به يشfي أن بy فيخ� ،ا�ثل �عذر بدراهم يقومه أن بعد الصيد من X مثل ال بما �n فإنه X مثل ال الصيد àن إذا 
 .السابقة ا�سألة s تقدم ما Y وصيام إطعام بy مر كما

 Y Z ا�(ي الطعام بهذا يتصدق ثم طعاما بقيمته ويشfى بدراهم الصيد ذلك ّومقَ فُ  فإنه مثل X الصيد يكن لم فإذا 
yعن يصوم فإنه يطعم لم فإن، غ�ه من صا? نصف أو بر مد مسك Z ن، تقدم كما يوما بر مدÓن وà من أجزاء هناك 

 .يتجزأ ال الصيام ألن àمال يوما ا�زء ذلك عن يصوم فإنه ا�د إ¨ تصل ال عامالط
     رانرانرانرانالقِ القِ القِ القِ     ودمودمودمودم    ا�تعةا�تعةا�تعةا�تعة    دمدمدمدم    _
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َهْدِي {: فقال ا�تمتع ذكر وجل عز اهللا
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َج· َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
 ا�دي ìب القران ودم ا�تعة فدم }َفَمن َيَمت¶َع بِال

َهْدِي { تعا¨ قوXل السابق ب(طه
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َج· َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
َج· َفَما اْستَيَْفَمن َيَمت¶َع بِال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرةِ إِ¨

ْ
 القارن إن بل ،ا�تمتع Y بالقياس والقارن} َفَمن َيَمت¶َع بِال

s عرف yبكسب تمتع حيث ،�تعته هديا يذبح وا�تمتع القارن هديا فيذبح و�ذا اآلية شملتهما، متمتع يسمونه ا�تقدم 
yفه ،واحد بسفر ةوعمر حج نسكfك فfفإنه ؟ثمنه عدم أو ا�دي عدم إن لكن ،ا�تعة دم لزمه فلهذا السفرين أحد ب 
 عز اهللا ،الصيام إ¨ ينتقل بل يقfض ال ìد لم فإذا ،ا�ين s نفسه يدخل ال حÂ يقرضه من وجد لو حÂ الصيام إ¨ ينتقل
ٍٍ إَِذا إَِذا إَِذا إَِذا ÜََمنÜََمنÜََمنÜََمنف{ قال وجل َج· وََسبَْعٍةٍ

ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
ٍٍ sِ ا� ي¶اٍمٍ

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ٌٌ àَِملَة àَِملَة àَِملَة àَِملَةٌٌٌٌ     ل ةٌٌ َك َعَ(َ

ْ
ةرََجْعتُْم تِل َك َعَ(َ
ْ
ةرََجْعتُْم تِل َك َعَ(َ
ْ
ةرََجْعتُْم تِل َك َعَ(َ
ْ
 .}رََجْعتُْم تِل

    يوميوميوميوم    ألنألنألنألن ،الfوية ومي آخرها تكون أن األفضل بل ال يقول العلم أهل وبعض ،عرفة يوم آخرها ا6الثة تكون أن واألفضل
 أن األفضل أن أ د اإلمام عن ورد وقد ،األقرباألقرباألقرباألقرب    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    YYYY    يتقوىيتقوىيتقوىيتقوى    حÂحÂحÂحÂ    بالصيامبالصيامبالصيامبالصيام    نفسهنفسهنفسهنفسه    يشغليشغليشغليشغل    أالأالأالأال    ينبينبينبينب����    عرفةعرفةعرفةعرفة

 أن ا�نابلة بعض يرى فلهذا ،مستحب غ� عرفة يوم صوم ألن ،ا�ذهب هو عده وبعضهم ،الfوية يوم آخرها يكون
 سواء ،مطلقا دم وعليه ذلك بعد صامها م« أيام عن أخرها وÓن ،عرفة يوم وليس ويةالf يوم آخرها يكون أن ا�ذهب

 اإلمام مذهب وهو ا�نابلة من قا�ال الرواية هذه واختار ،�ء العذر مع يلزمه ال يقول العلماء وبعض ،ال أو بعذر أخر
 القضاء ìب واجب صوم ألنه عليه �ء فال أخر فلو ،�ال دما الصوم مع يلزمه ال اmطاب أبو وقال ،والشاف� مالك
 .وقته عن الواجب �أخ� دم فعليه عذر بدون ا^حر أيام عن الصوم أخر إن {ذاو ،بفواته

 من وقته التساع الواجب أخر ألنه دم عليه بل فال لعذر ا�دي أخر إن وأما ،قبلها àل§ �ء عليه ليس أ د اإلمام قال
 ا�دي ينحر لم حيث ا�ج واجبات من بواجب أخل قد هنا أخ�ا�ف ،ع( ا6الث ا¸وم من الشمس غروب إ¨ ا^حر يوم

 لكن الصيام أخر إن عليه � ال يقولون ا�ذهب s ا�حققy من Ìع فإن الصيام أما ،�أخ�ه دم عليه ìب فثلك بوقته
ٍٍ إَِذا إَِذا إَِذا إَِذا َفَمنَفَمنَفَمنَفَمن{: وجل عز اهللا قال كما وقته s به يأ¼ أن األو° َج· وََسبَْعٍةٍ

ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
َج· وََسبَْعة sِ ا�
ْ
ٍٍ sِ ا� ي¶اٍمٍ

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
ي¶امل

َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك ِìَ ْم

¶
صيام سبعة أيام } رََجْعتُمْ رََجْعتُمْ رََجْعتُمْ رََجْعتُمْ  ل

 .لآلية الاامتث أهله إ¨ رجع إذا يصومها أن األو° لكن ،ا�ج أفعال من وفراغه م« أيام بعد صومها Xإذا رجع إ¨ أهله 
 s متتا¸ة شاء وÓن متفرقة شاء إن ثالثة يصوم ولكن ،السبعة s وال ا6الثة هذه s ا�فريق وال ا�تابع ìب ال أيضا 

  .والقران ا�متع بهدي يتعلق ما هذا ،أهله إ¨ رجع إذا وسبعة ،ا�ج

 َ َ َ ا�حُ ا�حُ ا�حُ ا�حُ ********    َ


:::: 

    منمنمنمن    هوهوهوهووووو



    مكةمكةمكةمكة    إ¨إ¨إ¨إ¨    الوصولالوصولالوصولالوصول    عنعنعنعن    أحأحأحأح


    ....ذلكذلكذلكذلك    إ¨إ¨إ¨إ¨    ماماماما    أوأوأوأو    نفقةنفقةنفقةنفقة    ضياعضياعضياعضياع    أوأوأوأو    مرضمرضمرضمرض    أوأوأوأو    سيلسيلسيلسيل    أوأوأوأو    عدوعدوعدوعدو    ههههحححح
 

أأأأ    إذاإذاإذاإذا    يعمليعمليعمليعمل    ماذاماذاماذاماذا فا�ح


 ؟؟؟؟عليهعليهعليهعليه    حححح


َهْدِي { تعا¨ اهللا لقول ا�حلل بنية هديا يذبح �رم وهو ا�ح
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
ُيْم َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ
ِ


ْح

ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
 ا�حلل بنية هديا فيذبح }فَإِْن أ

    .ذلك بعد ويتحلل

    ìدìدìدìد    لملململم    إذاإذاإذاإذا    لكنلكنلكنلكن


 يفعل؟يفعل؟يفعل؟يفعل؟    ماذاماذاماذاماذا    هدياهدياهدياهديا    ا�حا�حا�حا�ح

 أن فكما ،ا�متع دم Y ا�تعة Y قياسا ذلك بعد Úل ثم ،ا�حلل بنية أيام ع(ة يصوم فإنه هديا ا�ح
 ìد لم إذا قالوا 
ُ  قالوا لكن ،ا�ح
 فكذلك ؛أيام ع(ة يصوم فإنه ذبيحة ìد لم إذا ا�تمتع  صيامه من انتù فإذا أوال يصوم أن X (عي
 قد ألنه عليه �ء فال بعده أيام ع(ة صام ثم âلل ا�حلل قدم لو ولكن هذا هو األو°، أنه أ د ماماإل وعن ،يتحلل

 .يصوم حÂ أيام الع(ة طيلة م�نه s اJقاء عليه يشق
 فإنه اشfط إذا أما ،اشfط قد يكن لم إذا طبعا هذا ،أهله إ¨ ويعود ا�ال s ذ�ها يستطيع فربما لثبيحة بالنسبة أما 
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 أما ،عليه وال�ء م�نه s يتحلل فإنه """"حبستÑحبستÑحبستÑحبستÑ    حيثحيثحيثحيث    فمحçفمحçفمحçفمحç    حابسحابسحابسحابس    حبسÑحبسÑحبسÑحبسÑ    فإنفإنفإنفإن"""" فقال إحرامه عند اشfط حيث يتحلل
 فإنه اuبيحة ìد لم وÓن ،يتحلل ثم ينحرها بذبيحة يتحلل فإنه يشfط لم وهو اإلحصار وحصل اشfط قد يكن لم إن

 .يصوم ثم يتحلل أن فله عليه ذلك شق إن ولكن ،يتحلل ثم األو° هذا أيام ع(ة يصوم
        ::::الفرجالفرجالفرجالفرج    ssss    الوطءالوطءالوطءالوطء----    

 .ثا® وâلل أول âلل ا�ج s ا�حلل أن ومعلوم ؛األول ا�حلل قبل ا�اج وطء فإذا ،اإلحرام �ظورات من وهو
 اإلفاضة طوافو ،ا�قص� أو وا�لق ،العقبة Ìرة ر�: ` ا6الثة وهذه ،ثالثة من اثنy بفعل Úصل ::::األولاألولاألولاألول    فا�حللفا�حللفا�حللفا�حلل    

 .القدوم طواف بعد سعوا يكونوا لم إذا وا�فرد للقارن و{ذلك للمتمتع بالنسبة والس�
 .àمالً  âلالً  âللفيكون  *ها ا6الثة األفعال هذه فعل إذاÚصل  ::::ا�حلل ا6ا®ا�حلل ا6ا®ا�حلل ا6ا®ا�حلل ا6ا®

 ا�حلل قبل ا�ج s الفرج s الوطء ì sب فهنا ،النساء إال �ء X Z فيحل ،األول ا�حلل âلل منها اثنy فعل فإذا 
 فيجب األول ا�حلل بعد هأوط àن إذا ،شاة فيه ìب األول ا�حلل وبعد ،األول ا�حلل قبل وطء إذا ìب ،بدنة األول
 ،ذلكب عليهم رضوان الصحابة لقضاء ،رجع إذا وسبعة ا�ج s ثالثة أيام ع(ة صام وطء إذا اJدنة ìد لم فإن ،شاة عليه
  فيكون الصحابة s ¥الف �م يظهر ولم ذلك مثل ذكروا عمرو بن اهللا وعبد عباس وابن عمر ابن قال فقد

ً
 فلهذا ،إÌا?

 .رجع إذا وسبعة ا�ج s أيام ثالثة صام بدنة ìد لم فإذا ،شاة عليه وبعدهوبعدهوبعدهوبعده ،بدنة فعليه األول ا�حلل قبلقبلقبلقبل ا�اج ئوط إذا
 وÓن ،ةشا حقه s الواجب فإن العمرة s وطء إذا بالعمرة الوطء ì sب كذلك ،شاة األول ا�حلل بعد الوطء ì sب وقلنا
 زوجته طاوعته فإن ،عليه استكرهوا وما والنسيان أاmط �مد أمة عن وعفا ñاوز قد وجل عز فاهللا مكرهة الزوجة àنت
 مطلقا العمرة s و{ذا ،بعده àن إذا اةوالش ،األول ا�حلل قبل الوطء àن إذا اJدنة فيلزمها ،والعمرة ا�ج s الفدية لزمها

 . اعليه فدية ال فا�كرهة مكرهة àنت إذا أما ،مطاوعة àنت إذا وقلنا ،الوطء s شاة يلزمها
 ا�كم؟ا�كم؟ا�كم؟ا�كم؟    فمافمافمافما    فأنزلفأنزلفأنزلفأنزل    فكرفكرفكرفكر    إذاإذاإذاإذا----

 ا�فك� و�رد تفك� بأنه يقول من ومنهم ،ذبيحة فعليه نزلوأ با� فإذا ،ا�با�ة حكم حكمه يقول من العلماء من
�مممم    أوأوأوأو    تعملتعملتعملتعمل    لملململم    ماماماما    أنفسهاأنفسهاأنفسهاأنفسها    بهبهبهبه    حدثتحدثتحدثتحدثت    ماماماما    أم§أم§أم§أم§    عنعنعنعن    ñاوزñاوزñاوزñاوز    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن(: قال � والرسول فيه ال�ء��� عليه ال�ء أنه يرون فلهذا )تتتتتتتت

 .وأنزل فكر إذا
 اً اً اً واجبواجبواجبواجب    تركتركتركترك    أوأوأوأو    ا�جا�جا�جا�ج    فاتفاتفاتفات    إذاإذاإذاإذا، ، ، ، الفواتالفواتالفواتالفوات    ssss    الواجبالواجبالواجبالواجب    ا�ما�ما�ما�م----

 اً
 -ا^حر يوم الفجر طلوع بعد إال ةعرف إ¨ يصل لم شخص- ا�ج فاته إذا الفوات s الواجب ا�م ،ا�تعة دم حكم حكمه

 ا^حر يوم فجر طلوع بعد إال عرفة إ¨ الوصول من يتمكن ولم ا�ج فاته فمن ،عرفة ا�ج يقول � والرسول ا�ج فاته فقد
 ،بمزدلفة يبت لم ،إ¸ها يعد ولم الشمس غروب قبل عرفة !در فلو ،ا�ج واجبات من اً واجب ترك إذا و{ذا ،ا�ج فاته فقد
 واجبات من واجب األمور هذه Z ،ا�يقات ñاوز أن بعد أحرمو وهو �رم ا�يقات ñاوز ا�يقات غ� من أحرم ،الر� ترك
 يذ�ها ذبيحة )نسك فعليه واجبا ترك من( عباس ابن �ديث الواجب لf{ه دم ذبيحة عليه ìب نهإف تر{ها فإذا ا�ج

 ووصل ا�ج فاته إذا فإنه ؛الفوات دم كذلك ،الواجب بfك اmلل منه صلح اuي ذلك يطعمها وال ا�رم فقراء Y وتوزع
 ،رجع إذا وسبعة أيام ثالثة صام ìد لم وÓن ،ا�تعة دم مثل ذبيحة يذبحف الفوات دم عليه فكذلك ا�ج فاته فقد مكة إ¨

 .عندنا بالفدية يتعلق فيما هذا
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 ::::أمورأمورأمورأمور    عدةعدةعدةعدة    YYYY    تشتملتشتملتشتملتشتمل    الفديةالفديةالفديةالفدية    أنأنأنأن    ÔدÔدÔدÔد    ::::ملخص ا�رس
 نصف أو بر مد مسكy ل� مساكy ستة يطعم أو أيام ثالثة يصوم أن إما أشياء ثالثة بy فيها اإلنسان �n األذىاألذىاألذىاألذى    ديةديةديةديةفففف----

  .ذبيحة يذبح أو غ�ه من صاع
 s مأيا ثالثة صام ìد لم فإن ،يذ�ها قارناً  أو متمتعاً  àن إذا ،ا�اج يذ�ها ذبيحة فيها ìب ا�تعة فإن ا�تعةا�تعةا�تعةا�تعة    �م�م�م�م    وبالنسبةوبالنسبةوبالنسبةوبالنسبة----

 .رجع إذا وسبعة ا�ج
 بم�نه مفيقو¶  ا^عم من قتل ما بمثل ميقو¶  فإنه ا�رم s اً صيد اشخص قتل أو ا�حرم اصطاده إذا الصيد فإن للصيدللصيدللصيدللصيد    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة----
 بقيمتها مقو¶ ت فإنه uبحبا يرغب لم فإن اً،ماعز يذبح اً ظبي ذبح إن ،ا^عم من ذبح ما مثل فيذبح ،منه القريب ا��ن أو

 مد Z عن يصوم اإلطعامب يرغب لم فإن ،غ�ه من صاع نصف أو بر مد فق� ل� به يتصدق طعاما القيمة بتلك ويشfى
 .أيتجز ال الصيام ألن اً يوم فيصوم مد من جزء ب� فإن اً،يوم

 وÓن ،قابل من Úج أن وزوجته وعليه بينه ويفرق ا�ج ويفسد بدنة ففيه األول ا�حلل قبل àن فإن الوطءالوطءالوطءالوطء    لفديةلفديةلفديةلفدية    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة----
 .والعمرة ا�ج s الواجبة الفدية �مل هذا ،العمرة و{ذلك شاة ففيه ا�حلل بعد àن

    ))))ó/ó/ó/ó/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / ا�حظور واإلحرام /   / .قضية تكرار ا�حظور s مسائل. 
U   / أح�م الفدية s مسائل. T   / باب جزاء الصيد. 
SSSS            ////حظورحظورحظورحظورا�ا�ا�ا�    تكرارتكرارتكرارتكرار    قضيةقضيةقضيةقضية::::    

 .، مثل تكرار جنس ا�حظور، أو قد يكون ا�حظور مغايرمرات عدة ا�حظور يكرر ا�جاج بعض أحيانا
 .بيانها تقدم ال§ باتفاق األذى فدية ؛؛؛؛باتفاقباتفاقباتفاقباتفاق    فديتyفديتyفديتyفديتy    عليهعليهعليهعليه    اااافهذفهذفهذفهذ ا�خيط ولبس الطيب مس :مثال :مغاير ا�حظور àن إن
  واحد جنس من ا�حظور ذلك àنإذا 
 يوما مكث ثم ،الي�ى يده أظافر قلم ثم يوما مكث ثم ا¸م« يده أظافر قلم، Úلق ثالثة أو يومy بعد ثم ،Úلق أن :مثل

 uلك أخرى فدية يلزمه فإنه الفدية بفعل قام األول ا�حظور ارتكب عندما àن فإن ؛ننظر هنا ،وهكذا هميقد أظافر وقلم
 .أوال ارتكبه اuي ا�حظور عن للفدية Xوبذ قيامه وبعد تكف�ه بعد به قام اuي اآلخر ا�حظور

 àن لماف ،مساكy ستة Y وتصدق الظهر صالة بعد قام ا�خيط لبس أن وبعد ،الظهر ا�خيط ولبس أ6 السبت يوم فمثال
 .أخرى فدية يلزمك ا�الة هذه X s يقال فإنه ؛ا�خيط لبس العشاء

 مالبس ولبس خلعه ثم الظهر ا�خيط فلبس ؛ا�حظورين وارتكابه علهف بy ا�حظورين بy الفدية يبذل لم أنه لو لكن 
 وهو لم يبذل الفدية بعد، أخرى مرة ا�خيط لبس أيضا غد من àن �ا ثم ،ثانية مرة ا�خيط لبس العشاء جاء �ا ثم اإلحرام

 ا�كم؟ا�كم؟ا�كم؟ا�كم؟    فمافمافمافما
 أ?د ثم وطء أو تطيب أو ¥يطاً  لبس أو مقل أو حلق كأن واحد جنس من اً �ظور كرر فإذا ،واحدةواحدةواحدةواحدة    فديةفديةفديةفدية    ìزئهìزئهìزئهìزئه    أنهأنهأنهأنه    ا�كما�كما�كما�كم

 .متفرقا أو متتابعا ا�حظور ذلك فعل سواءً  ،واحدة مرة فدى سبق �ا يفدِ  لم وهو ذلك
 وقع ما بy يفرق ولم واحدة فدية الرأس �لق أوجب تعا¨ اهللا أن :ذلك ليلتعو واحدة فدية إال يلزمه ال بأنه القول وسبب 

 أحدث ثم أحدث ثم توضأ فإذا ،àألحداث متفرقامتفرقامتفرقامتفرقا    تداخلتداخلتداخلتداخل    متتابعامتتابعامتتابعامتتابعا    خلخلخلخلااااتدتدتدتد    ماماماما    ألنألنألنألن ا�دود Y اسيق وأيضا ،دفعات أو دفعة
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 فاألحداث اً،واحد غسالً  إال يلزمه ال زوجته وطء ثم زوجته وطء ثم زوجته وطء اً،واحد اً وضوء إال يلزمه فال؛ أحدث ثم
 فإنه ا�د عليه يقام ولم �ق ثم �ق ثم �ق ثم �ق ازن ثم زنا ثم ا�د عليه يقام ملو زنا فلو ،تتداخل وا�دود تتداخل
 .واحد حد يكفيه

    قوقوقوقو****    أظهرأظهرأظهرأظهر    ssss    واحدةواحدةواحدةواحدة    فديةفديةفديةفدية    أجزأتهأجزأتهأجزأتهأجزأته    ؛؛؛؛فديةفديةفديةفديةالالالال    ىىىىددددأأأأ    يكنيكنيكنيكن    ولمولمولمولم    مرارامرارامرارامرارا    لبسلبسلبسلبس    ثمثمثمثم    لبسلبسلبسلبس    إذاإذاإذاإذا :ةتيمي ابن اإلسالم شيخ يقول و�ذا 
 ا�عتادة األمور s �ظورا كرر اإذ هنا ال»م ،الصيد 	الف ،ثانية فدية لزمته أ?ده ثم السابق عن كفر إن لكن، ، ، ، العلماءالعلماءالعلماءالعلماء

 .الطيب مس األظافر تقليم ا�خيط لبس ،ا�عتادة ا�حظورات
    ::::مسائل s ا�حظور واإلحراممسائل s ا�حظور واإلحراممسائل s ا�حظور واإلحراممسائل s ا�حظور واإلحرام    ////            ////

، واحد ظÏ جزاء عليه اً ظبي فقتل ،الصيد من قتل ما بعدد nرج أن يلزمه نقول فإننا ::::لكن إذا àن ا�حظور هو قتل الصيدلكن إذا àن ا�حظور هو قتل الصيدلكن إذا àن ا�حظور هو قتل الصيدلكن إذا àن ا�حظور هو قتل الصيد
 ونعم واحد وجزاء واحدة كفارة يكفيه فقط يكفر لم إذا بأنه يقال ال فإنه ،ظباء ع(ة قتل جزاء فعليه ظباء ع(ة قتل

 Y أطلق واحده دفعة قتله ولو ،بعدده فيه فالصيد ،الصيد من قتل ما بمقدار nرج أن عليه بل ،ال ،واحد ماعز أو واحد
ثُْل َما َقتََل ِمَن {: قال وجل عز واهللا ،قتل ما بعدد يلزمه فإنه ةواحد هبإطالق ةواحد ةمر فقتلها الصيد من عدد ثُْل َما َقتََل ِمَن  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن  م· ٌٌ م· فََجَزاءفََجَزاءفََجَزاءفََجَزاٌءٌ
̂¶َعمِ  ̂¶َعمِ ا ̂¶َعمِ ا ̂¶َعمِ ا  .}ا

    ::::حكم رفض اإلحرامحكم رفض اإلحرامحكم رفض اإلحرامحكم رفض اإلحرام 
 قد �ظور ل� فدية يلزمك بأنه X نقول فإننا ،ا�خيط لبس ،األظافر قلم ،حلق ؛متفرقة أجناس من �ظورا فعل منو 

 يوجب األمور هذه من فعل ف� ؛قذفو �قو زنا لو ماك متغايرة ألنها تتداخل وال ،فدية �ظور ل� يفدي فإنه ،ارتكبته
 أي "مرة ل� كذا"، فدية عليه يلزمه �ظور ف� متغايرة فعلها ال§ ا�حظورات أن فحيث هنا و{ذلك ،تتداخل وال حدا
 أنا ريدأ ال أنا خالص ال قال ثم �ظورات عدة ارتكب ولو يرفضه لم أو إحرامه رفض سواءً  ،فيه الواجبة فديته جنس ل�

َج¶ { يقول وجل عز اهللا ألن يسوغ ال ا�ج رفض بأن X يقال ،عمر¡ أو حs J أستمر أن أريد ال اإلحرام رفضت
ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
َج¶ َوأ

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
َج¶ َوأ

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
َج¶ َوأ

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
َوأ

 · ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
· َوال ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
· َوال ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
· َوال ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
· { قال وجل عز واهللا ا�ج إتمام عليه بل ،ا�ج رفض يسوغ فال }َوال ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
 ألزموا بةوالصحا }َوأ

 عن حP كما العلماء فإن ،يفيده ال فرفضه ،قابل من ويقضيه فاسده s ويمÝ حجه يتم أن زوجتهئ وط اuي الشخص
 nرج لم إحرامه s الرفض نوى أو إحرا� رافض أنا :قال إذا ا�حرم أن Y أÌعوا فقال حP اهللا ر ه هب�ة ابن الوزير
 .إحرامه يرفض أن X يسوغ فال ،وأرضاهم عنهم اهللا ر� الصحابة حكم وهذا ،باإلفساد منه nرج لم كما بذلك

    بثالثةبثالثةبثالثةبثالثة    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    منمنمنمن    ا�حللا�حللا�حللا�حلل    ÚصلÚصلÚصلÚصل اإلحرام؟ من ا�حلل Úصل فبما ؛ìزئ ال الرفض àن إذا اإلحرام؟اإلحرام؟اإلحرام؟اإلحرام؟    منمنمنمن    ا�حللا�حللا�حللا�حلل    ÚصلÚصلÚصلÚصل    بمبمبمبم
 ::::أمورأمورأمورأمور

 قد فيكون ،العمرة أفعال من وينت� ا�ج عالأف من فينت� ،والعمرة ا�ج أفعال يتم أن ا�حلل به Úصل اuي :األولاألولاألولاألول    األمراألمراألمراألمر    
 .إحرامه من وâلل انتù قد يكون فإنه ا�ناسك Ìيع أكمل حلق سH طاف ا�مرة ورI بعرفة وقف ،âلل


 عندما ا�حلل Úصل :األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®األمر ا6ا®Ú إذا فإنه ،اإلنسان 
 ويتحلل ذبيحته يذبح فإنه اJيت إ¨ الوصول يستطع ولم ح
 سيل أو عدو اJيت إ¨ الوصول وبy بينه حيل ولكنه ا�عتمر أو ا�اج أحرم ،وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال ،ا�ح
 هذا

 يصوم بيانه سبق كما أو لويتحل ذبيحته يذبحف يتحلل فبا�ا� اJيت إ¨ الوصول يستطع لم فإنه ،ذلك ¦و أو سبع أو
 .يامالص يقدم أن األو° àن وÓن ويصوم يتحلل أو ويتحلل

    حبسÑحبسÑحبسÑحبسÑ    فإنفإنفإنفإن""""    إحرامهإحرامهإحرامهإحرامه    عندعندعندعند    قالقالقالقال بأنه اشfط قد وÍن عذر à Xن فإن االشfاط، هو ا�حلل به Úصل اuي ا6الثا6الثا6الثا6الث    األمراألمراألمراألمر
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 .عليه وال�ء يتحلل فإنه عذر X فحصل اشfط قد àن فإذا """"حبستÑحبستÑحبستÑحبستÑ    حيثحيثحيثحيث    فمحçفمحçفمحçفمحç    حابسحابسحابسحابس
 Úصل ال األمور هذه عدا ،ا�حلل طfشا إذا العذر ،ا�
 عند ا�حلل ،األفعال لاكم و` ا6الثة األمور هذه وماعدا
 .ا�حلل

    هل Úصل ا�حلل بإلغاء ا^ية؟هل Úصل ا�حلل بإلغاء ا^ية؟هل Úصل ا�حلل بإلغاء ا^ية؟هل Úصل ا�حلل بإلغاء ا^ية؟
    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    عليهعليهعليهعليه    بابابابا&&&&    هوهوهوهو    بلبلبلبل    ،،،،برفضهبرفضهبرفضهبرفضه    إحرامهإحرامهإحرامهإحرامه    يفسديفسديفسديفسد    والوالوالوال    ÚلÚلÚلÚل    لملململم    ا�حللا�حللا�حللا�حلل" " " "  هنا قال ،رفضه أو نواه لو حÂ ا�حلل Ú Xصل ال 

· {{{{    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    لقوللقوللقوللقول    إتمامهإتمامهإتمامهإتمامه ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
· َوأ ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج¶ َوال

ْ
 ا�

ْ
وا Äتِم

َ
    ألنهاألنهاألنهاألنها    ،،،،بهابهابهابها    عöةعöةعöةعöة    الالالال    فنيتهفنيتهفنيتهفنيته    رفضهرفضهرفضهرفضه    فلوفلوفلوفلو    ����ءءءء    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    رفضرفضرفضرفض    ssss    عليهعليهعليهعليه    وليسوليسوليسوليس    }}}}َوأ

    لولولولو    مثالمثالمثالمثال    فالصالةفالصالةفالصالةفالصالة    ،،،،العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    منمنمنمن    كغ�هكغ�هكغ�هكغ�ه    ليسليسليسليس    وا�جوا�جوا�جوا�ج    نيةنيةنيةنية    �رد�رد�رد�رد    ألنألنألنألن    يض�هيض�هيض�هيض�ه    الالالال    رفضهرفضهرفضهرفضهوووو    ،،،،عليهعليهعليهعليه    ����ءءءء    الالالالفففف    ،،،،أصالأصالأصالأصال    إحرامهإحرامهإحرامهإحرامه    تفسدتفسدتفسدتفسد    الالالال
    يملكيملكيملكيملك    الالالال    أصالأصالأصالأصال    ألنهألنهألنهألنه    ،،،،تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    الالالال    رفضهرفضهرفضهرفضه    فنيةفنيةفنيةفنية    ا�جا�جا�جا�ج    أماأماأماأما    ،،،،تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    ا^يةا^يةا^يةا^ية    ألنألنألنألن    با^يةبا^يةبا^يةبا^ية    انقطعانقطعانقطعانقطع    قطعهقطعهقطعهقطعه    نوىنوىنوىنوى    لولولولو    والصياموالصياموالصياموالصيام    ،،،،انقطعتانقطعتانقطعتانقطعت    قطعهاقطعهاقطعهاقطعها    نوىنوىنوىنوى

 "....عليهاعليهاعليهاعليها    ا�نبيها�نبيها�نبيها�نبيه    تقدمتقدمتقدمتقدم    ال§ال§ال§ال§    أمورأمورأمورأمور    ا6الثةا6الثةا6الثةا6الثة    بأحدبأحدبأحدبأحد    ا�حللا�حللا�حللا�حلل    ÚصلÚصلÚصلÚصل    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما، ، ، ، ا�جا�جا�جا�ج    رفضرفضرفضرفض
UUUU            ////    الفدية s الفديةمسائل وأح�م s الفديةمسائل وأح�م s الفديةمسائل وأح�م s مسائل وأح�م::::    
 لبس مثال ،اإلحرام �ظورات من �ء فعل Y أكره أو جهل أو ن= شخصا أن لو حكم الفدية s حال ا�هل واإلكراهحكم الفدية s حال ا�هل واإلكراهحكم الفدية s حال ا�هل واإلكراهحكم الفدية s حال ا�هل واإلكراه 

 اً اً اً     فعلفعلفعلفعل فإذا ،عنه تسقط الفدية فإن ناسيا رأسه غطى أو طيبال مس أو ناسيا ا�خيط
    الفديةالفديةالفديةالفدية    فإنفإنفإنفإن    ناسياناسياناسياناسيا    ا�حظوراتا�حظوراتا�حظوراتا�حظورات    منمنمنمن    شيشيشيشيئئئئاً

 تَُؤاِخْذنَا إِن { ا�ديث و¯ )عليهعليهعليهعليه    استكرهوااستكرهوااستكرهوااستكرهوا    وماوماوماوما    والنسيانوالنسيانوالنسيانوالنسيان    اmطأاmطأاmطأاmطأ    أم§أم§أم§أم§    عنعنعنعن    ñاوزñاوزñاوزñاوز    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( � الرسول لقول عنهعنهعنهعنه    تسقطتسقطتسقطتسقط
َ
 تَُؤاِخْذنَا إِن َرب¶نَا ال
َ
 تَُؤاِخْذنَا إِن َرب¶نَا ال
َ
 تَُؤاِخْذنَا إِن َرب¶نَا ال
َ
َرب¶نَا ال

نَا
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ نَان

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ نَان

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ نَان

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ  فإن إتالفإتالفإتالفإتالف    فيهافيهافيهافيها    ليسليسليسليس    ال§ال§ال§ال§    فا�حظوراتفا�حظوراتفا�حظوراتفا�حظورات ،)فعلتفعلتفعلتفعلت    قدقدقدقد    فعلتفعلتفعلتفعلت    قدقدقدقد ( :قال وجل عز اهللا نأ القد¤ ا�ديث s} ن

ُ  واإلكراه ا�هلو النسيان  .الفدية طسقِ ي
    هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    ssss    ا�كما�كما�كما�كم    فمافمافمافما    شعرشعرشعرشعر    حلقحلقحلقحلق    أظافرأظافرأظافرأظافر    تقليمتقليمتقليمتقليم    مثالمثالمثالمثال    إتالفإتالفإتالفإتالف    اااافيهفيهفيهفيه    لل§لل§لل§لل§    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    لكنلكنلكنلكن----

 ....بذلكبذلكبذلكبذلك    يعذريعذريعذريعذر    أنهأنهأنهأنه    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح فديه عليه وأن عذريُ  ال أنه ا�ذهب
    ....ناسياً ناسياً ناسياً ناسياً     أوأوأوأو    مكرهاً مكرهاً مكرهاً مكرهاً     ئئئئوطوطوطوط    أوأوأوأو    الصيدالصيدالصيدالصيد    قتلقتلقتلقتل    إذاإذاإذاإذا    ا�كما�كما�كما�كم----
 لإلتالف بالنسبة األمور هذه مثل بأن وÚتجون، بالنسيان يعذر وال با�هل يعذر ال وأنه الفدية يلزمه أنه عندنا ا�ذهب 

 فيه يلزم اآلد� مال إتالف أن فكما ،آلد�ل اكما وسهوه عمده فيستوي إتالف هذا بأن قالوا شعره حلق أو ظفره قلم إذا
 .بالنسيان وال با�هل يعذر ال يقولون فبذلك الشعر وأتلف الظفر أتلف قد فهذا ،هنا فكذلك مانض

نَا{ اآلية s كما والنسيانوالنسيانوالنسيانوالنسيان    با�هلبا�هلبا�هلبا�هل    يعذريعذريعذريعذر    أنهأنهأنهأنه    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ  تَُؤاِخْذنَا إِن ن

َ
نَاَرب¶نَا ال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ  تَُؤاِخْذنَا إِن ن

َ
نَاَرب¶نَا ال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ  تَُؤاِخْذنَا إِن ن

َ
نَاَرب¶نَا ال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
¶ِسينَا أ  تَُؤاِخْذنَا إِن ن

َ
 .}َرب¶نَا ال

    ا�خيطا�خيطا�خيطا�خيط    لبسلبسلبسلبس    استداماستداماستداماستدام    إذاإذاإذاإذا----
 ال�ء فإنه ا�ال s وخلعه أحرم إن لكن ة،فدي تلزمه فإنه ة�ظ ولو ،هاستدامو فيه أحرم ا�خيط لبس استدام شخص 

ُ  ال وأيضا ،الفدية يلزمه فإنه ا�عتاد فوق استدامه إن لكن ،عليه  .إحرامه من ¸تخلص يتعجل شقه X (عي
 أو واجب لfك وجب وما منذور أو قران أو متعة دم أو صيد كجزاء حرام أو �رم يتعلق إطعام أو هدي Z أن و` ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
 s يذبح فال ا�رم s ذ�ه يلزم فإنه ا�رم أو اإلحرام بسبب لزم �ء ف� ،ا�رم s ذ�ه يلزم فإنه ا�رم s �ظور لفعل
 .ا�رم فقراء Y ويوزع ،ا�رم s يذبح بل بته
àنوا  العمرة بسبب àن وما ،م« s ا�ج بسبب يكون ما ¦ر واألفضل ،واحد ±هما م«و مكة s :أ دأ دأ دأ د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يقوليقوليقوليقول

 خشية ا�خصصة باألماكن يذبح �ذا ،ا�روة s اuبح يتعذر نهإف ا^اس وازدحام ا�با® بسبب اآلن لكن ،با�روة يقولون
 .واJيئة الصحة Y و�افظة ،ا�لويث
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 فيبيح للمساكy يطلق أن أو ،القربو العبادات من هوف بنفسه �مه تفرقة فيلزمه ا�دي ذبح إذا ،�مه تفرقة يلزمه أيضا 
yوسعة القصد ألن ،منه شاءوا ما يأخذوا أن للمساك�عليهم ا. 

 X يباح فإنه للزÍة مستحق وهو حج فمن ،ومعتمر حاج من الفقراء من ا�حتاج أو بمكة yا�قيم هم ::::ا�رما�رما�رما�رم    بمساكyبمساكyبمساكyبمساكy    ا�رادا�رادا�رادا�راد
 ا�عتمر أو ا�اج ارتكبه �ا {فارةو فدية تذبح ال§ الفدية من يأخذ فإنه للزÍة مستحقا نà فمن ،الفدية هذه من األخذ

 .اإلحرام �ظورات من
 .ذلك Y ا�نبيه سبق كما ،به ويتصدق ويذ�ه يرده فإنه يذ�وه لم وÓن ،ìزئ فذ�وه حيا ؤالء� سلمه وÓن

 اإلحصار ودم ا�رم خارج ا�اج هفعل �ظور وE، الرأس وتغطية كطيب و¦وهما بسلال أو ا�لق أي ::::األذىاألذىاألذىاألذى    فديةفديةفديةفديةم�ن م�ن م�ن م�ن 
 ،سببه جدوُ  اuي ا��ن s السبب جدوُ  حيث يفديه فإنه إحرامه بعد ا�حظورات هذه �ء من فعل فإذا ،سببه وجد حيث
 �ذبح مكة إ¨ يرسله ولم ا�ديبيةب عهضمو s هديه ¦ر � الرسول ألن ،حرم أو حل من سببه وجد حيث اإلحصار فدم

 أيضا ìزئ، هأألجز ا�رم إ¨ أرسله ولو، � معه الصحابة و¦ر فنحر ا�ديبية وهو فيه 
حُ  اuي عهضمو s ه¦ر بل هناك
 .با�رم ويذبح ا�رم إ¨ يرسله أن

 .بم�ن خصيصه� فائدة فال ،ألحد نفعه يتعدى ال ألنه ،م�ن بكل وا�لق الصوم ìزئو 
 ،*ها وñب ،فأفضل ذ�ها فإن ،بقرة أو بدنة سبع أو ماعز ثÑ أو ضأن نم جذع شاة فيها ا�(وع àألضحية :ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق    وا�موا�موا�موا�م

 أو بدنة سبع أو ا�اعز من ذبيحة وهو األضحية ì sب ما فيه ìب ا�طلق ما�ف ،شاة àألضحية ا�طلق ما� s فالواجب
 Y وÓنما ا�خي� سبيل Y ليس دم أصال الواجب àن أو ويذبح ا�م إ¨ يتوجه أن أراد إذا الواجب هو هذا فإن ،بقرة سبع

 àملة بدنة ¦ر إن لكن ،بدنة بعسُ  أو بقرة بعسُ  أو ،ماعز أو األفضل و` شاة يذبح بأن �n فإنه ،دم لزمه اإللزام سبيل
 اإلبل من مائة � ساق فإنه الوداع حجة ا�ج يوم اJدن ¦ر � الرسول ألن ،أفضل ف� الت(يك سبيل Y ليس به خاصة

    سبعسبعسبعسبع    أوأوأوأو    ماعزماعزماعزماعز    ثÑثÑثÑثÑ    أوأوأوأو    ضأنضأنضأنضأن    جذعجذعجذعجذع    شاةشاةشاةشاة    ssss    الواجبالواجبالواجبالواجب    ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق    مممما�ا�ا�ا�فففف ،اJا& يكمل ر� اهللا عنه عç جعل ثم وستy ثالثة ذبح
    ....ا�ما�ما�ما�م    حقحقحقحق    ssss    ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    فهذافهذافهذافهذا    بقرةبقرةبقرةبقرة    سبعسبعسبعسبع    أوأوأوأو    بدنةبدنةبدنةبدنة

 عنه اهللا ر� جابر لقول ،"مطلقامطلقامطلقامطلقا    بقرةبقرةبقرةبقرة    أوأوأوأو    بدنةبدنةبدنةبدنة    ههههشياشياشياشيا    سبعسبعسبعسبع    وعنوعنوعنوعن    ،،،،الصيدالصيدالصيدالصيد    جزاءجزاءجزاءجزاء    ssss    ولوولوولوولو    بقرةبقرةبقرةبقرة" اJدنة عن أي """"عنهاعنهاعنهاعنها    وñزئوñزئوñزئوñزئ"""" قالوا 
    مذهبمذهبمذهبمذهب    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا،مسلم اإلمام رواه) دندندندناJُ اJُ اJُ اJُ     منمنمنمن    إالإالإالإال    ̀̀̀`    وهلوهلوهلوهل    فقالفقالفقالفقال    واJقرةواJقرةواJقرةواJقرة    XXXX    فقيلفقيلفقيلفقيل    ،،،،سبعةسبعةسبعةسبعة    عنعنعنعن    اJدنةاJدنةاJدنةاJدنة    ننحرننحرننحرننحر كناكناكناكنا( وأرضاه
    .الواجبة الفدية ` هذه فإن هذا علم إذا . . . . بسواءبسواءبسواءبسواء    سواءً سواءً سواءً سواءً     JàدنةJàدنةJàدنةJàدنة    سبعةسبعةسبعةسبعة    عنعنعنعن    ñزئñزئñزئñزئ    اJقرةاJقرةاJقرةاJقرة    أنأنأنأن    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور

    باب جزاء الصيدباب جزاء الصيدباب جزاء الصيدباب جزاء الصيد
 الصيد قتل أحيانا يكc ألنه الصيد جزاء باب s باباً  اهللا ر ه ا�ؤلف عقد ثم، الصيد جزاء باب Y إìاز s ا�نبيه تقدم
 { فقال الصيد قتل عن نù وجل عز اهللا الصيد فجزاء ،ألهميته مستقال بابا X فعقد ،وا�عتمرين ا�جاج بعض من

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
 ال

ْ
 َيْقتُلُوا

َ
ال

نتُْم ُحُرم
َ
يَْد َوأ نتُْم ُحُرمالص¶
َ
يَْد َوأ نتُْم ُحُرمالص¶
َ
يَْد َوأ نتُْم ُحُرمالص¶
َ
يَْد َوأ ̂¶َعمِ َومَ َومَ َومَ َومَ { قالو الصيد قتل عن ونù} الص¶ ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ٌٌ م· داً فََجَزاٌءٌ تََعم· Äداً فََجَزاءن َقتَلَُه ِمنُكم م تََعم· Äداً فََجَزاءن َقتَلَُه ِمنُكم م تََعم· Äداً فََجَزاءن َقتَلَُه ِمنُكم م تََعم· Äن َقتَلَُه ِمنُكم م     ٍٍ Úَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍلٍ

نُكمْ  نُكمْ م· نُكمْ م· نُكمْ م· ̂¶َعمِ { وجل عز اهللا قال الصيد فجزاء }م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا     مثيلمثيلمثيلمثيل    XXXX    يكنيكنيكنيكن    لملململم    إنإنإنإنفففف    ،،،،مثيلمثيلمثيلمثيل    à    XXXXنàنàنàن    إنإنإنإن ،با�ملة مثله أي }م·
 .فقيمتهفقيمتهفقيمتهفقيمته

 ،اJقر :الوحش بقر ،اJع� مثال يشابهها ا^عامة ،بالشاة الصحابة حكم الضبع مثل، ا�اعز يشابه الظÏ مثل :مثل X ما
 وجل عز فاهللا ا�زاء هو فيكون ،ا�قتول ذلك إ¨ �ء أقرب ،ا^عم من قتل ما مثل هؤفجزا ا^عم من ئاً شي قتل فإذا ،وهكذا

ثُْل َما َقتََل { قال ثُْل َما َقتََل م· ثُْل َما َقتََل م· ثُْل َما َقتََل م·  X ما s ا^عم من ا�ثل فيجب ،فقيمته مثيالً  ì Xد لم إن لكن فقيمته وÓال، àن إن ا�ملةs  مثله أي }م·
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 ليس ،مقاربة أو مشابهة أدQ ولو يك� بل بالضبط يتم فال ا�ملة s ا�شابهة من البد أي ،با�ملة مثله من فالبد ،مثل
كفعل  ،قيمة ال لقةخِ  الشبه يعتö ،الصورة حيث من هاب أريد وÓنما ،والصيد األنعام بy تتحقق ال فإنها ا�ماثلة حقيقة ا�راد

 .مثل X فيما ا^عم s ا�ثل فيجب ،وهكذا شاة وبالضبع ماعز بالظÏ حكموا عندما الصحابة
 بدراهم يمهوفتق ،سابقة حلقات s تقدم كما بدراهم تقييمه أو ا�ثل ذبح بy ¥� وهو ،،،،قيمتهقيمتهقيمتهقيمته    فعليهفعليهفعليهفعليه    مثلمثلمثلمثل    XXXX    يكنيكنيكنيكن    لملململم    وÓنوÓنوÓنوÓن

    حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أأأأ����    مذهبمذهبمذهبمذهب    وهذاوهذاوهذاوهذا ،يوما بر مد Z عن يصوم أو ،لفق� هدفعي بر مد Z ،ا�رم مساكy إ¨ يدفعهف عاماط بها يشfي
 ا�ذهب ولكن ،الfتيب Y هو بل يقول العلماء وبعض ،¥�¥�¥�¥�    هوهوهوهو    بلبلبلبل    الfتيبالfتيبالfتيبالfتيب    YYYY    فليستفليستفليستفليست    ،،،،الشاف�الشاف�الشاف�الشاف�    قوقوقوقو****    وأحدوأحدوأحدوأحد    ومالكومالكومالكومالك
 دمُ  القيمة بتلك طعام و�اء وتقييمه ا�ثل ذبح بy يخ�ف ي�ا�خ Y ` بل الfتيب Y ليست أنها ا�مهور عليه اuي

 àن إنف ،يوما بر مد Z عن فيصوم الصيام إ¨ فينتقل هذاs  يرغب لم فإن ،الفق� إ¨ تدفع غ�ه من صاع نصف أو بر
 .ا�نبيه جرى كما يتجزأ ال الصيام ألن يوما فيصوم مد نصف ب� مثل جزء ب� هناك

̂¶َعمِ { قال وجل عز اهللا ألن ،ا^اسا^اسا^اسا^اس    منمنمنمن    دلyدلyدلyدلyعععع    با�ثلبا�ثلبا�ثلبا�ثل    ÚكمÚكمÚكمÚكم ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ̂¶َعمِ  م· ثُْل َما َقتََل ِمَن ا ٌٌ م· نُكمْ  فََجَزاءفََجَزاءفََجَزاءفََجَزاٌءٌ نُكمْ  م· نُكمْ  م· نُكمْ  م· ٍٍ م·  ق� فما }Úَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدلÚَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍلٍ
 .عدلy قول إ¨ فيه يرجع الصحابة فيه يقِض  لم وما ،به Ýقُ  �ا ا�كم ويستقر به Ýقُ  ما ففيه الصحابة به

ثُْل َما َقتََل { وجل عز اهللا قولل ة،شا فيه الضبع قتل ،شاة جزاءه فجعل � رسلyا� سيد فيه حكم فقد الضبع وأما ثُْل َما َقتََل  م· ثُْل َما َقتََل  م· ثُْل َما َقتََل  م· ٌٌ م· فََجَزاءفََجَزاءفََجَزاءفََجَزاٌءٌ
̂¶َعمِ  ̂¶َعمِ ِمَن ا ̂¶َعمِ ِمَن ا ̂¶َعمِ ِمَن ا  عليه Úكم أن Úتاج فال ،به قضوا ما إ¨ الصحابة به قضت فيما ويرجع ،كبشا الضبع s � ا^Ï جعل وقد }ِمَن ا

 .الصواب إ¨ أقر وقو�م عرفأ ألنهم ،أخرى مرة
 قضايا s ورد وقد ،¦وه عباس ابن وعن اً،كبش فيه ìعل صيد قال ضبعال عن لئسُ  وأرضاه عنه اهللا ر� جابر أن ورد وقد
 منهم إÌاع بأنه األصحاب بعض قال ،عليهم اهللا رضوان الصحابة من إÌاع وهو كبشا فيه يكون الضبع أن الصحابة عن

جتهاد لال Úتاج ال الصحابة فيه حكم ما بأن وقلنا ،جاري �نوا� بالزمان القيمة اختالف وألن ،القيمة وجه Y وليس
 مرة ا�كم نعيد فال فيه حكموا قد دامفما )اهتديتماهتديتماهتديتماهتديتم    اقتديتماقتديتماقتديتماقتديتم    بأيهمبأيهمبأيهمبأيهم    à^جومà^جومà^جومà^جوم    أصحاأصحاأصحاأصحا����( قال أنه عنه ورد � الرسول ألن ،فيه

 كو�أ حكم أو حابةالص حكم نقدم فأيهم الصحابة به حكم ما بغ� حكموا ربما آخرين Y عرضنا لو قد هنأل ،ثانية
  ارو ،بدنة فيها الواجب يكون بأنه ا^عامة s حكموا عندما ومنه ،وأتم أو° الصحابة حكم بأن الشك ا�تأخرين؟

 اهللا ر� مسعود وابن عمر عن ويرُ  فقد ،عليهم اهللا رضوان الصحابة حكم فقد ،بقرة فيه الواجب فتكون بقرةو الوحش
 أن ونقل اشتهر اuي ا�وتل ةأهل اللغ قالو ،بقرة ا�وتل و¯ عباس ابن عن روي األيِل و¯ ،بقرة فيها الواجب أن عنهم
 ،األروى هو والوعل )ةةةةبقربقربقربقر    األروىاألروىاألروىاألروى    ssss(: قال أنه عمر ابن عن روي بقرة فيه ìب الوعل أن ورد فقد ،ا�سن الوعل هو ا�راد

 *ها هذه ،ع� الغزالة ¯و ،بكبش � اهللا رسول افيه حكم اهللا ر ه اإلمام قال ،كبش والضبع ا�بل تيس s الواجبو
 ال السنور دون كحالء دويدة و`- الوبر ¯و ،شاة الظs Ï :قال نهأ عنه اهللا ر� جابر عن روي ،ا^عم من تلقُ  �ا مشابهة

 أربعة �ا رةجف ال�بوع و¯ ،أشهر ستة X ا�اعز أوالد من اuكر وا�دي، عمر به ق� جدي الضب و¯ ،جدي -�ا ذنب
 من صغرأ ا�اعز أوالد من األن$ والعناق ،عمر عن روي عناق األرنب s و{ذا ،عمر وابن مسعود ابن عن روي ،أشهر

 ،شاة فيه بأن ا�رم  ام s ،ا�ارث عبد بن ونافع عباس وابن عمر وابن وعثمان عمر به حكم شاة ا�مامة ¯و ،ا�فرة
 يرجع الصحابة فيه تقِض  لم وما ،وغ�ه والقمري والقطا الفواخت الطيور هذا s يدخل وأيضا ،اإلحرام  ام عليه يسوقِ 
 قتل s اشf{وا Ìاعة وY ،فيقاسة، القيس فيه ا�مام من اإلقفرو الطيور كبا& X مثل ال وما خب�ين عدلy قول إ¨ فيه

 .الصيد جزاء s يتعلق فيما ذاه ،واحد جزاء ففيه صيد قتل Ì sاعة اشf{وا فإذا ،واحد ءجزا صيد
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    ))))þ/þ/þ/þ/((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 وما بعده ا�رم صيد حكمباب 

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / حكم صيد ا�رم /   / .ُحرَمة مكة. 
U   / الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائل Y رم من مكة سواءÚ بيان ما. 
T   / فضل مكة. 
Ë   / مكة إ¨ وا�خول والس� الطواف كيفية.    
SSSS            ////     ُرَمة مكةرَمة مكةرَمة مكةرَمة مكةحُ حُ حُ ح::::    

 Y العلم أهل بy خالف ال ،باإلÌاع وا�الل رما�حُ  Y ا�رم صيد فيحرم ،مكة محرّ  � الرسول فإن ، مكةمكةمكةمكة    حرمحرمحرمحرم    ::::ا�رما�رما�رما�رم
 حجة s قالو ،حرمه قد � فالرسول ،ا�رم صيد أحد يصطاد أن يسوغ فال ،ا�حرم وY ا�حل Y �رم ا�رم صيد أن

 ))))القيامةالقيامةالقيامةالقيامة    يوميوميوميوم    إ¨إ¨إ¨إ¨    اهللاهللاهللاهللا    �رمة�رمة�رمة�رمة    حرامحرامحرامحرام    فهوفهوفهوفهو    واألرضواألرضواألرضواألرض    السماواتالسماواتالسماواتالسماوات    خلقخلقخلقخلق    يوميوميوميوم    اهللاهللاهللاهللا    حرمهاحرمهاحرمهاحرمها    اJتاJتاJتاJت    هذاهذاهذاهذا    إنإنإنإن( :� قال مكة فتح عندما الوداع
 حرام فهو ،واألرض السماوات خلق يوم بتحريمه حكم قد وجل عز فاهللا ،ا�زاءا�زاءا�زاءا�زاء    فيهفيهفيهفيه    ممممحرِ حرِ حرِ حرِ المُ المُ المُ المُ     كصيدكصيدكصيدكصيد    صيدهصيدهصيدهصيده    وحكموحكموحكموحكم

 وال ،ف�عرّ  الإ لقطتها تلقط وال صيدها ينفر وال شو{ها يعضد وال خالها nتÎ وال ،أهلها يقاتل ال اJقعة وا�راد بتحريمه
 Úُعم فالعباس ،القيامة يوم إ¨ حدثا فيها دث Ï^إال فقال ،وبيوتهم لقينهم فإنه اإلذخر إال اهللا رسول يا فقال استث« � ا 

 .اإلذخر
 جاء وما ،عليه ا�تفق اöm هذا s العلم أكc أهل قول s والسالم الصالة عليه اmليل قبل حرما àنت حو�ا وما مكةف-

    ))))واألرضواألرضواألرضواألرض    السماواتالسماواتالسماواتالسماوات    خلقخلقخلقخلق    يوميوميوميوم    اهللاهللاهللاهللا    حرمهحرمهحرمهحرمه    اJتاJتاJتاJت    هذاهذاهذاهذا    إنإنإنإن( :قال � فالرسول ،وبينه âريمها أظهر فا�راد مكة حرم اmليل أن
 .السالم عليه اmليل âريم قبل أنه فمعناه

    حكم صيد ا�رمحكم صيد ا�رمحكم صيد ا�رمحكم صيد ا�رم    ////            ////
    ا�رما�رما�رما�رم    صيدصيدصيدصيد    ملكملكملكملكيُ يُ يُ يُ     والوالوالوال، ، ، ، فيهفيهفيهفيه    جزاءجزاءجزاءجزاء    الالالال    فإنهفإنهفإنهفإنه    اJحرياJحرياJحرياJحري    إالإالإالإال    ،،،،�فر�فر�فر�فروالوالوالوال    الصغ�الصغ�الصغ�الصغ�    YYYY    حÂحÂحÂحÂ    ،،،،ا�زاءا�زاءا�زاءا�زاء    ففيهففيهففيهففيه    ،،،،ا�حرما�حرما�حرما�حرم    كصيدكصيدكصيدكصيد    ا�رما�رما�رما�رم    صيدصيدصيدصيد    حكمحكمحكمحكم
    كونهكونهكونهكونه    جزاءجزاءجزاءجزاء    جزاءانجزاءانجزاءانجزاءان    عليهعليهعليهعليه    ìتمعìتمعìتمعìتمع    فهلفهلفهلفهل    �رما�رما�رما�رما    القاتلالقاتلالقاتلالقاتل    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد    ننتبهننتبهننتبهننتبه    وهناوهناوهناوهنا صيداً صيداً صيداً صيداً     قتلقتلقتلقتل    إذاإذاإذاإذا    ا�حرما�حرما�حرما�حرم    يلزميلزميلزميلزم    الالالالوووو    ،،،،اإلرثاإلرثاإلرثاإلرث    بغ�بغ�بغ�بغ�    ابتدءاابتدءاابتدءاابتدءا
 قتل ولو، صيدا ا�حرم قتل ول كما صيدا ا�حل قتل فإذا اً،واحد اً جزاء عليه بì بل ،ال    ا�رم؟ا�رم؟ا�رم؟ا�رم؟    صيدصيدصيدصيد    قتلقتلقتلقتل    كونهكونهكونهكونه    وجزاءوجزاءوجزاءوجزاء    �رما�رما�رما�رما

 .واحد جزاء �قه الواجب فإن ا�رم داخل صيدا ا�حرم
UUUU            ////    الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائل Y رم من مكة سواءÚ الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائلبيان ما Y رم من مكة سواءÚ الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائلبيان ما Y رم من مكة سواءÚ الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائلبيان ما Y رم من مكة سواءÚ بيان ما    

    فا�ن�فا�ن�فا�ن�فا�ن� ،يابسا فأصبح شجرا كونه عن خرج هألن ،فيهفيهفيهفيه    حرجحرجحرجحرج    فالفالفالفال    ا¸ابسا¸ابسا¸ابسا¸ابس    أماأماأماأما    األخßيناألخßيناألخßيناألخßين    وحشيشهوحشيشهوحشيشهوحشيشه    ا�رما�رما�رما�رم    شجرشجرشجرشجر    قطعقطعقطعقطع    ÚرمÚرمÚرمÚرم أيضاً 
 يعضد وال شجره يقطع فال ،قطعه s حرج فال زرعه اآلد� àن إذا أما ،،،،اآلداآلداآلداآلد����    يزرعهيزرعهيزرعهيزرعه    لملململم    اuياuياuياuي    ا�رما�رما�رما�رم    شجرشجرشجرشجر    قطعقطعقطعقطع    هوهوهوهو    عنهعنهعنهعنه

 اآلد� زرعه وما وا6مرة ا¸ابس قطع وìوز ،شو{ها nتلع وال وورد ،مكة خصائص من هذهف حشيشها Úش وال اشو{ه
 ،اإلذخر إال فقال � ا^Ï فأذن ،استثناه العباس ألن اإلذخر و{ذلك ،منه واالستفادة أخذه ìوز فإنه ،و¦وه والفقع والكمأة
 أزا�ه أوئا شي ك�ت الريح أن فلو ،اآلد� فعل بغ� انك� أو زال بما االنتفاع ويباح، الراNة طيب حشيش هو واإلذخر

 بالشجرة يربطه اuي وأصبح وانتù �انك أنه مادام ي1 لم ولو ،د�آ X القاطع أو X ا�بy يكن لم مادام منه يستفاد فإنه
 .أخذه يباح فإنه الشجرة بتلك تعلقه انقطع قد ولكنه يس� �ء
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 nتÎ وأن شو{ها يعضد أن نù � الرسول األشجاراألشجاراألشجاراألشجار    منمنمنمن    كغ�هاكغ�هاكغ�هاكغ�ها    فليستفليستفليستفليست    ،،،،فديةفديةفديةفدية    ففيهاففيهاففيهاففيها    وقطعهاوقطعهاوقطعهاوقطعها    مكةمكةمكةمكة    شجرشجرشجرشجر    YYYY    شخصشخصشخصشخص    اجfأاجfأاجfأاجfأ    إذاإذاإذاإذا
 فإن ،كب�ة أوة صغ� الشجرة هذه هل ننظر شجرة قطع ذافإ ،ببقرةببقرةببقرةببقرة    فوقهافوقهافوقهافوقها    وماوماوماوما    ،،،،بشاةبشاةبشاةبشاة    عرفاعرفاعرفاعرفا    الصغ�ةالصغ�ةالصغ�ةالصغ�ة    الشجرةالشجرةالشجرةالشجرة    فتضمنفتضمنفتضمنفتضمن خالها
 العباس عن روي ،بقرة ففيها عرفا الشجرة كب�ة àنت وÓن ،ا�رم فقراء Y توزع شاة ويذبح يدفع أن فعليه ةصغ� àنت
 àن شجر بقطع أمر روعم ،وغ�ه عطاء وقاX ،شاة ا�زلة و¯ بقرة ا�وحة s باسع ابن قال زب� وابن وأرضاه عنه اهللا ر�

s ا�سجد ßلصيد ،بقدرها ا�توسطة الصغ�ة ` وا�زلة العظيمة الشجرة وا�وحة ،وفدى الطواف بأهل يÍضمنيُ  و 
 .بمقدر
 الشجر قطع s يفعل أنه ا�ع« الصيد كجزاء فيها ويفعل ا�رما�رما�رما�رم    فقراءفقراءفقراءفقراء    YYYY    ويوزعويوزعويوزعويوزع    بمكةبمكةبمكةبمكة    يذبحيذبحيذبحيذبح    ،،،،الصيدالصيدالصيدالصيد    كجزاءكجزاءكجزاءكجزاء    فيهافيهافيهافيها    ويفعلويفعلويفعلويفعل
 بر بمد فق� Y Z ويتصدق اً طعام بقيمتها ييشf تهامبقي وnرج مقوّ تُ  أو ،وتذبح شاة مبا�ة nرج أن فإما ،الصيد كجزاء

 ال�ء ذلك عن يصام فإنه ا�د مقدار إ¨ يصل ال مد من جزء ب� وÓن يوما بر مد Z عن يصام أو ،غ�ه من صاع نصف أو
 .أيتجز ال الصيام ألن اليس�

 تساوي كم Y وتقوم الغصن قطع قبل صحيحة أنها Y الشجرة فتقوم نقصنقصنقصنقص    بمابمابمابما    وغصنوغصنوغصنوغصن    ههههبقيمتبقيمتبقيمتبقيمت    وورقوورقوورقوورق    حشيشحشيشحشيشحشيش    ضمنضمنضمنضمنويُ ويُ ويُ ويُ 
 .بها ويتصدق الغصن قيمة خرجتُ ف ،الغصن قطع بعد
 .نقصها يضمن لكن ،فتنبت شجرة كرد ضمانهضمانهضمانهضمانه    سقطسقطسقطسقط    منهامنهامنهامنها    ����ءءءء    استخلفاستخلفاستخلفاستخلف    فإنفإنفإنفإن

 زمزم من Úملون السلف àن وقد جهجهجهجهإخراإخراإخراإخرا    ssss    حرجحرجحرجحرج    الالالال    فإنهفإنهفإنهفإنه    زمزمزمزمزمزمزمزم    ماءماءماءماء    أماأماأماأما    ،،،،ا�لا�لا�لا�ل    إ¨إ¨إ¨إ¨    وحجارتهوحجارتهوحجارتهوحجارته    ا�رما�رما�رما�رم    ترابترابترابتراب    إخراجإخراجإخراجإخراج    ويكرهويكرهويكرهويكره
 ماء وnرج يفعله àن � الرسول أن و�â öمله àنت وأرضاها عنها اهللا ر� ?ئشة ألن ،بنقله حرج فال معهم ويأخذونه

 .ويكره nرج فال وا�جارة الfاب أما ،ذلك s حرج ال وأنه م(وعيته Y فدل ،زمزم
 عمر إن بل ،مزية ترابه أو ا�سجد �جر وليس ،�? يسوغ ال هذا فإن وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    öكöكöكöكللتللتللتللت    وطينهاوطينهاوطينهاوطينها    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    ترابترابترابتراب    إخراجإخراجإخراجإخراج    وÚرموÚرموÚرموÚرم
 كما أفعل فأنا يقبلك � الرسول رأيت ولكÑ تنفع وال تß ال حجر نكأ أعلم إ® :قال ا�جر قبل عندما عنه اهللا ر�
 .وأرضاه عنه اهللا ر� عنه ورد كما أو � ا^Ï فعل

    خالهاخالهاخالهاخالها    nتnÎتnÎتnÎتÎ    الالالال    ثورثورثورثور    إ¨إ¨إ¨إ¨    ع�ع�ع�ع�    بyبyبyبy    ماماماما    حرامحرامحرامحرام    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة((((    قالقالقالقال    أنهأنهأنهأنه    وأرضاهوأرضاهوأرضاهوأرضاه    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    عçعçعçعç    عنعنعنعن    وردوردوردورد    �ا�ا�ا�ا    ،،،،ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    حرمحرمحرمحرم    صيدصيدصيدصيد    ÚرمÚرمÚرمÚرم أيضا 
 إ¨ يرفعه وأرضاه عنه اهللا ر� عçف داودداودداودداود    أبوأبوأبوأبو    رواهرواهرواهرواه    ))))بع�هبع�هبع�هبع�ه    رجلرجلرجلرجل    يعلفيعلفيعلفيعلف    أنأنأنأن    إالإالإالإال    شجرةشجرةشجرةشجرة    منهامنهامنهامنها    تقطعتقطعتقطعتقطع    أنأنأنأن    يصلحيصلحيصلحيصلح    والوالوالوال    صيدهاصيدهاصيدهاصيدها    ينفرينفرينفرينفر    والوالوالوال

Ï^ا � yما حرمها وأن ،حرم �ا ا�دينة أن ب yشجرها و{ذا ،والشاف� مالك مذهب وهو حرم فلها ،ثور إ¨ �ع ب 
 .� الرسول مدينة Y علمٌ  وا�دينة ،وحشيشها

 من اً أحد وال � ا^Ï أن يبلغنا لم" :�مد بن بكر رواية s  دأ قال وحشيشهاوحشيشهاوحشيشهاوحشيشها    وشجرهاوشجرهاوشجرهاوشجرها    صيدهاصيدهاصيدهاصيدها    منمنمنمن    ممممحرُ حرُ حرُ حرُ     فيمافيمافيمافيما    جزاءجزاءجزاءجزاء    والوالوالوال 
ُ  أنه يرى العلماء وبعض "4زاء فيه حكموا أصحابه  عنه اهللا ر� وقاص أ� بن سعد بأن Úتجونو ،ا�حتطب سلبي
 إذا قال أنه � ا^Ï من هذا أخذ أنه وذكر مسلم اإلمام رواه ))))عليهعليهعليهعليه    يردهيردهيردهيرده    أنأنأنأن    وأوأوأوأبببب    وnبطهوnبطهوnبطهوnبطه    شجراشجراشجراشجرا    يقطعيقطعيقطعيقطع    عبداعبداعبداعبدا    سلبسلبسلبسلب( وأرضاه

    لملململم    أنهأنهأنهأنه    يقوليقوليقوليقول    فإنهفإنهفإنهفإنه    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    أماأماأماأما ،العلم أهل بy خالف وقع فلهذا ،آلخذه هلبوس يسلب فإنه ا�دينة شجر يقطع أحدا رأيتم
 ....4444زاءزاءزاءزاء    فيهفيهفيهفيه    حكمواحكمواحكمواحكموا    أنهمأنهمأنهمأنهم    �    ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    عنعنعنعن    والوالوالوال    عليهمعليهمعليهمعليهم    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    منمنمنمن    أحدأحدأحدأحد    عنعنعنعن    يبلغنايبلغنايبلغنايبلغنا
 شيخ قال ))))بع�هبع�هبع�هبع�ه    رجًل رجًل رجًل رجًل     يعلفيعلفيعلفيعلف    أنأنأنأن    إالإالإالإال((((    با�ديثبا�ديثبا�ديثبا�ديث    وأرضاهوأرضاهوأرضاهوأرضاه    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رررر����    عçعçعçعç    عنعنعنعن    وردوردوردورد    �ا�ا�ا�ا    لعلفلعلفلعلفلعلفلللل    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    حرمحرمحرمحرم    منمنمنمن    ا�شيشا�شيشا�شيشا�شيش    ويباحويباحويباحويباح

 ألنه ،ذلك إ¨ �اجتهم هذا ا�دينة ألهل رخص � ا^Ï فإن ،علفلل إ¸ه Úتاج ما ا�شيش من ويأخذ ةتيمي ابن اإلسالم
 .عنه به يستغنون ما حو�م ليس
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 ا^Ï أن اهللا عبد بن جابر عن أ د اإلمام روى �ا ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    حرمحرمحرمحرم    شجرشجرشجرشجر    منمنمنمن    الرحلالرحلالرحلالرحل    وآلةوآلةوآلةوآلة    �àساند�àساند�àساند�àساند    و¦وهو¦وهو¦وهو¦وه    ا�ربا�ربا�ربا�رب    آلةآلةآلةآلة    اااا����اذاذاذاذ    باحباحباحباحويُ ويُ ويُ ويُ 
 اً اً اً أرضأرضأرضأرض    نستطيعنستطيعنستطيعنستطيع    الالالال    وÓناوÓناوÓناوÓنا    نضحنضحنضحنضح    أصحابأصحابأصحابأصحاب    عملعملعملعمل    أصحابأصحابأصحابأصحاب    إناإناإناإنا    ::::اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    قالواقالواقالواقالوا( ا�دينة محرّ  �ا �

    ::::فقالفقالفقالفقال    ^ا^ا^ا^ا    صصصصفرخفرخفرخفرخ    أرضناأرضناأرضناأرضنا    غ�غ�غ�غ�    اً
 . اJكرة عود وا�سند )����ءءءء    منهامنهامنهامنها    nبطnبطnبطnبط    والوالوالوال    يعضديعضديعضديعضد    فالفالفالفال    ذلكذلكذلكذلك    غ�غ�غ�غ�    فأمافأمافأمافأما    وا�سندوا�سندوا�سندوا�سند    العارضةالعارضةالعارضةالعارضةوووو    والوسادةوالوسادةوالوسادةوالوسادة    القائمتانالقائمتانالقائمتانالقائمتان

 كما و` راسخراسخراسخراسخفففف    أربعأربعأربعأربع    والöيدوالöيدوالöيدوالöيد    األربعاألربعاألربعاألربع    ا�هاتا�هاتا�هاتا�هاتمن من من من     بريدبريدبريدبريد    ssss    ااااددددبريبريبريبري    مقدارهمقدارهمقدارهمقداره    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    وحرموحرموحرموحرم    وذ�هوذ�هوذ�هوذ�ه    إمساكهإمساكهإمساكهإمساكه    فلهفلهفلهفله    ااااصيدصيدصيدصيد    أدخلهاأدخلهاأدخلهاأدخلها    ومنومنومنومن
 جهة من أحد خلف بمستطيل ليس تدوير فيه ا�مرة إ¨ لونه صغ� جبل- ثور إ¨ -بها ورشهم جبل- ع� بy ما تقدم

 .سود حجارة {مهارت أرض و` ا�رة ` والالبة ،البتيها بy ما هو ثور إ¨ ع� بy وما -الشمال
TTTT            ////    فضل مكةفضل مكةفضل مكةفضل مكة....    

 فأما :قال اهللا ر ه وذكر ،ا�جرة بمجرد أفضل الكعبة: الفنون s قال دينةدينةدينةدينةا�ا�ا�ا�    منمنمنمن    أفضلأفضلأفضلأفضل    و`و`و`و`    بمكةبمكةبمكةبمكة    ا�جاورةا�جاورةا�جاورةا�جاورة    وتستحبوتستحبوتستحبوتستحب
Ï^متنا الروض صاحب وذكره ،نظر �ل و2مه واهللا فال فيها � وا، Âألنألنألنألن    ا�نةا�نةا�نةا�نة    والوالوالوال    و لتهو لتهو لتهو لته    العرشالعرشالعرشالعرش    والوالوالوال"""" :وقال بالغ ح    

 ."."."."لرجحلرجحلرجحلرجح    بهبهبهبه    وزنوزنوزنوزن    لولولولو    جسداجسداجسداجسدا    با�جرةبا�جرةبا�جرةبا�جرة
 ولم عياض القا� غ� الكعبة Y الfبة فضل اً أحد أعلم ال" اهللا ر ه ةتيمي ابن اإلسالم شيخ قال عقيل ابن ±م ولكن 

 أما ،ومالئكته عرشه و{ذا ،وعال جل اmالق بيت من أفضل ا�خلوق بيت يكون أن اوحاش ،أحد وافقه وال ،أحد يسبقه
 ."ا�سلمy بإÌاع اإلطالق Y اmلق أفضل هوف � اهللا رسول

 والسيئات باإلÌاع بالكمية فا�سنات ،وغ�هما والشيخ القا� ذكرها    فاضلفاضلفاضلفاضل    وزمانوزمانوزمانوزمان    ننننبم�بم�بم�بم�    والسيوالسيوالسيوالسيئئئئةةةة    ا�سنةا�سنةا�سنةا�سنة    وتضاعفوتضاعفوتضاعفوتضاعف
 ِمثْلََها{ بقوX واستدل عليه عباس ابن ±م و ل وغ�ه الشيخ واختار ،بالكيفية

¶
 ِمثْلََهافََال ìَُْزى إِال
¶
 ِمثْلََهافََال ìَُْزى إِال
¶
 ِمثْلََهافََال ìَُْزى إِال
¶
 àنت وÓن ةواحد أي }فََال ìَُْزى إِال

 أن وعليه مكة s ساكنا àن إذا حذرا كوني أن ا�سلم عÎف ،وتت�ثر تتضاعف أي فتضاعف أصلها وتضاعف ،عظيمة
ٍٍ    { توعد قد وجل عز اهللا فإن ،والصا�ات الطا?ت من بالCود جهده ىقصار يبذل ٍٍ نُِذقُْه ِمْن َعَذاب نُِذقُْه ِمْن َعَذاب نُِذقُْه ِمْن َعَذاب نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍبٍ ٍمٍ

ْ
م بُِظل
ْ
م بُِظل
ْ
م بُِظل
ْ
ٍٍ بُِظل َاٍدٍ

ْ
َادَوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِ�
ْ
َادَوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِ�
ْ
َادَوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِ�
ْ
َوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِ�

مٍٍٍٍ     ِ̧
َ
مأ ِ̧
َ
مأ ِ̧
َ
مأ ِ̧
َ
 .}أ

 اهللا إ¨ اJالد وأحب ،العلماء Ìاه�و حنيفة وأبو الشاف� مذهب هو وهذا ا�دينة من أفضل ` بمكةبمكةبمكةبمكة    للمجاورةللمجاورةللمجاورةللمجاورة    وبالنسبةوبالنسبةوبالنسبةوبالنسبة
 ).خرجتخرجتخرجتخرجت    �ا�ا�ا�ا    أخرجوأخرجوأخرجوأخرجوOOOO    قومكقومكقومكقومك    أنأنأنأن    ولوالولوالولوالولوال    ،،،،إإإإ����ّ ّ ّ ّ     اJقاعاJقاعاJقاعاJقاع    ألحبألحبألحبألحب    وÓنكوÓنكوÓنكوÓنك    اهللاهللاهللاهللا    إ¨إ¨إ¨إ¨    اJقاعاJقاعاJقاعاJقاع    ألحبألحبألحبألحب    إنكإنكإنكإنك( وصححه وغ�ه والfمذي

 عن رواية هناكو ،سواه فيما صالة ألف بمائة ا�رام ا�سجد s الصالة بأن األخبار تظاهرت فقد أفضلأفضلأفضلأفضل    مكةمكةمكةمكة    ssss    العملالعملالعملالعمل    وألنوألنوألنوألن
 �ن يشفع وأنه فيها ةا�جاور s � ا^Ï ولfغيب yما�سل مهاجر ألنها ،مالك لإلمام وفاقاً  ،أفضل ا�دينة أن أ د اماإلم
 شيخ واختاره مكة s وغ�ها الصالة بأفضلية وجزموا "فقط ا�جاورة s فيها االختالف" :وغ�ه اإلرشاد s وقال ،بها مات

 Úس àن فإذا """"àنàنàنàن    حيثحيثحيثحيث    أفضلأفضلأفضلأفضل    إيمانهإيمانهإيمانهإيمانه    فيهفيهفيهفيه    يكcيكcيكcيكc    بم�نبم�نبم�نبم�ن    ا�جاورةا�جاورةا�جاورةا�جاورة"""" :الشيخ وقال لفروعا s واستظهره ةتيمي ابن اإلسالم
 .وا�دينة بمكة ا�جاورة s غ�ه من أفضل فهو معy م�ن s إيمانه وقوة إيمانه بزيادة

ËËËË            ////    مكةمكةمكةمكة    إ¨إ¨إ¨إ¨    وا�خولوا�خولوا�خولوا�خول    والس�والس�والس�والس�    الطوافالطوافالطوافالطواف    كيفيةكيفيةكيفيةكيفية....    
 طريق ` كداء وثنية ،كداءكداءكداءكداء    ثنيةثنيةثنيةثنية    منمنمنمن    أعالهاأعالهاأعالهاأعالها    منمنمنمن    مكةمكةمكةمكة    دخولدخولدخولدخول    يسنيسنيسنيسن أنه إ¨ العلماء نص ؟مكة إ¨ وا�عتمر ا�اج يدخل كيف 

yب yيقال جبل X م(ف اآلن وهو ا�جون Y ةöأن عمر ابن روى �ا ،العلم أهل باتفاق سنة منه وا�خول ،ا�ق Ï^ا � 
 .عليهما متفق ¦وه عنها اهللا ر� ?ئشة وعن العليا ا6نية من دخل

 .نزاع بال مستحب نهارا دخو�ا اإلنصاف و¯ ا�عرانة عمرة s النسا� رواه ،هاران أو ¸ال اإلطالق وظاهره
 .فعيyاالش شعب بقرب طوى ذي عند الشبيكة بباب اآلن ا�عروف ،كدي جهة من أسفلهاأسفلهاأسفلهاأسفلها    منمنمنمن    اmروجاmروجاmروجاmروج    ي(عي(عي(عي(ع أنه كما



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

- S0Ë - 
 

    مكةمكةمكةمكة    دخلدخلدخلدخل � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    أنأنأنأن( جابر نع وغ�ه مسلم رواه �ا ا�سY H مطل وهو ةةةةشيبشيبشيبشيب    بÑبÑبÑبÑ    بابباببابباب    منمنمنمن    ا�راما�راما�راما�رام    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    دخولدخولدخولدخول    يسنيسنيسنيسنوووو
ssss    عندعندعندعند    راحلتهراحلتهراحلتهراحلته    وأناوأناوأناوأناخخخخ    الضالضالضالض####    ارتفاعارتفاعارتفاعارتفاع    ÑبÑبÑبÑدخلدخلدخلدخل    ثمثمثمثم    شيبةشيبةشيبةشيبة    ب.( 
 Y يكن لم وÓن العلم أهل باتفاق منه ا�سجد دخول يسن عليه عِلم منصوب عقد عليه ا¸وم ا�شهور شيبة بÑ باب و

 ا6نية Y ا�عريج 	الف سنيته s خالف رِ ì لم ثم ومن ،يشق ال إ¸ه وا�وران منه دخل � أنه ،وغ�ه اöm �ذا طريقه
 وفيها األربع جهاتها أ�ف الكعبة باب جهة àنت ثم ومن ،أبوابها من تأ6 واJيوت الكعبة باب جهة وألنه ،كداء ثنية

 دخلي أن تي� فإن ،الوجوب سبيل Y وليس السنية سبيل Y وهو ذلك X تي� نإ يدخل أن للحاج فينب� ،األسود ا�جر
  .شاء باب أي من يدخل فإنه زُحم إن أما اJاب هذا من

    أبوابأبوابأبوابأبواب    ����    افتحافتحافتحافتح    قالقالقالقال    خرجخرجخرجخرج    وÓذاوÓذاوÓذاوÓذا    ،،،،ر تكر تكر تكر تك    أبوابأبوابأبوابأبواب    ����    افتحافتحافتحافتح    اااا????    اهللاهللاهللاهللا    وÓ¨وÓ¨وÓ¨وÓ¨    اهللاهللاهللاهللا    ومنومنومنومن    وباهللاوباهللاوباهللاوباهللا    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم    يقوليقوليقوليقول    أنأنأنأن    دخوXدخوXدخوXدخوX    عندعندعندعند    ويسنويسنويسنويسن
 :وقال و{ö يده عرف اJيت فرأى مكة دخل إذا � ا^à Ïن مكحول مراسيل و¯ ،و{öو{öو{öو{ö    يدهيدهيدهيده    رفعرفعرفعرفع    اJيتاJيتاJيتاJيت    رأىرأىرأىرأى    فإذافإذافإذافإذا    ،،،،فضلكفضلكفضلكفضلك

    ومنكومنكومنكومنك    السالمالسالمالسالمالسالم    أنتأنتأنتأنت    اااا????(    ومنهومنهومنهومنه    وردوردوردورد    ماماماما    ويقولويقولويقولويقول ،جريج ابن عن الشاف� اإلمام رواه � لفعله )آخرهآخرهآخرهآخره    إ¨إ¨إ¨إ¨    ،،،،السالمالسالمالسالمالسالم    أنتأنتأنتأنت    اااا????(
    حجهحجهحجهحجه    ïنïنïنïن    و�فهو�فهو�فهو�فه    عظمهعظمهعظمهعظمه    منمنمنمن    وزدوزدوزدوزد    ،،،،وبراوبراوبراوبرا    ومهابةومهابةومهابةومهابة    وتكريماوتكريماوتكريماوتكريما    وت(يفاوت(يفاوت(يفاوت(يفا    تعظيماتعظيماتعظيماتعظيما    اJيتاJيتاJيتاJيت    هذاهذاهذاهذا    زدزدزدزد    اااا????    بالسالمبالسالمبالسالمبالسالم    ربناربناربناربنا    حيناحيناحيناحينا    السالمالسالمالسالمالسالم

    وعزوعزوعزوعز    ههههوجهوجهوجهوجه    لكرملكرملكرملكرم    ينبينبينبينب����    و{ماو{ماو{ماو{ما    أهلهأهلهأهلهأهله    هوهوهوهو    كماكماكماكما    كث�اكث�اكث�اكث�ا    العا�yالعا�yالعا�yالعا�y    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ا�مدا�مدا�مدا�مد    ،،،،وبراوبراوبراوبرا    ومهابةومهابةومهابةومهابة    وتكريماوتكريماوتكريماوتكريما    وت(يفاوت(يفاوت(يفاوت(يفا    تعظيماتعظيماتعظيماتعظيما    واعتمرهواعتمرهواعتمرهواعتمره
XجالXجالXجالXي    هللاهللاهللاهللا    وا�مدوا�مدوا�مدوا�مد    جالuياuياuياuا    ÑبلغÑبلغÑبلغÑهللاهللاهللاهللا    وا�مدوا�مدوا�مدوا�مد    ،،،،أهالأهالأهالأهال    بذلكبذلكبذلكبذلك    ورآ®ورآ®ورآ®ورآ®    بيتهبيتهبيتهبيته    بلغ    YYYY    ZZZZ    وقدوقدوقدوقد    ا�راما�راما�راما�رام    بيتكبيتكبيتكبيتك    حجحجحجحج    إ¨إ¨إ¨إ¨    تتتتدعودعودعودعو    إنكإنكإنكإنك    اااا????    ،،،،حالحالحالحال    
 الواردة باألدعية ويدعو....صوتهصوتهصوتهصوته    بذلكبذلكبذلكبذلك    يرفعيرفعيرفعيرفع    )أنتأنتأنتأنت    إالإالإالإال    ÒÒÒÒ    الالالال    *ه*ه*ه*ه    شأ®شأ®شأ®شأ®    ����    وأصلحوأصلحوأصلحوأصلح    عÑعÑعÑعÑ    واعفواعفواعفواعف    مÑمÑمÑمÑ    تقبلتقبلتقبلتقبل    اااا????    ،،،،uلكuلكuلكuلك    ججججئئئئتكتكتكتك

cا�?ء من ويك s همن يستجيب وجل عز اهللا عَل  الطاهر الطيب ا��ن هذا. 
    ةةةةععععسبسبسبسب    مضطبعمضطبعمضطبعمضطبع    وهووهووهووهو    فيطوففيطوففيطوففيطوف استحبابا أسبوعه s Z مضطبعا فيطوف ا�متعا�متعا�متعا�متع    طوافطوافطوافطواف    و¯و¯و¯و¯    القدومالقدومالقدومالقدوم    طوافطوافطوافطواف    ssss    مضطبعامضطبعامضطبعامضطبعا    يطوفيطوفيطوفيطوف    ثمثمثمثم

    ....العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    وطوافوطوافوطوافوطواف    القدومالقدومالقدومالقدوم    طوافطوافطوافطواف    ssss    أشواطأشواطأشواطأشواط
 لم إن ،الطواف طيلة االضطباع هو هذا األي� ?تقة Y بطرفيه ويقذف األيمن بطهإ âت الرداء ìعل أن االضطباعاالضطباعاالضطباعاالضطباعفففف

 ìعل أن نذإ االضطباع ،هذه وا�الة االضطباع يستطيع ال فإنه بردائه معذور حامال àن فإن ،بردائه معذور حامال يكن
 ا^اس من بعض nطئ وقد االضطباعاالضطباعاالضطباعاالضطباع    أزالأزالأزالأزال    الطوافالطوافالطوافالطواف    منمنمنمن    فرفرفرفرغغغغ    فإذافإذافإذافإذا ،األي� تقه? Y وطرفيه األيمن ?تقه âت هرداء وسط
 القدوم الطواف من انتù إذا عليه بل ،ي(ع ال هوف الصالة و¯ الطواف ر{ع§ و¯ ا�سs H االضطباع s يستمر أنه ñد
    .?تقيه Ìيع ويسf الرداء يعيد أن مبا�ة عليه العمرة طواف أو

 .به اJداءة تستحبفا ا�رام ا�سجد âية الطواف ألن العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    بطوافبطوافبطوافبطواف    ا�عتمرا�عتمرا�عتمرا�عتمر    ويبتدئويبتدئويبتدئويبتدئ    االضطباعاالضطباعاالضطباعاالضطباع    أزالأزالأزالأزال    افافافافالطوالطوالطوالطو    منمنمنمن    فرفرفرفرغغغغ    فإذافإذافإذافإذا
 ،العبادة تلك ميدان s جالدةلل إظهارا الشجاعة أرباب هيئة حال Y مكشوفا األيمن يكون أن االضطباع فسبب 

 وجعلوا باJيت فرملوا ا�عرانة من اعتمروا وأصحابه � Ïا^ أن عباس ابن عن وغ�ه داوود أبو روى �ا � با^Ï اقتداءً و
    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    ولفعلهولفعلهولفعلهولفعله    ،،،،عليهعليهعليهعليه    ����ءءءء    فالفالفالفال    تر{هتر{هتر{هتر{ه    فإنفإنفإنفإن" " " "  :وغ�ه الشيخ قال ،الي� عواتقهم Y قذفوها ثم باطهمآ âت أرديتهم
    .والسالموالسالموالسالموالسالم
 ألنه األسود ا�جر من فالطوا مبدأ فيكون ،بدنه بكل أي """"    بكلهبكلهبكلهبكله    األسوداألسوداألسوداألسود    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فيحاذيفيحاذيفيحاذيفيحاذي    للقدومللقدومللقدومللقدوم    وا�فردوا�فردوا�فردوا�فرد    القارنالقارنالقارنالقارن    ويطوفويطوفويطوفويطوف

    منمنمنمن    بياضابياضابياضابياضا    أشدأشدأشدأشد    ا�نةا�نةا�نةا�نة    منمنمنمن    نزلنزلنزلنزل    أنهأنهأنهأنه( ا�ديث و¯ ،ا¸م« بيده ا�جر يمسح أي ،ويستلمه به ئيبتد àن والسالم الصالة عليه
 .وصححه الfمذي رواه )ممممآدآدآدآد    بÑبÑبÑبÑ    خطاياخطاياخطاياخطايا    وسودتهوسودتهوسودتهوسودته    اللاللاللالل1111

    فقالفقالفقالفقال    يبýيبýيبýيبý    اmطاباmطاباmطاباmطاب    بنبنبنبن    بعمربعمربعمربعمر    فإذافإذافإذافإذا    ا�فتا�فتا�فتا�فت    ثمثمثمثم    طويالطويالطويالطويال    يبýيبýيبýيبý    عليهعليهعليهعليه    شفتيهشفتيهشفتيهشفتيه    ووضعووضعووضعووضع    ا�جرا�جرا�جرا�جر    استقبلاستقبلاستقبلاستقبل( � ا^Ï فإن األسوداألسوداألسوداألسود    ا�جرا�جرا�جرا�جر    يقبليقبليقبليقبلو
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    استالماستالماستالماستالم    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن ،عباس وابن عمر ابن وفعله عليه ويسجد األكرم ونقلة، ماج ابن رواه )العöاتالعöاتالعöاتالعöات    تسكبتسكبتسكبتسكب    هاهناهاهناهاهناهاهنا    عمرعمرعمرعمر    يايايايا
 ،�رم بفعل سنة Y يتحصل وال، �رم وأذيتهم ا^اس ومضايقة سنة وتقبيله استالمه ألن عليهعليهعليهعليه    يزاحميزاحميزاحميزاحم    لملململم    وتقبيلهوتقبيلهوتقبيلهوتقبيله    ا�جرا�جرا�جرا�جر

    .يده وقبل استلمه � ا^Ï أن عباس ابن عن مسلم روى �ا يدهيدهيدهيده    ويقبلويقبلويقبلويقبل    بيدهبيدهبيدهبيده    يستلمهيستلمهيستلمهيستلمه    ا�قبيلا�قبيلا�قبيلا�قبيل    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن
 روى �ا ،يقبلهيقبلهيقبلهيقبله    والوالوالوال    بببب����ءءءء    أوأوأوأو    بيدهبيدهبيدهبيده    ا�جرا�جرا�جرا�جر    إ¨إ¨إ¨إ¨    إ¸هإ¸هإ¸هإ¸ه    أشارأشارأشارأشار    اللمساللمساللمساللمس    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن عباس ابن عن يرو وقبلهوقبلهوقبلهوقبله    بببب����ءءءء    استلمهاستلمهاستلمهاستلمه    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن

 من يتمكن لم فإذا) و{öو{öو{öو{ö    يدهيدهيدهيده    ssss    بببب����ءءءء    إ¸هإ¸هإ¸هإ¸ه    أشارأشارأشارأشار    ا�جرا�جرا�جرا�جر    أأأأ6666    *ما*ما*ما*ما    بع�بع�بع�بع�    YYYY � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    طافطافطافطاف( :قال عباس ابن عن اJخاري
    .إ¸ه أشار إذا يده يقبل أو ا�ش� ال�ء ذلك يقبل وال باإلشارة يكت� فإنه ؛وتقبيلها ا�جر Y آلة وضع أو مبا�ة تقبيله
    بعهدكبعهدكبعهدكبعهدك    ووفاءً ووفاءً ووفاءً ووفاءً     ابكابكابكابكبكتبكتبكتبكت    وتصديقاوتصديقاوتصديقاوتصديقا    بكبكبكبك    إيماناإيماناإيماناإيمانا    اااا????    كöكöكöكöأأأأ    واهللاواهللاواهللاواهللا    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم((((    ومنهومنهومنهومنه    وردوردوردورد    ماماماما    استلمهاستلمهاستلمهاستلمه    *ما*ما*ما*ما    بوجههبوجههبوجههبوجهه    ا�جرا�جرا�جرا�جر    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    ويقولويقولويقولويقول
 
ً
 واتبا?
ً
 واتبا?
ً
 واتبا?
ً
 .استالمه عند ذلك يقول àن � ا^Ï أن السعد بن اهللا عبد �ديث ))))�    �مد�مد�مد�مد    نبيكنبيكنبيكنبيك    لسنةلسنةلسنةلسنة    واتبا?
    ).مناسككم عÑ خذوا( :وقال كذلك طاف السالم عليه ألنه يسارهيسارهيسارهيساره    YYYY    اJيتاJيتاJيتاJيت    وìعلوìعلوìعلوìعل

 s األف� يرمل ،الرملالرملالرملالرمل    �م�م�م�م    ي(عي(عي(عي(ع    فالفالفالفال    مكةمكةمكةمكة    أهلأهلأهلأهل    أماأماأماأما ،اJعيدة اآلفاق من قدم اuي وهو األفاألفاألفاألف����    يرمليرمليرمليرمل    أشواطأشواطأشواطأشواط    سبعةسبعةسبعةسبعة    فيطوففيطوففيطوففيطوف
 كأنه ااmط ويقارب 	طاه ي�ع أن ىباmط اإل�اع به ا�قصود والرملوالرملوالرملوالرمل ،األول أشواط ا6الثة s يرمل األول األشواط

 يقدم مكة أهل قال ألنه، للجالدة إظهارا ذلك يفعلوا أن عليهم اهللا رضوان الصحابة أمر � الرسول ألن لف�مُ  يهرول
 ةظإ! هوسبب ،الرمل أصل هذا وÍن األول ا6الثة يرملوا أن أصحابه � الرسول فأمر يcب ح( وهنتهم وفد عليكم

y})ن ،للمÍو s الرسول ففعلها سنة صار ثم القضية عمرة � s لس� سببه زوال مع الوداع حجةà فعله ولعل ،والرمل 
 .سببه �ذك� باعث

 ....للرجالللرجالللرجالللرجال    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    تنكشفتنكشفتنكشفتنكشف    الالالال    حÂحÂحÂحÂ    النساءالنساءالنساءالنساء    و{ذاو{ذاو{ذاو{ذا    ا�عذورا�عذورا�عذورا�عذور    �امل�امل�امل�امل    رملرملرملرمل    يسنيسنيسنيسن    والوالوالوال � الرسول لفعل رملرملرملرمل    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    أربعاأربعاأربعاأربعا    يميميميم����    ثمثمثمثم
 من ا�نو من أو° والرمل ،ا^اس ويضايق يرمل ال وأيضا يرمليرمليرمليرمل    أنأنأنأن    XXXX    تيتيتيتي����    إنإنإنإن    ،،،،ا6الثةا6الثةا6الثةا6الثة    األشواطاألشواطاألشواطاألشواط    ssss    فاتفاتفاتفات    إنإنإنإن    الرملالرملالرملالرمل    يقيقيقيق����    والوالوالوال

 يبتعد فإنه الرمل من يتمكن ال فإنه اJيت إ¨ دنا إذا أما فيها ف�مل ةفرج هناك ويكون ،الرمل X يتي� àن فإذا ،اJيت
    يسنيسنيسنيسن    والوالوالوال اJيت من ا�نو من أو° فالرمل ،للبيت اً �اور ابه اإلتيانو ا�نو من أو° العبادة صفة Y ا�حافظة ألن اJيت عن
 ....الطوافالطوافالطوافالطواف    هذاهذاهذاهذا    غ�غ�غ�غ�    ssss    اضطباعاضطباعاضطباعاضطباع    والوالوالوال    رملرملرملرمل

 ا¸ما® الر{ن يستلم أن يدع ال � ا^à Ïن عمر ابن لقول �اذاتهما�اذاتهما�اذاتهما�اذاتهما    عندعندعندعند    ةةةةمرمرمرمر    ssss    ZZZZ    ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®    والر{نوالر{نوالر{نوالر{ن    ا�جرا�جرا�جرا�جر    يستلميستلميستلميستلم    أنأنأنأن    ويسنويسنويسنويسن
 .طوافه s وا�جر
 أما ،األسود للحجر بالنسبة إ¸هما أشار إ¸هماإ¸هماإ¸هماإ¸هما    أشارأشارأشارأشار    استالمهمااستالمهمااستالمهمااستالمهما    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن ،األسود ا�جر يسبق اuي الر{ن هو ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®    والر{نوالر{نوالر{نوالر{ن
 الر{ن عدا األرÍن من �ء أي يستلم وال ،إ¸ه يش� ال وÓال تلمهاس X تي� فإن إ¸ه يش� أن X ي(ع ال فإنه ا¸ما® الر{ن

 .الغر� الر{ن يستلم فال ،األسود وا�جر ا¸ما®
    ا�نياا�نياا�نياا�نيا    ssss    آتناآتناآتناآتنا    ربناربناربناربنا((((    الواردالواردالواردالوارد    با�?ءبا�?ءبا�?ءبا�?ء    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع    األسوداألسوداألسوداألسود    للحجرللحجرللحجرللحجر    متوجهامتوجهامتوجهامتوجها    وهووهووهووهو    ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®ا¸ما®    الر{نالر{نالر{نالر{ن    استالمهاستالمهاستالمهاستالمه    بعدبعدبعدبعد    يقوليقوليقوليقول    أنأنأنأن    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع وأيضا
    وسعياوسعياوسعياوسعيا    مöورامöورامöورامöورا    حجاحجاحجاحجا    اجعلهاجعلهاجعلهاجعله    اااا????((((    فيقولفيقولفيقولفيقول    يدعويدعويدعويدعو    أنأنأنأن    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع    الطوافالطوافالطوافالطواف    بقيةبقيةبقيةبقية    و¯و¯و¯و¯    ))))ا^ارا^ارا^ارا^ار    عذابعذابعذابعذاب    وقناوقناوقناوقنا    حسنةحسنةحسنةحسنة    اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة    و¯و¯و¯و¯    حسنةحسنةحسنةحسنة

 .))))األكرماألكرماألكرماألكرم    األعزاألعزاألعزاألعز    وأنتوأنتوأنتوأنت    تعلمتعلمتعلمتعلم    عماعماعماعما    وñاوزوñاوزوñاوزوñاوز    قومقومقومقوماألاألاألاأل    للسبيلللسبيلللسبيلللسبيل    ®®®®اهداهداهداهدوووو    وارحموارحموارحموارحم    اغفراغفراغفراغفر    ربربربرب    مغفورامغفورامغفورامغفورا    وذنباوذنباوذنباوذنبا    مشكورامشكورامشكورامشكورا
 راuك Y وÚرص فيدعو الطاهر الطيب ا��ن هذا s أفضل ا�?ء ولكن ،اإلنسان يقرأ أن حرج ال ،فيه القراءة وتسن

 ويغفر توبته يقبل وجل عز اهللا لعل ا��ن هذا s وجل عز اهللا إ¨ وا�وبة العöات وسكب وتعظيمه وجل عز اهللا �كبوت
 .حاجته ويذكر يشاء بما ويدعو ،خطيئته عن ويتجاوز ز�ه
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    ))))����////((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::تتمة أح�م ا�ج والعمرةتتمة أح�م ا�ج والعمرةتتمة أح�م ا�ج والعمرةتتمة أح�م ا�ج والعمرة

S   / الطواف والس� s من أح�م العمرة /   /  .مسائل. 
S   / الطواف والس� s الطواف والس�مسائل s الطواف والس�مسائل s الطواف والس�مسائل s مسائل.... 
 ،،،،من ترك شيمن ترك شيمن ترك شيمن ترك شيئئئئا من طواف ولو يس�اً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطاً àمًالÜً أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه ال يصحا من طواف ولو يس�اً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطاً àمًالÜً أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه ال يصحا من طواف ولو يس�اً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطاً àمًالÜً أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه ال يصحا من طواف ولو يس�اً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطاً àمًالÜً أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه ال يصح _

فلو لم يأِت بالسبعة؛ أو ترك جزءاً ، فالطواف البد أن يكمل الطائف فيه سبعة أشواط، يبتدئ با�جر األسود وينت� به
  ).خذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككم(: وقال، طاف السبعة أشواط àملةً ، �ألن ا^Ï ، فإن طوافه ال يصحترك شوطاً àمًال  منها أو

؛ وÓنما طاف مثًال حول اJيت ¸تابع X الغريم يريد من شخص ديناً فبدأ كذلك لو أنه طاف ولم ينِو أثناء طوافه العبادةكذلك لو أنه طاف ولم ينِو أثناء طوافه العبادةكذلك لو أنه طاف ولم ينِو أثناء طوافه العبادةكذلك لو أنه طاف ولم ينِو أثناء طوافه العبادة_
ه سبعاً فال يعتö هذا طوافاً لعدم ا^ية، و{ذا لو طاف مثًال ألجل أن يهضم يتابعه ويالحقه والغريم يطوف باJيت فطاف مع

الطعام فال تعتö ولم ينِو طوافاً فال يعتö ذلك، فالعöة بنيته للعبادة عبادة الطواف حÂ تكون العبادة صحيحة، ألن 
 ).إنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^يات(: ، يقول�الرسول 

 ى أو وجد غريماً معه s ا�طاف فبدأ يطاJه با�ين أو مثًال قال أنا أيضاً أهضم الطعاملكن لو طاف ناوياً العبادة ثم طر _
 .فإنه يقل أجره ولكن طوافه صحيح

فلو أنه طاف وهو لم ينِو الطواف هذا للعمرة أو للحج أو للتمتع أو لإلفراد أو للقران، فلم ينِو شيئا وÓنما  إذا لم ينِو نسكه؛إذا لم ينِو نسكه؛إذا لم ينِو نسكه؛إذا لم ينِو نسكه؛ _
فكونه يطوف  هل هو للعمرة؟هل هو للعمرة؟هل هو للعمرة؟هل هو للعمرة؟م ينِو شيئاً، فإن الطواف هذا ال يصح، البد أن Úدد طوافه ألي �ء �ع s الطواف وهو ل

 . بال نية فإن طوافه ال يصح
هو ا�دار s أسفل الكعبة اuي تعلق : والشاذروانوالشاذروانوالشاذروانوالشاذروان، كذلك من األمور ال§ نص عليها أهل العلم لو طاف Y الشاذروان_

فإن طوافه Y فإن طوافه Y فإن طوافه Y فإن طوافه Y يطوف بهذه الصفة،  رجله Y الشاذروان وطاف واتكأ Y آخر وبدأ وتربط أستار الكعبة فلو طاف ووضع
 ....ا�ذهب ال يصح Y مذهب اإلمام أ د ال يصحا�ذهب ال يصح Y مذهب اإلمام أ د ال يصحا�ذهب ال يصح Y مذهب اإلمام أ د ال يصحا�ذهب ال يصح Y مذهب اإلمام أ د ال يصح

وÓن àن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن الشاذروان ليس من اJيت، وذكر أنهم زعموا أن الشاذروان ترك من نفس اJيت  
فلهذا " ليس من اJيت بل جعل الشاذروان عماد للبيت: "ا شيخ اإلسالم ابن تيمية، يقولو�ذ، إنما جعل  اً X وعماداً 

 .يصحح الطواف عليه، يقول من طاف Y الشاذروان طاف خارج اJيت
أما اuين يرون أنه من أصل الكعبة وأنه من اJيت فيقولون من طاف Y الشاذروان لن يصح أنه طاف باJيت بل طاف  

 . Jيت، ومن طاف Y جدار اJيت لم يكن طائفاً باJيتY جدار ا
؛ فلو طاف Y ا�دار ا�وجود Y حجر إسماعيل فإن ا�جر من الكعبة، فلو طاف Y كذلك لو طاف Y حجر إسماعيلكذلك لو طاف Y حجر إسماعيلكذلك لو طاف Y حجر إسماعيلكذلك لو طاف Y حجر إسماعيلـ 

ال يصح طوافه، ف� هذه الصور *ها ، وبا�ا� ال يصح طوافه ألنه لم يكتمل طوافه بالكعبة، جدار ا�جر فإنه من الكعبة
كما ذكرنا شيخ اإلسالم ابن  ،)خذوا عÑ مناسككم(: طاف من وراء ا�جر وطاف من وراء الشاذروان وقال �فالرسول 

تيمية يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة بل هو من خارج الكعبة فمن طاف عليه يرى أن طوافه صحيح، أما ا�ذهب 
 .صححون طواف من طاف Y الشاذروانفإنهم يرون أنه من الكعبة فبا�ا� ال ي

إن إن إن إن (: ، قال�ألن الرسول  كذلك لو طاف عرياناً أو Ôساً أو �دثاً فإنه Y مذهب Ìاه� أهل العلم ال يصح طوافه،كذلك لو طاف عرياناً أو Ôساً أو �دثاً فإنه Y مذهب Ìاه� أهل العلم ال يصح طوافه،كذلك لو طاف عرياناً أو Ôساً أو �دثاً فإنه Y مذهب Ìاه� أهل العلم ال يصح طوافه،كذلك لو طاف عرياناً أو Ôساً أو �دثاً فإنه Y مذهب Ìاه� أهل العلم ال يصح طوافه،_ 
�مون فيهمون فيهمون فيهمون فيه���فما دام أنه صالة فال بد فيه من سf العورة ومفارقة ا^جاسات وأن   ،)الطواف باJيت صالة إال أنكم تتالطواف باJيت صالة إال أنكم تتالطواف باJيت صالة إال أنكم تتالطواف باJيت صالة إال أنكم تت
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Y ن ا�ديث يقول ا^ووي  يكونà نÓالعورة، و fطهارة، فالصالة البد فيها من ال�اهة من ا^جاسات والبد فيها من س
 .والصحيح أنه موقوٌف Y ابن عباس، وغ�ه رفعه ضعيف

بلة ما أيضاً يسن أن يفعل با& مناسك ا�ج وE عبادة ي(ع أن يكون اإلنسان فيها Y طهارة، وأن يكون مستقبًال الق _
 . أمكن، ألنها قربة هللا عز وجل فينب� للمسلم أن Úرص عليها

    !!!!إذا طاف ا�حرم البساً للمخيط فهل يصح طوافه؟إذا طاف ا�حرم البساً للمخيط فهل يصح طوافه؟إذا طاف ا�حرم البساً للمخيط فهل يصح طوافه؟إذا طاف ا�حرم البساً للمخيط فهل يصح طوافه؟****
 مر معنا أنه من �ظورات اإلحرام لبس ا�خيط Y الرجل، فلو طاف وهو البس ا�خيط فهل يصح طوافه؟

ذا طاف وهو البس ا�خيط فإن عليه الفدية فدية األذى، مع فإ أنه يصح طوافه ولكنه قد أخطأ بلبسه للمخيط،: ا�واب 
، الرسول أمر با�جرد من ا�خيط وهذا يطوف وهو �اإلثم إن لم يكن X عذراً للبس ا�خيط، فإنه يأثم �خالفه الرسول 

ا�خيط فإنه تلزمه ، فيأثم وعليه الفدية إال إن àن هناك عذر سوغ X لبس �البس ا�خيط، ف� هذا ¥الفه �دى الرسول 
حلق شعره �ا آذته ا�وام فأذن  �الفدية، واإلثم نظراً للعذر اuي تلبس به فإنه ال يأثم ألن كعب بن عجرة أباح X الرسول 

 .X أن Úلق ويفدي

ال(É فهنا من لبس ا�خيط لغ� عذراً فإنه قد أثم ويفدي، أما إذا àن لعذر فإنه يفدي واإلثم يكون غ� مfتب للعذر 
X ًن مالبساà إن. 

    ....من أح�م العمرةمن أح�م العمرةمن أح�م العمرةمن أح�م العمرة    ////            ////
فإذا أتم طوافه وأتم سبع أشواط يبتدئ با�جر األسود وينت� به وجاعًال الكعبة Y يساره أثناء الطواف ويفعل Ìيع  _

وا�?ء الوارد  ا�سنونات ال§ ذكرت من الرمل ومن االضطباع ومن استالم الر{ن ا¸ما® واستالم ا�جر األسود وتقبيله،
 .هناك، واإلكثار من ا�?ء واالنكسار بy يدي اهللا

أنه لو طاف منكسا بأن جعل اJيت Y يمينه وطاف لم ìعل اJيت Y يساره وطاف ?كس الطائفy فإن طوافه أنه لو طاف منكسا بأن جعل اJيت Y يمينه وطاف لم ìعل اJيت Y يساره وطاف ?كس الطائفy فإن طوافه أنه لو طاف منكسا بأن جعل اJيت Y يمينه وطاف لم ìعل اJيت Y يساره وطاف ?كس الطائفy فإن طوافه أنه لو طاف منكسا بأن جعل اJيت Y يمينه وطاف لم ìعل اJيت Y يساره وطاف ?كس الطائفy فإن طوافه  ينتبهينتبهينتبهينتبهو _
طوافه، فيجعل ا�حمول وجهه مع  ، و�ذا ينبه العلماء Y أن من  ل شخصاً s الطواف فإنه Úمله Y هيئته هو sال يصحال يصحال يصحال يصح

وجه ا�امل وظهره مع ظهر ا�امل، �يث يكون ا�حمول أيضاً يطوف واJيت Y يساره، ألنه لو àن مقابًال لوجه ا�امل 
 .فإنه سيطوف با�قلوب فيكون اJيت Y يمينه و¯ هذا إش�ل

َقاِم {: تال هذه اآلية: إ¨ مقام إبراهيم وقالفإذا انتù من الطواف سبعة أشواط انتù منها فإن انتù توجه   ِمن م¶
ْ
ُذوا ِ

¶
َقاِم   ِمن م¶

ْ
ُذوا ِ

¶
َقاِم   ِمن م¶

ْ
ُذوا ِ

¶
َقاِم   ِمن م¶

ْ
ُذوا ِ

َواَواَواَوا����¶
    TT TTÎإِبَْراِهيَم ُمَصÎإِبَْراِهيَم ُمَصÎإِبَْراِهيَم ُمَصÎإِبَْراِهيَم ُمَص{ 

فيبتعد عن الكعبة ويتوجه خلف مقام إبراهيم إن تيس� X ذلك ويصç ر{عتy خلف ا�قام مقام إبراهيم إن تي�، وÓال ال 
، فقد ورد عن ابن ا خارج ا�سجد أو خارج ا�رم فإنه يصحيزاحم ا^اس، فإن àن هناك زحام فيبتعد ويبتعد حÂ لو صاله

عمر أنه صÎ الر{عتy خارج ا�رم وال حرج s هذا، لكن ال يضايق ا^اس أو ìعل إخوانه s الطواف يزا ون ا^اس 
، رمويضعون عليه حلقة ألجل أن يصÎ ر{عتy، فإن هذه نافلة وأذية ا�سلمy �رمة فال يتحصل Y سنة بفعل �

َها {فليبتعد فإذا وجد م�ن بعيداً مناسباً ليس به زحام فإنه يصç تلك الر{عتy ويتجوز فيهما، يقرأ s األو°  Äف
َ
َها قُْل يَا ك Äف
َ
َها قُْل يَا ك Äف
َ
َها قُْل يَا ك Äف
َ
قُْل يَا ك

َ�فُِرونَ 
ْ
َ�فُِرونَ ال
ْ
َ�فُِرونَ ال
ْ
َ�فُِرونَ ال
ْ
َحدٌٌٌٌ    {إلخالص ويقرأ s ا6انية سوره ا }،ال

َ
َحدقُْل ُهَو اهللا¶ُ أ
َ
َحدقُْل ُهَو اهللا¶ُ أ
َ
َحدقُْل ُهَو اهللا¶ُ أ
َ
 .}قُْل ُهَو اهللا¶ُ أ

 .، هو ا�جوز s هاتy الر{عت�y بعض ا^اس يطيل فيهما وهذا خطأ بل الوارد عن الرسول، ويتجوز فيهماويتجوز فيهماويتجوز فيهماويتجوز فيهما
 .وبة عنهما، فلو وافق مكتوبة فصالها أجزأته عن الر{عتyوY مذهب ا�نابلة أنه ñزئ مكت _
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يرون عدم إجزاء الفريضة عنها، ويقولون البد أن يأ¼ بالر{عتy فيصÌ  çاه� أهل العلمÌاه� أهل العلمÌاه� أهل العلمÌاه� أهل العلموهذه مسألة فيها خالف، فإن 
فإنهم  ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة، أما ا�كتوبة ثم يصç الر{عتy ر{ع§ الطواف، وال ñزيء ا�كتوبة عنها، وهذا هو قول Ìاه� أهل العلم

 .يرون أن ا�كتوبة ñزيء عن ر{ع§ الطواف
---- Ï^تقدم إ¨ ا�جر مرة أخرى واستلمه لفعل ا X  Ï^تقدم إ¨ ا�جر مرة أخرى واستلمه لفعل ا X  Ï^تقدم إ¨ ا�جر مرة أخرى واستلمه لفعل ا X  Ï^تقدم إ¨ ا�جر مرة أخرى واستلمه لفعل ا X من ر{ع§ الطواف إن تي���� ùمن ر{ع§ الطواف إن تيإذا انت ùمن ر{ع§ الطواف إن تيإذا انت ùمن ر{ع§ الطواف إن تيإذا انت ùيسن اإلكثار من و{ما قلنا بأنه ، �إذا انت

ف ويكc من األسابيع، وX أيضا ، فإنه عبادة حÂ لو لم يكن متمتعاً أو معتمراً فإنه ي(ع X أن يطوالطواف Z s وقت
 يعÑ سبعه أشواط

ً
 آخر فيجمع أسبوعy يعÑ يطوف أربعة ع( شوطا، ثم إذا انتù وصÎ ، أن ìمع يطوف أسبو?

ً
ثم أسبو?

ر{عتy األسبوع األول ثم بعدها ر{ع§ األسبوع ا6ا®، يعÑ ال يلزم أن يطوف سبعة أشواط ثم يصÎ ر{عتy ثم يعود مرة 
ة يطوف سبعة أشواط ثم يصç ر{عتy، فلو Ìع أربعة ع( شوطا وصÎ بعد ذلك ر{عتy ر{عتì yزئه ذلك ال حرج s ثاني
 .هذا

فإنه nرج إ¨ الصفا من باب الصفا فإنه nرج إ¨ الصفا من باب الصفا فإنه nرج إ¨ الصفا من باب الصفا فإنه nرج إ¨ الصفا من باب الصفا     ----من طوافه هذا سواء àن طواف القدوم أو طواف ا�عتمرمن طوافه هذا سواء àن طواف القدوم أو طواف ا�عتمرمن طوافه هذا سواء àن طواف القدوم أو طواف ا�عتمرمن طوافه هذا سواء àن طواف القدوم أو طواف ا�عتمر----ثم إذا انتù من الطواف ثم إذا انتù من الطواف ثم إذا انتù من الطواف ثم إذا انتù من الطواف ----
HHHHفيصعد للصفا وهو جبل مقابل تقريباً ا�جر س� يبتدئ بالصفا وينت� با�روةس� يبتدئ بالصفا وينت� با�روةس� يبتدئ بالصفا وينت� با�روةس� يبتدئ بالصفا وينت� با�روةوالوالوالواليبدأ بالس�،  فيصعد إ¨ الصفا ليسفيصعد إ¨ الصفا ليسفيصعد إ¨ الصفا ليسفيصعد إ¨ الصفا ليس ،

والصعود م(وع للرجال خاصة أما والصعود م(وع للرجال خاصة أما والصعود م(وع للرجال خاصة أما والصعود م(وع للرجال خاصة أما األسود، فيتوجه ñاه الصفا فيصعد ا�بل ثم يستقبل اJيت إذا صعد إ¨ جبل الصفا، 
الصفا توجه إ¨ اJيت و{ö اهللا عز الصفا توجه إ¨ اJيت و{ö اهللا عز الصفا توجه إ¨ اJيت و{ö اهللا عز الصفا توجه إ¨ اJيت و{ö اهللا عز فإذا صعد فإذا صعد فإذا صعد فإذا صعد ، النساء فإنه ال ي(ع �ن صعود ا�بل بل تكتالنساء فإنه ال ي(ع �ن صعود ا�بل بل تكتالنساء فإنه ال ي(ع �ن صعود ا�بل بل تكتالنساء فإنه ال ي(ع �ن صعود ا�بل بل تكت���� بأن تصل إ¨ أصل ا�بل بأن تصل إ¨ أصل ا�بل بأن تصل إ¨ أصل ا�بل بأن تصل إ¨ أصل ا�بل

öاهللا أك öاهللا أك öوجل ثالثاً ثم قال اهللا أكöاهللا أك öاهللا أك öوجل ثالثاً ثم قال اهللا أكöاهللا أك öاهللا أك öوجل ثالثاً ثم قال اهللا أكöاهللا أك öاهللا أك öوجل ثالثاً ثم قال اهللا أك....    
X ا�لك وX ا�مد XÚ ا�لك وX ا�مد XÚ ا�لك وX ا�مد XÚ ا�لك وX ا�مد VVVVÚ ويميت وهو  ويميت وهو  ويميت وهو  ويميت وهو UUUU ال  ال  ال  ال ، ، ، ، ا�مد هللا Y ما هدانا ال Ò إال اهللا وحده ال �يك Xا�مد هللا Y ما هدانا ال Ò إال اهللا وحده ال �يك Xا�مد هللا Y ما هدانا ال Ò إال اهللا وحده ال �يك Xا�مد هللا Y ما هدانا ال Ò إال اهللا وحده ال �يك X((((ثم يقول ما ورد ومنه ثم يقول ما ورد ومنه ثم يقول ما ورد ومنه ثم يقول ما ورد ومنه     


 عبده وهزم األحزاب وحده عبده وهزم األحزاب وحده عبده وهزم األحزاب وحده عبده وهزم األحزاب وحدهال Ò إال اهللا وحدال Ò إال اهللا وحدال Ò إال اهللا وحدال Ò إال اهللا وحد، ، ، ، يموت بيده ا�m وهو Z Y شيموت بيده ا�m وهو Z Y شيموت بيده ا�m وهو Z Y شيموت بيده ا�m وهو Z Y شئئئئ قدير قدير قدير قدير


    ).).).).ه ال �يك X صدق وعده ونه ال �يك X صدق وعده ونه ال �يك X صدق وعده ونه ال �يك X صدق وعده ون
ويطيل s هذا ا�وقف ويسكب العöات وينك� بy يدي اهللا عز وجل، ويتوب إ¨ اهللا عز وجل لعل  ثم يدعوا بما أحبثم يدعوا بما أحبثم يدعوا بما أحبثم يدعوا بما أحب    

Ïاهللا عز وجل أن يقبل منه ويدعوا بما أحب، ولكنه ال يل ،Ïهذا ا��ن ال يل s. 
ويستغفر اهللا ويتوب إ¨ اهللا عز وجل ويدعوا بما  جه إ¨ ا�روة ماشياً مشياً معتاداً ويدعو s مشيه،جه إ¨ ا�روة ماشياً مشياً معتاداً ويدعو s مشيه،جه إ¨ ا�روة ماشياً مشياً معتاداً ويدعو s مشيه،جه إ¨ ا�روة ماشياً مشياً معتاداً ويدعو s مشيه،ثم ي�ل من الصفا متوثم ي�ل من الصفا متوثم ي�ل من الصفا متوثم ي�ل من الصفا متو

 .أحب
العلمy اآلن بy الصفا وا�روة هناك علمy معلمy باللون ، وهو اآلن ُمَعلم باللون األخß حÂ إذا وصل إ¨ العلم األولحÂ إذا وصل إ¨ العلم األولحÂ إذا وصل إ¨ العلم األولحÂ إذا وصل إ¨ العلم األول
àن يشتد s ا�رولة حÂ أنها تبدو ر{بتيه  �وقد ورد عن ا^Ï  ا�رولةا�رولةا�رولةا�رولةهرول واشتد s هرول واشتد s هرول واشتد s هرول واشتد s األخß فإذا وصل إ¨ األول 

ترك ا�رولة وم3 إ¨ أن  ثم إذا انتù إ¨ العلم اآلخر مثم إذا انتù إ¨ العلم اآلخر مثم إذا انتù إ¨ العلم اآلخر مثم إذا انتù إ¨ العلم اآلخر م3333صلوات ر� وسالمه عليه، فيسH بy العلمy سعياً شديداً 
    .إ¨ ا�روةيرW إ¨ ا�روة، وهذا كما قلنا s حق الرجال أما النساء فال ي(ع �ن أن يصعدن 

َمْرَوةَ ِمن َشَعآآآآئِِر اهللا· َفَمْن ئِِر اهللا· َفَمْن ئِِر اهللا· َفَمْن ئِِر اهللا· َفَمْن {وبا�ناسبة إذا صعد الصفا يتلوا  ثم إذا صعد إ¨ ا�روة يقول عليها ما قال Y الصفاثم إذا صعد إ¨ ا�روة يقول عليها ما قال Y الصفاثم إذا صعد إ¨ ا�روة يقول عليها ما قال Y الصفاثم إذا صعد إ¨ ا�روة يقول عليها ما قال Y الصفا
ْ
َفا َوال َمْرَوةَ ِمن َشَعإِن¶ الص¶
ْ
َفا َوال َمْرَوةَ ِمن َشَعإِن¶ الص¶
ْ
َفا َوال َمْرَوةَ ِمن َشَعإِن¶ الص¶
ْ
َفا َوال إِن¶ الص¶

و¶َف بِِهَما َوَمن َحج¶ َحج¶ َحج¶ َحج¶  ن َفط¶
َ
تََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ و¶َف بِِهَما َوَمنْ ن َفط¶
َ
تََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ و¶َف بِِهَما َوَمنْ ن َفط¶
َ
تََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ و¶َف بِِهَما َوَمنْ ن َفط¶
َ
ِو اقققْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
َيَْت أ

ْ
Jِو اا

َ
َيَْت أ

ْ
Jِو اا

َ
َيَْت أ

ْ
Jِو اا

َ
َيَْت أ

ْ
Jفَإِ  ا 

 فَإِ َيَطو¶َع َخْ�اً
 فَإِ َيَطو¶َع َخْ�اً
 فَإِ َيَطو¶َع َخْ�اً
ٌٌ َعِليم َعِليم َعِليم َعِليمٌٌٌٌ    َيَطو¶َع َخْ�اً ولكن إذا صعد ا�روة يُنبه  }ن¶ اهللا¶ َشاِكرن¶ اهللا¶ َشاِكرن¶ اهللا¶ َشاِكرن¶ اهللا¶ َشاِكٌرٌ

 ....فإنه ال يتلوها Y ا�روة وÓنما يتلوها Y الصفافإنه ال يتلوها Y ا�روة وÓنما يتلوها Y الصفافإنه ال يتلوها Y ا�روة وÓنما يتلوها Y الصفافإنه ال يتلوها Y ا�روة وÓنما يتلوها Y الصفاأهل العلم أنه يقول ما قال s الصفا غ� تالوة اآلية، 
 Y فإذا صعد ا�روة فعل عليها كما فعل�ا� s يصل إ¨ العلم فيشتد Âح �إ¨ أن يصل الصفا ثم يتوجه إ¨ الصفا ويم 

 إ¨ العلم اآلخر ثم يم� مشياً معتاداً، فيكون ذهابه سعيًة مبتدئا بالصفا إ¨ ا�روة ورجعته سعية من ا�روة إ¨ الصفا
بتكرار اuهاب من الصفا إ¨ ا�روة والعودة من ا�روة إ¨ الصفا �يث تكون السبعة أشواط يبدؤها بالصفا وينت� با�روة، 

 .بعة أشواط با�روةتكون نهاية الس
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وìب عليه استيعاب ما بينهما Z s مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إذا لم يرقاهما، وا�(وع أن يرقاهما لكن إن لم يرقاهما  
فإنه Úرص أن يلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقاهما، واآلن العربات ا�وضوعة حا¸اً s ا�سH نهاية العربات مسار العربات 

سH، فلو لم يصعد ا�بل وÓنما استدار s نهاية ا�جال ا�تاح للعربات فإنه ìزئه ذلك، لكن إن بدأ با�روة هو نهاية ا�
    .سقط الشوط األول فال Úتسب

رب· : "وقد àن ابن مسعود ر� اهللا عنه وأرضاه إذا سH بy الصفا وا�روة قال وعليه أن يكc من ا�?ء واuكر s سعيهوعليه أن يكc من ا�?ء واuكر s سعيهوعليه أن يكc من ا�?ء واuكر s سعيهوعليه أن يكc من ا�?ء واuكر s سعيه
 ".اعُف عما تعلم وأنت األعز األكرماغفر وارحم و

أن ينِو s سعيه هذا أنه ينوي أن ينِو s سعيه هذا أنه ينوي أن ينِو s سعيه هذا أنه ينوي أن ينِو s سعيه هذا أنه ينوي فلو سH فقط ألجل هضم الطعام أو متابعة غ�ه فإنه ال يعتö، البد  ويشfط للس� أن ينويهويشfط للس� أن ينويهويشfط للس� أن ينويهويشfط للس� أن ينويه
 .، إما أن يكون للحج أو العمرة �سب نيته، فالبد أن ينويه ويشfط X ا^يةالعبادةالعبادةالعبادةالعبادة

من العلماء من يرى أن ا�واالة بy األشواط ال تشfط، فلو àن الفصل يس�ا فال حرج s و    و{ذلك ا�واالة بy األشواط،و{ذلك ا�واالة بy األشواط،و{ذلك ا�واالة بy األشواط،و{ذلك ا�واالة بy األشواط،
من العلماء من يرى أنه حÂ لو طال الفصل فال ، وبالنسبة للنية البد منها، أما ا�واالة فيها خالف بy أهل العلم، ذلك

 .فالبد من ا�واالة أما ا�ذهب عندناأما ا�ذهب عندناأما ا�ذهب عندناأما ا�ذهب عندناحرج s ذلك، 
الفصل اليس� يغتفر فإذا أقيمت الصالة مثًال أو تعب وجلس ل�تاح قليًال أو انتقض وضوءه ورغب أن  ولكن ا�واالة
فلو أراد أن ìدد الوضوء فال حرج s ذلك ذهب أو احتاج دورة  -مع أن الس� با�ناسبة ال يشfط X الوضوء-ìدد وضوءه 

 .مياه فذهب ثم ?د وأكمل فال حرج s ذلك *ه
fأيضا يشfأيضا يشfأيضا يشfطواف -فإما أن يكون بعد طواف العمرة أو طواف القدوم  طون أن يكون الس� بعد طواف نسك ولو مسنونطون أن يكون الس� بعد طواف نسك ولو مسنونطون أن يكون الس� بعد طواف نسك ولو مسنونطون أن يكون الس� بعد طواف نسك ولو مسنونأيضا يش

سعيت (أما أنه يبتدئ بالس� ابتداء فإنه ال يصح X ذلك، ال يصح إال s يوم العيد �ديث  -القدوم Y ا�ذهب مسنون
وأما s غ�ه فإن ?مة أهل العلم ال  )فعل وال حرجا(: ، فقال�فمن سH يوم العيد فقد صحح ا^Ï  )قبل أن أطوف

 .ìوزونه
 .كونه بعد الطواف نسك ولو مسنون،وا�واالة، ا^ية :اشfط X ثالث �وط الس�اشfط X ثالث �وط الس�اشfط X ثالث �وط الس�اشfط X ثالث �وط الس�فعÎ ا�ذهب  أيضاً تسن فيه الطهارةأيضاً تسن فيه الطهارةأيضاً تسن فيه الطهارةأيضاً تسن فيه الطهارة

 Éكذلك هنالك س0 ت(ع وتستحب أن يفعلها السا:    
لكن لو لكن لو لكن لو لكن لو هذه مسنونة،  يكون متجرداً من ا^جاساتيكون متجرداً من ا^جاساتيكون متجرداً من ا^جاساتيكون متجرداً من ا^جاساتأيضاً األكö األكö األكö األكö فيسن أن يكون الساÉ متطهراً من ا�دث األصغر وفيسن أن يكون الساÉ متطهراً من ا�دث األصغر وفيسن أن يكون الساÉ متطهراً من ا�دث األصغر وفيسن أن يكون الساÉ متطهراً من ا�دث األصغر و

ألنه ليس àلطواف  ،،،،فسعيه صحيحفسعيه صحيحفسعيه صحيحفسعيه صحيح، كذلك لو س، كذلك لو س، كذلك لو س، كذلك لو سHHHH ورداءه عليه بعض ا^جاسات  ورداءه عليه بعض ا^جاسات  ورداءه عليه بعض ا^جاسات  ورداءه عليه بعض ا^جاسات فسعيه صحيحفسعيه صحيحفسعيه صحيحفسعيه صحيحسسسسY HHHH غ� طهارة  Y غ� طهارة  Y غ� طهارة  Y غ� طهارة 
 .وليس صالة، فالس� أخف بكث� من الطواف

، ولكنه يأثم �تك العورة، فلو سH عيه صحيحعيه صحيحعيه صحيحعيه صحيحفسفسفسفسولكن لو سولكن لو سولكن لو سولكن لو سHHHH وهو غ� ساتر  وهو غ� ساتر  وهو غ� ساتر  وهو غ� ساتر يسن،  يسن أن يكون ساتراً للعورةيسن أن يكون ساتراً للعورةيسن أن يكون ساتراً للعورةيسن أن يكون ساتراً للعورةكذلك  
مثًال �دثاً أو Ôساً أو عرياناً ìزئه ذلك، ولكن ا�(وع X كما ذكرنا أن يكون Y طهارة وأن يكون متجرداً من 

 .ا^جاسة، وأن يكون البساً إزاراً ورداءاً أبيضy نظيفy بالنسبة للرجل
، فإذا انتù من الطواف مبا�ة يتوجه ويسH ال إنه تسن ا�واالة بينه وبy الطوافف ي(ع أن يواي(ع أن يواي(ع أن يواي(ع أن يوا���� بينه وبy الطواف بينه وبy الطواف بينه وبy الطواف بينه وبy الطوافأيضا 

وبالنسبة للمرأة تقدم أنها ال ي(ع �قها أن تصعد الصفا وال ا�روة �ال تزاحم الرجال، وألن s ، يفصل بينهم بفاصل طويل
) ال تصعد ا�رأة فوق ا�روة وال ترفع صوتها با�لبيةال تصعد ا�رأة فوق ا�روة وال ترفع صوتها با�لبيةال تصعد ا�رأة فوق ا�روة وال ترفع صوتها با�لبيةال تصعد ا�رأة فوق ا�روة وال ترفع صوتها با�لبية( :هذا سf، فصعود ا�بل ربما تنكشف فيه ا�رأة، ورد عن عمر أنه قال

Ñأخرجه ا�ارقط. 
، فعندما يكون بy العلمy فال ي(ع �ا أن تهرول ألن ا�رولة s حق الرجال أيضاً ا�رأة ال ي(ع �ا أن تشتد s الس� 
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 .وليست s حق النساء، وألنها لو هرولت النكشفت و¯ هذا إش�ل
وينت� من عمرته، فهذا ا�(وع s حقه أنه  معتمر أنه بمجرد دخوX مكة أن يتوجه ويبدأ بالطواف والس�معتمر أنه بمجرد دخوX مكة أن يتوجه ويبدأ بالطواف والس�معتمر أنه بمجرد دخوX مكة أن يتوجه ويبدأ بالطواف والس�معتمر أنه بمجرد دخوX مكة أن يتوجه ويبدأ بالطواف والس�ي(ع للي(ع للي(ع للي(ع للأيضا 

 .يبادر s عمرته وينت� منها وال ينشغل ب�ء آخر

 من شعره من شعره من شعره من شعره 


 .فإنه يق
 من شعره، ولو J¶ده فإن طاف وسفإن طاف وسفإن طاف وسفإن طاف وسHHHH فإن àن متمتعاً ال هدي معه؛ ق فإن àن متمتعاً ال هدي معه؛ ق فإن àن متمتعاً ال هدي معه؛ ق فإن àن متمتعاً ال هدي معه؛ ق

 :واهللا قال )رحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقy(: قال �ن أن ا�تمتع أن ا�لق s حقه أفضل ألن الرسول ولكن ينتبه هنا بعض ا^اس يظ
} َyِق

·
ََراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمنyَِ ُ�َل

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� َyِق

·
ََراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمنyَِ ُ�َل

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� َyِق

·
ََراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمنyَِ ُ�َل

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� َyِق

·
ََراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمنyَِ ُ�َل

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال ينَ  �َ ِ

ينَ · ِ
ينَ · ِ
ينَ · ِ
·



فيظن أن ا�لق أفضل s حق ا�تمتع �يث Úلق } ُرُؤوَسُكْم َوُمَقُرُؤوَسُكْم َوُمَقُرُؤوَسُكْم َوُمَقُرُؤوَسُكْم َوُمَق

 . s العمرة وÚلق s ا�ج
، ألن هذا األمر ويfك ا�لق للحج أن يُق
 إذا انتù من عمرته وال Úلقوهو أن األفضل �ق ا�عتمر  و¯ هذا ملحو¯ هذا ملحو¯ هذا ملحو¯ هذا ملحظظظظ


 وÚلل وÚلل وÚلل وÚلل(: �أكمل، ولقول الرسول 


فإن با�لق ¸ب" X شعر Úلقه s ا�ج  �ولم يقل و¸حلق، فلم يأمره الرسول  )و¸قو¸قو¸قو¸ق
 .لعمرةا�لق â sلل ا�ج أفضل منه â sلل ا

وقوX وÚلقوا أو يق
وا إن àن �يث يطلع شعره، �يث مثًال أ6 للعمرة مبكراً s شوال، فنعم، ألنه هناك فfة طويلة 
يمكن أن ينبت شعره وينمو فيكون حصل Y الفضيلتy، لكن إن àن تمتع s الع( ع( ذي ا�جة، فليس هناك 

 .X أن يق
 وال Úلق ¸جعل ا�لق للحجوقت يمكن للشعر أن يطول وبا�ا� األو° 
يستحب X أن يق
 من شعره ¸دع ا�القة للحج و{ذلك أمرهم ا^Ï : "ورد عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا أنه قال

� ." 
 إ¨ أن يأ¼ و إذا انتù من حلقه فإن عمرته قد انتهتإذا انتù من حلقه فإن عمرته قد انتهتإذا انتù من حلقه فإن عمرته قد انتهتإذا انتù من حلقه فإن عمرته قد انتهتأيضا  

ً
قت ا�ج وâلل وعمرته تمتـ فبالنسبة للمتمتع يمكث حالال

 .فيحرم با�ج يوم الfوية
 Îن مع ا�تمتع هدي فعà وية ويكون نسكه شبيه بنسك : مذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةأما إنfويستمر إ¨ يوم ال 
يرون أنه ال يق

 .الِقران
 ، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميةحج قارناحج قارناحج قارناحج قارنا    � ولكن الصحيح الرسولولكن الصحيح الرسولولكن الصحيح الرسولولكن الصحيح الرسولتمتع تمتعاً ساق به هديه،  �وا�نابلة يرون أنه  

 ". ، حج قارناً �ال أشك أن الرسول "وقال اإلمام أ د 
Úل إذا حج، فيدخل ا�ج Y العمرة ثم ال Úل حÂ  ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلةإذا àن معه هدي فا�تمتع عند Y مذهب Y مذهب Y مذهب Y مذهب وÚَُل إذا حج، طبعا 

عه هدي أولم يكن معه Úل منهما Ìيعا، وا�عتمر غ� ا�تمتع Úل بمجرد حلقه فإنه Úل وينت� من عمرته، سواء àن م
 .هدي، s أشهر ا�ج أو s غ�ها

Úجرص Y ا�لبية من –وا�تمتع وا�عتمر إذا �? s الطواف قطعا ا�لبية، فبمجرد �وعهما بالطواف قطعا ا�لبية  
ك عن ا�لبية ألن ابن عباس ر� اهللا عنهما وأرضاهما àن يمس -إحرامه إ¨ الطواف، فإذا �ع s الطواف قطع ا�لبية

للعمرة إذا استلم ا�جر، والfمذي قد حسن هذا ا�ديث وصححه، وبهذا نكون قد انتهينا من صفه العمرة و` كما قلنا 
 .تشتمل Y الطواف، والس�، وا�لق أو ا�قص�

    ))))U0U0U0U0((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / صفة ا�ج /   /   .مسائل متعلقة با�ج والعمرة. 
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SSSS            ////    ئل متعلقة با�ج والعمرةئل متعلقة با�ج والعمرةئل متعلقة با�ج والعمرةئل متعلقة با�ج والعمرةمسامسامسامسا....    
وأناس أهلوا ، هناك أناس قد أهلوا للحج مفردا، هذه ا�سألة عندما يكون القارن وا�نفرد فسخ ا�ج إ¨ عمرةفسخ ا�ج إ¨ عمرةفسخ ا�ج إ¨ عمرةفسخ ا�ج إ¨ عمرةمسألة مسألة مسألة مسألة *

 s ولكن لم يسوقوا ا�دي ليس معهم هدي، فإذا انتهوا من طواف القدوم والس�؛ فا�(وع yبالعمرة مع ا�ج قارن
 .يبقوا Y إحرامهم إ¨ يوم الfوية، فا�(وع s حقهم أن يفسخوا ا�ج إ¨ عمرة حقهم أن يق
وا وال

  Ï^لوا إال من  �ألنه أكمل وأفضل، فإن اÚ الصفا وا�روة أن yيت وسعوا بJغ� ما حديث �ا طافوا با s أمر أصحابه
إلمام أ د ر ه اهللا فيها، وا^صوص متظافرة Y ا دàن معه هدي فيب" Y إحرامه حÂ يتم حجه، وهذه ا�سألة قد انفر

 .قوة ما ذهب إ¸ه ر ه اهللا
، قد كنت أظن لك رأياً : فقال اإلمام" Z �ء فيك زين يا أبا عبد اهللا إال أنك تقول بفسخ ا�ج: "حÂ أن بعض تالميذه قال 

، و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية "لك، أفأتر{ها لقو�عندي فيها بضعة ع( حديثاً صحاحاً عن صحابة رسول اهللا 
، �ر ه اهللا وهو مذهب أهل ا�ديث وÓمامهم أ د بن حنبل وأهل الظاهر s بضعة ع( حديثا صحاحاً عن رسول اهللا 

ٌٌ حل حل حل حل(منها  انظروا ما آمر{م به فافعلوه فردوا عليه انظروا ما آمر{م به فافعلوه فردوا عليه انظروا ما آمر{م به فافعلوه فردوا عليه انظروا ما آمر{م به فافعلوه فردوا عليه (: ومنها أنهم �ا راجعوه قال )من تطوف باJيت وسمن تطوف باJيت وسمن تطوف باJيت وسمن تطوف باJيت وسHHHH ولم يكن معه هدي ولم يكن معه هدي ولم يكن معه هدي ولم يكن معه هدٌيٌ
  ).ماماماما���� آمر باألمر فال اتبع آمر باألمر فال اتبع آمر باألمر فال اتبع آمر باألمر فال اتبع: : : : من أغضبك أغضبه اهللا، فقالمن أغضبك أغضبه اهللا، فقالمن أغضبك أغضبه اهللا، فقالمن أغضبك أغضبه اهللا، فقال: : : : غضب، ودخل Y أم سلمة فقالتغضب، ودخل Y أم سلمة فقالتغضب، ودخل Y أم سلمة فقالتغضب، ودخل Y أم سلمة فقالتفففف

وأقسم طائفة من أصحابه أنه ما نسخ، ومنهم العباس ر� اهللا عنه وأرضاه، وال صح حرٌف واحٌد يعارضه، و�ذا ابن عباس 
عندما  �والرسول ) قال أبو بكر وعمرقال أبو بكر وعمرقال أبو بكر وعمرقال أبو بكر وعمر: : : : تقولونتقولونتقولونتقولونقال رسول اهللا وقال رسول اهللا وقال رسول اهللا وقال رسول اهللا و: : : : يوشك أن ي�ل عليكم حجراً من السماء أقوليوشك أن ي�ل عليكم حجراً من السماء أقوليوشك أن ي�ل عليكم حجراً من السماء أقوليوشك أن ي�ل عليكم حجراً من السماء أقول(: يقول

 .انتù من الطواف باJيت وطاف بy الصفا وا�روة أمر من لم يكن قد ساق هدياً أن Úل ويق
 شعره
وÍن ر� اهللا " واuي نف= بيده ال يطوف أحد باJيت وال بy الصفا وا�روة إال حل شاء أم أب: "يقول، و�ذا ابن عباس

 �وهو أن يُ(ع فسخ ا�ج، ألن رسول اهللا ، ه يؤ{د Y هذا ويشدد عليه ويدافع عن هذا الرأي ويتمسك بهعنه وأرضا
 ).واuي نفواuي نفواuي نفواuي نف==== بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ا�دي و�علتها عمرة بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ا�دي و�علتها عمرة بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ا�دي و�علتها عمرة بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ا�دي و�علتها عمرة(: قال

ذكر بعض العلماء ذكر " به بعض ا^اسوال صح حرفاً واحداً يعارضه، وأنهم لم nصوا : "و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وال : "والفسخ خاٌص بهم، ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول، �أنه خاصة بذلك الر{ب فقط اuين حجوا مع الرسول 

Xلسان �اقة أن يسأ Y صوا بل أجرى اهللاn ألعامنا هذا يا رسول اهللا أم لألبد؟ : فقال، صح حرٌف واحٌد يعارضه وأنهم لم
 )"بل ألبد األبد(و¯ لفٍظ ) بل لألبد: فقال

�ا تم سعيه؛ أمر  �، والرسول "ما طاف باJيت حاج وال غ� حاج إال حل: "وتواتر عن حö األمة عبد اهللا بن عباس أنه قال
: �ل؟ قالأي ا: وأمرهم أن Úلوا ا�ل *ه، حÂ �ا سأX قال، Z من ال هدي معه أن Úل حتما والبد قارناً àن أو مفرداً 

 .وأن يبقوا Y ذلك إ¨ يوم الfوية، ا�ل *ه من رداء وطيب وغ�هما
 ).وÓن رغمتموÓن رغمتموÓن رغمتموÓن رغمتم، � سنة رسول اهللاسنة رسول اهللاسنة رسول اهللاسنة رسول اهللا(: و�ذا قال رجل البن عباس ما هذه الفتيا فقال 

فقد صدق ابن عباس Z من طاف باJيت وسï Hن ال هدي معه من مفرٍد أو قارٍن أو متمتٍع "ابن القيم ر ه اهللا : يقول
عندي أحد ع( حديثاً صحاحاً عن : "وقال أ د لسلمة" حل إما وجوباً وÓما حكماً، هذه السنة ال§ ال راد �ا وال مدفع

قصد ¥الفة ا�({y تعy م(وعيته إما وجوباً وÓما استحبابا،  �إذا àن ا^Ï : وُيقال أيضاً " أتر{ها لقولك �رسول اهللا 
 .ا�ل *ه: قال، باإلحرام، أي حًال àمًال، ليس كما يظن اJعض فلهذا سألوا أي ا�ل وÓذا حل؛ حل X ما حرم عليه

فمنهم من يرى الوجوب يرى وجوبه àبن عباس وابن القيم وا�تأخرين الشيخ نا� ، و�ذا اختلف العلماء s فسخ ا�ج
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 .ا�ين األJا®
هذا رأي ابن عباس ر� اهللا ، لصفا وا�روة إال حل شاء أم أب�ذه األحاديث و�ذا يقول ال يطوف باJيت أحد وال بy ا

، إن أبا بكر وعمر طافوا وأنهم حجوا مفردين ولم يتحللوا: وقال، عنه وأرضاه و�ذا �ا ?رضه عروة وغ�ه عروة بن الزب�
 ".سبحان اهللا أقول قال رسول اهللا وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن ي�ل عليكم حجارة: "قال

، و{يف فسخ الصحابة �سل أمك يا ُعرية عن النسك اuي فعله ا^Ï : و�ذا قال X، و�ذا حصل بينه وبy عروة مناظرة 
 ،X 
وهو القول  ::::هذا القول األولهذا القول األولهذا القول األولهذا القول األولأمرهم أن يفسخوا ا�ج إ¨ عمرة، وهو مذهب ابن حزم الظاهري ر ه اهللا وانت

 .أنه ìب الفسخ �ن لم يسق ا�دي، بالوجوببالوجوببالوجوببالوجوب
أنه يستحب، ألنه لو قيل بالوجوب أللزم ا^اس بنسك واحد وهو ، االستحباباالستحباباالستحباباالستحبابوهو مذهب اإلمام أ د وهو  ::::القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®

فلو ألزمناهم، قلنا ìب ، وا�متع، والِقران، اإلفراد: بل إن األمة �معة Y جواز األنساك ا6الثة وهذا �ل نظر،وهذا �ل نظر،وهذا �ل نظر،وهذا �ل نظر،ا�متع 
ما s هذا الع
 اuي ربما يشق سوق ا�دي، فمع« أننا ألزمنا ا^اس نس� واحدا مع أن وجوباً Y من لم يسق ا�دي، السي

 . األمة قد أÌعت Y تسويغ األنساك ا6الثة
كما هو مذهب الشافعية ر هم اهللا كما هو مذهب الشافعية ر هم اهللا كما هو مذهب الشافعية ر هم اهللا كما هو مذهب الشافعية ر هم اهللا ألن بعض ا�ذاهب ترى أن اإلفراد  ال ي(ع الفسخال ي(ع الفسخال ي(ع الفسخال ي(ع الفسخوهو قول ا�مهور أنه  ::::القول ا6الثالقول ا6الثالقول ا6الثالقول ا6الث

يرون أن األفضل  وا�نفيةوا�نفيةوا�نفيةوا�نفيةاد أفضل، يقولون كيف نفسخ ونتوجه لنسك أفضل إ¨ نسك مقبول؟ يرون اإلفرة ة ة ة وا�الكيوا�الكيوا�الكيوا�الكي
 . الِقران، و�ذا ال يرون فسخ ا�ج إ¨ عمرة

s م(وعية فسخ ا�ج إ¨ عمرة، إذا علم هذا  �م(وعيته لألحاديث ا�تظافرة عن رسول اهللا  هو والراجح واهللا أعلموالراجح واهللا أعلموالراجح واهللا أعلموالراجح واهللا أعلم
وÓن لم يكن ساق ا�دي، فيكون قد انتù من عمرته وÓن àن ، رته وأنه ي(ع X أن يفسخوقلنا بأنه قد انتù من عم

مفرداً أم قارناً فإنه يفسخ حجه إ¨ عمرة ويتحلل âلًال àمًال، ويب" Y حله إ¨ يوم الfوية، فإذا àن يوم الfوية نكون 
 .قد انتقلنا من العمرة إ¨ صفة ا�ج

    ....صفه ا�جصفه ا�جصفه ا�جصفه ا�ج    ////            ////
فيسن للمحلy بمكة سواء àنوا متمتعy أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها ُسن �م فيسن للمحلy بمكة سواء àنوا متمتعy أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها ُسن �م فيسن للمحلy بمكة سواء àنوا متمتعy أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها ُسن �م فيسن للمحلy بمكة سواء àنوا متمتعy أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها ُسن �م �ج يبدأ فيه من يوم الfوية، فإن ا 

    . . . . أن Úرموا با�ج يوم الfوية وهو ا6امن من ذي ا�جةأن Úرموا با�ج يوم الfوية وهو ا6امن من ذي ا�جةأن Úرموا با�ج يوم الfوية وهو ا6امن من ذي ا�جةأن Úرموا با�ج يوم الfوية وهو ا6امن من ذي ا�جة
 .ألن ا^اس يرتووَن ويCودون با�اء s م« وعرفات سسسس(((( يوم الfوية يوم الfوية يوم الfوية يوم الfوية

إبراهيم اmليل رأى s ا�نام أنه يذبح ابنه إسماعيل فfو¶ى، فلما àن يوم عرفة رأى الرؤيا ألن  سø يوم الfويةسø يوم الfويةسø يوم الfويةسø يوم الfويةبل بل بل بل وقيل *
 øالفعل، فبعض العلماء يقول أنه تروى فس Y ن يوم ا^حر عزمà مرة أخرى فعرف أنها حق وأنها من اهللا عز وجل، فلما

 .يوم الfوية حيث رأى تلك الرؤيا فإنه تروى
 .ن ا^اس يرتوون با�اء يCودَن به فسø يوم الfوية، وهو ا¸وم ا6امن من ذي ا�جةوبعضهم يقولون إ

من أهل مكة وا�تمتع أيضا ا�حل، وي(ع أيضا للحجاج اJاقY y إحرامهم من القارنy وا�فردين  في(ع للمحلyفي(ع للمحلyفي(ع للمحلyفي(ع للمحلyـ 
 .ي(ع �م أن يتوجهوا إ¨ م« قبل الزوالي(ع �م أن يتوجهوا إ¨ م« قبل الزوالي(ع �م أن يتوجهوا إ¨ م« قبل الزوالي(ع �م أن يتوجهوا إ¨ م« قبل الزوالاuين s مكة؛ 
يرتدون مالبس اإلحرام مرة أخرى للمتمتعy  ي(ع �م أن Úرموا با�جي(ع �م أن Úرموا با�جي(ع �م أن Úرموا با�جي(ع �م أن Úرموا با�جوا�حلy ، وألهل مكة، متمتعyـ وبالنسبة لل

ويفعلون s إحرامهم هذا س0 اإلحرام ال§ تقدمت ال§ يفعلها ا�اج أو ا�عتمر عند ما يمر با�يقات من ا�نظف وقص 
 .الشعور الزائدة واالغتسال وما إ¨ ذلك



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

- SST - 
 

خالفاً �ن قال أنه Úرم من الكعبة من âت ا��زاب وما إ¨ ذلك،  فإن هذا ال أصل X، بل  Úرم من م�نهÚرم من م�نهÚرم من م�نهÚرم من م�نهوي(ع X أن وي(ع X أن وي(ع X أن وي(ع X أن  _ 
لو قيل بسنيته فإنه ال يتسع ألهل ا�وقف، فإن أهل ا�وقف سيحرمون وأهل مكة سيحرمون من âت ا��زاب، وهو ال 

 .يتسع �م
تمتعون من أي م�ن هم فيه، فيحرمون ثم يتوجهوا إ¨ م« و{ذلك بقيه أنه ال نص فيه بل Úرم أهل مكة وا� األصحاألصحاألصحاألصحو 

 .ا�جاج اJاقY y إحرامهم يتوجهون إ¨ م« قبل الزوال
 اً اً اً  


اً


 اً اً اً ؛ فتق
 صالة الظهر يصلونها s وقتها ¸صلوا s م« الظهر ق¸صلوا s م« الظهر ق¸صلوا s م« الظهر ق¸صلوا s م« الظهر ق

اً



 s وقتها أيضا ق s وقتها أيضا ق s وقتها أيضا ق s وقتها أيضا ق


حÂ أهل مكة ي(ع �م  ،،،،والعوالعوالعوالع

لم يأمرهم فصلوا خلفه؛لم يأمرهم ، �ا àنوا s م« يق
وا صالتهم Y الصحيح، فإن الرسول أن يق
وا، فإن أهل مكة إذ
ٌٌ ُسفر فإذا سلمت فأتموا ُسفر فإذا سلمت فأتموا ُسفر فإذا سلمت فأتموا ُسفر فإذا سلمت فأتموا(: ولم يقل ألهل مكة أتموا كما قال s ا�رم ألهل مكة فإنه لم يأمرهم بذلك مع حاجتهم  )إنا قومإنا قومإنا قومإنا قوٌمٌ

فدل فدل فدل فدل ل مكة ليسوا مسافرين ومع ذلك لم يأمرهم باإلتمام إ¨ اJيان s هذا الوقت فإنه àن يصç خلفه عدد كب� من أه

ون صالتهمون صالتهمون صالتهمون صالتهم



ون Y الصحيح s م« إذا خرجوا مع اإلمام وصلوا مع اإلمام s م« فيقون Y الصحيح s م« إذا خرجوا مع اإلمام وصلوا مع اإلمام s م« فيقون Y الصحيح s م« إذا خرجوا مع اإلمام وصلوا مع اإلمام s م« فيقون Y الصحيح s م« إذا خرجوا مع اإلمام وصلوا مع اإلمام s م« فيق


 ....ذلك Y أن أهل مكة يقذلك Y أن أهل مكة يقذلك Y أن أهل مكة يقذلك Y أن أهل مكة يق

yوقتها أيضا اثنت s 
والعشاء اثنتy ، اً وا�غرب ثالث، ـ فيصs ç م« الظهر مع اإلمام، يصç مع اإلمام الظهر اثنتy، والع
 .s وقتها

 .واJقاء *ه سنة، وا�بيت s م« هذه الليلة ،ثم يبيت تلك الليلة بم«ثم يبيت تلك الليلة بم«ثم يبيت تلك الليلة بم«ثم يبيت تلك الليلة بم« _

فيسن أن يبيت تلك الليلة s م« وأن يصç مع اإلمام الصلوات اmمس الظهر والع
 وا�غرب والعشاء والفجر s وقتها،  
 .ال ي(ع ا�مع s م«Z وقت s وقتها، ال ìمع 

فيس� إ¨ عرفات ملبياً رافعاً صوته فيس� إ¨ عرفات ملبياً رافعاً صوته فيس� إ¨ عرفات ملبياً رافعاً صوته فيس� إ¨ عرفات ملبياً رافعاً صوته ، ، ، ، يوم عرفة إذا طلعت الشمس بادَر وسارَع إ¨ ا�Ý إ¨ عرفات فيدفع إ¨ عرفاتيوم عرفة إذا طلعت الشمس بادَر وسارَع إ¨ ا�Ý إ¨ عرفات فيدفع إ¨ عرفاتيوم عرفة إذا طلعت الشمس بادَر وسارَع إ¨ ا�Ý إ¨ عرفات فيدفع إ¨ عرفاتيوم عرفة إذا طلعت الشمس بادَر وسارَع إ¨ ا�Ý إ¨ عرفات فيدفع إ¨ عرفات _ 
 ....با�لبية ذاكراً اهللا عز وجل مكcاً من ا�هليل وا�كب� واالستغفار واإلنابةبا�لبية ذاكراً اهللا عز وجل مكcاً من ا�هليل وا�كب� واالستغفار واإلنابةبا�لبية ذاكراً اهللا عز وجل مكcاً من ا�هليل وا�كب� واالستغفار واإلنابةبا�لبية ذاكراً اهللا عز وجل مكcاً من ا�هليل وا�كب� واالستغفار واإلنابة

�ا âرك من م« وصل إ¨ نمرة فأقام s  �ا^Ï فال يزال يلs Ï ذهابه من مشعر إ¨ مشعر، فإذا وصل إ¨ نمرة ورأى  _
 نمرة إ¨ الزوال، وخطب با�سلمy، هناك nطب اإلمام أو نائبه،

وفيه عالمة معينة فجزئه اuي يç مكة ، ونمرة ` م�ل دون عرفة قبل عرفة وفيها ا�سجد ا�عروف اآلن بمسجد نمرة 
تبy م�ن عرفة عن م�ن نمرة، ألجل أال يقف ا�اج s ما يç مكة جهة  من نمرة، وا�زء اآلخر معلم وفيه أعالم واضحة

 . ونمرة Y الصحيح ليست من عرفة، اإلمام، فإن وقوفه هنا ال يعتد به ألنه s نمرة
، خطبة �كما خطب ا^Ï  فيخطب اإلمام أو نائبه بنمرةفيخطب اإلمام أو نائبه بنمرةفيخطب اإلمام أو نائبه بنمرةفيخطب اإلمام أو نائبه بنمرةفإذا زالت الشمس دخل عرفة  فإذا زالت الشمس دخل عرفةفإذا زالت الشمس دخل عرفةفإذا زالت الشمس دخل عرفةفإذا زالت الشمس دخل عرفة_

للحجاج أح�مهم ويكc فيها من توجيهات ا�جاج، ويبy ما Úتاجه ا�اج وÚرص Y أن تكون خطبته  يبy فيها
s حجه  �جامعة لعدد كب� من �ائع ا�ين، يبy للحجاج Ìيع ما يهمهم وما Úتاجونه s أمور دينهم، كما فعل الرسول 

 .الوداع فإنه بy للمسلمy شعائر دينهم
يفتتحها با�كب�، يعلمهم فيها الوقوف وير{ز Y بيان أح�م الوقوف ووقته وا�فع منه وا�بيت  فيخطب فيهم خطبة 

 .بمزدلفة، وÌيع مناسك ا�ج ينبه عليها
_ Ï^مكة وقال �وعرفة با�ناسبة *ها موقف، ا yجبل الر ة وجعل ا�بل بينه وب Y وقفت ها هنا وعرفات وقفت ها هنا وعرفات وقفت ها هنا وعرفات وقفت ها هنا وعرفات (((( :وقف

ج Y أمته، و�ذا ال يت�ف ا^اس، بعض ا^اس يت�ف ويذهب إ¨ ا�بل وفيه مشقه ظاهرة، بل حÂ ال Úر ))))*ها موقف*ها موقف*ها موقف*ها موقف
�أخذوا �أخذوا �أخذوا �أخذوا (: وقال، )وقفت ها هنا وعرفات *ها موقفوقفت ها هنا وعرفات *ها موقفوقفت ها هنا وعرفات *ها موقفوقفت ها هنا وعرفات *ها موقف(: قد ي� X وقال �عليه أن يقف s أي م�ن s عرفات، فإن الرسول 
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  ).عÑ مناسككمعÑ مناسككمعÑ مناسككمعÑ مناسككم

 Ìع تقديم Ìع تقديم Ìع تقديم Ìع تقديميصلون الظهر واليصلون الظهر واليصلون الظهر واليصلون الظهر والفإذا خطب بهم اmطيب خطبته تلك، فإذا خطب بهم اmطيب خطبته تلك، فإذا خطب بهم اmطيب خطبته تلك، فإذا خطب بهم اmطيب خطبته تلك، 


فإذا انتù من صالته أقبل إ¨ فإذا انتù من صالته أقبل إ¨ فإذا انتù من صالته أقبل إ¨ فإذا انتù من صالته أقبل إ¨ ألجل ا�فرغ للعبادة  عععع

فإن اهللا عز وجل يبا` بأهل ا�وقف فإن اهللا عز وجل يبا` بأهل ا�وقف فإن اهللا عز وجل يبا` بأهل ا�وقف فإن اهللا عز وجل يبا` بأهل ا�وقف ، ، ، ، اهللا عز وجل واجتهد با�?ء وتذلل وخضع هللا عز وجل s هذا ا�قام الطيب الطاهراهللا عز وجل واجتهد با�?ء وتذلل وخضع هللا عز وجل s هذا ا�قام الطيب الطاهراهللا عز وجل واجتهد با�?ء وتذلل وخضع هللا عز وجل s هذا ا�قام الطيب الطاهراهللا عز وجل واجتهد با�?ء وتذلل وخضع هللا عز وجل s هذا ا�قام الطيب الطاهر
توتوتوتوOOOO شعثاً غöاً ضاحy  شعثاً غöاً ضاحy  شعثاً غöاً ضاحy  شعثاً غöاً ضاحy أأأأ(فيبا` بأهل ا�وقف مالئكته  ))))انظروا إ¨ عبادي أتوانظروا إ¨ عبادي أتوانظروا إ¨ عبادي أتوانظروا إ¨ عبادي أتوOOOO شعثاً غöاً  شعثاً غöاً  شعثاً غöاً  شعثاً غöاً ((((: : : : ويقولويقولويقولويقول، ، ، ، مالئكتهمالئكتهمالئكتهمالئكته

غ� مستfين ب�ء، فأشهدكم أ® قد غفرت �م، فيغفر  مضاحy أي حا�ين عن رؤوسه ))))وأشهدوأشهدوأشهدوأشهدككككم أ® قد غفرت �مم أ® قد غفرت �مم أ® قد غفرت �مم أ® قد غفرت �م
 .اهللا عز جل ألهل ا�وقف وتت�ل الر ات من اهللا عز وجل Y أهل ا�وقف

وبة واإلنابة، ويدعو بما أحب ويدعو لوا�يه فحري با�سلم أن يسكب العöات وأن ينطرح بy يدي اهللا عز وجل با� _
 s هذا ا��ن ير. أن تكون مستجابة، والسعيد من ُوفق لت?ء ا�ستجاب s فإن ا�عوة ،yخوانه ا�سلمÓووا�يهم و

 .هذا ا�وقف
 إال اهللا وحده ال  إال اهللا وحده ال  إال اهللا وحده ال  إال اهللا وحده ال ال Òال Òال Òال Ò((((: واuين من بعده �فيمكث ا�اج يرفع ا�لبية ويكc من ذكر اهللا عز وجل وخ� ما قال الرسول 

X يك�X يك�X يك�X ء قديرء قديرء قديرء قدير، ، ، ، �يك���� Z Y ا�مد وهو Xا�لك و X Z Y ا�مد وهو Xا�لك و X Z Y ا�مد وهو Xا�لك و X Z Y ا�مد وهو Xا�لك و X((((  من cيدي اهللا عز وجل، ويك yمن االستغفار واإلنابة ب cفيك
ا�لبية، ويُ(ع أن يقف راكباً إن تي� مستقبل القبلة، فيحرص Y أال يفوت هذا ا�وقف ويستغل Z ثانية وE دقيقة فيه 

ا ير� اهللا عز وجل، فعليه أن Úرص Y االستفادة من هذا ا��ن ويدعو ويلÏ ويذكر اهللا عز وجل وE �ظة فيه فيم
 . ويستغفره حÂ غروب الشمس

، وال ي(ع أن يدفع قبل الغروب، فلو âرك من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد فإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفةفإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفةفإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفةفإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفة_
 .فإن الوقوف بعرفة إ¨ غروب الشمس واجب من واجبات ا�جفيكون قد أخل بواجب من واجبات ا�ج، 

يشددون s هذا ويرون أن ر{ن الوقوف بالليل فعليه أن يعود إن àن قد دفع أو لم ينتبه أو ìد زحاماً  ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية بل إن عند 
يكc فيها من ا�?ء فعليه أن يعود بعد غروب الشمس، فالعöة أن يب" s عرفات إ¨ غروب الشمس، و{ما ذكرنا ، âرك
Xكقو :)X إال اهللا وحده ال �يك Ò الX إال اهللا وحده ال �يك Ò الX إال اهللا وحده ال �يك Ò الX إال اهللا وحده ال �يك Ò ء قدير، ء قدير، ء قدير، ء قدير، ، ، ، ، ال���� Z Y وهو �mال يموت بيده ا  Z Y وهو �mال يموت بيده ا  Z Y وهو �mال يموت بيده ا  Z Y وهو �mال يموت بيده ا UUUU ا�مد ي)))) ويميت وهو  ويميت وهو  ويميت وهو  ويميت وهو Xا�لك و Xا�مد ي Xا�لك و Xا�مد ي Xا�لك و Xا�مد ي Xا�لك و X


ي نورا و¯ صدري نورا ويي نورا و¯ صدري نورا ويي نورا و¯ صدري نورا ويي نورا و¯ صدري نورا وي����    ���� أمري أمري أمري أمري


ويكc من االستغفار وا�ßع واmشوع وÓظهار ) اااا???? اجعل s قلÏ نورا و¯ ب اجعل s قلÏ نورا و¯ ب اجعل s قلÏ نورا و¯ ب اجعل s قلÏ نورا و¯ ب
 .تقار ويلح با�?ء ألنه كما ذكرنا يوماً تر. فيه اإلجابة ويرفع يديهالضعف واالف

رواه أبو داود، وقال شيخ اإلسالم ابن  -àستطعام ا�سكy-بعرفات يدعو ويداه إ¨ صدره ، �رأيت رسول : قال ابن عباس 
هو أصغر وال أحقر وال أغيظ وال  وìتهد باuكر وا�?ء هذه العشية من عشية عرفة فإنه ما ر� إبليس s يومٍ : تيمية

 .إال ما رؤي s يوم بدر، أدحر من عشية عرفة �ا يرى من ت�ل الر ة وñاوز اهللا عن اuنوب الِعظام
  

ً
أن اهللا يبا` بهم ا�الئكة فيقول انظروا إ¨ عبادي شعثاً غöاً أقبلوا يßبون إأن اهللا يبا` بهم ا�الئكة فيقول انظروا إ¨ عبادي شعثاً غöاً أقبلوا يßبون إأن اهللا يبا` بهم ا�الئكة فيقول انظروا إ¨ عبادي شعثاً غöاً أقبلوا يßبون إأن اهللا يبا` بهم ا�الئكة فيقول انظروا إ¨ عبادي شعثاً غöاً أقبلوا يßبون إ����    (وروى أبو ذر ا�روي عن أنس مرفو?

 ).فاشهدوا أ® قد غفرت �م إال ا�بِعات ال§ بينهمفاشهدوا أ® قد غفرت �م إال ا�بِعات ال§ بينهمفاشهدوا أ® قد غفرت �م إال ا�بِعات ال§ بينهمفاشهدوا أ® قد غفرت �م إال ا�بِعات ال§ بينهممن Z فج عميق من Z فج عميق من Z فج عميق من Z فج عميق 
، فعÎ ا�اج أن Úرص Y االسCادة منها وير{ز Y ا�?ء فإنه قد نُقل عن اmلفاء وا�لبية s وقفة عرفات ومزدلفةوا�لبية s وقفة عرفات ومزدلفةوا�لبية s وقفة عرفات ومزدلفةوا�لبية s وقفة عرفات ومزدلفة_ 

 .الراشدين وغ�هم أنهم àنوا يلبون يوم عرفة ويكcون من ا�لبية واالستغفار واإلنابة
قيل وما يعجل قال يقول دعوت قيل وما يعجل قال يقول دعوت قيل وما يعجل قال يقول دعوت قيل وما يعجل قال يقول دعوت ، ، ، ، أن العبد يدعو وال يزال يدعو ما لم يعجلأن العبد يدعو وال يزال يدعو ما لم يعجلأن العبد يدعو وال يزال يدعو ما لم يعجلأن العبد يدعو وال يزال يدعو ما لم يعجل(ال يستبطئ اإلجابة فإنه قد ورد أيضا يدعو و

فا�عوة إذا د? اإلنسان ربه ففيها خ� فإما أن يستجاب s ا�ال وÓما أن يدفع من ال( ا^ازل والقضاء  ،))))فلم يُستجب فلم يُستجب فلم يُستجب فلم يُستجب ����
وÓما وهو األفضل أن يدخر  ،،،،))))إن ا�?ء ¸صعد وÓن القدر ¸�ل فيعتلجانإن ا�?ء ¸صعد وÓن القدر ¸�ل فيعتلجانإن ا�?ء ¸صعد وÓن القدر ¸�ل فيعتلجانإن ا�?ء ¸صعد وÓن القدر ¸�ل فيعتلجان( اuي ال يعلمه العبد بسب هذه ا�عوة، و{ما ورد
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 .أجر هذا ا�?ء يوم القيامة �ذا العبد، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أ6 اهللا بقلب سليم
Y مذهب - عرفةفمن وقف وحّصل الوقوف بعرفة ولو �ظة واحدة ولو نائماً أو ماراً أو جاهًال أنها عرفة؛ من فجر يوم  _

 .إ¨ فجر يوم ا^حر ووقت الوقوف بعرفة ُ¥تلف فيه -ا�نابلة
    ::::وقت الوقوف بعرفةوقت الوقوف بعرفةوقت الوقوف بعرفةوقت الوقوف بعرفة

 �Úتجون �ديث عروة بن مßس الطا� وفيه أن ا^Ï  من فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم ا^حرمن فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم ا^حرمن فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم ا^حرمن فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم ا^حريضيفون يقولون  فا�نابلةفا�نابلةفا�نابلةفا�نابلة
يا رسول اهللا أتعبت نف= وأكللت : يقول، � ر� اهللا عنهقال عروة بن مßس الطا، قال X �ا صÎ معه Ì sع s مزدلفة

àن قد صÎ معه  �فقال X ا^Ï ، فهل � من حج -يعs Ñ عرفات-راحل§ ما تر{ت جبًال يوقف عليه إال وقفت عليه 
ة من ¸ل أو ة من ¸ل أو ة من ¸ل أو ة من ¸ل أو من صÎ صالتنا هذه وÍن وقف Ìُ sع ساعمن صÎ صالتنا هذه وÍن وقف Ìُ sع ساعمن صÎ صالتنا هذه وÍن وقف Ìُ sع ساعمن صÎ صالتنا هذه وÍن وقف Ìُ sع ساع(: فقال -مزدلفة تس( مزدلفة وÌع وا�شعر ا�رام-s مزدلفة 

فلهذا يقولون ساعة من ¸ل أو نهار، فا�نابلة Úتجون بهذا ا�ديث Y أنه ساعة من ¸ل أو ) نهار فقد تم حجه وقنهار فقد تم حجه وقنهار فقد تم حجه وقنهار فقد تم حجه وق���� تفثه تفثه تفثه تفثه
 . نهار قالوا وا^هار يبدأ من الفجر و�ذا من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يوم عرفة يكون يبدأ الوقوف

 . ، ولم يقف إال بعد الزوال و{ذلك الصحابة فهذا هو وقت الوقوف�الرسول  âينهâينهâينهâينه    بعد الزوال حيثبعد الزوال حيثبعد الزوال حيثبعد الزوال حيث: يقولون وأما ا�مهوروأما ا�مهوروأما ا�مهوروأما ا�مهور
من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إ¨ فجر من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إ¨ فجر من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إ¨ فجر من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إ¨ فجر : يقولون، فإنهم يرون أن الوقوف يبدأ من طلوع شمس يوم عرفة أما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهب
ن ¸ٍل أو نهار، من فجر يوم يقول s حديث عروة بن مßس وÍن قد وقف s عرفات ساعًة م �ألن الرسول يوم ا^حريوم ا^حريوم ا^حريوم ا^حر

، لم يقف إال بعد الزوال �كونكم تقولون بأن ا^Ï  �وقالوا بأن ا^Ï ، عرفة إ¨ فجر يوم ا^حر هذا *ه وقت للوقوف
إنما وقف جزء من الوقت جزء من الوقت ولم يقف àمل الوقوف لم يستغرق الوقوف بد¸ل أنه دفع من  �فإن الرسول 

 .عرفات بعد الغروب
  Ï^أنه وقت للوقوف ومع هذا لم يقف ا 

ً
وÓنما وقف األفضل، أفضل وقت للوقوف وقفه ، �وبعد الغروب معلوم إÌا?

فلو  -وثمرة خالفوثمرة خالفوثمرة خالفوثمرة خالف-وهو من بعد الزوال إ¨ غروب الشمس، لكن يصح، فمن وقف قبل زوال الشمس فوقوفه صحيح، 
 Y مذهب ا�مهورمذمذمذمذوقف ض# يوم عرفة ثم !در ولم يعد إ¸ه فحجه صحيح Y مذهب ا�مهورهب ا�نابلة، أما Y مذهب ا�مهورهب ا�نابلة، أما Y مذهب ا�مهورهب ا�نابلة، أما Y ين يقولون ليس  هب ا�نابلة، أماuا

 .وقتاً للوقوف فحجه غ� صحيح إن لم يعد ¸ًال ويقف فيها
وا�مهور يقولون من بعد الزوال إ¨ فجر ، فإذاً ا�نابلة يرون أن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم العيد 

ا�ج عرفة ا�ج عرفة فمن أدرك ساعًة ا�ج عرفة ا�ج عرفة فمن أدرك ساعًة ا�ج عرفة ا�ج عرفة فمن أدرك ساعًة ا�ج عرفة ا�ج عرفة فمن أدرك ساعًة (: قال �م حجه وق� تفثه، ألن الرسول يوم العيد، فمن وقف s هذا الوقت فقد أت
ٍٍ أو نهار فقد أدرك ا�ج أو نهار فقد أدرك ا�ج أو نهار فقد أدرك ا�ج أو نهار فقد أدرك ا�ج  ).من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك(: قال �وورد أن الرسول  )فيها من ¸لفيها من ¸لفيها من ¸لفيها من ¸ٍلٍ

� وغ�ه من أرÍن ا�ج فإنه أما الطواف والس، فهذا يدل Y أن الوقوف s عرفة من أهم وآكد أرÍن ا�ج وهو اuي يفوت
أن يدرك  ا�همغ� مؤقت بوقت وïكن لو حصل X عذراً أو مرض أو ¦وه أو لم يتي� الوصول إ¸ه بعد يومy أو ثالثة 

 .عرفة ألنها ` ال§ تفوت
هو من أهِل ا�ج بأن فمن أدرك الوقوف وهو أهٌل X بلغ الصغ� وهو فيها أو أسلم ال�فر فإنه قد أدرك ا�ج، فمن وقف فيه و

 .يكون مسلماً �رماً للحج ليس سكراناً وال �نوناً وال مغماً عليه صح حجه، ألنه حصل بعرفة s زمن الوقوف
ومن لم يقف s عرفة، أو وقف s غ� زمنه أولم يكن أهًال للحج فال يصح حجه باتفاق أهل العلم لفوات الوقوف ا�عتد 

 .به
 ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إ¸ها قبل الغروب واستمر حÂ طلع فجر يوم ا^حر فإن عليه دمودفع منها قبل الغروب ولم يعد إ¸ها قبل الغروب واستمر حÂ طلع فجر يوم ا^حر فإن عليه دمودفع منها قبل الغروب ولم يعد إ¸ها قبل الغروب واستمر حÂ طلع فجر يوم ا^حر فإن عليه دمودفع منها قبل الغروب ولم يعد إ¸ها قبل الغروب واستمر حÂ طلع فجر يوم ا^حر فإن عليه دمومن وقف بعرفة نهاراً ومن وقف بعرفة نهاراً ومن وقف بعرفة نهاراً ومن وقف بعرفة نهاراً  _
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 :فإن من واجبات ا�ج ا�عروفة عند أهل العلم الوقوف بعرفة إ¨ غروب الشمس، فعليه دم، ألن ابن عباس ورد أنه قال
 فعليه دم(

ً
 فعليه دممن ترك نس�
ً
 فعليه دممن ترك نس�
ً
 فعليه دممن ترك نس�
ً
ها مكcاً من ا�لبية �خاً با�لبية إها مكcاً من ا�لبية �خاً با�لبية إها مكcاً من ا�لبية �خاً با�لبية إها مكcاً من ا�لبية �خاً با�لبية إ���� أن يصل إ¨  أن يصل إ¨  أن يصل إ¨  أن يصل إ¨ فإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفة وسار إ¸فإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفة وسار إ¸فإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفة وسار إ¸فإذا غربت الشمس دفع إ¨ مزدلفة وسار إ¸ )من ترك نس�

 ....ا�زدلفةا�زدلفةا�زدلفةا�زدلفة

    ))))USUSUSUS((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / ا�فع من عرفات إ¨ مزدلفة /   /   .تتمة الوقوف بعرفة. 
U   / ر� ا�مار s مسائل.  T   / قص� وأفعال ا�اج يوم العيد�ا�لق وا s مسائل. 
SSSS            ////    ةةةةتتمة الوقوف بعرفتتمة الوقوف بعرفتتمة الوقوف بعرفتتمة الوقوف بعرف....    

 .يبدأ من طلوع الفجر فجر يوم عرفة إ¨ فجر يوم ا^حرقد انفردوا s كون الوقوف  ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة
، فا�نابلة أطول يبدأ من بعد الزوال زوال الشمس يوم عرفة إ¨ طلوع الفجر يوم ا^حرفإنهم يرون أن الوقوف  وأما ا�مهوروأما ا�مهوروأما ا�مهوروأما ا�مهور

 .الشمس فهذا وقت زائد عند ا�نابلة وقتاً s وقت الوقوف، حيث يزيدون من طلوع الفجر إ¨ زوال
إذا علم هذا فإن ا�اج يقف بعرفة إ¨ غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع، فيدفع إ¨ ا�زدلفة ووقت الوقوف يدفع إ¨ 
مزدلفة، وال بد أن يب" �ظة بعد غروب الشمس فلو خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إ¸ها مرة أخرى ذكرنا 

 .دم ألنه ترك واجباً من واجبات ا�جأن عليه 
 !!!!ولكن من وقف ¸ًال فقط ولم يدرك شيولكن من وقف ¸ًال فقط ولم يدرك شيولكن من وقف ¸ًال فقط ولم يدرك شيولكن من وقف ¸ًال فقط ولم يدرك شيئئئئاً من ا^هار فهل عليه اً من ا^هار فهل عليه اً من ا^هار فهل عليه اً من ا^هار فهل عليه ����ء؟ء؟ء؟ء؟

من أدرك عرفات من أدرك عرفات من أدرك عرفات من أدرك عرفات (: قال �ألن ا^Ï " ال نعلم فيه خالفاً "، فقد نص s �ح ا�قنع قال ال دم عليهنقول ليس عليه �ء  
 )بليل فقد أدرك ا�جبليل فقد أدرك ا�جبليل فقد أدرك ا�جبليل فقد أدرك ا�ج

    ....ةةةةا�فع من عرفات إ¨ مزدلفا�فع من عرفات إ¨ مزدلفا�فع من عرفات إ¨ مزدلفا�فع من عرفات إ¨ مزدلف    ////            ////
ويكون s دفعه ، و` ما بy ا�أزمy إ¨ وادي �� ثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه Y طريق مأزمy إ¨ مزدلفةثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه Y طريق مأزمy إ¨ مزدلفةثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه Y طريق مأزمy إ¨ مزدلفةثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه Y طريق مأزمy إ¨ مزدلفة

 Ï^ن يأمر ا^اس فيقول �متحلياً بالسكينة والوقار، فإن اà ن عندما دفع من عرفاتà :)أيها ا^اس السكينة السكينةأيها ا^اس السكينة السكينةأيها ا^اس السكينة السكينةأيها ا^اس السكينة السكينة (
حÂ ال  �عندما خرج شد Y ناقته حÂ أنه شنق القصواء  �رأى فجوًة أ�ع، ف�ن الرسول حÂ وصل إ¨ ا�زدلفة، وÓذا 

يس� العنق فإذا وجد ، �àن رسول اهللا : ويقول أسامة، فإذا وجد فجوًة نَص يعâ Ñرك إ¸ها في�ع s الفجوة، يß با^اس
 .فجوةً نص أي أ�ع ألن العنق انبساط الس�

ٍٍ وÓقامتy وÓقامتy وÓقامتy وÓقامتyإذا وصل إ¨ مزدلفة إذا وصل إ¨ مزدلفة إذا وصل إ¨ مزدلفة إذا وصل إ¨ مزدلفة   .من ìوز X ا�معمن ìوز X ا�معمن ìوز X ا�معمن ìوز X ا�معفيجمع بy ا�غرب والعشاء ، صÎ فيها ا�غرب والعشاء بأذانصÎ فيها ا�غرب والعشاء بأذانصÎ فيها ا�غرب والعشاء بأذانصÎ فيها ا�غرب والعشاء بأذاٍنٍ
وهل وهل وهل وهل ، ف�ن �م رأياً s قضية من لم يصل· مع اإلمام، ألجل إخراج من ال ìوز X ا�مع من ìوز X ا�معمن ìوز X ا�معمن ìوز X ا�معمن ìوز X ا�مع: ا�نابلة يقولونا�نابلة يقولونا�نابلة يقولونا�نابلة يقولون


؟؟؟؟


ي·y أو ال تق ي·y أو ال تق الصالة للمك· ي·y أو ال تق الصالة للمك· ي·y أو ال تق الصالة للمك· 
 الصالة للمك·


 تقتقتقتق
يصح ق
 الصالة، وأنه م(وٌع �م أن يق
وا الصالة، وأن الصالة ق
ها s تلك ا�ناسك نسك من  كما قلنا أنه    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح

 .مناسك ا�ج
السنة باإلÌاع �ن دفع من عرفة إ¨ مزدلفة أال يصç ا�غرب حÂ يصل إ¨ ، فيجمع بy ا�غرب والعشاء قبل حط رحلهفيجمع بy ا�غرب والعشاء قبل حط رحلهفيجمع بy ا�غرب والعشاء قبل حط رحلهفيجمع بy ا�غرب والعشاء قبل حط رحله    

Ìيع ا�جاج أهل  �، وقد تقدم أنه àن يصç معه �لفعله ، وÓقامتy ا�زدلفة، فيجمع بy ا�غرب والعشاء بأذان واحد
 Ï^ذلك األخبار عن ا s عاً، كما جاءÌاً و
 .فيُنتبه �ذا، �مكة وغ�هم ق
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_  s العشاء، �ا Îا�غرب حط عن رحله ثم أقام الصالة ثم ص Îيك ا�مال، فإذا صöفيها قبل حط رحله وقبل ت çفيص s العشاء، �ا Îا�غرب حط عن رحله ثم أقام الصالة ثم ص Îيك ا�مال، فإذا صöفيها قبل حط رحله وقبل ت çفيص s العشاء، �ا Îا�غرب حط عن رحله ثم أقام الصالة ثم ص Îيك ا�مال، فإذا صöفيها قبل حط رحله وقبل ت çفيص s العشاء، �ا Îا�غرب حط عن رحله ثم أقام الصالة ثم ص Îيك ا�مال، فإذا صöفيها قبل حط رحله وقبل ت çفيص
قيمت الصالة فصÎ ا�غرب ثم أناخخخخ Z إنسان بع�ه s م�X ثم أقيمت العشاء فصالها Z إنسان بع�ه s م�X ثم أقيمت العشاء فصالها Z إنسان بع�ه s م�X ثم أقيمت العشاء فصالها Z إنسان بع�ه s م�X ثم أقيمت العشاء فصالها    ثمثمثمثم((((الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح 

ُ
قيمت الصالة فصÎ ا�غرب ثم أناأ
ُ
قيمت الصالة فصÎ ا�غرب ثم أناأ
ُ
قيمت الصالة فصÎ ا�غرب ثم أناأ
ُ
وقال شيخ اإلسالم ، )أ

فإذا وصل إ¨ ا�زدلفة صÎ ا�غرب قبل تöيك ا�مال إن أمكن، ثم إذا بر{ها صلوا العشاء، وÓن أخر العشاء : "ابن تيمية
 ."ولم يßه ذلك

 .رك السنة و أجزأته صالتهفإن صÎ ا�غرب s طريق فقد ت
 تأخر ا�واصالتتأخر ا�واصالتتأخر ا�واصالتتأخر ا�واصالت ينتبه إ¨ مسألةينتبه إ¨ مسألةينتبه إ¨ مسألةينتبه إ¨ مسألة 
و` السيما s هذا الع
 وشدة الزحام، فأحياناً قد تتأخر السيارات من الزحام وال تصل إ¨ مزدلفة إال s وقت متأخر،  

، وقد تتأخر السيارة لوصو�ا إ¨ فبعض ا^اس هدانا اهللا وÓياهم ñد أنه ال يريد أن يصç ا�غرب والعشاء Ìعاً إال s مزدلفة
فينتبه �ذا، فينتبه ا�اج فإذا خ� خروج وقت صالة ، مزدلفة إ¨ بعد منتصف الليل فيفوت وقت صالة ا�غرب والعشاء

إذ قد يصل إ¨ مزدلفة بعد خروج الوقت و¯ هذا ، العشاء فإنه يصç ولو àن s الطريق، وال ينتظر حÂ يصل إ¨ مزدلفة
 .إش�ل

 .))))خذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككمخذوا عÑ مناسككم(: قد بات بها وقال �ألن ا^Ï  وجوباً وجوباً وجوباً وجوباً فإذا وصل إ¨ مزدلفة وصÎ فيها ا�غرب والعشاء بات فيها فإذا وصل إ¨ مزدلفة وصÎ فيها ا�غرب والعشاء بات فيها فإذا وصل إ¨ مزدلفة وصÎ فيها ا�غرب والعشاء بات فيها فإذا وصل إ¨ مزدلفة وصÎ فيها ا�غرب والعشاء بات فيها 
استأذنته أم سلمة ر� اهللا عنها وأرضاها فأذن  �ألن ا^Ï ، وX ا�فع من مزدلفة قبل أن يدفع اإلمام بعد منتصف الليلوX ا�فع من مزدلفة قبل أن يدفع اإلمام بعد منتصف الليلوX ا�فع من مزدلفة قبل أن يدفع اإلمام بعد منتصف الليلوX ا�فع من مزدلفة قبل أن يدفع اإلمام بعد منتصف الليل _

 .متفق عليه )s ضعفة أهل مزدلفة إ¨ م«s ضعفة أهل مزدلفة إ¨ م«s ضعفة أهل مزدلفة إ¨ م«s ضعفة أهل مزدلفة إ¨ م« � كنت فيما قدم ا^Ïكنت فيما قدم ا^Ïكنت فيما قدم ا^Ïكنت فيما قدم ا^Ï(: ن عباسويقول اب، �ا وÍنت امرأةÜًً ثبطة
، حيث ترك واجباً من واجبات ا�ج ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، فا�فع قبل منتصف الليل ال يسوغ 

ن ومن به عذر ومن خ� بل ا�(وع أن يدفع بعد منتصف الليل إن àن من أهل األعذار àلنساء والضعاف والصبيا
    .فوات الرفقة فله أن يدفع بعد منتصف الليل

أما من ليس X عذر فا�(وع s حقه أن يبأما من ليس X عذر فا�(وع s حقه أن يبأما من ليس X عذر فا�(وع s حقه أن يبأما من ليس X عذر فا�(وع s حقه أن يب"""" إ¨ أن يطلع الفجر ا6ا® ويصs ç مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر اهللا  إ¨ أن يطلع الفجر ا6ا® ويصs ç مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر اهللا  إ¨ أن يطلع الفجر ا6ا® ويصs ç مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر اهللا  إ¨ أن يطلع الفجر ا6ا® ويصs ç مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر اهللا 
، ثم يتحرك إ¨ م« ل�، ثم يتحرك إ¨ م« ل�، ثم يتحرك إ¨ م« ل�، ثم يتحرك إ¨ م« ل����� Ìرة  Ìرة  Ìرة  Ìرة ويذكر اهللا عز وجل s ا�شعر ا�رام، ويكc من ا�?ء واالستغفار واإلنابة حÂ يسفر جداويذكر اهللا عز وجل s ا�شعر ا�رام، ويكc من ا�?ء واالستغفار واإلنابة حÂ يسفر جداويذكر اهللا عز وجل s ا�شعر ا�رام، ويكc من ا�?ء واالستغفار واإلنابة حÂ يسفر جداويذكر اهللا عز وجل s ا�شعر ا�رام، ويكc من ا�?ء واالستغفار واإلنابة حÂ يسفر جدا

    ....أما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليلأما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليلأما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليلأما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليل، ، ، ، العقبةالعقبةالعقبةالعقبة
 .رخص للسقاة والر?ة أن ال يبيتوا s مزدلفة �وأيضا ينتبه إ¨ من àن قائماً Y مصالح ا�جاج فإن الرسول 

X أن يغادر مزدلفة إال بعد منتصف الليل إن  أما من àنت أحواX ?دية وليس X أي ارتباط بمصالح ا�جاج؛ فإنه ال يسوغ
àن من أهل األعذار، أما إن àن من غ� أهل األعذار فال يغادر مزدلفة إال بعد طلوع الفجر، فيصs ç مزدلفة الفجر 

ا خالف ا�({s y هذ �وÓذا أسفر جدا !در مزدلفة وال ينتظر حÂ تطلع الشمس، فإن الرسول ، ويدعو حÂ يسفر جدا
وÍن ا�({ون يغادرون قبل الغروب، و!در مزدلفة قبل طلوع الشمس وÍن ا�({ون ، فغادر عرفات بعد غروب الشمس

 .¸نتقلوا من مزدلفة إ¨ م«" كيما نغ�أ�ق ثب� : "ال يدفعون من مزدلفة إ¨ م« إال بعد طلوع الشمس ف�نوا يقولون
 .جدا توجه إ¨ م« ل�� ا�مرات فإذا صÎ الفجر s مزدلفة ود? حÂ يسفر

 واجباً فعليه إ¨ أن من لم يصل إ¨ مزدلفة إال بعد طلوع الفجر فقد فاته الوقوف s مزدلفة، وبا�ا� يكون  ينتبهينتبهينتبهينتبه
ً
 واجباً فعليه ترك نس�
ً
 واجباً فعليه ترك نس�
ً
 واجباً فعليه ترك نس�
ً
ترك نس�

أما إن وصل قبل طلوع الفجر ولو �ظة كما حصل لعروة بن ا�ßس الطا� فإن حجه صحيح وال �ء عليه حيث  ،ا�ما�ما�ما�م
من أدرك صالتنا هذه وÍن قد وقف من أدرك صالتنا هذه وÍن قد وقف من أدرك صالتنا هذه وÍن قد وقف من أدرك صالتنا هذه وÍن قد وقف (، �: فقال، وسأX هل من حج �الصالة عروة الصحا� ر� اهللا عنه مع ا^Ï  أدرك

 .فهذا ال دم عليه ،)s عرفات ساعة من ¸ل أو نهار فقد تم حجه وقs عرفات ساعة من ¸ل أو نهار فقد تم حجه وقs عرفات ساعة من ¸ل أو نهار فقد تم حجه وقs عرفات ساعة من ¸ل أو نهار فقد تم حجه وق���� تفثه تفثه تفثه تفثه
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إ¸ها قبل الفجر فال دم أيضا و{ذا إن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل و?د إ¸ها و{ذا اندفع من مزدلفة قبل الليل و?د 
 .عليه

وهو جبل صغ� من مزدلفة وال يلزم أن يذهب إ¨ هذا ا�بل اuي  فإن أصبح بها صÎ الصبح بغلس ثم أفإن أصبح بها صÎ الصبح بغلس ثم أفإن أصبح بها صÎ الصبح بغلس ثم أفإن أصبح بها صÎ الصبح بغلس ثم أ6666 ا�شعر ا�رام ا�شعر ا�رام ا�شعر ا�رام ا�شعر ا�رام 
وا�شعر وا�شعر وا�شعر وا�شعر ، ، ، ، ا�زدلفةا�زدلفةا�زدلفةا�زدلفة----وقفت ها هنا وÌع وقفت ها هنا وÌع وقفت ها هنا وÌع وقفت ها هنا وÌع (: قال �فليس بالßورة فإن الرسول  -مسجد ا�شعر-أنشئ عليه اآلن ا�سجد 

سø بذلك ألنه من عالمات ا�ج، ف�قاه أو ، �فا�بل الصغ� اuي وقف عليه ) وقفت ها هنا وÌع *ها موقفوقفت ها هنا وÌع *ها موقفوقفت ها هنا وÌع *ها موقفوقفت ها هنا وÌع *ها موقف    ----ا�راما�راما�راما�رام
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما {يقف عنده وÚمد اهللا ويكöه ويهلله ويقرأ اآليتان 

ْ
َمْشَعِر ا�

ْ
 اهللا¶ ِعنَد ال

ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما  فَاْذُكُروا

ْ
َمْشَعِر ا�

ْ
 اهللا¶ ِعنَد ال

ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما  فَاْذُكُروا

ْ
َمْشَعِر ا�

ْ
 اهللا¶ ِعنَد ال

ْ
ََراِم َواْذُكُروهُ َكَما  فَاْذُكُروا

ْ
َمْشَعِر ا�

ْ
 اهللا¶ ِعنَد ال

ْ
ٍٍ فَاْذُكُروا ْن َعَرفَاٍتٍ فَْضتُم م·

َ
ْن َعَرفَاتفَإَِذا أ فَْضتُم م·
َ
ْن َعَرفَاتفَإَِذا أ فَْضتُم م·
َ
ْن َعَرفَاتفَإَِذا أ فَْضتُم م·
َ
فَإَِذا أ

yَ َهَداَهَداَهَداَهَداككككُ ُ ُ ُ 
·
yَ ل
·
yَ ل
·
yَ ل
·
آآآآل ن َقبِْلِه لَِمَن الض¶ ن َقبِْلِه لَِمَن الض¶ْم َوÓِن ُكنتُم م· ن َقبِْلِه لَِمَن الض¶ْم َوÓِن ُكنتُم م· ن َقبِْلِه لَِمَن الض¶ْم َوÓِن ُكنتُم م· ٌٌ ر¶ِحيم ر¶ِحيم ر¶ِحيم ر¶ِحيمٌٌٌٌ    ))))SSSS����þþþþ((((ْم َوÓِن ُكنتُم م· ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ  اهللا¶ إِن¶ اهللا¶ لللَلُفورَ

ْ
̂¶اُس َواْستَْغِفُروا فَاَض ا

َ
 ِمْن َحيُْث أ

ْ
ِفيُضوا

َ
 اهللا¶ إِن¶ اهللا¶ ُعم¶ أ

ْ
̂¶اُس َواْستَْغِفُروا فَاَض ا

َ
 ِمْن َحيُْث أ

ْ
ِفيُضوا

َ
 اهللا¶ إِن¶ اهللا¶ ُعم¶ أ

ْ
̂¶اُس َواْستَْغِفُروا فَاَض ا

َ
 ِمْن َحيُْث أ

ْ
ِفيُضوا

َ
 اهللا¶ إِن¶ اهللا¶ ُعم¶ أ

ْ
̂¶اُس َواْستَْغِفُروا فَاَض ا

َ
 ِمْن َحيُْث أ

ْ
ِفيُضوا

َ
 .}ُعم¶ أ

  Ï^حديث جابر ا s يسفر جدا لِما ورد Âأسفر جدا، لكن  �فيدعو ح Âيغادر قبل لم يزل واقفا عند ا�شعر ا�رام ح
 .أن تطلع الشمس

    ....فإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويلÏ ويستغفر اهللا ويدعوهفإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويلÏ ويستغفر اهللا ويدعوهفإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويلÏ ويستغفر اهللا ويدعوهفإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويلÏ ويستغفر اهللا ويدعوه
، وهو وادي بy مزدلفة وم« أ����ع،ع،ع،ع، ، وهو وادي بy مزدلفة وم« أ· ، وهو وادي بy مزدلفة وم« أ· ، وهو وادي بy مزدلفة وم« أ· وهذا الوادي هو اuي يقال أنه اuي أصيب فيه أبرهة وادي ُ�َ�· و�ذا  فإذا بلفإذا بلفإذا بلفإذا بلغغغغ ُ�َ ُ�َ ُ�َ ُ�َ����·

�ا أ6 بطن ُ�َ�· حرك  �ر إن àن ماشيا وÓال حرك دابته ب�عة ألن ا^Ï ُ�ع اإل�اع فيه،في�ع فيه قدر رمية ا�ج
قليًال كما s حديث جابر، وأخذ ا�� أي ح� ا�مار من حيث شاء، و�ذا nطئ ا^اس فيأخذوا ح� ا�مار من 

مار تُلتقط من أي م�ن، مزدلفة فإنهم بمجرد وصو�م إ¨ مزدلفة ينهمكون Ì sع ا�مار، وهذا غ� م(وع، ألن ا�
� من أي م�ن من أي م�ن من أي م�ن من أي م�ن���وÍن ابن عمر ر� اهللا عنهما وأرضاهما يأخذ ا�� من Ìٍَُع ويلتقطها من مزدلفة وفعله  ويأخذ ا�ويأخذ ا�ويأخذ ا�ويأخذ ا�

� من أي م�ن من أي م�ن من أي م�ن من أي م�نوأيضا سعيد بن جب� ر ه اهللا، ���    . . . . لكن الصحيح كما قلنا أنه يلكن الصحيح كما قلنا أنه يلكن الصحيح كما قلنا أنه يلكن الصحيح كما قلنا أنه يCCCCود من ا�ود من ا�ود من ا�ود من ا�
UUUU            ////    ر���� ا�مار ا�مار ا�مار ا�مار s رمسائل s رمسائل s رمسائل s مسائل....    
وال أحداً من الصحابة من غ�  �، فإذا وصل إ¨ م« فال يبدأ ب�ء قبل الر�، ولم يثبت أخذ ا^Ï ««««الرالرالرالر���� هو âية م هو âية م هو âية م هو âية م ــــ

فما يفعله ا^اس من تزاحم Y أخذ ا�� من مزدلفة �ل نظر، بل الصحيح أنه يؤخذ من أي م�ن والرسول أخذها ، م«
�ا àن s طريقه إ¨ م« أمر ابن  �ورد أن الرسول ، ة من م«من م« والصحابة رضوان اهللا عليهم أخذوا وا�قطوا ا�جار

عباس أن يلتقط ا�جارة X، ولم يأمره ¸ًال عندما نزل إ¨ مزدلفة أن يلتقط ا�جارة، بل أمره عندما àن s طريقه إ¨ م«، 
 .ولو ا�قطها من مزدلفة فال حرج لفعل ابن عمر ر� اهللا عنهما وأرضاهما

 �Z واحدة حجم ا�صاة ال§ ، ، وعدد ا�� اuي ير� به فيأتون با�جارة سبعون حصاة للجمار Ìيعاً فيلتقط ا�
وأصغر من اJندق، أي بمقدار األنملة تقريباً كح� اmذف اuي  -اJليلة–ير� بها يقول العلماء ` أكö من ا�مص 

 .فال تكون كب�ة وال تكون صغ�ة جدا، يُرI به ويُقذف به
أيضا ال ي(ع غسله، فبعض ا^اس يغسل ا�� ال ي(ع غسله إال إن àن وجد عليه شيئاً أو التساخه و{ذا فيغسل ال 

� .لعبادة الر�، وÓنما إلزالة ما عليه من قذى، فال ي(ع غسل ا�
 ïا يç مكة، فيتوجه إ¨ Ìرة وÌرة العقبة با�ناسبة ` خارج م«، و` âد م«، فإذا وصل إ¨ م« يتوجه إ¨ Ìرة العقبة 

العقبة وìعل م« Y يمينه واJيت Y يساره ثم ير� Ìرة العقبة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقذفها واحدة تلو 
اهللا أكö عند Z حصاة، وال يرميها Ìلة واحدة، فلو ، اهللا أكö، اهللا أكö: األخرى، رافعاً يده حÂ يرى بياض إبطه ويقول

 .رماها Ìلة واحدة حسبت X حصاة واحدة
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أيضاً ال ìزئ X حÂ أن يضع ا�جر Y ا�وض Úطه حطاً، فهذا ليس بر�، بل يرفع يده ا¸مy حÂ يرى بياض اإلبط 
 Ï^يساره ألن ابن مسعود ر� اهللا عنه �كما فعل ا Y يمينه ومكة Y »عل مì هذا ا��ن، قلنا s وير� العقبة ،

، وأرضاه رs I هذا ا�وضع وقال ها هنا رI اuي أنزلت عليه اJقرة، ف�� بهذه الصفة ويكö كما قلنا مع Z حصاة
 ".ا? اجعله حجاً مöوراً وسعياً مشكورا وذنباً مغفورا: "ويقول

عندما رI رI ، �ن الرسول وال ìزئ الر� بغ� ا��، فلو رI مثًال بذهب أو جوهر أو حديد و¦و ذلك فال ي(ع، أل 
رI وقال �أخذوا عÑ مناسككم فنحن نقت
 Y ما ورد عن رسول  �با�� فال يسوغ �ء من ذلك،  أيضاً والرسول 

 .s الر�، �اهللا 
ألنها أيضا من العلماء من يقول ال ìزئ الر� با�جر ال§ سبق الر� بها، فلو رI با�� فال ير� بها مرة أخرى، يقول 

استعملت s عبادة فال تستعمل s عبادة مرة ثانية، ويشبهونها با�اء ا�ستعمل فإن ا�اء ا�ستعمل فيه الطهارة وغ� طهارة أو 
استخدم ماء s وضوء فالقطرات ا�ستخدمة s الوضوء لو Ìعت s إناء ثم أريد االغتسال والوضوء بها مرة أخرى يقولون 

    . . . . بلةبلةبلةبلةعند ا�ناعند ا�ناعند ا�ناعند ا�ناسلبت طهوريته 
لكن إن تي� X أن يأخذ حجراً غ� مستعمل فهو األو° خروجاً من اmالف، لكن لو رI ، والصحيح أنه ال حرج s ذلكوالصحيح أنه ال حرج s ذلكوالصحيح أنه ال حرج s ذلكوالصحيح أنه ال حرج s ذلك

 . �جر مستعمل فإنه ìزئه ذلك Y الصحيح من أقوال أهل العلم
القبلة و{ما قلنا ي(ع X أن وال يقف عند Ìرة العقبة، فإذا رماها ال يقف عندها لضيق ا��ن، يستبطن الوادي ويستقبل 

كما هو اآلن s األحواض ا�وجودة ، ير� Y جانب األيممن، فإذا وقعت ا�صاة خارج ا�رI ثم تدحرجت إ¸ه أجزأته
 .حا¸اً ال§ عملت أدوار متعددة فإن الر� فيها �زٌئ بإذن اهللا عز وجل

ير� Ìرة العقبة فإنه يقطع ا�لبية عند ال(وع s ر� Ìرة العقبة نبهنا Y ا�لبية s عرفات و¯ مزدلفة، فإذاً قبل أن 
    ....وهذا هو مذهب أوهذا هو مذهب أوهذا هو مذهب أوهذا هو مذهب أ���� حنيفة والشاف� وÌاه� أهل العلم حنيفة والشاف� وÌاه� أهل العلم حنيفة والشاف� وÌاه� أهل العلم حنيفة والشاف� وÌاه� أهل العلم، يقطع ا�لبية

 .أخرجه s الصحيحy )لم يزل يلÏ حÂ رلم يزل يلÏ حÂ رلم يزل يلÏ حÂ رلم يزل يلÏ حÂ رÌ IIIIرة العقبة Ìرة العقبة Ìرة العقبة Ìرة العقبة � أن ا^Ïأن ا^Ïأن ا^Ïأن ا^Ï(فيقطع ا�لبية لقول الفضل بن عباس 
تي� ووصل إ¨ ا�مرة مبكراً فهذا ا�(وع، أن يرميها بعد طلوع الشمس ألن جابر  وير� ندباً بعد طلوع الشمس إن

 .أخرجه اإلمام مسلم) يريريرير���� ا�مرة ض ا�مرة ض ا�مرة ض ا�مرة ض#### يوم ا^حر وحده يوم ا^حر وحده يوم ا^حر وحده يوم ا^حر وحده، � رأيت رسول اهللارأيت رسول اهللارأيت رسول اهللارأيت رسول اهللا(: ر� اهللا عنه يقول
اuي  �ا�راد ا^Ï راجع ¸وم ا^حر أي ليس "وحدهوحدهوحدهوحده"ف�مة ، فدل Y أفضلية رميها بعد طلوع الشمس يوم ا^حر ال غ� 

ير� وحده، وÓنما أنه رÌ Iرة العقبة يوم ا^حر وحده يعÑ يوم ا^حر، فمع« أن ا¸وم ا6ا® اuي هو يوم ا�ادي ع( 
وحده يعÑ ليس معه أحداً من  �بعد الزوال، فهذا مراد جابر، وليس ا�راد أنه رماها الرسول  �وا6ا® ع( رI الرسول 

 .ا�راد أنه فقط خصص هذا ا¸وم بر� ا�مرة بعد طلوع الشمس ض# ا^اس، ال بل
 Ï^ذلك �أيضا روى ابن عباس أنه رأى ا s ا�مرة والرا� راكب فال حرج Iوز أن تُرìرة العقبة ماشياً، وÌ Iر. 

بعد منتصف الليل؛ فإذا ìزئ رÌ Iرة العقبة بعد منتصف الليل ¸لة ا^حر فاuين قلنا رخص �م يدفعوا من مزدلفة 
 هل نقول يمكثون حÂ تطلع الشمس أو �م أن يرموا؟هل نقول يمكثون حÂ تطلع الشمس أو �م أن يرموا؟هل نقول يمكثون حÂ تطلع الشمس أو �م أن يرموا؟هل نقول يمكثون حÂ تطلع الشمس أو �م أن يرموا؟ذهبوا إ¨ م« 

الصحيح أن �م أن يرموا Ìرة العقبة بعد منتصف الليل، ورميها بعد منتصف الليل �زئ، ألنه رخص �م لعجزهم الصحيح أن �م أن يرموا Ìرة العقبة بعد منتصف الليل، ورميها بعد منتصف الليل �زئ، ألنه رخص �م لعجزهم الصحيح أن �م أن يرموا Ìرة العقبة بعد منتصف الليل، ورميها بعد منتصف الليل �زئ، ألنه رخص �م لعجزهم الصحيح أن �م أن يرموا Ìرة العقبة بعد منتصف الليل، ورميها بعد منتصف الليل �زئ، ألنه رخص �م لعجزهم 
لع الفجر وصلوا الفجر s مزدلفة فإن ا^اس إذا ط ،وضعفهم فكذلك رخص �م s رميها حÂ ال يزا وا عموم ا^اسوضعفهم فكذلك رخص �م s رميها حÂ ال يزا وا عموم ا^اسوضعفهم فكذلك رخص �م s رميها حÂ ال يزا وا عموم ا^اسوضعفهم فكذلك رخص �م s رميها حÂ ال يزا وا عموم ا^اس

 Ï^ذلك، فقد ورد عن ا s يريد أن ير�، فرخص للضعفة يرمون بعد منتصف الليل وال حرج Zٌ »إ¨ م yتزا وا متوجه
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يعÑ مضت إ¨ اJيت وطافت طواف ) أمر أم سلمة ¸لة ا^حر فرمت Ìرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتأمر أم سلمة ¸لة ا^حر فرمت Ìرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتأمر أم سلمة ¸لة ا^حر فرمت Ìرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتأمر أم سلمة ¸لة ا^حر فرمت Ìرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت( �
: قالت. نعم: هل !ب القمر؟ قال موالها عبد اهللا: "ء نزلت Ì sع عند مزدلفة فقامت تصç ثم قالتاإلفاضة، وألن أسما

، يا هنيتاه ما أرانا إال قد غلسنا: فقالت، فارâلوا فارâلنا ومشينا حÂ رمينا ا�مرة ثم رجعت فصلت الصبح s م��ا
ِذَن للضعفاء �قالت يا بÑ إن رسول اهللا 

َ
 .متفق عليه" أ

فمن !در مزدلفة بعد منتصف الليل يسوغ X أن ير� ، تدل هذه األحاديث Y جواز الر� قبل طلوع الفجر يوم ا^حر
 .لألحاديث الواردة

فإن غربت شمس يوم األض# قبل رميه رs I الغد بعد الزوال، ويكون قضاء حيث لم يتي� X الر� صبحاً ف�ميها بعد 
 .الزوال

فينحر ا�دي وجوباً إذا àن متمتعاً أو قارناً، فا�دي ، ة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن Úلقة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن Úلقة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن Úلقة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن Úلقثم إذا رثم إذا رثم إذا رثم إذا رÌ IIIIر Ìر Ìر Ìر
s حق القارن وا�تمتع واجب، أو Y سبيل ا�طوع إن àن مفرداً، فا�دي s حق ا�فرد Y سبيل ا�طوع، فإن لم يكن 

 .وÓذا ¦ر ا�دي فرقه Y مساكy ا�رم، يه واجب ُسن X أن يتطوع بهمعه هدي وعليه واجب اشfاه، وÓن لم يكن عل
فإذاً ا�(وع يوم العيد وأفعال يوم العيد أنه يتوجه إ¨ Ìرة العقبة ف�ميها بسبع حصيات، ثم يذهب وينحر هديه، ثم  

Jيت ¸طوف باJحلل األول، ويتنظف ويغتسل ويتطيب، ثم يتوجه إ¨ ا�لق، ثم يتحلل اÚ ديث ?ئشة� ، Gيت وهو �ل
أو كما ورد )وإلحالX حy أحل قبل أن يطوف باJيتوإلحالX حy أحل قبل أن يطوف باJيتوإلحالX حy أحل قبل أن يطوف باJيتوإلحالX حy أحل قبل أن يطوف باJيت، ، ، ، إلحرامه حy أحرمإلحرامه حy أحرمإلحرامه حy أحرمإلحرامه حy أحرم � طيبت رسول اهللاطيبت رسول اهللاطيبت رسول اهللاطيبت رسول اهللا( :قالت، ر� اهللا عنها

 .عنها ر� اهللا عنها وأرضاها
TTTT            ////    قص� وأفعال ا�اج يوم العيد�ا�لق وا s قص� وأفعال ا�اج يوم العيدمسائل�ا�لق وا s قص� وأفعال ا�اج يوم العيدمسائل�ا�لق وا s قص� وأفعال ا�اج يوم العيدمسائل�ا�لق وا s مسائل....    
فيستقبل القبلة وهو s حالة ا�لق ألنها عبادة، ويأمر حالقاً  ة وÚلق شعرهة وÚلق شعرهة وÚلق شعرهة وÚلق شعرهيُ(ع X أن يستقبل القبليُ(ع X أن يستقبل القبليُ(ع X أن يستقبل القبليُ(ع X أن يستقبل القبلفبعد أن ينحر هديه  

ََراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمنyَِ {: وا�لق هنا أفضل من ا�قص� ألن اهللا عز وجل قال، أن يبدأ بشقه األيمن
ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� yَََِراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمن

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� yَََِراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمن

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ� yَََِراَم إِن َشاء اهللا¶ُ آِمن

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
َْدُخلُن¶ ال َ�

ينَ  ِ
ينَ · ِ
ينَ · ِ
ينَ · ِ
·



ِقyَ ُرُؤوَسُكْم َوُمَق

·
ِقyَ ُرُؤوَسُكْم َوُمَقُ�َل
·
ِقyَ ُرُؤوَسُكْم َوُمَقُ�َل
·
ِقyَ ُرُؤوَسُكْم َوُمَقُ�َل
·
رحم اهللا ا�حلقy ثالث مرات و¯ الرابعة قال رحم اهللا ا�حلقy ثالث مرات و¯ الرابعة قال رحم اهللا ا�حلقy ثالث مرات و¯ الرابعة قال رحم اهللا ا�حلقy ثالث مرات و¯ الرابعة قال (: قال، ��حلقy والرسول فابتدأ با ،}ُ�َل


ينينينين


 ).وا�قوا�قوا�قوا�ق
ومن Jد رأسه أو ظفره أو عقصه، فال بد أيضا أن ، ولو ق
 أجزأه، لكن هنا إذا ق
 فعليه أن يعم ا�قص� Ìيع شعره

ء و{ذا لو نتفه فإنه ìزئه، أو أزاX بما يس( Úلق أو يق
، وبأي �ء ق
 شعره أجزأه، سواًء بمقص أو بموس أو بأي �
 .با^ورة، ف� هذا سائغ ألنه قصد إزالة الشعر

، فال تت�ف أما بالنسبة للمرأة فتق
 من شعرها قدر أنملة فأقل، السنة ` ا�لق أو ا�قص� طبعاً بالنسبة للرجللكن 
s حديث ابن عباس  )الرجال باللالرجال باللالرجال باللالرجال بالل#### والنساء باuوائب والنساء باuوائب والنساء باuوائب والنساء باuوائب(: تقول àنت ?ئشة، زيادة Y ذلك ألن ا�رأة مأمورة بإكرام شعرها


 من Z قرن أنملة أو أقل من Z قرن أنملة أو أقل من Z قرن أنملة أو أقل من Z قرن أنملة أو أقل(: ر� اهللا عنهما يرفعه


 .)ليس Y النساء حلق إنما Y النساء ا�قص� فتقليس Y النساء حلق إنما Y النساء ا�قص� فتقليس Y النساء حلق إنما Y النساء ا�قص� فتقليس Y النساء حلق إنما Y النساء ا�قص� فتق

 فقد ، وسن �ن حلق أو ق
 أخذ ظفر وشارب و?نة وÓبط، ثم إذا رI وحلق وقوالعبد هنا أيضا ال Úلق إال بإذن سيده

 .حل Z X �ء àن �ظوراً لإلحرام إال النساء، فهذا ا�حلل األول
ا�حلل عندنا âللy بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة هناك âللy، فإذا !در الشخص مزدلفة عنده أفعال يفعلها، وتلك 

و{ذا القارن وا�فرد إن لم يقدموا و{ذا القارن وا�فرد إن لم يقدموا و{ذا القارن وا�فرد إن لم يقدموا و{ذا القارن وا�فرد إن لم يقدموا     والس� بالنسبة للمتمتع،والس� بالنسبة للمتمتع،والس� بالنسبة للمتمتع،والس� بالنسبة للمتمتع،، ، ، ، وطواف اإلفاضةوطواف اإلفاضةوطواف اإلفاضةوطواف اإلفاضة، ، ، ، وا�لق أو ا�قص�وا�لق أو ا�قص�وا�لق أو ا�قص�وا�لق أو ا�قص�، ، ، ، رررر���� ا�مرة ا�مرة ا�مرة ا�مرةاألفعال ` 
 ....س� ا�ج بعد طواف القدومس� ا�ج بعد طواف القدومس� ا�ج بعد طواف القدومس� ا�ج بعد طواف القدوم
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Úل Z X �ء حÂ  وÓذا فعل ا6الثة *ها فقد âلل âلًال àمالً ، فعل اثنy من ثالثة فقد حل Z X �ء إال النساءفإذا 
وا�با�ة، ،  النساء من الوطءفهذا نقول إذا رI وحلق أو ق
 فقد حل Z X �ء àن �ظوراً s اإلحرام إال، النساء

إذا رميتم إذا رميتم إذا رميتم إذا رميتم (: والقبلة، واللمس بشهوة، وعقد ا^�ح، وما إ¨ ذلك �ا ورد عن ?ئشة ر� اهللا عنها وأرضاها أنها قالت
 )وحلقتم فقد حل لكم الطيب وا6ياب ووحلقتم فقد حل لكم الطيب وا6ياب ووحلقتم فقد حل لكم الطيب وا6ياب ووحلقتم فقد حل لكم الطيب وا6ياب وEEEE    ����ء إال النساءء إال النساءء إال النساءء إال النساء

والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح إن بعض العلماء يرى أنه إطالق من �ظور، ف، �ن لم Úلق يعتö نس�، وليس إطالقاً من �ظور، وا�لق وا�قص�
 .فمن تر{ها فعليه دم ألنه ترك واجباً من واجبات ا�ج، أنه نسكأنه نسكأنه نسكأنه نسك

وال يلزم �أخ� ا�لق أو ا�قص� عن أيام م« دم ألنه غ� مؤقت بوقت، وال تقديمه Y الر� وا^حر أيضاً فلو أنه حلق 
 ).افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج(، �الرسول : فقال، يصح، �ديث حلقت قبل أن أر�مبا�ة بعد أن أندفع من مزدلفة حلق ف

ما سئل عن  �ف�ن ا^Ï  )افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج(: يقول �وسئل عمن ¦ر قبل أن يطوف ومن طاف قبل أن ير� ف�ن الرسول 
مون وا�جاج Y نسك و¯ هذا تيس� Y األمة، إذ لو اجتمع ا�سل )افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج(: �ء قدم وال أخر يوم العيد إال قال

Y الس�، ولكن تيس�اً Y األمة فرق وأبيح ، ولو اجتمعوا Y الطواف، قد اجتمعوا Y الر� �طم بعضهم بعضاً ، واحد
افعل وال افعل وال افعل وال افعل وال (: ل� حاٍج أن يفعل النسك اuي يرى أنه أسهل وأي� قد بدأ به  فما سئل عن �ء قدم أو أخر ذلك ا¸وم إال قال

 ).حرجحرجحرجحرج
 .وا�حلل ا6ا® بما ب� مع س�، قلنا Úصل ا�حلل األول باثنتy من حلق ور� وطواف و{ما

أنه ي(ع لإلمام أن nطب بم« يوم ا^حر خطبة يفتتحها با�كب�، يعلمهم فيها ا^حر أنه ي(ع لإلمام أن nطب بم« يوم ا^حر خطبة يفتتحها با�كب�، يعلمهم فيها ا^حر أنه ي(ع لإلمام أن nطب بم« يوم ا^حر خطبة يفتتحها با�كب�، يعلمهم فيها ا^حر أنه ي(ع لإلمام أن nطب بم« يوم ا^حر خطبة يفتتحها با�كب�، يعلمهم فيها ا^حر ثم Y مذهب ا�نابلة يرون 
رواه أبو رواه أبو رواه أبو رواه أبو ) ) ) ) ق يعلمهم مناسكهم حÂ بلق يعلمهم مناسكهم حÂ بلق يعلمهم مناسكهم حÂ بلق يعلمهم مناسكهم حÂ بلغغغغ ا�مار ا�مار ا�مار ا�ماربم« فطفبم« فطفبم« فطفبم« فطف، ، ، ، �خطبنا رسول اهللا خطبنا رسول اهللا خطبنا رسول اهللا خطبنا رسول اهللا ((((واإلفاضة والرواإلفاضة والرواإلفاضة والرواإلفاضة والر���� لقول عبد الر ن بن معاذ  لقول عبد الر ن بن معاذ  لقول عبد الر ن بن معاذ  لقول عبد الر ن بن معاذ 

 ....داودداودداودداود
بل ر� ا�مار ` �م كصالة العيد ، ليس بم« صالة عيد: "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية’ بل إن ا�اجة تدعوا Y ذلك

ه اهللا وغ�ه ألن وهذا ا¸وم هو يوم ا�ج األكö قاX غ� واحد من أهل العلم واختاره ابن جرير الطöي ر " ألهل األمصار
فيه تمام ا�ج ومعظم أفعاX، فإنه يفعل فيه الر� وا�لق وا�قص� و¦ر ا�دي والطواف والس�، فلهذا سø يوم ا�ج 

والبن جرير وغ�ه بسند صحيح ) هذا يوم ا�ج األكöهذا يوم ا�ج األكöهذا يوم ا�ج األكöهذا يوم ا�ج األكs)ö ر� ا�مرات  �: األكö، ألن فيه تمام ا�ج ومعظم أفعاX، وقال
 .وأصل هذا ا^ص s الصحيح ،)م ا�ج األكöم ا�ج األكöم ا�ج األكöم ا�ج األكöأليس هذا يوأليس هذا يوأليس هذا يوأليس هذا يو( :قال

    ))))/U/U/U/U((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
        ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / الصفا وا�روة /   / .طواف اإلفاضة yالس� ب. U   / العودة إ¨ م« ور� ا�مار. 
SSSS            ////    طواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضة    

 ا�اج فإن ،بالرجال خاص ا�لق وأن ،ا�قص� �ا �ع أنه ذكرنا للمرأة وبالنسبة ،رأسه وحلق هديه ¦ر من انتù إذا ا�اج
 يعÑ للنساء وبالنسبة ،ا�عتادة مالبسه يلبس ثم ،اإلحرام s يعملها àن ال§ الس0 ويعمل ويتنظف يغتسل أن X ي(ع

 عنها اهللا ر� ?ئشة �ديث ،بالطيب أو با�سك ويتضمخ ،X يباح ا�خيط ا�عتادة همالبس الرجل فيلبس ،الزينة تتجنب
 أن قبل يتطيب � ف�ن) باJيتباJيتباJيتباJيت    يطوفيطوفيطوفيطوف    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    وإلحالXوإلحالXوإلحالXوإلحالÚ،،،،    XرمÚرمÚرمÚرم    حyحyحyحy    إلحرامهإلحرامهإلحرامهإلحرامه � اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    تطيبتطيبتطيبتطيب    àنتàنتàنتàنت    أنهاأنهاأنهاأنها(: رضاهاوأ

 .باJيت يطوف
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 طواف فيطوف، باJيت ¸طوف مكة إ¨ م« من ويذهب ويتطيب ويتنظف فيغتسل ،� فعله كما يفعل أن للحاج في(ع
 .ا�ج أرÍن من ر{ن الطواف وهذا ،ا�ج بطواف ويس( ،الزيارة بطواف ويسمونه ،اإلفاضة بطواف يس(

    طوافطوافطوافطواف    هوهوهوهو    الصدرالصدرالصدرالصدر    طوافطوافطوافطواف    فإنفإنفإنفإن    أصحأصحأصحأصح    وهووهووهووهو    الوداعالوداعالوداعالوداع    طوافطوافطوافطواف    YYYY    الصدرالصدرالصدرالصدر    طوافطوافطوافطواف    يطلقيطلقيطلقيطلق    واJعضواJعضواJعضواJعض الصدرالصدرالصدرالصدر    طوافطوافطوافطواف: اJعض ويسميه
 ....الوداعالوداعالوداعالوداع

 اJيت فيجعل ،سابقا ذكر اuي àلطواف هنا الطواف ويكون ،باJيت فيفيض اإلفاضة طواف ويطوف مكة إ¨ فيذهب
Y يدعوو ،به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا يساره cا�?ء من ويك. 

    للمفردللمفردللمفردللمفرد    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    القدومالقدومالقدومالقدوم    بطوافبطوافبطوافبطواف    وخاصوخاصوخاصوخاص    العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    بطوافبطوافبطوافبطواف    خاصخاصخاصخاص    واالضطباعواالضطباعواالضطباعواالضطباع    الرملالرملالرملالرمل، يرمليرمليرمليرمل    والوالوالوال    يضطبعيضطبعيضطبعيضطبع    الالالال    الطوافالطوافالطوافالطواف    هذاهذاهذاهذا    ssss    أنهأنهأنهأنه    الالالالإإإإ
 ال يرمل وال اإلفاضة فطوا يطوف فإنه قارنا أو مفردا أو متمتعا àن سواء يطوف عندما هنا فا�اج، للقارنللقارنللقارنللقارن    وبالنسبةوبالنسبةوبالنسبةوبالنسبة
 .يضطبع

 وìعل األسود با�جر فيبتدئ ،العمرة طواف أو القدوم طواف السابق الطواف s مثلها للطواف بالنسبة األح�م وبقية
 يستلم و{ذا به مر *ما األسود ا�جر تقبيل Ú Yرص أنه إال، به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا ،ويستدير يساره Y الكعبة

 ومزا ة س0 هذه استالمه أو األسود ا�جر وتقبيل ا¸ما® الر{ن استالم قلنا كما ،يزاحم وال، X تي� إن ا¸ما® {نالر
 الر{ن استالم أو اإلمساك أو ا�جر تقبيل سبيل s ا�سلمy بإخوانه أH ربما ñده ا^اس وبعض ،جدا ومضايقتهم ا^اس
 ا�جيج، إخوانه مضايقة �رم أمر فيه وهذا نمنهم بالضعفة أH وربما ،عليهم ؤثروي ويز هم جدا إخوانه يضايق ا¸ما®

 .uلك فينتبه ،�رم بفعل مسنون Y ا�سلم يتحصل وال مسنون أمر ا�جر وتقبيل ا¸ما® الر{ن واستالم
 إ¨ يذهب ،الطواف ر{ع§ يصç هذا طوافه من انتù وÓذا، به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا أشواط سبعة قلنا كما فيستدير

ُذوا{: اآلية يتلو X تي� إن إبراهيم مقام خلف ِ
¶

ُذوا ِ
¶

ُذوا ِ
¶

ُذوا ِ
 هذا s ا�?ء من يكc ا�?ء s قلنا و{ما }ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ     إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ     َمَقامِ َمَقامِ َمَقامِ َمَقامِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َواَواَواَوا����¶

 يتوب أن اهللا لعل ،وجل عز هللا إ¨ العöات وسكب وا�ßع واالنكسار واإلنابة االستغفار Y وÚرص ،ا�بارك ا�وقف
د، القراءة من أفضل هنا وا�?ء ،أحب بما ويدعو عليه

¶
 انتù إذا    """"حسنةحسنةحسنةحسنة    اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة    و¯و¯و¯و¯    حسنةحسنةحسنةحسنة    ا�نياا�نياا�نياا�نيا    ssss    آتناآتناآتناآتنا    ربناربناربناربنا"""" د?ء Y ويَؤ{

  .األسود وا�جر ا¸ما® الر{ن مابy ا¸ما® الر{ن من
ُذوا {: اآلية وتال ا�قام خلف إ¨ توجه طوافه من انتù فإذا ِ

¶
ُذوا ِ

¶
ُذوا ِ

¶
ُذوا ِ

 s يقرأ خفيفتy ر{عتy وصÎ }ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ ُمَصÎًّ     إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيمَ     َمَقامِ َمَقامِ َمَقامِ َمَقامِ     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ     َواَواَواَوا����¶
َها    يَايَايَايَا    قُْل قُْل قُْل قُْل {: األو° Äف

َ
َهاك Äف
َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
َ�فُِرونَ ال
ْ
َ�فُِرونَ ال
ْ
َحدٌٌٌٌ        اهللا¶ُ اهللا¶ُ اهللا¶ُ اهللا¶ُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     قُْل قُْل قُْل قُْل {: ا6انية و¯ }ال
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َحدأ
َ
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َ
َحدأ
َ
 .ذلك قبل العمرة وطواف القدوم طواف s قلنا كما }أ

 عن يبتعد أنه ا�هم ،تصح صالها م�ن أي s بل ،إبراهيم مقام خلف يصç أن البد أنه اJعض يظن كما بالßورة وليس
 .وÓياهم اهللا هدانا اJعض يفعل كما يضايقهم وال ا^اس مزا ة

 طواف وطافا مكة دخال يكونا لم إن والقارن ا�فرد أن Y أ د اإلمام نصه أن :و`و`و`و`    عليهاعليهاعليهاعليها    ا�نبيها�نبيها�نبيها�نبيه    ينبينبينبينب����    مسألةمسألةمسألةمسألة    هناهناهناهنا _
 أو الزيارة بطواف أتوا القدوم طواف من انتهوا إذا ثم ،برمل للقدوم ايطوف أن ي(ع فإنه وÓال بعرفة الوقوف قبل القدوم
 .ا�ج طواف أو اإلفاضة طواف
 اإلمام نص هذا    """"رملرملرملرمل    بالبالبالبال    للزيارةللزيارةللزيارةللزيارة    طوافطوافطوافطواف    ويكونويكونويكونويكون    ،،،،للزيارةللزيارةللزيارةللزيارة    يطوفيطوفيطوفيطوف    ثمثمثمثم    للقدومللقدومللقدومللقدوم    يطوفيطوفيطوفيطوف    أيضاأيضاأيضاأيضا    ا�تمتعا�تمتعا�تمتعا�تمتع"""" أن ورد ،ا�تمتع و{ذلك

 يقول، اهللا ر هم رجب وابن ا�ين ت� الشيخ اهللا ر ه ا�وفق واختاره قال ذلكذلكذلكذلك    خالفخالفخالفخالف    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ولكنولكنولكنولكن اهللا، ر ه أ د
 "ا�عريف بعد للقدوم يطوفا أن لغ�ه وال للمتمتع يستحب وال" تيمية ابن اإلسالم شيخ

 كمن ،للزيارة واحد طواف ا�(وع بل ،الطواف هذا Y اهللا عبد أبا وافق أحدا أعلم ال": اهللا ر ه ا�وفق اإلمام ويقول
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 القدوم طواف ذكرته اuي àن ولو. آخر اً طواف تذكر فلم هذا، Y د¸ل ?ئشة وحديث ،الصالة وأقيمت ا�سجد دخل
ت ل�نت

¶
 .اهللا ر ه ±مه هذا "عنه يُستغ« ما وذكرت به إال ا�ج يتم ال اuي الر{ن بذكر أخل

 و{ذا ،ةعرف قبل طافا يكونا لم إن �فردوا للقارن بالنسبة القدوم طواف من أ د اإلمام إ¸ه ذهب ما أن Y يدل وهذا
    واحدواحدواحدواحد    طوافطوافطوافطواف    هوهوهوهو    ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    فإنفإنفإنفإن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا، مرجوح قول أنه ؛اإلفاضة طواف قبل القدوم طواف X ي(ع أنه ا�تمتع

 ....اإلفاضةاإلفاضةاإلفاضةاإلفاضة    طوافطوافطوافطواف    وهووهووهووهو    فقطفقطفقطفقط
 ا^حر ¸لة نصف بعد هو يسمونه كما الزيارة أو اإلفاضة لطواف وقت أول -ر{ن هو قلنا و{ما- اإلفاضةاإلفاضةاإلفاضةاإلفاضة    طوافطوافطوافطواف    وقتوقتوقتوقت    وأولوأولوأولوأول

 .ا�مار ر� قبل به ويبدأ اJيت إ¨ يذهب أن X مزدلفة من أفاض إذا
 بعد مكة قدم إذا القدوم طواف يطوف أن X يستحب ال ا�تمتع أن قضية Y أكد قد تيمية ابن اإلسالم شيخ أن وننبه

 بوصوّ  "اإلفاضة قبل ةعرف من رجوعه بعد القدوم طواف يطوف أن للمتمتع يستحب ال" :فقال اهللا ر ه نص، ا�عريف
 .ا�مهور قول هو وقال القول هذا
 وال، بعده لإلفاضة طافوا ثم وسعوا للقدوم طافوا عرفة من رجعوا �ا الصحابة أن أحد يذكر لم" :اهللا ر ه القيم ابن وقال
Ï^أ د اإلمام إ¸ه ذهب فما" قطعا يقع لم هذا � ا s مرجوح قول ا�انب هذا. 

 أن لضعفاءلف الليل وانتصف بمزدلفة وقف فإذا، ا^حر يوم صبيحة الليل منتصف بعد ذكرنا كما اإلفاضة طواف قتو-
 للقارنy بالنسبة ذلك قبل سعوا يكونوا لم إن ويسعوا ،به ويطوفوا اJيت إ¨ يتوجهوا أن و�م ،مزدلفة من يغادروا

 يقول اuي اهللا ر ه تيمية ابن اإلسالم شيخ يراه اuي خالف، الصحيح Y ويسH يطوف فإنه للمتمتع وبالنسبة ،وا�فردين
 .واحد س�ٌ  للمتمتع ìزئ بأنه

 فلو ،عتديُ  فال بعرفات يقف لم من أما ،بعرفات ذلك قبل وقف �ن ا^حر ¸لة نصف بعد اً إذ الزيارة طواف وقت فيكون
 منتصف بعد اإلفاضة طواف يكون أن البد بل ،اطواف يعتö فال بها ووقف عرفات إ¨ ذهب ثم الليل منتصف بعد طاف
 .بعرفة وقف �ن الليل
 عليه متفق )ا^حرا^حرا^حرا^حر    يوميوميوميوم � ا^Ïا^Ïا^Ïا^Ï    أفاضأفاضأفاضأفاض(: قال وأرضاه عنه ر� عمر ابن أن ورد �ا ،العيد يوم s الطواف هذا فعل ويسن
 .اإلفاضة طواف به طافو اJيت إ¨ العيد يوم صبيحة ض# وذهب وتنظف وتطيب حلق هديه ¦ر �ا أنه ذكرنا و{ما

 فيكö الكعبة داخل يدخل أن ذلك، فعل � ا^Ï ألن ،وي(ع هذا تي� إن نواحيه s فيكö اJيت يدخل أن ويستحب----
 .وجل عز اهللا ويدعو ،وجهه تلقاء العمودين بy ر{عتy فيه ويصç بنواحيه

----Xهذا اإلفاضة طواف تأخ� و، X اإلفاضةاإلفاضةاإلفاضةاإلفاضة    طوافطوافطوافطواف    وقتوقتوقتوقت    آخرآخرآخرآخر    ألنألنألنألن م«، أيام عن يؤخره أن    YYYY    لس�    �دد�دد�دد�دد    غ�غ�غ�غ�    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحàلس�àلس�àلس�à 
 أن يرون ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية    فإنفإنفإنفإناً، خالف فيه ألن الت(يق أيام عن يؤخره ال وأيضا ،� با^Ï اقتداء العيدالعيدالعيدالعيد    يوميوميوميوم    بهبهبهبه    يأ¼يأ¼يأ¼يأ¼    أنأنأنأن    األو°األو°األو°األو°    لكنلكنلكنلكن
 .�دد غ� وقته أن يرون فإنهم والشاف�والشاف�والشاف�والشاف�    أ دأ دأ دأ د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أماأماأماأما    ،ا�جة ذي نهاية إ¨ أنه يرى مالكمالكمالكمالك    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام الت(يق، أيام وقته

 العذر عليهن يقع أن 3n فإنه النساء السيما اإلفاضة طواف بفعل يبادر أن با�سلم فاألو° اmالف من خروجا وuلك----
É)يضو الâ فتبادر ،اإلفاضة طواف تطوف أن قبل Âبس ال حâ بس نفسهاâرفقتها و. 
 إال ال�مل ا�حلل يتحلل ال �رما يب" لكنو، آلخره وقت ال ،�دد غ� اإلفاضة طواف أن الصحيح Y أخر لو ولكن
 .به باإلتيان
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    ....الس� بy الصفا وا�روةالس� بy الصفا وا�روةالس� بy الصفا وا�روةالس� بy الصفا وا�روة    ////            ////
    ....متمتعامتمتعامتمتعامتمتعا    àنàنàنàن    إنإنإنإن    وا�روةوا�روةوا�روةوا�روة    الصفاالصفاالصفاالصفا    بyبyبyبy    يسيسيسيسHHHH اإلفاضة طواف من انتù إذا ثم
 القدوم طواف طافا أو مالقدو طواف يطوفا لم àنا وÓن، ذلك فيجزؤهم القدوم طواف بعد سعيا àنا فإن وا�فرد القارن أما

 .اإلفاضة طواف بعد س�ٌ  يلزمهما فإنه يسعيا ولم
Hا�فردين فبعض ،مكة يصال لم أصال أو ،القدوم طواف بعد يسعيا لم الثين وا�فرد والقارن اً إذ ا�تمتع فيس yوالقارن 
 للمفرد بالنسبة الس� ثم دومالق وطواف اJيت إ¨ اuهاب هو األو° لكن سائغ، وهذا، عرفات إ¨ مبا�ة يتوجه

 .بعمرة أصال سيأ¼ للمتمتع وبالنسبة ،والقارن
    ::::سعيانسعيانسعيانسعيان    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    فا�تمتعفا�تمتعفا�تمتعفا�تمتع م(وع ا�ج س� للمتمتع بالنسبة الس� أن قلنا و{ما متمتعامتمتعامتمتعامتمتعا    àنàنàنàن    إنإنإنإن    وا�روةوا�روةوا�روةوا�روة    الصفاالصفاالصفاالصفا    بyبyبyبy    يسيسيسيسHHHH    ثمثمثمثم

    س�س�س�س�    أنهأنهأنهأنه    رأىرأىرأىرأى    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ    فإنفإنفإنفإن    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ    لرأيلرأيلرأيلرأي    خالفاخالفاخالفاخالفا    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،،،،للحجللحجللحجللحج    وس�وس�وس�وس�ٌٌٌٌ        للعمرةللعمرةللعمرةللعمرة    س�س�س�س�ٌٌٌٌ    
 ....اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    مرجوحمرجوحمرجوحمرجوح    وقوXوقوXوقوXوقوX    واحدواحدواحدواحد

 طواف بعد يكون أن وÓما القدوم طواف بعد يكون أن فإما ،واحد س� �قهما الواجب فإن وا�فرد للقارن بالنسبة أما
    .اإلفاضة

 لشيخ خالفا قلنا كما أخرى مرة للحج سHي أن فيجب ،للعمرة àن أوال سعيه ألن متمتعامتمتعامتمتعامتمتعا    àنàنàنàن    إنإنإنإن    وا�روةوا�روةوا�روةوا�روة    الصفاالصفاالصفاالصفا    بyبyبyبy    يسيسيسيسHHHH    ثمثمثمثم
 .اهللا ر ه تيمية ابن اإلسالم

 به ا�طوع يستحب ال الس� ألن الس�، يكرر أن X ي(ع فال وا�فرد للقارن بالنسبة القدوم طواف بعد سà Hن فإن
 أن اJيت دخل إذا X في(ع ا�عتمر لغ� حÂ ي(ع و�ذا àلصالة وهو مستقلة عبادة فإنه الطواف أما، àلطواف فليس
 الطواف أما، به ا�طوع يستحب ال فإنه الس� 	الف، بالطواف وجل عز اهللا إ¨ يتقربو يطوف ،أشواط سبعة يطوف
�مونمونمونمون    أنكمأنكمأنكمأنكم    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالة    أنهأنهأنهأنه(: � ا^Ï عن ورد فكما��� ).بهبهبهبه    تتتتتتتت
 اإلفاضة طواف بطوافه فإنه ،القدوم فطوا بعد وسH ومفردا قارنا àن أو ا�ج س� وسH اإلفاضة طواف ا�اج طاف فإذا

 .النساءالنساءالنساءالنساء    حÂحÂحÂحÂ ����ءءءء    XXXX    ZZZZ    حلحلحلحل    قدقدقدقد يكون وبا�ا� ،ا6ا® ا�حلل âلل قد يكون
 وورد، X �ب �ا أنه معلوم زمزم وماء ،زمزمزمزمزمزمزمزم    ماءماءماءماء    منمنمنمن    ي(بي(بي(بي(ب    أنأنأنأن    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع وسعيه اإلفاضة طواف من انتهائه بعد X ي(ع ثم

    ا�نياا�نياا�نياا�نيا    خ�يخ�يخ�يخ�ي    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    يعطيهيعطيهيعطيهيعطيه    أنأنأنأن    أحبأحبأحبأحب    �ا�ا�ا�ا    ب(بهب(بهب(بهب(به    وينويوينويوينويوينوي    ف(بف(بف(بف(ب    فناولوهفناولوهفناولوهفناولوه    يسقونيسقونيسقونيسقون    وهموهموهموهم    ا�طلبا�طلبا�طلبا�طلب    عبدعبدعبدعبد    بÑبÑبÑبÑ    أأأأ6666    أنهأنهأنهأنه(: � ا^Ï عن
    زمزمزمزمزمزمزمزم    منمنمنمن    ي(بي(بي(بي(ب أن للمسلم في(ع) سقمسقمسقمسقم    وشفاءوشفاءوشفاءوشفاء    طعمطعمطعمطعم    طعامطعامطعامطعام    أنهاأنهاأنهاأنهاوووو    مبار{ةمبار{ةمبار{ةمبار{ة    أنهاأنهاأنهاأنها( ذر أ� حديث s كما زمزم أن وورد ))))واآلخرةواآلخرةواآلخرةواآلخرة
: لرجل قال عباس ابن أن دور فقد، وثوبه بدنه Y ويرُش  ،أضالعه ترتوي حÂ يرتوي بأن :ويتضلعويتضلعويتضلعويتضلع    ،،،،أحبأحبأحبأحب    بمابمابمابما    ويدعوويدعوويدعوويدعو

 في(ب "زمزم ماء من يتضلعون ال أنهم ا�نافقy وبy بيننا ما آية" وأرضاه عنه اهللا ر� ةماج ابن عن وورد "منها تضلع"
 اجعله ا? اهللا بسم: (فيقول وردوردوردورد    بمابمابمابما    ويدعوويدعوويدعوويدعو ثالثا ويتنفس القبلة ويستقبل، وثوبه بدنه Y ويرش ويتضلع زمزم ماء من
 بما ويدعو، )وحكمتك خشيتك منه امأل و قلÏ به واغسل ،داء Z من وشفاء ،وشبعا وريا ،واسعا ورزقا ،نافعا علما ^ا

 .زمزم ماء من االغتسال ي(ع وال أحب،
 هنا بسعيه يفعل هنا الس� بأن وقلنا- والس� الطواف s ود?ئه زمزم من و�به والس� اإلفاضة طواف من انتù إذا ثم

 ويدعو ويسH شد، العلمy إ¨ وصل إذا بأنه ذكرنا و{ما، با�روة وينت� الصفا 4بل يبتدئ ف�W -العمرة s فعل كما
 للمتمتع بالنسبة هذا، أشواط بسبعة أ¼ قد فيكون با�روة وينت� بالصفا يبتدئ، هناك ذكرناها وال§ وردت ال§ باألدعية
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 .القدوم طواف دبع سعيا يكونا لم إن والقارن للمفرد وبالنسبة
UUUU            ////    العودة إ¨ م« ورالعودة إ¨ م« ورالعودة إ¨ م« ورالعودة إ¨ م« ور���� ا�مار ا�مار ا�مار ا�مار....    
 إال ا�(وع، هو هذاف بم«بم«بم«بم«    ا^حرا^حرا^حرا^حر    يوميوميوميوم    ظهرظهرظهرظهر    فيصçفيصçفيصçفيصç    م«م«م«م«    إ¨إ¨إ¨إ¨    والس�والس�والس�والس�    الطوافالطوافالطوافالطواف    بعدبعدبعدبعد    مكةمكةمكةمكة    منمنمنمن    يرجعيرجعيرجعيرجع وسعيه طوافه من انتù إذا ثم
 .وسعها إال نفسا اهللا يكلف فال الزحام دونه حال إن

 ،الظهر بها ¸صç م« إ¨ الوصول من يتمكن حÂ جدا مبكرا يهوسع طوافه من ينت� �يث يبادر أنه ا�(وع ولكن
 .الظهر بها وصÎ م« إ¨ ?د ثم � وسH طاف فإنه � الرسول بفعل اقتداء

 .للمتعجلللمتعجلللمتعجلللمتعجل    و¸لتyو¸لتyو¸لتyو¸لتy    للمتأخرللمتأخرللمتأخرللمتأخر    ¸ا¸ا¸ا¸ا����    ثالثثالثثالثثالث    ،،،،الت(يقالت(يقالت(يقالت(يق    ¸ا¸ا¸ا¸ا����    م«م«م«م«    ssss    فيبيتفيبيتفيبيتفيبيت الت(يق ¸ا� فيها يبيت م« s يمكث ثم
 الت(يق ¸ا� م« s وا�بيت الت(يق أيام ا�مار ر� أنساكه من ب� ويكون �ملال ا�حلل وâلل انتù ويكون
 .أنساكه من ا�تب� هو وهذا ،الوداع وطواف

 سنة، فإنها عرفة ¸لة 	الف واجب هنا م« s وا�بيت ،م« s وجوبا ويبيت ع( ا�ادي ¸لة ويمكث م« إ¨ فيعود
    وقوقوقوق����    حجهحجهحجهحجه    تمتمتمتم    فقدفقدفقدفقد    نهارنهارنهارنهار    أوأوأوأو    ¸ل¸ل¸ل¸ل    منمنمنمن    ساعةساعةساعةساعة    عرفاتعرفاتعرفاتعرفات    ssss    وقفوقفوقفوقف    قدقدقدقد    وÍنوÍنوÍنوÍن    صالتناصالتناصالتناصالتنا    صÎصÎصÎصÎ    منمنمنمن(: الطا� مßس بن عروة �ديث

 ،مßس بن عروة حديث s يورد لم حيث ،سنة القدوم طواف جعلوا و�ذا س0، *ه عرفات قبل ما أن Y فدل) تفثهتفثهتفثهتفثه
 عروة �ديث سننا علوهاج هذه ف�، م« s أن تؤدى وم(وعية م« s ا�اج صالها ال§ الصلوات م« s ا�بيت و{ذا

 لقوX الوجوب سبيل Y فإنه رجوعه فبعد هنا أماء، � عليه يوجب ولم )تفثهتفثهتفثهتفثه    وقوقوقوق����    حجهحجهحجهحجه    تمتمتمتم    قدقدقدقدفففف( :قال حيث مßس بن
 .والسقاة للر?ة رخص و{ذلك للعباس رخص فإنه العباس اسfخص �ا �

 وبا�ا� ،،،،م«م«م«م«بببب    يبيتيبيتيبيتيبيت    أنأنأنأن    عليهعليهعليهعليه    زومزومزومزومللللمممم    فإنهفإنهفإنهفإنه    XXXX    يرخصيرخصيرخصيرخص    ولمولمولمولم    عذرعذرعذرعذر    XXXX    ليسليسليسليس    منمنمنمن    أنأنأنأن    YYYY    فدلفدلفدلفدل    العزيمةالعزيمةالعزيمةالعزيمة    مقابلمقابلمقابلمقابل    الرخصةالرخصةالرخصةالرخصة    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    فقالفقالفقالفقال
 .م«s  ا�بيت عليه واجبا يكون
 الرباعية فيها يصç والعشاء، وا�غرب والع
 الظهر فيها يصç طبعا ثم    _    ع( ا�ادي ¸لة الت(يق ¸ا� م«ب فيبيت

 .Ìع وبدون ق
 بدون كذلك والفجر كهيئتها يصليها وا�غرب تق

 ا¸وم s أما، حصيات سبع العقبة Ìرة فقط رI ا^حر يوم- ا6الث ا�مار ير� ع( ا�ادي يوم الشمس زالت إذا ثم_
 .-Ìيعا ا6الث ا�مار ير� فإنه ع( ا�ادي
- ا�قطها قد حجارته ومعه ويتقدم ظهره خلف اmيف مسجد فيجعل ،اmيف مسجد يï çا األو° و` بالصغرى فيبتدئ

 أن ي(ع فال -اJندق من وأصغر ا�مص من أكö ` قلنا كما العقبة Ìرة بها رI ال§ السابقة �جارةا نفس وا�جارة
 ،به ورI � الرسول  ل اuي ا�جر كما اmذف كح� حجارة يأخذ بل، جدا صغ�ة حجارة وال كب�ة �جارة يأ¼

 ف�ميها إبطه بياض يرى حÂ يده رافعا أكö اهللا ،أكö اهللا ،ويرميها ويستقبلها يأ¼ حصيات، سبع °األو ا�مرة به ف��
 .حصيات بسبع ويرميها القبلة وبy بينه ا�مرة جاعال القبلة مستقبال �ا رميه s يكون أن وي(ع، حصيات بسبع

 مقام s وÃه عمن أخرى سبعا ير� ثم نفسه عن سبع ير� ،واحد م�ن s ،وÃه عمن ير� ثم بنفسه فيبدأ أحد هوÃّ  وÓن _
 .واحد

 .الر� s ا�اج غ� تو{يل ي(ع ال أنه ننتبه هنا _
 Z بعد قلنا كما يكö ،واحدة بعد واحدة ا�مرة ف�� ويتقدم يساره ì Yعلها الصغرى ا�مرة ر� من انتù إذا ثم

 وابن عمر حديث s ثابت هو كما حصيات بسبع � رI وقد، ا�(وعة الصفة ^ا ¸بy الطريقة بهذه � وفعله ،حصاة
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 .وأرضاهم عنهم اهللا ر� و?ئشة مسعود
    رميترميترميترميت    يقوليقوليقوليقول    بعضنابعضنابعضنابعضنا    فجعلفجعلفجعلفجعل    ا�جا�جا�جا�ج    منمنمنمن    رجعنارجعنارجعنارجعنا(: وأرضاه عنه اهللا ر� سعد قال اJعض، s الصحابة بعض عن التساهل وثبت
 اهللا ر ه �وفقا يقول ،معناه s عمر ابن وعن، األثرم رواه )بعضبعضبعضبعض    YYYY    بعضنابعضنابعضنابعضنا    يعبيعبيعبيعب    فلمفلمفلمفلم    ،،،،بسبعبسبعبسبعبسبع    رميترميترميترميت    يقوليقوليقوليقول    وبعضناوبعضناوبعضناوبعضنا    بستبستبستبست

 ."حصاتy وال حصاة s �ء ال أ د عن الظاهر"
 ال �يث قليالقليالقليالقليال    عنهاعنهاعنهاعنها    وتأخروتأخروتأخروتأخر والزحام ا^اس عن ابتعد ،وتقدم يسارهيسارهيسارهيساره    YYYY    جعلهاجعلهاجعلهاجعلها الصغرى ا�مرة ر� من انتù إذا أنه الشاهد
 بقدر قيده وأرضاهم معنه اهللا ر� الصحابة بعض أن حÂ ،يديه رافعا طويالطويالطويالطويال    ويدعوويدعوويدعوويدعو القبلة إ¨ يتوجه ثم، اا�ص يصيب
 .))))يديهيديهيديهيديه    يرفعيرفعيرفعيرفع    يدعويدعويدعويدعو    طويالطويالطويالطويال    قياماقياماقياماقياما    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    قامقامقامقام( � أنه وغ�هما ومسلم اJخاري صحيح s ورد فقد اJقرة، سورة

 ير� كما ف�ميها القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    يرميهايرميهايرميهايرميها    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    وبyوبyوبyوبy    يديهيديهيديهيديه    بyبyبyبì    yعلهاìعلهاìعلهاìعلها    و{ذلكو{ذلكو{ذلكو{ذلك    ،،،،الوسطالوسطالوسطالوسطىىىى    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�مرةا�مرةا�مرةا�مرة    إ¨إ¨إ¨إ¨    يتقدميتقدميتقدميتقدم    ثمثمثمثم _
 اا�ص يصيب ال �يث ويتأخر يمينه Y فيجعلها الوسطى أما يساره Y الصغرى وìعل عنها يتأخرو يتقدم ثم ،الصغرى

 .جدا ويطيل أيضا يدعو ثم
Ìرة  ر� s القبلة يستقبل وال ،يسارهيسارهيسارهيساره    YYYY    ومكةومكةومكةومكة    يمينهيمينهيمينهيمينه    YYYY    م«م«م«م«    ìعلìعلìعلìعل فالعقبة nتلف، موضوعها وهنا العقبةالعقبةالعقبةالعقبة    إ¨إ¨إ¨إ¨    يتقدميتقدميتقدميتقدم    ثمثمثمثم ــــ

 هاهنا": قال ثم ،بسبع ورI يساره Y ومكة يمينه Y م« فجعل وقف وأرضاه عنه اهللا ر� دمسعو ابن عن ورد �ا ؛العقبة
Iي رuقرة سورة عليه أنزلت اJفإذا" ا Iرة رÌ يدعو أن ي(ع فال العبادة نهاية ألنها يدعو أن دون !درها العقبة s 

 ....عندهاعندهاعندهاعندها    يقفيقفيقفيقف    والوالوالوال    مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة    فيغادرهافيغادرهافيغادرهافيغادرها، نهايتها

    ))))UUUUUUUU((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة    عنا�عنا�عنا�عنا�

S   / طواف الوداع /   / .تتمة أعمال ا�اج أيام الت(يق. U   / زيارة ا�سجد ا^بوي. 
SSSS            ////    تتمة أعمال ا�اج أيام الت(يقتتمة أعمال ا�اج أيام الت(يقتتمة أعمال ا�اج أيام الت(يقتتمة أعمال ا�اج أيام الت(يق....    

تكلمنا s ا�حاHة ا�اضية عن ر� ا�مار وذكرنا أنه ير� s ا¸وم ا�ادي ع( ا�مار مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم 
 .أما الكöى فال يدعو بعدها وين
ف ،ثم الوسطى ثم يدعو ويطيل جدا ،أنه ير� الصغرى ثم يدعوالكöى، وذكرنا 

Ìهور العلماء عن ?ئشة ر� اهللا عنها  عندف ،�الرسول  هوهذا الوقت àن يتحين ،أيضا ذكرنا أنه يتحy بعد الزوال ــــ
    اة،اة،اة،اة،يكö مع Z حصيكö مع Z حصيكö مع Z حصيكö مع Z حص    ،،،،Ì Zرة بسبع حصياتÌ Zرة بسبع حصياتÌ Zرة بسبع حصياتÌ Zرة بسبع حصيات    ،،،،الت الشمسالت الشمسالت الشمسالت الشمسمكث بها ¸امكث بها ¸امكث بها ¸امكث بها ¸ا���� أيام الت(يق ير أيام الت(يق ير أيام الت(يق ير أيام الت(يق ير���� ا�مار إذا ز ا�مار إذا ز ا�مار إذا ز ا�مار إذا ز( :وأرضاها قالت

رأيته رأيته رأيته رأيته ((((    :و�سلم عن جابر ،رواه أبو داود    ))))ويرويرويروير���� ا6ا6ة وال يقف عندها ا6ا6ة وال يقف عندها ا6ا6ة وال يقف عندها ا6ا6ة وال يقف عندها    ،،،،يقف عند األو° وا6انية فيطيل القيام وا�ßعيقف عند األو° وا6انية فيطيل القيام وا�ßعيقف عند األو° وا6انية فيطيل القيام وا�ßعيقف عند األو° وا6انية فيطيل القيام وا�ßع
Y Y Y Y راحلته يوم ا^حر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمسراحلته يوم ا^حر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمسراحلته يوم ا^حر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمسراحلته يوم ا^حر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس    يريريرير����( مذي وحسنه عن ابن عباسfولل ، :)ن ير�à ا�مار إذا 

فوقت الزوال للر� كطلوع  يريريرير���� بعد يوم ا^حر إال بعد الزوال بعد يوم ا^حر إال بعد الزوال بعد يوم ا^حر إال بعد الزوال بعد يوم ا^حر إال بعد الزوال    الالالال، قال والعمل عليه عند أكc أهل العلم أنه )زالت الشمس
 .الشمس للر� يوم ا^حر

 )راجعاراجعاراجعاراجعاàن إذا رàن إذا رàن إذا رàن إذا رIIII ا�مار م ا�مار م ا�مار م ا�مار م3333 إ¸ها ذاهبا و إ¸ها ذاهبا و إ¸ها ذاهبا و إ¸ها ذاهبا و(وX عنه أيضا وصححه  ،)أنه àن يمأنه àن يمأنه àن يمأنه àن يم���� إ¨ ا�مار إ¨ ا�مار إ¨ ا�مار إ¨ ا�مار(: وX عن ابن عمر مرفو?-
 .وقال العمل عليه عند أكc أهل العلم

 كما قلنا s ا¸وم ا�ادي ع( ثم يبيت تلك الليلة ¸لة ا6ا® ع( يعÑ يوم ا�ادي ع( ¸لة اثÑ ع( أيضا ف��-
رI  ثم إذا زالت الشمس فيبيت بها وجوبا ،ع( و` الليلة ا6انية من ¸ا� الت(يق ا�اديا�بيت هنا واجب *يلة 

كما فعل s ا¸وم ا�ادي ع( بنفس الكيفية  ،ا�مار يوم ا6ا® ع( يرميها أيضا مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى والكöى
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 .ونفس ا�يئة ونفس ا�?ء ونفس ا�وقف
 و�ذا الوقت الفاضل هو من بعد زوال الشمس إ¨ غروب ،أن يرموا ¸ال �بالنسبة للر?ة والسقاة رخص �م الرسول  _

لكن لو لم يتي� X الر� نهاراً أو àن عنده عذر أو زحام شديد فال حرج أن  ،الشمس، هذا هو الوقت األفضل أن يُرI به
 ))))افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج � رميت بعدما أمسيت فقال الرسولرميت بعدما أمسيت فقال الرسولرميت بعدما أمسيت فقال الرسولرميت بعدما أمسيت فقال الرسول(: فقال ��ا ورد عن أحد الصحابة سأل ا^Ï  ،ير� ¸ال

وينفر من م« قبل غروب الشمس،  ،ا�مار كما فعل s ا¸وم ا�ادي ع( ل فإنه ير�وهو متعج فإذا àن يوم ا6ا® ع( _
يوم  ،قابلن فلو غربت عليه شمس ا6ا® ع( وهو مستقر s م« فيلزمه ا�بيت، مبيت ¸لة ا6الث ع( ور� ا�مار م

غروب الشمس أو رI ا�مار أما إن àن متعجال ورI و!در م« قبل ، ا6الث ع( يلزمه أن ير� أي يبيت وير� وجوبا
وأراد اmروج لكن حبسه الزحام فإنه ال يلزمه ه ثم أراد أن يfحل فحبسه الزحام وÍن قد ربط متاعه وشد Y رواحل

وال يكلف اهللا نفسا إال  ،وحبسه الزحام اً حÂ لو غربت عليه الشمس وهو s م« فإنه يعتö مغادر ها�بيت �ا�ه هذ
 .وسعها

وهيئته  ،ثم يذهب ¸طوف طواف الوداع، فيطوف طواف الوداع ،�تعجل م« قبل غروب الشمس كما قلنافيغادر ا _
أن ال  �فأمر ا^Ï وÍن من الصحابة يأخذون Z منهم Y وجهه  ،وا�ائض وا^فساء قد خفف عنها ،àلطوافات السابقة

 .nرج أحد إال أن يكون آخر عهده باJيت
نها قد أفاضت أي طافت طواف إفقالوا  ن صفية حائض فقال أحابستنا `؟إفقيل X  ،بالرحيلأمر  �وورد عن الرسول 

 .اإلفاضة فأمر بالرحيل فدل Y أن ا�ائض وا^فساء خفف عنهن
فإذا àن  ،نتيس�ا عليهن وY رفقته و�ذا طواف الوداع واجب من واجبات ا�ج إال أنه خفف عن ا�ائض وا^فساء _

أما إن àن يريد أن يرتاح فعليه أن يؤخر طوافه  ،ع( وانتù من طوافه فإنه يطوف طواف الوداع ويغادر s ا�ال يوم ا6ا®
فال يطوف طواف الوداع ثم يبيت أو يمكث بعد طوافه فfة فمن مكث ، فمÂ ما أراد ا�غادرة يطوف طواف الوداع ،للغد

أمر أن يكون آخر عهده باJيت فيعيد الطواف ¸كون آخر  �الرسول ألن  ،بعد طوافه فfة فعليه أن يعيد ذلك الطواف
 .عهده باJيت

- Y وبالنسبة للمتأخر وهو أفضل فإنه أيضا يبيت ¸لة ا6الث ع( وير� ا�مار يوم ا6الث ع( بعد زوال الشمس

 .ف بال د?ءا�يئة ال§ ذكرت قبل ذلك يبدأ بالصغرى ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الكöى وين

أما بالنسبة لو غربت عليه الشمس يوم ا6ا® ع( ف��  ،ا6الث ع( وبا�ناسبة فإن نهاية الر� هو غروب الشمس يوم _
ع( ال ير� ¸ال ويكون قد أخل بواجب من واجبات ا�ج  ا6الثولكن لو غربت عليه الشمس يوم  ،بالليل فال حرج

 .وعليه دم فينتبه �ذا
ول ال حرج من أن ير� ¸الفاأليام 

ُ
و{ذا وقت ذبح ا�دي ينت� بغروب أما يوم ا6الث ع( فإنه ينت� وقت الر�  ،األ

 .فينتبه �ذا شمس ا¸وم ا6الث ع( من ذي ا�جة
 اً اً اً لو أن شخصا àن م�X بعيدلو أن شخصا àن م�X بعيدلو أن شخصا àن م�X بعيدلو أن شخصا àن م�X بعيد _

ويشق ويشق ويشق ويشق ثم م�ثم م�ثم م�ثم م�**** بعيد عن ا�مار  بعيد عن ا�مار  بعيد عن ا�مار  بعيد عن ا�مار     ،،،،قال أرقال أرقال أرقال أر���� Ìرة العقبة وأâلل Ìرة العقبة وأâلل Ìرة العقبة وأâلل Ìرة العقبة وأâلل    ،،،،عن ا�مار فأراد أن ìمععن ا�مار فأراد أن ìمععن ا�مار فأراد أن ìمععن ا�مار فأراد أن ìمع    اً
 عç وم� نسوة فهل يباح عç وم� نسوة فهل يباح عç وم� نسوة فهل يباح عç وم� نسوة فهل يباح ���� أن أÌع ا¸وم ا�ادي ع( وأرميه مع ا6ا® ع(؟ أن أÌع ا¸وم ا�ادي ع( وأرميه مع ا6ا® ع(؟ أن أÌع ا¸وم ا�ادي ع( وأرميه مع ا6ا® ع(؟ أن أÌع ا¸وم ا�ادي ع( وأرميه مع ا6ا® ع(؟

 .s يوم واحد ارخص للر?ة أن ìمعوا Ìار ا¸ومy ويرمو �فإن الرسول  ال حرج s ذلك،ال حرج s ذلك،ال حرج s ذلك،ال حرج s ذلك،، ، ، ، نعمنعمنعمنعم    XXXX    يقاليقاليقاليقال
ير� ا6ا® ع( عن ا�ادي ع(  بل ،ال ،م ف�� يوم ا�ادي ع( عن ا6ا® ع(أن يقد·  X إ¨ أنه ال ي(ع لكن ننتبهلكن ننتبهلكن ننتبهلكن ننتبه _
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وليست كر� ا�وE ف�� مثال سبعا عن نفسه ثم  ،لكن ينتبه هنا أنه إذا Ìع يومy أنها ترI مرتبة ،وعن ا6ا® ع(
بل يكون الر� يأ¼ إ¨ ا�مرة الصغرى ف�� بسبع، اهللا أكö اهللا أكö اهللا أكö ثم  ،سبعا عمن وÃه s موقف واحد، ال

ìعلها Y يمينه  ويطيل جدا ثم ينتقل إ¨ الوسطى ويدعو ،ويدعو عند األو° ،ثم ينتقل إ¨ ا6انية ا�مرة الوسطى ،بعس
ألنه يبدأ با¸وم ا�ادي ع( وينهيه، ثم يبدأ بنسك ا¸وم  ،ثم العقبة ثم يعود مرة أخرى إ¨ الصغرى ،ويدعو ويطيل جدا
فلو رI يوم  ،، وال ير� مرة واحدةءهويدعو عن Z يوم د? ،لوسطى ثم الكöىير� الصغرى ثم ا ،ا6ا® ع( وهكذا

ألن ا�سألة مرتبة s الصلوات فال ، ا�ادي ع( سبع حصيات عن يوم ا�ادي ع( ثم اتبعها بيوم ا6ا® ع( نقول ال
وم ا�ادي ع( الوسطى أصال عن ي يسوغ أن تر� الصغرى عن يوم أحد ع( والصغرى عن اثÑ ع( وأنت لم ترمِ 

وم ا�ادي ع( ثم تعود إ¨ الصغرى ل�f ا�مار عن ا¸فال بد أن تأ¼ برميك الصغرى والوسطى والكöى عن  والكöى،
 .أما بالنسبة للتو{يل فإنه ير� األربعة ع( s موقف واحد، فينتبه uلك ،وهذا هو ا�(وع ،وم ا6ا® ع(ا¸
كذلك من ترك ، من ترك ا�بيت من غ� عذر فيأب ا�بيت بمÑ فإنه ترك واجبا فيجö بدمبيت فكما قلنا بالنسبة للم _

فبعض ا^اس يظن أن ا�م ìزيه  ،ولكن ينب� للمسلم أن Úرص â Yصيل هذا وال يلتفت ،الر� فإنه واجب وöì بدم
فيه إش�ل Y  بأن ا�ج اuي يرقع بدماء هذاوأن حجه قد كمل وال غبار عليه، يقال  وأنه خالص انتù األمر بذ�ه،

حبسه مرض أو  وأنه ال يلجأ إ¨ الفدية إال عند االضطرار كمن حو� أو ،وY ا�سلم أن يتجنب ا�ماء ما أمكن ،ا�سلم
 . حبسه أمر معy حبسه زحام حبسه �ء فهنا ينتبه �ثل هذا

� X ا�بيت لكcة الزحام وانشغال اmيام با�تقدمy اuين وصلوا إ¨ فبعض اإلخوة ربما ال يتي ؛بالنسبة للمبيت s م« _
يبحث عن أقرب م�ن إ¨ ا�جاج وم�ن متي� X فيبيت s ا�زدلفة أو s  فال حرج X أن يبيت s مزدلفة ،م« قبله

هو وأ�ته كما يفعل  ولكن ال يرهق نفسه فيبيت ،يكون قريبا ألقرب م�ن للحجاج فيبيت ،العزيزية أو s الششة
بل نصوص الفقهاء  ،فهذا غ� م(وع ،بعض ا^اس ويفfش األرض ويبيت s الطرقات ويعرض نفسه وأ�ته للخطر

فهذا يريد أن Úصل Y نافلة ويضايق ا�جاج وnالف ا�عليمات  ،والة األمر وفقهم اهللا Y عدم االفfاشوتعليمات 
 ،وتضييق لطرقاتهم فهو يتحصل Y هذا األمر وهذا النسك بفعل أمر فيه أذية للمسلمy ¯ هذا أذية للحجاجولوالة األمر 

وا�مد هللا ا�سألة  ،و�ذا ينب� للمسلم أن ينتبه فيحرص أن يبيت ،قد توعد �ن يؤذي ا�سلمs y طرقاتهم �والرسول 
فتكون  ،فة أو الششة أو s العزيزية وال �ء عليكفيها سعة وا�ين ي� فإذا لم يتس� لك ا�بيت s مÑ فتبيت s ا�زدل

لم يتي� لك م�ن يناسب أن تبيت فيه لك وأل�تك فتبيت  قد أديت الواجب حيث أنك حرصت أن تبيت s م« لكن
 .فينتبه �ذا ،با��ن ا�تي� قريبا من مواطن ا�جاج

ن ب� s إإال  ،در أو يب" s م« فغ� مربوطة بغروب الشمسإذا انتù من ر� ا�مار s ا¸وم ا6الث ع( وأراد أن يغا _
نه يطوف طواف إم�نه وغربت عليه الشمس يوم ا6الث ع( فانتù ا�ج وحجه قد انتù ومÂ ما أراد مغادرة مكة ف

 .وال�ء عليه عدا طواف الوداع ،الوداع
عجل وÍن قد Ìع حجارة 6الثة أيام الت(يق فإنه يدفن نه إذا أراد أن يتإقال ا�ذهب s ص عليه وهو نُ بعض العلماء  _

وال حاجة s أن ، ال حرج s ذلكغ�ه غ�ه غ�ه غ�ه     إ¨إ¨إ¨إ¨بل يطرحه أو يدفعه بل يطرحه أو يدفعه بل يطرحه أو يدفعه بل يطرحه أو يدفعه     ،،،،وال يتعy عليهوال يتعy عليهوال يتعy عليهوال يتعy عليه    ،،،،والصحيح أنه ال حاجة �فنهاوالصحيح أنه ال حاجة �فنهاوالصحيح أنه ال حاجة �فنهاوالصحيح أنه ال حاجة �فنها ،ا�جارة
 .يدفنها

  إذا خرج من م«؟إذا خرج من م«؟إذا خرج من م«؟إذا خرج من م«؟    ببببأن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إ¨ �صأن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إ¨ �صأن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إ¨ �صأن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إ¨ �ص    ببببهل ي(ع ا�حصيهل ي(ع ا�حصيهل ي(ع ا�حصيهل ي(ع ا�حصي _



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

- SU0 - 
 

فقالت طائفة هو من س0 ا�ج �ا s الصحيحy  ؟؟؟؟اتفاقاتفاقاتفاقاتفاقأو ُمِ�ل أو ُمِ�ل أو ُمِ�ل أو ُمِ�ل     ةةةةهل هو سنهل هو سنهل هو سنهل هو سن ببببا�حصيا�حصيا�حصيا�حصيم اختلف السلف s يقول ابن القي
اuي  فقصد إظهار شعائر اإلسالم s ا��ن )بÑ كنانة حيث تقاسموا Y الكفربÑ كنانة حيث تقاسموا Y الكفربÑ كنانة حيث تقاسموا Y الكفربÑ كنانة حيث تقاسموا Y الكفر    				يفيفيفيف¦ن نازلون غدا إن شاء اهللا ¦ن نازلون غدا إن شاء اهللا ¦ن نازلون غدا إن شاء اهللا ¦ن نازلون غدا إن شاء اهللا (

Xنوا ي�لونهو�سلم أن أ ،أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة هللا ورسوà وذهبت طائفة  ة،وابن عمر يراه سن ،با بكر وعمر
ولكن أنا Hبت  �مهم ابن عباس و?ئشة إ¨ أنه ليس بسنة وÓنما هو م�ل اتفاق، وقال أبو رافع لم يأمرO رسول اهللا 

، يعÑ " عدم وجوبهوال خالف s" :قال s ا�بدع ،�تصديقا لقوX  ،نزX اهللا فيه بتوفيقهأف ،ثم جاء ف�ل قبته فيه،
 .ببببا�حصيا�حصيا�حصيا�حصي

    طواف الوداعطواف الوداعطواف الوداعطواف الوداع    ////            ////
فإذا  ،نصب X أبو رافع م�نه فيه وHب قبته X فيه �قلنا فإذا حصب Y اmالف إن àن سنة أو أنه م�ل نزX الرسول 

أمر أمر أمر أمر ( :بن عباسإذا فرغ من Ìيع أموره، �ا تقدم من قول ا ،أراد اmروج من مكة بعد عوده إ¸ها لم nرج حÂ يطوف للوداع
ويسويسويسويس(((( هذا الطواف طواف الصدر  هذا الطواف طواف الصدر  هذا الطواف طواف الصدر  هذا الطواف طواف الصدر متفق عليه،  )ا^اس أن يكون آخر عهدهم باJيت إال أنه خفف عن ا�رأة ا�ائضا^اس أن يكون آخر عهدهم باJيت إال أنه خفف عن ا�رأة ا�ائضا^اس أن يكون آخر عهدهم باJيت إال أنه خفف عن ا�رأة ا�ائضا^اس أن يكون آخر عهدهم باJيت إال أنه خفف عن ا�رأة ا�ائض

فإذا àن بعد طواف الوداع كما قلنا ا�تأخر  ،وهذا أو° بالتسمية من طواف اإلفاضة ألنهم يصدرون من مكة إ¨ بتانهمألنهم يصدرون من مكة إ¨ بتانهمألنهم يصدرون من مكة إ¨ بتانهمألنهم يصدرون من مكة إ¨ بتانهم
إذا عزم Y اmروج وفرغ من Ìيع أموره ¸كون آخر عهده باJيت كما جرت  هه أ?دهذا لليوم ا6الث ع( أو اñر بعد
 .العادة s توديع ا�سافرألهله وÓخوانه

مكة فإنه قد ترك  فإن بعد عن ،م يبعد عن مكةل وÓن ترك طواف الوداع غ� حائض أونفساء لزمه أن يرجع بال إحرام إن _
م يغادر فيكون قد فرط s ترك واجب من واجبات ا�ج لو فإنه سافر ،ة ق
واجبا من واجبات ا�ج حيث !در مساف

 .وقد ورد عن ابن عباس أنه من ترك واجبا فعليه دم حيث ترك نس� واجبا، فعليه دم
خر طواف الزيارة وأراد أن يطوف آخر �ء فطافه عند اmروج عندما أراد أن nرج طاف طواف أو` إن  مسألةمسألةمسألةمسألة    _

حيث طاف طواف اإلفاضة ، ألنه قد أدى ا�أمور ف�ن آخر عهده باJيت ،فإنه ìزئ عن الوداع ،عن اإلفاضةاإلفاضة ونواه 
فيدخل الواجب ضمنا s  ،ألن اإلفاضة ر{ن والوداع واجب ،ولكن ينويه إفاضة وال ينويه وداع ،فيدخل فيه الوداع ضمنا

فهو و{ما قلنا ا�ائض وا^فساء ال تطوف طواف الوداع  ،يارةطواف الوداع لم ìزئه عن طواف الزه لكن إن نوى ب ،الر{ن
في(ع �ا أن تطوف طواف الوداع، تعود  ،فال وداع Y حائض وال نفساء إال أن تطهر قبل مفارقة اJنيان، ¥فف عنها

 .وتطوف الوداع

م _ مَ مَ     ؟؟؟؟م ا�اج أو ال ي(ع فيهم ا�اج أو ال ي(ع فيهم ا�اج أو ال ي(ع فيهم ا�اج أو ال ي(ع فيهفهل ي(ع أن يلفهل ي(ع أن يلفهل ي(ع أن يلفهل ي(ع أن يلCCCC ،وهو ما بy باب الكعبة وا�جر األسود يس( با�لCم :ا�لا�لا�لا�لCَCCCمَ
يرون أن االلCام وÍن ابن عباس يلCم ما بy الر{ن واJاب،  مذهب الشاف� وغ�ه واإلمام أ دمذهب الشاف� وغ�ه واإلمام أ دمذهب الشاف� وغ�ه واإلمام أ دمذهب الشاف� وغ�ه واإلمام أ د، خالف بy أهل العلمخالف بy أهل العلمخالف بy أهل العلمخالف بy أهل العلم

 .ال يرى جوازه وال يرون م(وعيته وبعضهموبعضهموبعضهموبعضهم ."ال يلCم بينهما أحد يسأل اهللا شيئا إال أعطاه اهللا إياه"وÍن يقول 
_ Cا? هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن "داعيا بما ورد  ،أن يلصق به صدره ووجهه وذراعيه و{فيه امو{يفية االل

فإن  ،� من خلقك وس�تs Ñ بالدك حÂ بلغتÑ بنعمتك إ¨ بيتك وأعنتY Ñ أداء نسý أمتك  لتY Ñ ما سخرت
عن بيتك داري وهذا أوان ان
اs إن أذنت � غ� وÓال فمن اآلن قبل أن تنأى  ،كنت رضيت عÑ فازدد عÑ ر8ً 

فهو  ،، وÚرص Y أن يدعو ويستغفر اهللا عز وجل"إ¨ آخر ا�?ء، مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك
نها فمنهم من يرى أ ،و{ما ذكرت ا�سألة ال§ فيها خالف ،كما ورد عن ابن عباس من ا�واضع ال§ تستجاب فيه ا�عوات

ويغادر مكة  ع àٍف داالو ، بلمواطن استجابة د?ء ومنهم من ال يرى سنيته ويقول من طاف الوداع ال ي(ع X أن يلCم
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 .دون الCام
والصحيح أن هذا *ه غ� والصحيح أن هذا *ه غ� والصحيح أن هذا *ه غ� والصحيح أن هذا *ه غ�  ،ن ا�ائض ي(ع �ا أن تقف عند باب ا�سجد وتدعو با�?ء اuي سبقإ ونيقول عند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلة

يحة كما s حديث ابن عباس متفق عليه حالوداع وهو اuي فيه ا^صوص الظاهرة والصوا�(وع هو طواف  ،م(وعم(وعم(وعم(وع
بعد أن انتهينا من مناسك ا�ج فإذا !در مكة ، ال تغادر مكة إال وآخر عهدك باJيت فهذا هو ا�(وعأأمر  �فالرسول 

 .فقد انتù حجه و{مل وق� تفثه
UUUU            ////    زيارة ا�سجد ا^بويزيارة ا�سجد ا^بويزيارة ا�سجد ا^بويزيارة ا�سجد ا^بوي....    

    ،،،،ا�سجد وليس القöا�سجد وليس القöا�سجد وليس القöا�سجد وليس القö    ::::والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح ،اوقö صاحبيه ر� اهللا عنهم �ويقولون يستحب زيارة قö ا^Ï ينصون  ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة
ال ñعلوا قöي ال ñعلوا قöي ال ñعلوا قöي ال ñعلوا قöي أال أال أال أال (: نù وشدد s هذا وقال �والرسول  ،ال تشد إ¸ه الرحال ، فالقöيستحب زيارة مسجد ا^Ï وليس قöهيستحب زيارة مسجد ا^Ï وليس قöهيستحب زيارة مسجد ا^Ï وليس قöهيستحب زيارة مسجد ا^Ï وليس قöه

Ñفإن صالتكم تبلغ çعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عñ عيدا والÑفإن صالتكم تبلغ çعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عñ عيدا والÑفإن صالتكم تبلغ çعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عñ عيدا والÑفإن صالتكم تبلغ çعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عñ أال لعنة اهللا أال لعنة اهللا أال لعنة اهللا أال لعنة اهللا (: ولعن ا¸هود وا^صارى فقال ،) حيث كنتم حيث كنتم حيث كنتم حيث كنتمعيدا وال
اااا???? ال ñعل قöي وثنا  ال ñعل قöي وثنا  ال ñعل قöي وثنا  ال ñعل قöي وثنا (: �ذا s حديث ?ئشة �سلم أنه د? ربه فقال )Y ا¸هود وا^صارى اY ا¸هود وا^صارى اY ا¸هود وا^صارى اY ا¸هود وا^صارى ا����ذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجد

  :و�ذا يقول ابن القيم ر ه اهللا s نونيته ))))يعبديعبديعبديعبد
 الثة ا�درانبث هحاطوأ**هءفاستجاب رب العا�y د?

 .��ل نظر، بل لعل مرادهم هو زيارة مسجد ا^Ï  �فقضية ما ورد عن بعض الفقهاء عن استحباب زيارة قö الرسول 
ال تشد الرحال إال 6الثة مساجد ا�سجد ا�رام ومسجدي هذا ال تشد الرحال إال 6الثة مساجد ا�سجد ا�رام ومسجدي هذا ال تشد الرحال إال 6الثة مساجد ا�سجد ا�رام ومسجدي هذا ال تشد الرحال إال 6الثة مساجد ا�سجد ا�رام ومسجدي هذا ((((: قال  �ألن الرسول  � فتستحب زيارة مسجد الرسولفتستحب زيارة مسجد الرسولفتستحب زيارة مسجد الرسولفتستحب زيارة مسجد الرسول

����يقول شيخ اإلسالم ابن  ،ا�سجد ا�رامإال  مسجده خ� من ألف صالة فيما سواهالصالة s ومعلوم أن ) وا�سجد األقوا�سجد األقوا�سجد األقوا�سجد األق
والصالة فيه خ� من ألف صالة فيما  ،ويصç فيه �فإذا دخل ا�دينة قبل ا�ج أو بعده فإنه يأ¼ مسجد الرسول " :ةتيمي

األق� هكذا ثبت s الصحيحy عن أ�  ¨ ا�سجد ا�رام وا�سجدÓوال تشد الرحال إال إ¸ه و ،سواه إال ا�سجد ا�رام
صغر ïا هو عليه ا¸وم و{ذلك ا�سجد ا�رام ولكن زاد أومسجده àن " :قال ،"خرأسعيد وهو مروي من طرق  أ�هريرة و

 ". وحكم الزيادة حكم ا�زيد Ì sيع األح�م ،فيه اmلفاء الراشدين ومن بعدهم
من قصد السفر إ¨ مسجده للصالة فيه فهو م(وع با^ص واإلÌاع، ف ¥تلف¥تلف¥تلف¥تلف    السفر إ¨ مسجده وزيارة قöهالسفر إ¨ مسجده وزيارة قöهالسفر إ¨ مسجده وزيارة قöهالسفر إ¨ مسجده وزيارة قöه    ونيةونيةونيةونيةقالوا 

ومن لم يقصد إال القö ولم يقصد وÍن إن قصد السفر إ¨ مسجده وقöه معا فهذا قصد مستحب م(وع باإلÌاع، 
 .ا�سجد فهذا مورد ال�اع

 ،وآخرون ìعلونه سفرا جائزا ،زون قصد الصالة فيهو{ث� من اuين Úرمونه ال ìو ،Úرمون هذا السفر فمالك واألكcونفمالك واألكcونفمالك واألكcونفمالك واألكcون
أنه قال يستحب زيارة  �ولم يعرف عن أحد من أصحاب ا^Ï  ،وÓن àن السفر غ� جائز وال مستحب وال واجب من نذر

 Ï^ا öو¦و ذلك، وال علق بهذا االسم حكما �عيا ،أو ال تستحب �ق. 
وÓنما تكلم به من تكلم من بعض  ،ولفظ ال حقيقة X ،ك اسم ال مس( Xوذل ،وقد كره كث� من العلماء ا��م به _

 �فإنه معلوم أن اuاهب إ¨ هناك إنما يصل �سجده  ،ومع ذلك ال يريدوا ما هو ا�عروف من زيارة القبور ،ا�تأخرين
ضعف ا�ديث الوارد اuي  ةو�ذا شيخ اإلسالم ابن تيمي، وا�سجد نفسه ي(ع إتيانه سواء àن القö هناك أو لم يكن

يقول  رواه ا�ارقطÑ، )من حج فزار قöي بعد وفا¼ فكأنما زارمن حج فزار قöي بعد وفا¼ فكأنما زارمن حج فزار قöي بعد وفا¼ فكأنما زارمن حج فزار قöي بعد وفا¼ فكأنما زارs OOOO حيا¼ s حيا¼ s حيا¼ s حيا¼(: احتج به وذكر صاحب الروض وهو حديث
هذا ا�ديث ضعيف باتفاق أهل العلم ليس فيه �ء من دواوين اإلسالم ال§ يعتمد " :ةالشيخ شيخ اإلسالم ابن تيمي

وا�ارقطÑ وأمثاX يذكر هذا و¦وه ¸بy بعض الضعيف من ذلك وقال ابن عبد  "أئمة ا�سلمyمام من إعليها وال نقله 
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çساقط اإلسناد لم يصححه أحد من ا�فاظ" :ا�ادي ا�نب Yبل ضعفوه وطعنوا فيه ،وال احتج به أحد من األئمة ،منكر ا�، 
 ."ل منكر جداوذكر بعضهم أنه من األحاديث ا�وضوعة واألخبار ا�كذوبة فقا

فيقصد ا�سجد  )ال تشد الرحال إال 6الث مساجدال تشد الرحال إال 6الث مساجدال تشد الرحال إال 6الث مساجدال تشد الرحال إال 6الث مساجد( :فلهذا ي(ع للمسلم أن يكون s مس�ه قاصدا ا�سجد للحديث _
 Ï^ا öرحلته فإذا وصل للمسجد فال حرج أن يزور ق s صاحبيه ر� اهللا عنهم �ا^بوي öبكر  أ� ماوأرضاه اوق

 .وعمر
 :ةيقول شيخ اإلسالم ابن تيمي ا،عن يساره ويدعو بما أحب وÚرم الطواف به ةجرا�ìعل فأيضا s د?ئه يستقبل القبلة و

 .ومالك من أعظم ا^اس كراهية uلك "ال يدعو هناك مستقبال ا�جرة فإنه من� عنه باتفاق األئمة"
^فسه ولكن àنوا ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو  ة،وال يقف عند القö لت?ء ^فسه فإن هذا بدع _

ال ñعلوا قöي مسجدا وصلوا عç ال ñعلوا قöي مسجدا وصلوا عç ال ñعلوا قöي مسجدا وصلوا عç ال ñعلوا قöي مسجدا وصلوا عç (: وقال )اااا???? ال ñعل قöي وثنا يعبد ال ñعل قöي وثنا يعبد ال ñعل قöي وثنا يعبد ال ñعل قöي وثنا يعبد(: فإنه قال ،يستقبلون القبلة ويدعون s مسجده
Ñحيثما كنتم فإن صالتكم تبلغÑحيثما كنتم فإن صالتكم تبلغÑحيثما كنتم فإن صالتكم تبلغÑحيثما كنتم فإن صالتكم تبلغ( عيد وقالJأنه يسمع الصالة والسالم من القريب وأنه يبلغه ذلك من ا öفأخ: ) لعن اهللا لعن اهللا لعن اهللا لعن اهللا

لوال ذلك ألبرز قöه غ� أنه خلوال ذلك ألبرز قöه غ� أنه خلوال ذلك ألبرز قöه غ� أنه خلوال ذلك ألبرز قöه غ� أنه خ���� أن يتخذ  أن يتخذ  أن يتخذ  أن يتخذ ((((    :وقالت ?ئشة )ر ïا فعلوار ïا فعلوار ïا فعلوار ïا فعلواÚذ· Úذ· Úذ· Úذ·     ،،،،اااا����ذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجدذوا قبور أنبيائهم مساجدا¸هود وا^صارى ا¸هود وا^صارى ا¸هود وا^صارى ا¸هود وا^صارى 
 .أخرجه الصحيحy ))))مسجدامسجدامسجدامسجدا

ن د?ءه عند ألقبلة s د?ئه وال يتوجه للقö وال يعتقد  ا¨إو�ذا ي(ع كما ذكرنا أن يتوجه  ،وقد تقدم ا�نبيه Y هذا _
 .أنه موضع إلجابة ا�عوة بسبب القö فإن هذا غ� م(وع باتفاق األئمة ر هم اهللا القX ö مزية أو

 .كراهة âريم و{ذلك رفع الصوت عندها يكره ا�مسح با�جرةY أنه  نص ا�نابلةنص ا�نابلةنص ا�نابلةنص ا�نابلة، كراهة âريمكذلك يكره  _
ون آيبون ?بدون لربنا حامدون صدق اهللا ال Ò إال اهللا تائب" :د?ء السفر ثم يقول وÓذا أدار وجهه ?ئدا إ¨ بته يقول----

 �ويعود إ¨ بته وبهذا يكون قد اكتمل حجه وزيارة �سجد ا^Ï  "وعده ون
 عبده وهزم األحزاب وحده

    ))))UTUTUTUT((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / ن ا�ج األربعة /   /  صفة العمرةÍأر U   /  سبعةالواجبات ا�ج 
T   /س0 ا�ج  Ë   / نÍالعمرةأر  ã   / بعض ا�جاج وا�عتمرين Y تنبيهات. 
SSSS            ////    صفة العمرةصفة العمرةصفة العمرةصفة العمرة    
    ....بل تباح وتصح s أي وقتبل تباح وتصح s أي وقتبل تباح وتصح s أي وقتبل تباح وتصح s أي وقت    ،،،،العمرة ليس �ا وقت �دودالعمرة ليس �ا وقت �دودالعمرة ليس �ا وقت �دودالعمرة ليس �ا وقت �دود----
من ا�واقيت ال§ سبق  من ا�يقات وا�واقيت ا�عروفة ا�واقيت ا��نية، فيحرم بها األف� أن Úرم بها اآلفا& وصفة العمرةوصفة العمرةوصفة العمرةوصفة العمرة _

أهل مكة فإنهم إذا àن م��م s ا�ل أهل مكة فإنهم إذا àن م��م s ا�ل أهل مكة فإنهم إذا àن م��م s ا�ل أهل مكة فإنهم إذا àن م��م s ا�ل حÂ  ،بها، أو إن àن من أدQ ا�ل فإنه Úرم من م�X ومن أهله بيانها إن àن ماراً 
فيحرم فيحرم فيحرم فيحرم     ،،،،يلزمه أن nرج إ¨ أديلزمه أن nرج إ¨ أديلزمه أن nرج إ¨ أديلزمه أن nرج إ¨ أدQQQQ ا�ل ¸حرم منه ا�ل ¸حرم منه ا�ل ¸حرم منه ا�ل ¸حرم منهأما إن àن ا�ý داخل ا�رم فإنه أما إن àن ا�ý داخل ا�رم فإنه أما إن àن ا�ý داخل ا�رم فإنه أما إن àن ا�ý داخل ا�رم فإنه     ،،،،فيحرمون من أدفيحرمون من أدفيحرمون من أدفيحرمون من أدQQQQ ا�ل ا�ل ا�ل ا�ل    ،،،،فإنهم Úرمونفإنهم Úرمونفإنهم Úرمونفإنهم Úرمون
 .هاهاهاهاال(ائع و¦وال(ائع و¦وال(ائع و¦وال(ائع و¦و    ،،،،عرفاتعرفاتعرفاتعرفات    ،،،،à�نعيمà�نعيمà�نعيمà�نعيم    من أدمن أدمن أدمن أدQQQQ ا�ل ا�ل ا�ل ا�ل

حيث أمر ?ئشة  �ال ìوز أن Úرم بها من ا�رم �خالفته أمر الرسول  فعليه دم،فعليه دم،فعليه دم،فعليه دم،لو أحرم ا�ý من بيته وبيته داخل ا�رم لو أحرم ا�ý من بيته وبيته داخل ا�رم لو أحرم ا�ý من بيته وبيته داخل ا�رم لو أحرم ا�ý من بيته وبيته داخل ا�رم  _
 .ولم ìعلها âرم من مكة وâرم من ا�نعيم، ،أن تذهب إ¨ ا�نعيم

 Úرم من ا�يقات، كما لو ترك اآلفا&حيث لم  فإذا أحرم ا�ý من مكة وبيته داخل ا�رم انعقد إحرامه ولكن عليه دم
فكذلك ا�ý إذا أحرم من  ،ا�يقات ولم Úرم منه ودخل وñاوز ا�يقات بال إحرام وأحرم بعد ñاوز ا�يقات فإن عليه دم
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 .بيته ولم Úرم من ا�ل
من بيته و{ذلك ا�تمتع Úرم من ألنه مر علينا أن ا�Ú ýرم للحج  ،للعمرة دون ا�ج قالوا السبب أن ا�n ýرج إ¨ ا�ل

و�ذا  ،قالوا ألن ا�اج nرج إ¨ عرفات وعرفات حل فيكون قد Ìع s إحرامه بy ا�ل وا�رمة بy ا�ل وا�رم ،م�نه
د إ¨ فعÎ ا�ý أن nرج إ¨ ا�ل ¸عو ،يأ¼ من ا�ل ويدخل ا�رم آلفا&لفبالنسبة  ،ا�عتمر ال بد بأن ìمع بy ا�ل وا�رم

 .وهذا هو سبب إخراجه إ¨ أدQ ا�ل ا�ل وا�رم، s نسكه بyا�رم فيكون قد Ìع 
فإنه Úرم ثم يطوف  -àن آتيا من خارج ا�يقات أو أنه من أهل مكة وخرج إ¨ أدQ ا�ل وأحرم-فإذا أحرم ا�عتمر سواء 

 .Y نفس الصفة ال§ ذكرناها
فيطوف Y الصفة ال§  ،s طواف القدوم و¯ طواف العمرة بالنسبة للمتمتعيرمل ويضطبع كما تكلمنا  اآلفا& _

 ،فيستلم ا�عتمر ا�جر األسود متيمنا به ويستلم الر{ن ا¸ما® ويدعو ويصç ر{ع§ الطواف بعدما ينت� ثم يسH ،ذكرناها
وهو أفضل إذا àن ليس بعده حج ثم إذا انتù من الس� حلق  ،ويدعو بما ذكر هناك ،ونفس الس� هنا كصفته هناك


ين يا رسول اهللاين يا رسول اهللاين يا رسول اهللاين يا رسول اهللا    ::::قالواقالواقالواقالوا    ،،،،رحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقy(: قال �ألن الرسول  ،فيحلق



ين يا ين يا ين يا ين يا     ::::قالواقالواقالواقالوا    ،،،،رحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقy    ::::قالقالقالقال    ،،،،وا�قوا�قوا�قوا�ق


وا�قوا�قوا�قوا�ق

ين يا رسول اهللاين يا رسول اهللاين يا رسول اهللاين يا رسول اهللا    ::::قالواقالواقالواقالوا    ،،،،رحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقyرحم اهللا ا�حلقy    ::::قالقالقالقال    ،،،،رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا



ينينينين    ::::قال s الرابعةقال s الرابعةقال s الرابعةقال s الرابعة    ،،،،وا�قوا�قوا�قوا�ق


فيكون بهذا فيحلق أو يق
  )وا�قوا�قوا�قوا�ق

ùلل من عمرته وانتâ قد. 
 :وفعلها نو?ن ال ثالث �ما �والعمرة ال§ �عها رسول اهللا ": قال ابن القيم ر ه اهللا _
يسق ا�دي عند  موأوجبها Y من ل ،وندب إ¸ها s أثناء الطريق ،و` ال§ أذن فيها عند ا�يقات عمرة ا�متععمرة ا�متععمرة ا�متععمرة ا�متع: : : : األو°األو°األو°األو°    

 .الصفا وا�روة
وأما  ،و¯ *يهما ا�عتمر داخل إ¨ مكة ،ولم ي(ع عمرة مفردة غ�هما ،� هِ رِ مَ عُ ال§ ينشئ �ا سفرا كَ  العمرة ا�فردةالعمرة ا�فردةالعمرة ا�فردةالعمرة ا�فردة    ::::ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية

انها قد أجزأت عنها بنص رسول رَ وÓال فعمرة قِ  ،عمرة اmارج منها إ¨ أدQ ا�ل فلم ت(ع، وأما عمرة ?ئشة فزيادة �ضة
 ".�اهللا 

وال أصحابه Y عهده ال s  �لم يفعلها الرسول  ةه اmروج من مكة لعمرة ا�طوع وذلك بدعيكر" :وقال الشيخ _
 ،وطوافه باJيت أفضل من اmروج اتفاقا ،بل أذن �ا بعد ا�راجعة تطييبا لقلبها ،ولم يأمر ?ئشة ،رمضان وال s غ�ه

 ،عمرة ا�ديبية s ذي ا�جة سنة ست ،ثالث عمرثالث عمرثالث عمرثالث عمر    �Óنما اعتمر رسول اهللا Óنما اعتمر رسول اهللا Óنما اعتمر رسول اهللا Óنما اعتمر رسول اهللا وووو وخروجه عند من لم يكره Y سبيل ا�واز،
 ....""""والرابعة مع حجة الوداع سنة ع(والرابعة مع حجة الوداع سنة ع(والرابعة مع حجة الوداع سنة ع(والرابعة مع حجة الوداع سنة ع( وعمرة ا�عرانة سنة ثمان ،سنة سبع -القضاء–القضية وعمرة 

 ،nرج اإلنسان يكون دأبه أن يذهب للتنعيم ويأ¼ بعمرة ويعود وهكذاال و�ذا àنوا يكرهون تكرار العمر وأن  _
وهو أحرص اmلق Y اإلكثار  �وألرشدنا إ¸ه  ،ن من هدي السلف ر هم اهللا ولو àن خ�ا لفعلوهفتكرار العمر لم يك

 .و{ذلك اmلفاء الراشدون ر� اهللا عنهم وأرضاهم ،من الطا?ت وهو أتقانا هللا عز وجل وأعلمنا
كثار وا�واالة بينها باتفاق السلف كثار وا�واالة بينها باتفاق السلف كثار وا�واالة بينها باتفاق السلف كثار وا�واالة بينها باتفاق السلف ويكره اإلويكره اإلويكره اإلويكره اإل    ،فال تكره s أشهر ا�ج وال يوم ا^حر أو عرفة ،العمرة تباح Z s وقت _

 ....قاs X ا�بدعقاs X ا�بدعقاs X ا�بدعقاs X ا�بدع
أنه أمر أم  �فإنه صح عن رسول اهللا  ،ويستحب اإلكثار منها s رمضان ألنها تعدل حجة، وñزئ العمرة من ا�نعيم _

الزمان  والجتماع فضل ،وورد أمره بها لغ�ها ،معقل �ا فاتها ا�ج معه أن تعتمر s رمضان وأخöها أنها تعدل حجة
فإنهم àنوا يكرهون العمرة s أشهر ا�ج  ،*ها s أشهر ا�ج ¥الفة �دي ا�({y �ه رُ مَ ولكن àنت قُ  ،وا��ن
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 .فجورمن ال ` ويقولون
 ،وهذا د¸ل Y أن االعتمار s أشهر ا�ج أفضل من سائر السنة بال شك سوى رمضان s خö أم معقل" :قال ابن القيم

وهذه  ف�نت s أشهر ا�ج نظ� وقوع ا�ج s أشهره، ،إال أو° األوقات وأحقها بها �اهللا ¸ختار للنÏ  ولكن لم يكن
 .األشهر قد خصها اهللا بهذه العبادة وجعلها وقتا �ا

رها وقد يقال أنه يشتغل s رمضان من العبادات بما هو أهم منها فأخ ،فأو° األزمنة بها أشهر ا�ج ،والعمرة حج أصغر _
 .إ¨ أشهر ا�ج مع ما فيه من الر ة ألمته فإنه لو فعله Jادرت إ¸ه

هو وال أصحابه Y  �لم يفعلها رسول اهللا  ةوأنه بدع ،و{ره الشيخ ابن القيم اmروج من مكة لعمرة تطو? كما تقدم _
عمرة قالوا لللو قارن أو مفرد nرج عمرة قال إال ?ئشة تطييبا ^فسها، يعÑ بعد ا�ج nرج اإلنسان إ¨ ا�نعيم ¸أ¼ ب ،عهده

تطييبا ^فسها، وÍنت طلبت منه أن  �أن هذا غ� م(وع ولم يفعله غ� ?ئشة ر� اهللا عنها بعد مراجعة رسول اهللا 
ال تسأX وÍنت  ،رها وقد أخöها أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها فأبت عليه إال أن تعتمر عمرة مفردةم· عَ فُ 

 .شيئا إال فعله، فلم nرج �ا s عهده غ�ها ال s رمضان وال s غ�ه اتفاقا
 .بل أذن �ا بعد ا�راجعة ¸طيب قلبها كما تقدم ،ولم يأمر ?ئشة

Xطوافه وعدم خروجه �ا أفضل اتفاقا: وتقدم قو. 
زيادة �ضة ولم ي(ع إال عمرة مع ا�ج أو مفردة وعمرة ?ئشة  ،وأما عمرة اmارج إ¨ ا�ل فلم ت(ع": وقال ابن القيم

 ".¯ إجزاء العمرة من ا�نعيم نزاعو، بسفر ال من ا�رم
 .وعمرة القارن عن عمرة الفرض ال§ ` عمرة اإلسالم هذا باتفاق ال خالف فيه _

رواه  )للت من حجتك وعمرتكللت من حجتك وعمرتكللت من حجتك وعمرتكللت من حجتك وعمرتكقد حقد حقد حقد ح( :أخö ?ئشة أن عمرتها قد أجزأتها �ذا �ا قرنت ?ئشة وطافت قال �و�ذا الرسول 
 .اإلمام مسلم

ألن عمرة القارن  ،وعمرة القارن ال نزاع s إجزائها ،عمرة ا�تمتعك وألن الواجب عمرة واحدة فقد أ6 بها صحيحة أجزأت
واجبة ولو àنت  ،أحد نسكy للقارن فأجزأت �àج، و{ما تقدم أن عمرة ?ئشة تطييبا لقلبها كما أوجز ^ا به الشيخ وغ�ه

ألن  ،و�ذا العلماء ال يسوغون أن Úج اإلنسان مفردا ثم يأ¼ بعمرة بعد ذلك خالفا �ذهب ا�نابلة ،ألمرها بها قبل سؤا�ا
 :لم هذا فإنإذا عُ ، كأن فيها âايال إلسقاط ا�دي وألن األو° أن يأ¼ با�متع فيهدي أو يقرن ويهدي ذاه
    ....ربعةربعةربعةربعةاألاألاألاألأرÍن ا�ج أرÍن ا�ج أرÍن ا�ج أرÍن ا�ج     ////            ////    

X ن ا�جÍن ،أربعة أرÍن ،وال يصح ا�ج إال بهذه األرÍوال تقوم د?ئمه إال بهذه األر: 
  

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 وليس كما يظن اJعض أنه إذا لبس ا�البس خالص أحرم ،نية ا�خول s النسكوا�راد باإلحرام هنا هو   ::::اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    ////            أوال
فاإلحرام هو نية ا�خول s النسك لقول  رام،اإلحرام وا�جرد من ا�خيط ولكن ليس هو اإلح فاللبس هذا زّي  ،ال،

 .)إنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^يات(: �الرسول 
يعÑ يوم يعÑ يوم يعÑ يوم يعÑ يوم ----من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر (: أنه قال �وورد عنه ) ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة(: قال �ألن الرسول  ::::الوقوف بعرفةالوقوف بعرفةالوقوف بعرفةالوقوف بعرفة: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 )فقد أدرك ا�جفقد أدرك ا�جفقد أدرك ا�جفقد أدرك ا�ج    ----ا^حرا^حرا^حرا^حر
ها ر{ن من أرÍن ا�ج ال يتم ا�ج إال به إÌا? ولو فات الوقوف بعرفة العمل عليه عند أهل العلم، فالوقوف ب"وقال سفيان 

من طلع عليه الفجر يوم ا^حر ولم يقف بها فإن ا�ج قد فاته بال نزاع لعذر حصل أو " :، يقول s اإلنصاف"فقد فات ا�ج
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قد وقف s عرفات ساعة من ¸ل قد وقف s عرفات ساعة من ¸ل قد وقف s عرفات ساعة من ¸ل قد وقف s عرفات ساعة من ¸ل من صÎ صالتنا وÍن من صÎ صالتنا وÍن من صÎ صالتنا وÍن من صÎ صالتنا وÍن (: بن مßس الطا� وو�ذا s حديث عمر ،فا�ج عرفة" لغ� عذر
 .))))أو نهار فقد تم حجه وقأو نهار فقد تم حجه وقأو نهار فقد تم حجه وقأو نهار فقد تم حجه وق���� تفثه تفثه تفثه تفثه

فعل يوم ا^حر، طواف الزيارة لقول اهللا جل اuي يُ  ،وهو طواف ا�ج أيضا ::::طواف الزيارة ويسطواف الزيارة ويسطواف الزيارة ويسطواف الزيارة ويس(((( طواف اإلفاضة طواف اإلفاضة طواف اإلفاضة طواف اإلفاضة    ::::ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 
فُوا{: وعال و¶ َط¶

ْ
فُواَو¸ و¶ َط¶
ْ
فُواَو¸ و¶ َط¶
ْ
فُواَو¸ و¶ َط¶
ْ
َيِْت     َو¸

ْ
Jَيِْت بِا
ْ
Jَيِْت بِا
ْ
Jَيِْت بِا
ْ
Jَعتِيِق     بِا

ْ
َعتِيِق ال
ْ
َعتِيِق ال
ْ
َعتِيِق ال
ْ
 .}ال

ر{ن من أرÍن ا�ج و{ذلك الس� ر{ن من أرÍن  -طواف اإلفاضة-لنسبة للطواف فبا ::::الس� ما بy الصفا وا�روةالس� ما بy الصفا وا�روةالس� ما بy الصفا وا�روةالس� ما بy الصفا وا�روة    ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
فإذا فعل اثنy من ثالثة ر� ا�مار وا�لق وطواف  ،إذا طاف بهما Úصل ا�حلل األول وا6ا® ،وبهم Úصل ا�حلل، ا�ج

 .ل اثنy منها âلل ا�حلل األولإذا فعل ا6الثة Ìيعا âلل ا�حلل ال�مل وÓذا فع ،اإلفاضة والس� فقد âلل
 ،حلق ثم أفاض باJيت¦ر ثم رI ا�مرة ثم  �ثم ورد أن الرسول  ،طاف طواف اإلفاضة ورI ا�مرة �وورد أن الرسول 

 .فأخöوه أنها طافت يوم ا^حر ؟؟؟؟))))أحبستناأحبستناأحبستناأحبستنا(وقال لصفية وقد حاضت 
ال وقد لقد فعله يوم العيد � �ل أحابَِستُنا `، والرسول قا �فمن لم يطف هذا الطواف فال ìوز X أن ينفر ألن الرسول 

 .لبس مالبس اإلحالل وتطيب واغتسل لطواف اإلفاضة
قلنا �ا ورد عن مسلم ر�  ،ثم بعد ذلك الس� فيما ورد عن ?ئشة ر� اهللا عنها وأرضاها وهو ر{ن من أرÍن ا�ج كما

    ----يعÑ بy الصفا وا�روةيعÑ بy الصفا وا�روةيعÑ بy الصفا وا�روةيعÑ بy الصفا وا�روة----    سول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمونسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمونسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمونسول اهللا صÎ اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمونطاف رطاف رطاف رطاف ر(: اهللا عنه وأرضاه فيما ترويه ?ئشة قالت
ف� ما فعله s  .)�أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم(: وقال) ولعمري ما أتم اهللا حج من لم يطف بy الصفا وا�روة وطاف بهماولعمري ما أتم اهللا حج من لم يطف بy الصفا وا�روة وطاف بهماولعمري ما أتم اهللا حج من لم يطف بy الصفا وا�روة وطاف بهماولعمري ما أتم اهللا حج من لم يطف بy الصفا وا�روة وطاف بهما

َفا    إِن¶ إِن¶ إِن¶ إِن¶ {: حجته تلك واجب ال بد X من فعله s ا�ج إال ما خرج بد¸ل وقال تعا¨ َفاالص¶ َفاالص¶ َفاالص¶ َمْرَوةَ     الص¶
ْ
َمْرَوةَ َوال
ْ
َمْرَوةَ َوال
ْ
َمْرَوةَ َوال
ْ
أي أعالم } اهللا¶ِ اهللا¶ِ اهللا¶ِ اهللا¶ِ     َشَعائِرِ َشَعائِرِ َشَعائِرِ َشَعائِرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َوال

 .دينه وا�راد ا�ناسك ال§ جعلها اهللا أعالما لطاعته
أن أن أن أن     ::::فهذا هو الصحيح من ±م أهل العلمفهذا هو الصحيح من ±م أهل العلمفهذا هو الصحيح من ±م أهل العلمفهذا هو الصحيح من ±م أهل العلم    ،،،،ف�ن ر{نا فيهما àلطوافف�ن ر{نا فيهما àلطوافف�ن ر{نا فيهما àلطوافف�ن ر{نا فيهما àلطواف    ،،،،وألنها نسك s ا�ج والعمرةوألنها نسك s ا�ج والعمرةوألنها نسك s ا�ج والعمرةوألنها نسك s ا�ج والعمرة    ،،،،ال يتم ا�ج إال بهاال يتم ا�ج إال بهاال يتم ا�ج إال بهاال يتم ا�ج إال بها

    ....بعض األصحاب ر هم اهللابعض األصحاب ر هم اهللابعض األصحاب ر هم اهللابعض األصحاب ر هم اهللاه ه ه ه ررررتاتاتاتااخاخاخاخالس� ر{ن من أرÍن ا�ج وليس واجبا كما الس� ر{ن من أرÍن ا�ج وليس واجبا كما الس� ر{ن من أرÍن ا�ج وليس واجبا كما الس� ر{ن من أرÍن ا�ج وليس واجبا كما 
ال يصح أن يوE  بل ال بد من اإلتيان بها وال تقبلها ا^يابة،بل ال بد من اإلتيان بها وال تقبلها ا^يابة،بل ال بد من اإلتيان بها وال تقبلها ا^يابة،بل ال بد من اإلتيان بها وال تقبلها ا^يابة، ،وال öñ هذه بدموال öñ هذه بدموال öñ هذه بدموال öñ هذه بدم، فهذه أرÍن ا�ج أربعة ال يتم ا�ج إال بها

Ñع Hوتس Ñك أن تطوف عÃعرفات ثم يكمل بقية ا�ناسك أو يقول أو s Ñأن تقف ع Y كÃالف  ،فيقول أو	ال، 
 .ار فإن ر� ا�مار يصح بها ا�و{يل، يصح فيه ا�و{يلر� ا�م

UUUU            ////    واجبات ا�ج سبعةواجبات ا�ج سبعةواجبات ا�ج سبعةواجبات ا�ج سبعة::::    
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ووقت  ،كما هو معلوم وقت ا�واقيت فوقت بذي ا�ليفة ألهل ا�دينة �والرسول  ،ا�عتX ö اإلحرام من ا�يقاتاإلحرام من ا�يقاتاإلحرام من ا�يقاتاإلحرام من ا�يقات: : : : أوال

ووقت السيل قرن ا�نازل ويس( بالسيل  ،ة يلملم ألهل ا¸مناووقت السعدية ا�سم ،با�حفة ألهل الشام وم
 وا�غرب
من عمر من عمر من عمر من عمر     هو اuي وقتها وليس توقيتاً هو اuي وقتها وليس توقيتاً هو اuي وقتها وليس توقيتاً هو اuي وقتها وليس توقيتاً     �ووقت ذات عرق Y الصحيح من الرسول ووقت ذات عرق Y الصحيح من الرسول ووقت ذات عرق Y الصحيح من الرسول ووقت ذات عرق Y الصحيح من الرسول  ،الكب� أو قرن ا6عالب وقته ألهل Ôد

 Ï^الصحيح أن ذات عرق توقيت من ا Y Ï^الصحيح أن ذات عرق توقيت من ا Y Ï^الصحيح أن ذات عرق توقيت من ا Y Ï^الصحيح أن ذات عرق توقيت من ا Y�    ة وقالوقتها ألهل العراقوقتها ألهل العراقوقتها ألهل العراقوقتها ألهل العراقöهذه ا�واقيت ا�عت s ن ن ن ن هههه(: ، فاإلحرام من ا�يقات
 ) �ن و�ن أ�ن و�ن أ�ن و�ن أ�ن و�ن أ6666 عليهن من غ� أهلهن ïن يريد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلهن ïن يريد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلهن ïن يريد ا�ج والعمرة عليهن من غ� أهلهن ïن يريد ا�ج والعمرة

ّ
حÂ أهل مكة  ،ه من أهلهومن àن م�X دون ا�يقات فمهل

كما فعل  ،يهلون منها للحج، أما للعمرة فقد تقدم أنه ال بد أن nرجوا إ¨ ا�ل ¸جمعوا s نسكهم بy ا�ل وا�رم :قال
 .اإلحرام من ا�يقات واجبا من واجبات ا�ج فإذاً  ،م �ا أ�ت s العمرةبإخراج ?ئشة إ¨ ا�نعي �الرسول 

فال بد أن يقف إ¨ أن تغرب الشمس، فلو دفع من عرفات قبل غروب الشمس  ::::إ¨ غروب الشمسإ¨ غروب الشمسإ¨ غروب الشمسإ¨ غروب الشمس    ةةةةالوقوف بعرفالوقوف بعرفالوقوف بعرفالوقوف بعرف    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 .واجبات ا�ج فعليه دملزمه أن يعود إ¸ها ولو لم يعد فإنه قد ترك واجبا من 
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كأهل السقاية والر?ية فإنهم معذورون، ا�بيت لغ� أهل السقاية  ،لغ� أهل األعذار يت بمزدلفة ¸لة العيديت بمزدلفة ¸لة العيديت بمزدلفة ¸لة العيديت بمزدلفة ¸لة العيدا�با�با�با�ب    ::::ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 
ا�بيت با�زدلفة ¸لة العيد فإنها واجب من واجبات ا�ج فيبيت إ¨ منتصف الليل ثم بعد منتصف وفيبيتون،  والر?ية

ما قلنا وتقدم ا�نبيه s صفة ا�ج Y أنه ال يغادر ا�زدلفة إال بعد أن واألو° ك ،الليل من X عذر فإنه يرخص X أن يذهب
 .يصç فيها الفجر ويدعو حÂ يسفر جدا

قد أذن لعمه العباس أن يس� �ا استأذنه فرخص للعباس  �ألن الرسول  ،لغ� أهل السقاية والر?ية ::::ا�بيت بم«ا�بيت بم«ا�بيت بم«ا�بيت بم«    ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
أما غ�هم فا�(وع s حقهم  ،ا�بيت s م« s ¸ال الت(يق منذار معذورون فدل Y أن أهل األع ،و{ذلك رخص للر?ة

 .ا�بيت وهو واجب من واجبات ا�ج
ثم  ،ثم ير� بعد الزوال الصغرى فالوسطى فالكöى يوم ا�ادي ع( ،ف�� Ìرة العقبة يوم العيد ::::الرالرالرالر���� مرتبا مرتبا مرتبا مرتبا    ::::اmامساmامساmامساmامس

ثم ا�تأخر ير� أيضا يوم ا6الث ع( الصغرى فالوسطى  ،ا6ا® ع(كذلك الصغرى فالوسطى فالكöى للمتعجل يوم 
فالر� مرتبا، فال يقدم يوما Y يوم وال يقدم الكöى Y الصغرى وال الوسطى Y الصغرى وال ، حصاة S/فالكöى 

 .وهكذا فال بد من الfتيب ،الكöى Y الوسطى
 .وتقدم ا�نبيه عليه s صفة ا�ج و{يفيته ،يق
هه أو أن Úلق ا�اج رأس ::::ا�لق أو ا�قص�ا�لق أو ا�قص�ا�لق أو ا�قص�ا�لق أو ا�قص�: : : : السادسالسادسالسادسالسادس

 .قبل أن يغادر اإلنسان مكة فإنه يطوف طواف الوداع فيكون آخر عهده باJيت طواف الوداعطواف الوداعطواف الوداعطواف الوداع    ::::السابعالسابعالسابعالسابع
�ا ورد عن ابن  لكن öì بدم، ،أخل ولم يأت بواجب منها فإن حجه صحيحفمن  ،فهذه سبع واجبات من واجبات ا�ج

 .رك نس� فعليه دمعباس أن من ت
TTTT            ////سسسس0000 ا�ج ا�ج ا�ج ا�ج    
 .أول ما يأ¼ مكة يسن للحاج ا�فرد والقارن أن يطوف طواف القدوم    ::::طواف القدومطواف القدومطواف القدومطواف القدوم_
 . يوم الfوية يذهب يوم ا�ورية ويبيت s م« ¸لة الfوية ةةةةأيضا ا�بيت s م« ¸لة عرفأيضا ا�بيت s م« ¸لة عرفأيضا ا�بيت s م« ¸لة عرفأيضا ا�بيت s م« ¸لة عرف_
 .s العمرة عمرة ا�تمتع و{ذا s طواف القدوم االضطباع والرملاالضطباع والرملاالضطباع والرملاالضطباع والرمل    _
 .وتقبيل ا�جر واألذàر واألدعية ال§ مرت معنا-
- Ï^هدي ا s رص اإلنسان أن يأ¼ �جه كماÚأن  �صعود الصفا وا�روة للرجال هذه *ها من الس0، و Y رصÚو

 هذا) �أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم�أخذوا عÑ مناسككم(: ا s حديث جابر ر� اهللا عنه وأرضاه فإنه àن يكررميطبق هدى رسول اهللا ما أمكن 
 .هو إÌال أرÍن ا�ج وواجباته وسننه

ËËËË            ////ن العمرةÍن العمرةأرÍن العمرةأرÍن العمرةأرÍوواجباتهاوواجباتهاوواجباتهاوواجباتها    أر    
 والس�والس�والس�والس� ،والطوافوالطوافوالطوافوالطواف ،اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام: ة، و` ثالثةلكن Úذف منها الوقوف بعرف، ` نفسها أرÍن ا�ج بالضبط ::::أرÍن العمرةأرÍن العمرةأرÍن العمرةأرÍن العمرة    _

 .أما الوقوف بعرفة فليس من أرÍنها وهو خاص با�ج، فحسب
    ::::اثناناثناناثناناثنان    واجبات العمرةواجبات العمرةواجبات العمرةواجبات العمرة    _

فإن اإلحرام من تر{ه ال ينعقد نسـكه ، فمن ترك اإلحرام منع أن ينعقد نسكه للحج أو العمرة، من ا�يقات واإلحرامواإلحرامواإلحرامواإلحرام ،ا�لقا�لقا�لقا�لق
 .للحج أو العمرة، àلصالة ال تنعقد إال با^ية
فالطواف  ،إال بذلك الر{ن ا�fوك أو نيته ا�عتöة öت لم يتم نسكه أي لم يصحمن ترك ر{نا غ� اإلحرام أو نيته حيث اعتُ 

، فال بد لطواف اإلفاضة أن يكون بنية طواف اإلفاضةهضم لو طاف وهو يريد مالحقة غريم ال ìزئ ذلك، أو طاف لل
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 .س� ا�ج ال بد أن يكون بنية س� ا�ج
{ن، أما إن àن غ�ه فالبد أن ينوي اإلتيان بذلك الر ،النسك دخل sفاألرÍن إن àن أسقط ر{ن اإلحرام فهو أصال لم ي

 .يأ¼ بذلك الر{ن مع ا^ية
 .ةìزئ من ا�اهل أنه عرف فنجد أنه ìزئ من ا^ائم، ،أوسع ةالوقوف بعرف-
قد يكون  ،قد يكون طواف واجب ةفقد يكون طواف سن ،ألن الطواف عدة، أما الطواف والس� فال ببد أن ينويهما-

 .يهوما إ¨ ذلك، فال بد أن ينو ،قد يكون طواف قدوم ،طواف تطوع
 ....وال يتم حجه إال بهاوال يتم حجه إال بهاوال يتم حجه إال بهاوال يتم حجه إال بها    ال بد من اإلتيان بها،ال بد من اإلتيان بها،ال بد من اإلتيان بها،ال بد من اإلتيان بها،    اً فبالنسبة لألرÍن إذ-
ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجع  فكصوم متعةفإن عدم ا�م  ،فمن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دمفمن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دمفمن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دمفمن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دمأما بالنسبة للواجبات -

 .إ¨ أهله
ألن  ،وال ي(ع s ذلك دم ،س0 ما أمكنفال �ء عليه ولكن Y ا�اج أن Úرص â Yصيل ال ةأما إن ترك سن-

السنة ينب� أن يأ¼ بها وÚصلها لكن إن لم يتي� ف، ومثل هذا سنة ال أثر �ا s حجه، ا�öان إنما يكون s الواجبات
ل من فلو أنه مثال ق
 s ا�لبية لو أنه ترك د?ء s م�ن ينب� X أن يدعو، àن ا�ناسب أن يدخل مكة من أعالها فدخ

لم  ا�نفل األو° X مثال أن يقبل ا�جر وتي� X تقبيل ا�جر لكنه، nرج من أسفلها فخرج من م�ن آخر م�ن آخر،
 .وال يقال öì بدم ،هذا ال بأس بهذا وحجه صحيح ،يفعل

فال بد من اإلتيان  أما األرÍن، لكن نقول öì بدم ،فإذا ترك الواجبات عمدا أو سهوا فإن حجه صحيح كذلك الواجبات؛-
 . بها
ã            ////    بعض ا�جاج وا�عتمرين Y بعض ا�جاج وا�عتمرينتنبيهات Y بعض ا�جاج وا�عتمرينتنبيهات Y بعض ا�جاج وا�عتمرينتنبيهات Y تنبيهات....    
و` قضية ما يفعله بعض ا�جاج فنجد أنه إن انتù من طواف اإلفاضة وâلل ب� أيام م« ñده يذهب إ¨  ةهناك نقط----

 ،هو اJقاء s م« وا�قيقة أن األفضل s حقه ،يظن أن هذا م(وع وأنه األفضل s حقه ،مكة ويكc من الطواف
فينب� للحاج أن ينتبه �ذا وأن يمكث s  ،مكث أيام م« s م« وقال ` أيام أكل و�ب وذكر اهللا عز وجل �فالرسول 

 .هاا¸م« طيلة أيام الت(يق و¸
فلة فهذا فيه فكونه يضايق ا�جاج ويزا هم ألجل أن Úصل Y نا ،أيضا s طوافه تطو? مضايقة للحجاج ومزا ة �م ----

 .فيطوف طواف اإلفاضة ويتوقف ويذهب إ¨ م«، حقيقة ما فيه
عن  ةعن أبيه هذه عمر ةر، ñده سجل ع(ة أسماء هذه عمرمَ أريد أن آ¼ بعُ  اأيضا بعضهم يستغل هذه األيام ويقول أن    ----

 هذا الوقت وال بعدها أيضا، فعs Î راً مَ وصحابته رضوان اهللا عليهم لم يفعلوا قُ  �فإن الرسول  وع،وهذا غ� م( أخيه،
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث (: با�?ء للوا�ين �فقد أوA الرسول  ،ا�سلم أن يكc من ا�?ء للوا�ين

X وذكر أو و� صالح يدعوX وذكر أو و� صالح يدعوX وذكر أو و� صالح يدعوX وذكر أو و� صالح يدعو((((. 
 �ولم يرشد الرسول  ،اهرةفعÎ ا�سلم أن Úرص Y اإلكثار من ا�?ء للوا�ين ولقرابته s هذه األماكن الطيبة الط

كما أن هذه األيام الزحام شديد جدا فينب� للمسلم أن  ،عن آبائكم وعن أمهاتكم ا�جاج ويقول اذهبوا وخذوا عمراً 
 .Úرص Y أن يأ¼ بعمرته وحجته الواجبة، وما عدا ذلك فإنه يكc من ا�?ء للوا�ين ولقرابته

 



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

- SUþ - 
 

    ))))UËUËUËUË((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
        والعمرةوالعمرةوالعمرةوالعمرة    الفوات واالحصار s ا�جالفوات واالحصار s ا�جالفوات واالحصار s ا�جالفوات واالحصار s ا�ج

S   /تعريف اإلحصار  /   / تعريف الفوات U   /أح�م الفوات T   /أح�م اإلحصار 
SSSS            ////تعريف الفواتتعريف الفواتتعريف الفواتتعريف الفوات::::        

فمثال عرفات إذا لم يتي� لصاحبه ا�صول عليه إال بعد مضيه، مأخوذ من الفوت، فهو مصدر فات يفوت فوتاً،  الفواتالفواتالفواتالفوات
� X الوقوف والوصول إ¨ مكة إال بعد طلوع الفجر ا6ا® صبيحة يوم مؤقتة بوقت وهو تسعة من ذي ا�جة، فإذا لم يتي

 Xورد عنه  �، الرسول فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ا6ا® فقد أدرك ا�ج، )ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة(: �العيد فقد فاته ا�ج، لقو
ِت إال صبيحة يوم العيد فهذا فاته لكن لو لم يأ )ا�ج عرفة، من جاء ¸لة Ìُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا�جا�ج عرفة، من جاء ¸لة Ìُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا�جا�ج عرفة، من جاء ¸لة Ìُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا�جا�ج عرفة، من جاء ¸لة Ìُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا�ج(: أنه قال

و`  )ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة(: قال �، الرسول وا�ج ال يفوت إال بفوت يوم عرفة، وأما ماعدا ذلك فإنه ال يفوتوا�ج ال يفوت إال بفوت يوم عرفة، وأما ماعدا ذلك فإنه ال يفوتوا�ج ال يفوت إال بفوت يوم عرفة، وأما ماعدا ذلك فإنه ال يفوتوا�ج ال يفوت إال بفوت يوم عرفة، وأما ماعدا ذلك فإنه ال يفوتا�ج وهو �رٌم اآلن، 
، مؤقت بوقت أما بقية ا�ناسك فإنها غ� مؤقتة فالطواف والس� وقته واسع، وهذه األرÍن وقتها واسع، يستطيع أن يؤديها

، حÂ لو أخرها بعد أيام الت(يق وأ6 بها بعد الشك أن أداءها s يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه ìوز ذلكالشك أن أداءها s يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه ìوز ذلكالشك أن أداءها s يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه ìوز ذلكالشك أن أداءها s يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه ìوز ذلك
 .أو Y قول بعد انسالخ ذي ا�جة àمال فإنه عند ا�مهور ال حرج s ذلك وحجه صحيحالع(ين من ذي ا�جة 

ألنها مرتبطة  أما العمرة فال فوات فيهاأما العمرة فال فوات فيهاأما العمرة فال فوات فيهاأما العمرة فال فوات فيها فالفوات يكون s ا�ج،فالفوات يكون s ا�ج،فالفوات يكون s ا�ج،فالفوات يكون s ا�ج،ج، أما عرفة فإنه إذا فات وقت وقوفها فقد فات ا�
 .بالطواف والس� فال فوات فيها، فالفوات يكون فقط s ا�ج

    ::::تعريف اإلحصارتعريف اإلحصارتعريف اإلحصارتعريف اإلحصار    ////            ////

 إحصاراً، : هو    واإلحصارواإلحصارواإلحصارواإلحصارأما اإلحصار فإنه يُتصور s ا�ج والعمرة، Ú 
هو أن Úول دونه ودون  فاإلحصارفاإلحصارفاإلحصارفاإلحصارمصدر أح

، فال يتمكن ¨ اJيت مرض أو سيل أو عدو أو ضياع نفقة أو ما إ¨ ذلك من األمور ال§ تعرض للحاج أو ا�عتمرالوصول إ
    .بسبب ذلك األمر اuي طرأ عليه بعد إحرامه من الوصول إ¨ اJيت، فيس( �
ا

UUUU            ////    أح�م الفواتأح�م الفواتأح�م الفواتأح�م الفوات::::    
قد فاته، لقول جابر  -كما ذكرنا-بعرفة يكون ا�ج ، أي طلع عليه فجر يوم ا^حر ولم يقف فمن فاته الوقوف يوم عرفة

 ا�شعر ا�رامو ا�زدلفةو Ìُعهو مزدلفة يطلق عليها  وا�ُمع- ال يفوت ا�ج حÂ يطلع الفجر من ¸لة Ìُعال يفوت ا�ج حÂ يطلع الفجر من ¸لة Ìُعال يفوت ا�ج حÂ يطلع الفجر من ¸لة Ìُعال يفوت ا�ج حÂ يطلع الفجر من ¸لة Ìُع(عنه ر� اهللا 
فباإلÌاع أن ا�ج  رواه األثرم، )ذلك ؟ قال نعم �أقال الرسول : قال أبو الزب� فقلت X -ثالثة أسماء تس( بها مزدلفة

 .يفوت بفوت الوقوف بعرفة
    ::::من تلبس باإلحرام وفاته الوقوف بعرفةمن تلبس باإلحرام وفاته الوقوف بعرفةمن تلبس باإلحرام وفاته الوقوف بعرفةمن تلبس باإلحرام وفاته الوقوف بعرفة

والشك أن s اختيار اJقاء - Y إحرامه إن لم fn اJقاءإن لم fn اJقاءإن لم fn اJقاءإن لم fn اJقاءيتحلل بعمرة، فيطوف ويسH وÚلق أو يق
، : ا�كم هو أنها�كم هو أنها�كم هو أنها�كم هو أنه
 . من قابللكن إن لم fn اJقاء Y إحرامه ¸حج  -Y اإلحرام فيه مشقة ظاهرة

Y إحرامه ¸حج من قابل فإنه ال داÉ بأن يأ¼ بطواف وس� ويتحلل بعمرة، بل يب" Y إحرامه ¸حج  فإن اختار اJقاءفإن اختار اJقاءفإن اختار اJقاءفإن اختار اJقاء
 .لكن هذا فيه مشقة ظاهرة من قابل ويتحلل �ج،


 ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة


لصحابة وهم ملبy �ا طاف ا �ألن الرسول  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، و�ذا فاألو° s حقه أن يطوف ويسو�ذا فاألو° s حقه أن يطوف ويسو�ذا فاألو° s حقه أن يطوف ويسو�ذا فاألو° s حقه أن يطوف ويسHHHH وÚلق ويق وÚلق ويق وÚلق ويق وÚلق ويق
من الس� بy الصفا  -رضوان اهللا عليهم-با�ج s نفس العام، Jوا با�ج إما قارنy أو مفردين، فلما انتù الصحابة 

لو استقبلت من لو استقبلت من لو استقبلت من لو استقبلت من (: �وا�روة، وانتهوا با�روة، أمرهم أن يق
وا رؤوسهم ويتحللوا وìعلونها عمرة، وقال قو�ه ا�شهورة  
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فإذا àن أرشد إ¨ فسخ ا�ج وا�دة هنا قص�ة جدا بy إحال�م من ) ما سقت ا�دي و�علتها عمرةما سقت ا�دي و�علتها عمرةما سقت ا�دي و�علتها عمرةما سقت ا�دي و�علتها عمرةأمري ما استدبرت أمري ما استدبرت أمري ما استدبرت أمري ما استدبرت 
الشك أنه يعرض ! العمرة وÓهال�م با�ج مرة أخرى فfة وج/ة جدا، فما بالك بشخص سينتظر سنة àملة باقيا Y إحرامه

 . و° s حقه أن يتحلل بعمرةو° s حقه أن يتحلل بعمرةو° s حقه أن يتحلل بعمرةو° s حقه أن يتحلل بعمرةفاألفاألفاألفاأل! نفسه للخطر ويرتكب �ظورات اإلحرام ال§ �ل بإحرامه
فليس مع« أنه ، ويقÝ ا�ج الفائتعندنا أنه يتحلل بعمرة إن لم fn اJقاء Y إحرامه ¸حج من قابل،  ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبلكن -

البد أن يقÝ ا�ج الفائت إن àن فرضاً باإلÌاع، ألنه لم يأِت به Y وجهه، فلم يكن ! âلل بعمرة أنه خالص انتù، ال
ُعْمَرةَ { ن اإلتيان به ¸خرج من عهدته، وÓن àن نفال فألن ا�ج يلزم بال(وع فيه لقول اهللا عز وجلبد م
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ْ
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ْ
وا Äتِم

َ
َوأ

 · · ِهللا · ِهللا · ِهللا أصحاب الرأي، و�فريطه s ا�فويت، وإلÌاع الصحابة رضوان اهللا عليهم، وألن ا�ج  مالك والشاف�مالك والشاف�مالك والشاف�مالك والشاف�وهذا قول } ِهللا
à طو?تيلزم بال(وع فيه فيص��الف غ�ه من ا	نذور، � . 

 .كن ال يصح قضاء الصغ� إال بعد بلوغه، لإال عند أإال عند أإال عند أإال عند أ���� حنيفة ر ه اهللا حنيفة ر ه اهللا حنيفة ر ه اهللا حنيفة ر ه اهللا، والصغ� واJالغ s وجوب القضاء سواء    _
وا�ج الصحيح والفاسد s ذلك سواء، فإن حل ثم زال ا�
 و¯ الوقت سعة فله أن يقs Ý ذلك العام، قال ا�وفق  -

 ". ليس يتصور قضاء العام اuي أفسد حجه فيه s غ� هذه ا�سألةو: "وغ�ه
فإذا -فإذا اختار العمرة وâلل بطواف وس� ويقs Ý السنة القادمة ذلك ا�ج اuي فاته، ويهدي هديا يذ�ه s قضائه 

" س فمحç حيث حبستÑفإن حبسÑ حاب: "إن لم يكن قد اشfط s بداية إحرامه، فقال -ق� فإنه يلزمه أن يهدي هديا
فإن àن قد اشfط فله ما اشfط Y ربه، أما إن لم يكن اشfط فإنه يطوف ويسH ويق
 ويتحلل بعمرة، فإذا àن من 

اصنع ما اصنع ما اصنع ما اصنع ما ( :قابل أحرم با�ج وهدى s حجه ا�قÝ، �ا ورد أن عمر ر� اهللا وأرضاه قال أل� أيوب األنصاري �ا فاته ا�ج
اصنع ما يصنع ا�عتمر اصنع ما يصنع ا�عتمر اصنع ما يصنع ا�عتمر اصنع ما يصنع ا�عتمر (: ، فعمر يقول أل� أيوبيطوف ويسH ويق
 يعÑ ا�عتمر ماذا يصنع؟يعÑ ا�عتمر ماذا يصنع؟يعÑ ا�عتمر ماذا يصنع؟يعÑ ا�عتمر ماذا يصنع؟) قد حللتقد حللتقد حللتقد حللت    يصنع ا�عتمر ثميصنع ا�عتمر ثميصنع ا�عتمر ثميصنع ا�عتمر ثم

رواه اإلمام الشاف�، فُعلم من مقولة عمر وتوجيهه  )ثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استي���� من ا�دي من ا�دي من ا�دي من ا�دي
�ج إذا فاته ا�ج، ولم يصل إ¨ مكة إال بعد طلوع الفجر ا6ا® يوم أل� أيوب األنصاري ر� اهللا عنهم أÌعy أن ا�حرم 

اصنع ما يصنع اصنع ما يصنع اصنع ما يصنع اصنع ما يصنع (: ا^حر فإنه قد فاته ا�ج ويتحلل بعمرة، وÓذا àن العام القابل ق� حجه اuي فات وهدى، لقول عمر
 ).ا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استيا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر{ت ا�ج قابال فحج، واهد ما استي���� من ا�دي من ا�دي من ا�دي من ا�دي

وÓن حبسÑ حابس فمحç حيث وÓن حبسÑ حابس فمحç حيث وÓن حبسÑ حابس فمحç حيث وÓن حبسÑ حابس فمحç حيث (: فرد s هذا سواء، ا�كم واحد، ومن اشfط بأن قال s ابتداء إحرامهوالقارن وا�-
ÑحبستÑحبستÑحبستÑالصحيح  )حبست Y فيأ¼ به من قابل ألن ا�ج Ýفإنه ال هدي عليه وال قضاء، إن لم يكن ا�ج حج فريضة فإنه يق

فإن àن مشfطا فال هدي عليه وال قضاء فإن àن مشfطا فال هدي عليه وال قضاء فإن àن مشfطا فال هدي عليه وال قضاء فإن àن مشfطا فال هدي عليه وال قضاء ) ما يعرض Xما يعرض Xما يعرض Xما يعرض Xتعجلوا با�ج فإن أحدتعجلوا با�ج فإن أحدتعجلوا با�ج فإن أحدتعجلوا با�ج فإن أحدككككم ال يدري م ال يدري م ال يدري م ال يدري (: �Y الفور، لقول الرسول 
إذا àن مستطيعا ا�ج حÂ ال     إن àن ا�ج نفال، أما إن àن فرضاً فعليه أن يبادر كما أنه بادر s األو° فليبادر s ا6انيةإن àن ا�ج نفال، أما إن àن فرضاً فعليه أن يبادر كما أنه بادر s األو° فليبادر s ا6انيةإن àن ا�ج نفال، أما إن àن فرضاً فعليه أن يبادر كما أنه بادر s األو° فليبادر s ا6انيةإن àن ا�ج نفال، أما إن àن فرضاً فعليه أن يبادر كما أنه بادر s األو° فليبادر s ا6انية
 .تأتيه ا�نية، أو ربما يذهب ذلك ا�ال اuي جعله مستطيعا فتب" ذمته مشغولة �جة اإلسالم

إذا علم هذا األمر فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم قد أرشدوا من فاته ا�ج أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، ورد أن هبار بن 
انطلق إ¨ اJيت فطف به سبعا فإن àن معك هدي فا¦ره، ثم إذا àن انطلق إ¨ اJيت فطف به سبعا فإن àن معك هدي فا¦ره، ثم إذا àن انطلق إ¨ اJيت فطف به سبعا فإن àن معك هدي فا¦ره، ثم إذا àن انطلق إ¨ اJيت فطف به سبعا فإن àن معك هدي فا¦ره، ثم إذا àن ( :األسود حج من الشام فقدم يوم ا^حر فقال عمر

 ). إن لم ñد فصم ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجعتإن لم ñد فصم ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجعتإن لم ñد فصم ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجعتإن لم ñد فصم ثالثة أيام s ا�ج وسبعة إذا رجعت?م قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهِد، ف?م قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهِد، ف?م قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهِد، ف?م قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهِد، ف
وألنه ìوز فسخ ) من فاته عرفات فاته ا�ج، و¸تحلل بعمرة، وعليه ا�ج من قابلمن فاته عرفات فاته ا�ج، و¸تحلل بعمرة، وعليه ا�ج من قابلمن فاته عرفات فاته ا�ج، و¸تحلل بعمرة، وعليه ا�ج من قابلمن فاته عرفات فاته ا�ج، و¸تحلل بعمرة، وعليه ا�ج من قابل(: ولتارقطÑ عن ابن عباس مرفو?

ظافرة من وعموم اآلثار يشمل الفرض وا^فل 	الف ا�ح
، فهذه األدلة مت ا�ج إ¨ العمرة من غ� فوات فمعه أو°،
الصحابة ر� اهللا عنهم Y أن من فاته ا�ج يفعل ما ذكر سابقا، بأنه يتحلل بعمرة ويهدي وÓن وجد سعة هدى s العام 
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 .القادم
و` أنه قد nطئ ا^اس s توقيت يوم عرفة، فإذا أخطأ ا^اس Ìيعاً فوقفوا s ا6امن أو العا� فإذا àن ا�جاج : مسألةمسألةمسألةمسألة    ----

s يعا أخطأواÌ عض و?مةJتسب �م الوقوف بعرفة، أما إن أخطأ اÚزئ، ويعتد بوقوفهم وì الوقوف فإن وقوفهم هذا 
 s ا¸وم العا� فأخطأوا فوقفوا s ن وقوفهمà نÓن يوم ا6امن عليهم أن يعيدوا، وà عرفات، فإن s ا�جاج قد وقفوا

 .العا� فقد فاتهم ا�ج
TTTT            ////    أح�م اإلحصارأح�م اإلحصارأح�م اإلحصارأح�م اإلحصار    

فمن أحرم فصده عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنع؟ شخص أحرم با�ج وصده فمن أحرم فصده عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنع؟ شخص أحرم با�ج وصده فمن أحرم فصده عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنع؟ شخص أحرم با�ج وصده فمن أحرم فصده عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنع؟ شخص أحرم با�ج وصده : إلحصاربالنسبة ل
 عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنععدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنععدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنععدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ¨ ا�ج فماذا يصنع

ُيْم َفَما اْستَ {: ا�¸ل Y أنه يتحلل قول اهللا عز وجل يقول العلماء بأنه ينحر هديا s موضعه ويتحلل، ْ ُيْم َفَما اْستَ ِ ْ ُيْم َفَما اْستَ ِ ْ ُيْم َفَما اْستَ ِ ْ
ِ


ْح
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
َ ِمَن فَإِْن أ َ ِمَن َ َ ِمَن َ يْيْيْيْ���َ�َ ِمَن َ

َهْدِي 
ْ
َهْدِي ال
ْ
َهْدِي ال
ْ
َهْدِي ال
ْ
فأرشد اهللا عز وجل ا�ح
 أن يهدي هديا يذ�ه s موضعه، سواء s ا�ج أو العمرة، سواًء àن متمتعا أوقارنا أو  }ال

واهللا عز " اتفقوا أن اإلحصار بالعدو مبيح للتحلل: "مفرداً العمرة أو مفرداً ا�ج فأح
؛ فإنه يفعل هذا األمر، يقول الوزير
َهْدِي { :وجل يقول

ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
ُيْم َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ
ِ


ْح

ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
 . }فَإِْن أ




    ::::م�ن فدي ا�حم�ن فدي ا�حم�ن فدي ا�حم�ن فدي ا�ح

وال يلزم أن يرسل أحدا إ¨ مكة ألنه أصال �
اً ال يستطيع أن يذهب إ¨ مكة وهو  واuبح يكون s م�نه Y الصحيحواuبح يكون s م�نه Y الصحيحواuبح يكون s م�نه Y الصحيحواuبح يكون s م�نه Y الصحيح
ميع ا�سلمy �يث تغلب بعض الطغاة Y �اجة إ¨ ا�حلل، فإن àن معه هدي فإنه ينحر، وسواء àن هذا ا�
 ?ما �

ُمِنَع هو وحده أو الر{ب اuين معه منعوا من -ا�رم كما حصل من القرامطة حy منعوا ا^اس من ا�ج، أو خاصا به 
فإن اإلحصار يكون مرتبطا به هو فيتحلل بأن ينحر ما استي� من ا�دي، أو ُحبس بغ� حق بعد أن  -الوصول إ¨ مكة

َهْدِي {: م يستطع اmروج من حبسه فإنه وا�الة تلك يتحلل، واهللا عز وجل قالأحرم ول
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
ُيْم َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ
ِ


ْح

ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
ْحفَإِْن أ
ُ
} فَإِْن أ

ال خالف بy أهل ا�فس� أن هذه : ر ه اهللا يقول الشاف�يقول الشاف�يقول الشاف�يقول الشاف�يعÑ إذا أردتم ا�حلل، واإلحصار بمفرده غ� موجب للهدي، 
: قال s صلح ا�ديبية �ا فرغ من قضية الكتاب ألصحابه �و¯ الصحيح أن رسول اهللا   اآلية نزلت s ح
 ا�ديبية

 .وألن ا�اجة داعية إ¨ ا�ل �ا s ترك ا�ل من ا�شقة العظيمة و` منتفية �? )قوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقوا(
 ،
سواء àن بعدو أو بغ� عدو، وسواء àن واآلية ظاهرة s ح
 العدو، و لها غ� واحد Y العموم s حق Z من أح

قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غ�ها، طاف باJيت أم لم يطف، ألن اهللا أطلق ولم nص، فهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن 
وليس وليس وليس وليس تيمية يرى حÂ من أح
 عن اJيت فإنه يتحلل وال ينتظر، ومن أح
 عن الس� فإنه يتحلل وال ينتظر وهكذا، 


 فقط خاص بمن ُمنِع من ا�Ý لعرفة، وهذا هو الصحيح  فقط خاص بمن ُمنِع من ا�Ý لعرفة، وهذا هو الصحيح  فقط خاص بمن ُمنِع من ا�Ý لعرفة، وهذا هو الصحيح  فقط خاص بمن ُمنِع من ا�Ý لعرفة، وهذا هو الصحيح ا�ا�ا�ا�


فإنه لو قيل X ابق s مكة حÂ تتمكن من الطواف 
والس�، وقف s عرفات لكنه منع من الوصول إ¨ اJيت شهر شهرين ثالثة منعه حال دونه ودون الوصول إ¨ اJيت عدو 

حكمه كحكم من أح
 عن الوقوف بعرفة، فيتحلل وينحر أو حبس بغ� حق أو ما إ¨ ذلك فإنه يريد ا�حلل فيكون 
هنا ا�كم ال nتلف سواء àن ا�
 ?ما �ميع ا�جاج  �s صلح القضية فإنه �ا انتù ¦ر وحلق   �هديه كما فعل  

 . أو خاصا به بأن حبس بغ� حق
ه هدي أو ليس بقدرته أن يشfي ليس معه هدي، ¦ن قلنا إنه يهدي ويتحلل، لكن إذا لم يكن مع فإن فقد ا�ديفإن فقد ا�ديفإن فقد ا�ديفإن فقد ا�دي

فإنه ينتقل إ¨ ا�دي، أو ا��ن اuي هو فيه ليس فيه هدي، أو ليس معه نقود، أو الوضع ا�ا� ال يستطيع أن يشfي هديا، 



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

- STS - 
 

فيصوم ع(ة أيام بنية ا�حلل ثم Úل، وÓن شق عليه أن يصوم الع(ة ثم يتحلل فله أن يتحلل ثم يصوم قبل  الصيام
أحب إّ� أن ال Úل حÂ يصوم إن قدر، فإن : يقول واإلمام أ دواإلمام أ دواإلمام أ دواإلمام أ دباJدل، ألنه سيتßر ببقاء إحرامه إ¨ فراغ الصوم، اإلتيان 

 .صعب عليه حّل ثم صام با^ية عن ا�دي، ألنه دم واجب اإلحرام، ف�ن X بدل ينتقل إ¸ه كبدل ا�تعة
 . ، فال إطعام s اإلحصارصيام فإنه ال ينتقل إ¨ اإلطعام، فلو لم ìد ا�دي ولم يستطع الوال إطعام s اإلحصاروال إطعام s اإلحصاروال إطعام s اإلحصاروال إطعام s اإلحصار _
 أيضا قضية ا�لق وا�قص� هل ` Y سبيل الوجوب؟أيضا قضية ا�لق وا�قص� هل ` Y سبيل الوجوب؟أيضا قضية ا�لق وا�قص� هل ` Y سبيل الوجوب؟أيضا قضية ا�لق وا�قص� هل ` Y سبيل الوجوب؟ _

ظاهر ±م اmرZ وغ�ه عدم وجوب ا�لق أو ا�قص�، وقدمه أيضا s ا�حرر و�ح ابن رزين ر ه اهللا وا�غÑ وال(ح 
َهْدِي فَإِ فَإِ فَإِ فَإِ {: وغ�هم ألن اهللا ذكر ا�دي وحده فقال

ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
ُيْم َفَما اْستَيْ���َ�َ ِمَن ال ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ ِْ ُيْم َفَما اْستَي ْ
ِ


ْح

ُ
ْحْن أ
ُ
ْحْن أ
ُ
ْحْن أ
ُ
ولم ينص s اآلية Y ا�لق أو ا�قص�، } ْن أ

ولم يشfط سواه، وقال أكc أصحابه ìب عليه ا�لق أو ا�قص� وفاقاً واختاره القا� وغ�ه، وقاs X تصحيح الفروع 
�، فكذا يكون هنا يرون أن ا�ح
 عليه أن يهدي ثم ا�لق وا�قص ألن الصحيح من ا�ذهب أنه نسكألن الصحيح من ا�ذهب أنه نسكألن الصحيح من ا�ذهب أنه نسكألن الصحيح من ا�ذهب أنه نسك)) Y الصحيح((

 Ï^لق كما فعل اÚ�  لقوا ) قوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقواقوموا فا¦روا ثم احلقوا(قالÚ أمر الصحابة بأن ينحروا ثم Ï^و{ذلك هنا يرون أن ا
 {: كما نُص عليه ال داÉ للحلق، ويك� ا�حلل باuبيحة، ألن اهللا تعا¨ قال وا�ذهبوا�ذهبوا�ذهبوا�ذهبفكذلك هنا، 

ُ
 فَإِْن أ
ُ
 فَإِْن أ
ُ
 فَإِْن أ
ُ
ُيْم َفَما فَإِْن أ ْ ُيْم َفَما ِ ْ ُيْم َفَما ِ ْ ُيْم َفَما ِ ْ
ِ


حْحْحْْح

َهْدِي 
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
َ ِمَن ال َهْدِي َ
ْ
 .ولم ينص Y ا�لق فدل Y عدم اعتبار ما سواه }اْستَيْاْستَيْاْستَيْاْستَيْ���َ�َ ِمَن ال


؟؟؟؟ _


    إن ُصد عن عرفة دون اJيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ حكم ا�حإن ُصد عن عرفة دون اJيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ حكم ا�حإن ُصد عن عرفة دون اJيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ حكم ا�حإن ُصد عن عرفة دون اJيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ حكم ا�ح




قة �
اً فيتحلل بعمرة ألنه صد عن عرفات حÂ فاتت هذا مفوت X فيكون حقي الصحيح نعم أنه يأخذ حكم ا�حالصحيح نعم أنه يأخذ حكم ا�حالصحيح نعم أنه يأخذ حكم ا�حالصحيح نعم أنه يأخذ حكم ا�ح

وفاته ا�ج حيث لم يتمكن بسبب هذا اإلحصار من الوقوف بعرفة، فيتحلل بعمرة، ويكون حكمه حكم من صد عن 
اJيت àمال، عن مكة *ها، ويتحلل بعمرة، وال�ء عليه، ألن قلب ا�ج عمرة جائز بال ح
، كما صد ا^Ï والصحابة 

 ))))لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت ا�دي و�علتها عمرةلو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت ا�دي و�علتها عمرةلو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت ا�دي و�علتها عمرةلو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت ا�دي و�علتها عمرة(: هم وقالاuين قاموا بy الصفا وا�روة أن يقلبوا نسك
 .فقلب ا�ج جائز بال ح
 فمع ا�
 من باب أو°

والصحيح كما تقدم ا�نويه عليه أن X أن والصحيح كما تقدم ا�نويه عليه أن X أن والصحيح كما تقدم ا�نويه عليه أن X أن والصحيح كما تقدم ا�نويه عليه أن X أن أنه ال يتحلل حÂ يطوف ويسH،  فعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهبوÓن أح
 عن طواف اإلفاضة -

 عن عرفات عن عرفات عن عرفات عن عرفات


ألن s منعه من ا�حلل وÓبقائه Y إحرامه مشقة فقد ال يتمكن من ، يتحلل ويكون حكمه حكم ا�حيتحلل ويكون حكمه حكم ا�حيتحلل ويكون حكمه حكم ا�حيتحلل ويكون حكمه حكم ا�ح

 . الطواف إال بعد مدة طويلة، فيمنع من دخول اJيت والس� مدة طويلة
فحكمها بالنسبة لعرفات باإلÌاع أنه يتحلل بعمرة فحكمها بالنسبة لعرفات باإلÌاع أنه يتحلل بعمرة فحكمها بالنسبة لعرفات باإلÌاع أنه يتحلل بعمرة فحكمها بالنسبة لعرفات باإلÌاع أنه يتحلل بعمرة الوقوف بعرفة، الطواف، الس�، : بالنسبة لإلحصار عن األرÍنبالنسبة لإلحصار عن األرÍنبالنسبة لإلحصار عن األرÍنبالنسبة لإلحصار عن األرÍنهذا 


 عن اJيت عن الطواف والس� فإنه فيه خالف، الصحيح أنه يأخذ أيضاً حكم  عن اJيت عن الطواف والس� فإنه فيه خالف، الصحيح أنه يأخذ أيضاً حكم  عن اJيت عن الطواف والس� فإنه فيه خالف، الصحيح أنه يأخذ أيضاً حكم  عن اJيت عن الطواف والس� فإنه فيه خالف، الصحيح أنه يأخذ أيضاً حكم باالتفاق، وبالنسبة للباالتفاق، وبالنسبة للباالتفاق، وبالنسبة للباالتفاق، وبالنسبة لل


طواف �ن أحطواف �ن أحطواف �ن أحطواف �ن أح

 عن عرفة، وأنه يتحلل وينحر هديه وال  عن عرفة، وأنه يتحلل وينحر هديه وال  عن عرفة، وأنه يتحلل وينحر هديه وال  عن عرفة، وأنه يتحلل وينحر هديه وال ����ء عليه، وÓن àن قد اشfط فليس عليه شيء عليه، وÓن àن قد اشfط فليس عليه شيء عليه، وÓن àن قد اشfط فليس عليه شيء عليه، وÓن àن قد اشfط فليس عليه شيئئئئا نهائيا، وÓنما يفك إحرامه ا نهائيا، وÓنما يفك إحرامه ا نهائيا، وÓنما يفك إحرامه ا نهائيا، وÓنما يفك إحرامه 


ا�حا�حا�حا�ح

 .وينت� ما عليه إن àن قد اشfط، وليس عليه أن ينحر هديا �حللهوينت� ما عليه إن àن قد اشfط، وليس عليه أن ينحر هديا �حللهوينت� ما عليه إن àن قد اشfط، وليس عليه أن ينحر هديا �حللهوينت� ما عليه إن àن قد اشfط، وليس عليه أن ينحر هديا �حلله

 عن واجب فما ا�كم؟ عن واجب فما ا�كم؟ عن واجب فما ا�كم؟ عن واجب فما ا�كم؟لللل _


ح

ُ
حكن إن أ
ُ
حكن إن أ
ُ
حكن إن أ
ُ
 كن إن أ

ح
 عن واجب لم يتحلل، وعليه دم، ألن الواجب öì با�م، لقول ابن عباس ر� اهللا عنه
ُ
 )من ترك نس� فعليه دم(: إن أ

فلو أح
 مثال عن ا�بيت بمزدلفة، أو أح
 عن ا�بيت بم«، أو ُمنع من اإلحرام من ا�يقات ال يستطيع أن Úرم من غ�ه، 
بل ، uàي خرج من عرفات ومنع من الوصول إ¨ مزدلفة؛ فإن الواجب öìُ بدم، فإنه öì هذا اإلحصار بدم وال يتحلل

ح
 عنه لم  أما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهب، عند بعض أهل العلم أن الواجب يسقط عنه بالعجز عنه وال�ء عليه
ُ
عندنا فإن الواجب إذا أ

 . يتحلل وعليه دم
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ه مرض أو ذهاب نه مرض أو ذهاب نه مرض أو ذهاب نه مرض أو ذهاب ن _


  فقة أو ضل عن الطريق فهل يأخذ نفس ا�كم؟فقة أو ضل عن الطريق فهل يأخذ نفس ا�كم؟فقة أو ضل عن الطريق فهل يأخذ نفس ا�كم؟فقة أو ضل عن الطريق فهل يأخذ نفس ا�كم؟إذا أحإذا أحإذا أحإذا أح
أنه يب" �رماً حÂ يقدر Y اJيت، ألنه ال يستفيد من إحالX ا�خلص من األذى اuي به كمريض، فإنه سيب" : ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب

 	الف ح
 عدو فإنه يستفيد، أما إن àن -أذى ا�رض-ال يستطيع أن يغادر، فال يستفيد بإحالX ا�خلص من األذى 
Hيت وتسJثم تطوف با áتش Âانتظر ح X م�نه يقال s "فإنه سيب 
 .مريضا فأح

فإن قدر Y اJيت بعد فوات ا�ج âلل بعمرة وال ينحر هديا معه إال s ا�رم، هذا إن لم يكن قد اشfط s ابتداء  _
 "أن �ç حيث حبستÑ" إحرامه 

: قال للمرأة ��ء Ì sيع هذه األمور فإن االشfاط يفيده هنا، ألن الرسول فأما إن àن قد اشfط فيتحلل وليس عليه -
 ).اشðf فإن لك Y ربك ما اشfطتاشðf فإن لك Y ربك ما اشfطتاشðf فإن لك Y ربك ما اشfطتاشðf فإن لك Y ربك ما اشfطت(

    ))))UãUãUãUã((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    باب ا�دي واألضحية والعقيقةباب ا�دي واألضحية والعقيقةباب ا�دي واألضحية والعقيقةباب ا�دي واألضحية والعقيقة

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / تعريف األضحية /   /               .تعريف ا�دي.  
U   / حكم ا�دي واألضحية وفضلهما. T   / من أح�م ا�دي واألضحية. 
SSSS            ////    تعريف ا�ديتعريف ا�ديتعريف ا�ديتعريف ا�دي    

، فا�دي يساق للحرم أو ألنه يهدى إ¨ اهللا عز وجل سø بهذا االسمسø بهذا االسمسø بهذا االسمسø بهذا االسم، يراد به ما يهدى للحرم من نعم وغ�ها فا�ديفا�ديفا�ديفا�دي
ت ت ت ت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سق(: ساق ا�دي وقال �يشfى s مكة، وÍن s السابق يساق ا�دي والرسول 

 .ف�نوا يسوقون ا�دي تقربا هللا عز وجل يهدونه إ¨ مكة قربة هللا عز وجل ))))ا�دي و�علتها عمرةا�دي و�علتها عمرةا�دي و�علتها عمرةا�دي و�علتها عمرة
    تعريف األضحيةتعريف األضحيةتعريف األضحيةتعريف األضحية    ////            ////

Üِضحية
ُ
Üِضحيةواأل
ُ
Üِضحيةواأل
ُ
Üِضحيةواأل
ُ
ضحية وÓِضحية، واحدة األضاU، ويقال ضحية واأل

ُ
 .بضم ا�مزة و{�ها، يصح أن تقال أ

UUUU            ////    حكم ا�دي واألضحية وفضلهماحكم ا�دي واألضحية وفضلهماحكم ا�دي واألضحية وفضلهماحكم ا�دي واألضحية وفضلهما    
، فقد حP اإلÌاع عليهما غ� واحد من أهل العلم لقول اهللا هما يعÑ ا�دي واألضحيةوأÌع ا�سلمون Y م(وعيت

َرْ {: تعا¨
ْ
َرْ فََصل· لَِرب·َك َوا¦
ْ
َرْ فََصل· لَِرب·َك َوا¦
ْ
َرْ فََصل· لَِرب·َك َوا¦
ْ
ض# بكبشy  �ا�راد به األضحية بعد صالة العيد، وثبت أن الرسول : يقول أهل ا�فس� }فََصل· لَِرب·َك َوا¦

من اJدن، ¦ر ثالثا وستy بيده الكريمة ثم أعطى عليا أنه أهدى s حجته حجة الوداع مائة  �أملحy أقرنy، وورد عنه 
 مقيم حر مسلماألضحية Z Y  وجوبوجوبوجوبوجوب أبو حنيفة ر ه اهللاأبو حنيفة ر ه اهللاأبو حنيفة ر ه اهللاأبو حنيفة ر ه اهللاويرى  -ا�دي واألضحية-يدعهما  �فأتم اJا&، ولم يكن 

من  هاZ من قدر عليY  سنة مؤ{دةسنة مؤ{دةسنة مؤ{دةسنة مؤ{دةف�ون أنها  أما Ìهور العلماءأما Ìهور العلماءأما Ìهور العلماءأما Ìهور العلماء، اإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكويروى هذا أيضا عن  مالك ا^صاب
yا�سلم yواختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية " ال أضحية عليهم: "فيقول اإلمام مالك إال ا�جاج بم«، وا�سافرين ا�قيم

 . اكتفاًء با�دي
وبالنسبة للهدي كما ذكرنا فإنه ي(ع للحجاج، فيجب Y بعض ا�جاج ويسن Jعضهم، فبالنسبة للمتمع والقارن فإن 

 .ما، أما بالنسبة للمفرد فهو سنة s حقه م(وع ولكن ليس Y سبيل الوجوبا�دي واجب s حقه
 .أما األضحية فإنها سنة مؤ{دة Y مذهب ا�مهور، ويرى أبو حنيفة ر ه اهللا وجوبها Y ا�ر ا�سلم ا�قيم ا�الك للنصاب

TTTT            ////    من أح�م ا�دي واألضحيةمن أح�م ا�دي واألضحيةمن أح�م ا�دي واألضحيةمن أح�م ا�دي واألضحية....    
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، فأفضل ا�دي واألضحية اإلبل إن àنت خالصة ا�اعزا�اعزا�اعزا�اعزثم  ،،،،الكبشالكبشالكبشالكبشثم ، اJقراJقراJقراJقر ثم، وأفضل ما يضوأفضل ما يضوأفضل ما يضوأفضل ما يض#### به اإلبل به اإلبل به اإلبل به اإلبلأفضل ما يهدى 
للمهدي، يعÑ ليس بينه وبy أحد اشfاك، فاألفضل اإلبل، ثم اJقر، ثم الغنم، والشياه أفضل من ا�اعز، ا�¸ل Y أن 

ة s الساعة األو° فكأنما قّرب بدنة ة s الساعة األو° فكأنما قّرب بدنة ة s الساعة األو° فكأنما قّرب بدنة ة s الساعة األو° فكأنما قّرب بدنة من راح إ¨ ا�معمن راح إ¨ ا�معمن راح إ¨ ا�معمن راح إ¨ ا�مع(: اإلبل أفضل ما ورد s حديث ا�معة حديث أ� هريرة ا�شهور
فدل هذا Y أن اJدنة مقدمة وأنها أفضل من اJقرة وأفضل من الكبش، وورد أن امرأة  ))))و¯ ا6انية بقرة و¯ ا6ا6ة كبشاو¯ ا6انية بقرة و¯ ا6ا6ة كبشاو¯ ا6انية بقرة و¯ ا6ا6ة كبشاو¯ ا6انية بقرة و¯ ا6ا6ة كبشا

نة فاألفضل اJد) ا¦ري ناقةا¦ري ناقةا¦ري ناقةا¦ري ناقة: : : : أي ذلك أفضل؟ قالأي ذلك أفضل؟ قالأي ذلك أفضل؟ قالأي ذلك أفضل؟ قال: : : : إن شإن شإن شإن شئئئئت فناقة أو بقرة، قالتت فناقة أو بقرة، قالتت فناقة أو بقرة، قالتت فناقة أو بقرة، قالت: : : : أي النسك أفضل؟ قالأي النسك أفضل؟ قالأي النسك أفضل؟ قالأي النسك أفضل؟ قال(: سألت ابن عباس
أما إن àن هناك أحد أما إن àن هناك أحد أما إن àن هناك أحد أما إن àن هناك أحد ثم اJقرة مستقالت، من أراد أن يض) أو يهدي مستقال، يعÑ عنه خالصة ليس هناك أحد يشار{ه، 

؛ ألنه أ6 بذبيحة àملة X فالكبش أفضل، ثم ا�اعز أفضلفالكبش أفضل، ثم ا�اعز أفضلفالكبش أفضل، ثم ا�اعز أفضلفالكبش أفضل، ثم ا�اعز أفضل    سيشار{ه ف�يد أن يشfك مع سبعة s بدنة أو سبعة s بقرةسيشار{ه ف�يد أن يشfك مع سبعة s بدنة أو سبعة s بقرةسيشار{ه ف�يد أن يشfك مع سبعة s بدنة أو سبعة s بقرةسيشار{ه ف�يد أن يشfك مع سبعة s بدنة أو سبعة s بقرة
 .فأهرق دما منفصال X لم يشار{ه فيه أحد

أوA أمته أن تست(ف األضحية، وأخö أنها  �، الرسول وأفضل Z جنس األسمن، وي(ع استسمان ا�دي واألضحية
استفرغوا ضحايااستفرغوا ضحايااستفرغوا ضحايااستفرغوا ضحاياككككم فإنها s م فإنها s م فإنها s م فإنها s (تأ¼ أوفر ما تكون s غالفها وجتها وفروها، وأنها تأ¼ يوم القيامة وتوزن للعبد، وورد 

في(ع استسمانها ألجل أن  )األضحية با�دينة وÍن ا�سلمون يسمنوناألضحية با�دينة وÍن ا�سلمون يسمنوناألضحية با�دينة وÍن ا�سلمون يسمنوناألضحية با�دينة وÍن ا�سلمون يسمنون    كنا نسمنكنا نسمنكنا نسمنكنا نسمن(: و¯ الصحيح عن سهل ))))ا�نة مطاياا�نة مطاياا�نة مطاياا�نة مطاياككككمممم
 . األسمناألسمناألسمناألسمنتثقل م/ان العبد يوم القيامة، فأفضل Z جنس سواء من اإلبل أو اJقر أو الغنم 

أو ألنه قد يشfي شخص ال Úسن ا�ماكسة هدياً  -األ] ثمنا-، وليس s ا�قيقة هذا القيد ثم Y ا�ذهب األ] ثمنا
أضحية ويشfي آخر أفضل منه هديا أو أضحية بأقل من األول، فإذن العöة باألفضل واألجود عند ا^اس، فإذا àنت ا^اقة 
أو اJقرة أو الشاة ال§ اشfاها فالن بـ ثمان مائة لكنها أسمن من ال§ اشfاها جاره بألف فإنها أفضل، �ذا ي(ع 

فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من اهللا عز وجل فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من اهللا عز وجل فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من اهللا عز وجل فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من اهللا عز وجل (: قال �قدر استطاعته s �ائها، الرسول استسمانها، وأيضا أن يبذل اإلنسان 
وتأ¼ أثقل ما تكون s م/ان العبد s يوم هو أحوج ما يكون للحسنات، إذاً Úرص اإلنسان Y استسمانها وأن  ))))بم�نبم�نبم�نبم�ن

غغغغ¶َها ِمن َيْقَوى ¶َها ِمن َيْقَوى ¶َها ِمن َيْقَوى ¶َها ِمن َيْقَوى ذَ ذَ ذَ ذَ {يبذل ا6من وÓن غال �حصيل أفضل ا�وجود s السوق لقول اهللا تعا¨  ْم َشَعائَِر اهللا¶ِ فَإِ ْم َشَعائَِر اهللا¶ِ فَإِلَِك َوَمن ُفَعظ· ْم َشَعائَِر اهللا¶ِ فَإِلَِك َوَمن ُفَعظ· ْم َشَعائَِر اهللا¶ِ فَإِلَِك َوَمن ُفَعظ· لَِك َوَمن ُفَعظ·
ُقلُوِب 

ْ
ُقلُوِب ال
ْ
ُقلُوِب ال
ْ
ُقلُوِب ال
ْ
 .}ال

ض#  �فإن الرسول  كما أنه يفضل اللون األشهب وهو األملح أي األبيض، أو ا�حجل وهو ما àن بياضه أكc من سوادهكما أنه يفضل اللون األشهب وهو األملح أي األبيض، أو ا�حجل وهو ما àن بياضه أكc من سوادهكما أنه يفضل اللون األشهب وهو األملح أي األبيض، أو ا�حجل وهو ما àن بياضه أكc من سوادهكما أنه يفضل اللون األشهب وهو األملح أي األبيض، أو ا�حجل وهو ما àن بياضه أكc من سواده
 .بكبشy أملحy أقرنy، فهذا هو األفضل

        ....فإن لم يتيفإن لم يتيفإن لم يتيفإن لم يتي���� فأصفر ثم أسود فأصفر ثم أسود فأصفر ثم أسود فأصفر ثم أسود
ال  �والرسول  )ضضضض#### بكبشy أقرنy أملحy بكبشy أقرنy أملحy بكبشy أقرنy أملحy بكبشy أقرنy أملحy(ض# بكبش ولم يضح· بنعجة  �، فالرسول أفضل من األنأفضل من األنأفضل من األنأفضل من األن$$$$ هنا هنا هنا هناواuكر واuكر واuكر واuكر     

 .nتار إال األفضل
ن ا�جزئ s األضحية nتلف ن ا�جزئ s األضحية nتلفالس· ن ا�جزئ s األضحية nتلفالس· ن ا�جزئ s األضحية nتلفالس· فإنه ìزئ فيها ا�ذع وهو ماX ستة أشهر فأزيد، فإذا بلغ  ))))الضأنالضأنالضأنالضأن( فبالنسبة للشياهفبالنسبة للشياهفبالنسبة للشياهفبالنسبة للشياه، الس·

يصح أضحية، أما إن ذبح ما دون هذا السن فذبح ماÐ Xسة أو أربعة أشهر فإنه ال الضأن ستة أشهر أجزأ s األضحية ف
 .ìزئ أضحية، إذاً السن ا�جزئ s الضأن ماX ستة أشهر فأزيد

 .ما X سنة يشfط ¸جزئ أضحية s ا�اعز ماX سنة فأزيد، ثÑ أي سقطت ثناياه فمن ا�اعزفمن ا�اعزفمن ا�اعزفمن ا�اعزواÑ6 فيما سوى الضأن 
 .ما �ا سنتان فأزيد من اJقرةمن اJقرةمن اJقرةمن اJقرةو{ذا 

: البد أن تبلغ Ðس سنy فأزيد، هذا هو العمر ا�عتs ö إجزاء ا^عم s ا�دي واألضحية، ورد s ا�ديث لإلبللإلبللإلبللإلبل وبالنسبة
 . فدل Y أن ما X ستة أشهر �زئ، فإن ستة أشهر ìذع الضأن فيها )ا�ذع من الضأن أضحيةا�ذع من الضأن أضحيةا�ذع من الضأن أضحيةا�ذع من الضأن أضحية(
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Xزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياñوXزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياñوXزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياñوXزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياñضحية عن نفسه وعن زوجه أضحية وعن و�ه الكب�  و�ف اإلنسان ا�فال يت
أضحية، عن بنته الكöى أضحية وهكذا، فإن الرسول ض# بكبشy أملحy، ض# فجعل واحدا عن �مد وآل �مد 

ضحية واحدة، فيعلم من هذا أنه ìزئ عن أهل اJيت الواحد أ، )هذا عمن لم يضح· من ا�سلمyهذا عمن لم يضح· من ا�سلمyهذا عمن لم يضح· من ا�سلمyهذا عمن لم يضح· من ا�سلمy(: وض# ا6ا® وقال
àن الرجل s عهد ا^Ï يضàن الرجل s عهد ا^Ï يضàن الرجل s عهد ا^Ï يضàن الرجل s عهد ا^Ï يض))))    : (قالوñزئ الشاة الواحدة عن الواحد وأهل بيته وعياX، �ا ورد عن أ� أيوب ر� اهللا عنه 

 . حديث صحيح: ح ا�قنعيقول s � ))))بالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمونبالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمونبالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمونبالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمون
ورد عن ، ، ، ، أنها ñزي عن سبعة أشخاص فيجوز الت(يك فيهاأنها ñزي عن سبعة أشخاص فيجوز الت(يك فيهاأنها ñزي عن سبعة أشخاص فيجوز الت(يك فيهاأنها ñزي عن سبعة أشخاص فيجوز الت(يك فيهاأما اJدنة واJقرة فقلنا أما اJدنة واJقرة فقلنا أما اJدنة واJقرة فقلنا أما اJدنة واJقرة فقلنا وبالنسبة للشاة قلنا ñزي عن واحد، 

¦رنا ¦رنا ¦رنا ¦رنا (رواه مسلم، و¯ لفظ ) أمرنا رسول أن نشfك s اإلبل واJقر Z سبعة s واحد منهما(: جابر ر� اهللا عنه أنه قال
Ï^با�ديبية مع اÏ^با�ديبية مع اÏ^با�ديبية مع اÏ^قرة عن سبعة � با�ديبية مع اJدنة عن سبعة واJقرة عن سبعةاJدنة عن سبعة واJقرة عن سبعةاJدنة عن سبعة واJقرة عن سبعةاJدنة عن سبعة واJمذي )اfوالعمل عليه عند أهل العلم: "قال ال  Ï^من أصحاب ا

فنذبح اJقرة عن سبعة نشfك فيها، وحينئذ فيعتö ذ�ها : "و¯ لفظ" وغ�هم، يرون ا�زور عن سبعة، واJقرة عن سبعة �
وأجازه ، اتفقوا Y أن االشfاك s األضحية Y سبيل االزدياد من اJعض للبعض جائز: "، وقال الوزير ابن هب�ة"عنهم

 ".أجاز الشاف� وأ د االشfاك مطلقا: أبو حنيفة والشاف� وأ د، وقالباألثمان واألعراض 
االعتبار أن يشfك ا�ميع دفعة واحدة، فلو اشfك ثالثة s بقرة ضحية وقالوا من جاء يريد أضحية : "وقال الزر{� وغ�ه

 .ا�راد إذا أوجبوها Y أنفسهموقاX الش�ازي، و" أ�{ناه فجاء قوم فشار{وهم لم ñزئ إال عن ثالثة حيث ذ�وها
ولو اشfك  Y الصحيح من ا�ذهب وعليه أكc األصحاب،Y الصحيح من ا�ذهب وعليه أكc األصحاب،Y الصحيح من ا�ذهب وعليه أكc األصحاب،Y الصحيح من ا�ذهب وعليه أكc األصحاب،ولو ذ�وها Y أنهم سبعة فبانوا ثمانية؛ ذ�وا شاة وأجزأتهم، 

 . اثنان s شاتY y الشيوع أجزأ Y الصحيح
وال ذلك ا�دي، يقول أ د ر ه  ألضحيةولو اشfى سبع بقرة أو سبع بدنة ذ�ت للحم Y أن يض) به لم ñزئه تلك ا

 . �ح به s اإلنصاف وغ�ه" هو �م اشfاه وليس أضحية : "اهللا
، �ذا، البد أن يكونوا ا�شار{y �ذا ا�ض�ذا، البد أن يكونوا ا�شار{y �ذا ا�ض�ذا، البد أن يكونوا ا�شار{y �ذا ا�ض�ذا، البد أن يكونوا ا�شار{y �ذا ا�ض)))) أو هذا ا�ادي البد أن يكونوا *هم يريدونه هديا أو يريدونه أضحية أو هذا ا�ادي البد أن يكونوا *هم يريدونه هديا أو يريدونه أضحية أو هذا ا�ادي البد أن يكونوا *هم يريدونه هديا أو يريدونه أضحية أو هذا ا�ادي البد أن يكونوا *هم يريدونه هديا أو يريدونه أضحية    فينتبهفينتبهفينتبهفينتبه

يهدوا، ويشارك من يريد أن يض) ستة يريدون أن يضحوا، أما أن يأ¼ بد أن يشارك ا�اج ستة من ا�جاج يريدون أن ال
أنا � سبع هذه اJدنة وآخرون يريدونه للحم ال يريدون هديا وال أضحية فإنها ال ñزئه وا�الة تلك : شخص ويقتسم يقول

 . فينتبه �ذا
، أما ، وأفضل من سبع بدنة، ألنها مستقلة Xأفضل من سبع بقرة -كما تقدم ا�نبيه عليه-إذا علم هذا األمر فإن الشاة 

السبع فإنه مشfك، يشfك فيها هذا ا�م وستة معه، ف�ن ا�ستقل لوحده أفضل، والرسول ض# بكبشy أقرنy مستقال 
 . ال nتار إال األفضل �ولم يشfك معه أحد، ولم يشfك s سبع بدنة وال s سبع بقرة، والرسول  �

فهل Z بهيمة من بهيمة األنعام ñزئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا فهل Z بهيمة من بهيمة األنعام ñزئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا فهل Z بهيمة من بهيمة األنعام ñزئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا فهل Z بهيمة من بهيمة األنعام ñزئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا ، األضحية وأنها تقع من اهللا بم�ن أمرنا أن نست(ف 
    وجدت s اJهيمة ا�راد ¦رها لوجدت s اJهيمة ا�راد ¦رها لوجدت s اJهيمة ا�راد ¦رها لوجدت s اJهيمة ا�راد ¦رها لألألألألضحية أو ا�دي فإنها تمنع وâول دون إجزاء تلك األضحية؟ضحية أو ا�دي فإنها تمنع وâول دون إجزاء تلك األضحية؟ضحية أو ا�دي فإنها تمنع وâول دون إجزاء تلك األضحية؟ضحية أو ا�دي فإنها تمنع وâول دون إجزاء تلك األضحية؟

    ::::هناك عيوب تمنع من اإلجزاء، منهاهناك عيوب تمنع من اإلجزاء، منهاهناك عيوب تمنع من اإلجزاء، منهاهناك عيوب تمنع من اإلجزاء، منها----
Êسفت عينها فمن اÊسفت عينها ال§ ذهب نور عينها ال ñزئ ال s ا�دي وال ، من ذلك العوراء اyJ عورها، إذا االعورالعورالعورالعور

بأن ذهب نورها اÊسفت عينها وذهب نور تلك العy فإنها  )ال ñزئ العوراء اyJ عورهاال ñزئ العوراء اyJ عورهاال ñزئ العوراء اyJ عورهاال ñزئ العوراء اyJ عورها(: قال �s األضحية، الرسول 
 .تمنع

ا�زيلة ال§ ال مخ فيها،  العجفاءالعجفاءالعجفاءالعجفاء°، و{ذلك من باب أو فالعمياءفالعمياءفالعمياءفالعمياءوالعمياء من باب أو°، إذا àنت العوراء تمنع األضحية 
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ال§ ال تطيق ا�� مع الصحاح فإن هذا يؤثر s طيب �مها وال تستطيع أن تر: كما يستطيع الصحاح،  العرجاءالعرجاءالعرجاءالعرجاءو{ذلك 
ن اJينة ا�رض فإ ا�ريضةا�ريضةا�ريضةا�ريضةال§ شاب ونشف Hعها، و{ذلك ا�ّداء ا�ّداء ا�ّداء ا�ّداء ال§ ذهبت ثناياها من أصلها، و{ذلك     ا�تماءا�تماءا�تماءا�تماءو{ذلك 

 .مثل هذه العيوب تمنع من األجزاء s األضحية
العوراء اyJ عورها، العوراء اyJ عورها، العوراء اyJ عورها، العوراء اyJ عورها، : : : : أربع ال ñوز s األضاأربع ال ñوز s األضاأربع ال ñوز s األضاأربع ال ñوز s األضاUUUU(: فقال �قام فينا ا^Ï : ورد s حديث الöاء بن ?زب ر� اهللا عنه قال

للfمذي وصححه، قال رواه أبو داود والنسا� و¦وه  )وا�ريضة اyJ مرضها، والعرجاء اyJ ضلعها، والعجفاء ال§ ال تنوا�ريضة اyJ مرضها، والعرجاء اyJ ضلعها، والعجفاء ال§ ال تنوا�ريضة اyJ مرضها، والعرجاء اyJ ضلعها، والعجفاء ال§ ال تنوا�ريضة اyJ مرضها، والعرجاء اyJ ضلعها، والعجفاء ال§ ال تن����
أÌعوا Y أن ال§ فيها العيوب ا�ذكورة s حديث الöاء ال ñزئ ا�ضحية بها، و{ذا ما àن s معناها أو : "ا^ووي ر ه اهللا

أقبح àلع( وقطع الرجل و¦وها، وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرÉ، فال ñزئ كما s ظاهر 
، فعç ر� اهللا عنه "اتفقوا أنه ال ìزئ s األضحية ذبح معيب ينقص: "قال الوزير ابن هب�ة وغ�ه ر هم اهللا، و"ا�ديث

أن الرسول أمرنا أن نست(ف العy واألذن وأن ال نضأن الرسول أمرنا أن نست(ف العy واألذن وأن ال نضأن الرسول أمرنا أن نست(ف العy واألذن وأن ال نضأن الرسول أمرنا أن نست(ف العy واألذن وأن ال نض)))) مقابلة وال مداب مقابلة وال مداب مقابلة وال مداب مقابلة وال مدابغغغغ وال �قاء وال  وال �قاء وال  وال �قاء وال  وال �قاء وال (: وÚ� önدث عن رسول اهللا 
أمر باست(اف األضحية ونù عن هذه العيوب وأخö  �لfمذي، فالرسول رواه اإلمام أ د وأهل الس0 وصححه ا ))))خرقاءخرقاءخرقاءخرقاء

 .أنها ال ñزئ، فعÎ ا�سلم أن Úرص أن تكون أضحيته وهديه سليمتان وخا¸تان من تلك العيوب وما s معناها
فإذا ذهب فإذا ذهب فإذا ذهب فإذا ذهب ،  قرنهاالعضب s لغة العرب يطلق Y ما ذهب أكc أذنها أو أكcعضباء القرن وعضباء األذن،  العضباءالعضباءالعضباءالعضباءهناك 

  أكc قرنها أو ذهب أكc أذنها هل ñزئ s األضحية أو ال ñزئ؟أكc قرنها أو ذهب أكc أذنها هل ñزئ s األضحية أو ال ñزئ؟أكc قرنها أو ذهب أكc أذنها هل ñزئ s األضحية أو ال ñزئ؟أكc قرنها أو ذهب أكc أذنها هل ñزئ s األضحية أو ال ñزئ؟
 ال ñزئ العضباءال ñزئ العضباءال ñزئ العضباءال ñزئ العضباء: وقد انفردوا s هذه ا�سألة قالوا    فا�ذهب عند ا�نابلة ر هم اهللافا�ذهب عند ا�نابلة ر هم اهللافا�ذهب عند ا�نابلة ر هم اهللافا�ذهب عند ا�نابلة ر هم اهللاذلك s هذه ا�سألة  اختلف أهل العلماختلف أهل العلماختلف أهل العلماختلف أهل العلم

 çتجون بما ورد عن عÚأذنها أو قرنها و cأن نض)))) بأعضب القرن واألذن بأعضب القرن واألذن بأعضب القرن واألذن بأعضب القرن واألذن � ولولولولأن الرسأن الرسأن الرسأن الرس(ال§ ذهب أك ùأن نضن ùأن نضن ùأن نضن ùهنا نهيه ) ن� 
فهم منه بعض الفقهاء الفساد، وبا�ا� ال ñزئ تلك األضحية، فال ñزئ ا�ضحية بأعضب القرن، وأعضب القرن ` 

 .ال§ ذهب أكc قرنها أو أكc أذنها
 .أثر �ا s األضحيةقالوا ألن هذا العضو غ� مستطاب، فال  اإلجزاءاإلجزاءاإلجزاءاإلجزاءإ¨  وذهب Ìاه� أهل العلموذهب Ìاه� أهل العلموذهب Ìاه� أهل العلموذهب Ìاه� أهل العلم

، فكذلك األعضب ìزئ، وضعفوا حديث عç ر� اهللا عنه ال§ ال ذنب �ا خلقة أو مقطوعة فإنها ñزئ اfJاءاfJاءاfJاءاfJاءوأيضا 
وقالوا ` كقطع اuنب وأو° باإلجزاء فإن اuنب ربما استطيب وأكل، ) عن األضحية بأعضب القرنعن األضحية بأعضب القرنعن األضحية بأعضب القرنعن األضحية بأعضب القرن � نù ا^Ïنù ا^Ïنù ا^Ïنù ا^Ï( وأرضاه

 .وهذا هوالصحيحوهذا هوالصحيحوهذا هوالصحيحوهذا هوالصحيحا� ال تكون مانعة من اإلجزاء أما هذه فال يستطاب وبا�
غ� �بوب بأن  اmاmاmاm\\\\ال§ لم nلق �ا قرن فإنها ñزئ s األضحية، و{ذلك  وا�ماءوا�ماءوا�ماءوا�ماءو` صغ�ة األذن،  الصمعاءالصمعاءالصمعاءالصمعاءكذلك 

أو قطع أقل من ا^صف Y و{ذلك ìزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق، قطعت خصيتاه فقط فإنه ìزئ، 
ذهب، أو ا^صف فقط Y ما نص عليه ا�نابلة s رواية حنبلة وغ�ه، فا�نابلة يشددون s العضب �ديث عç ر� ا�

، فهم اختلفوا s قضية األعضب فا�ذهب عندنا أنه ما قطع نصفه فأزيد هذا Y وقلنا بأن الراجح أنها ñزئوقلنا بأن الراجح أنها ñزئوقلنا بأن الراجح أنها ñزئوقلنا بأن الراجح أنها ñزئاهللا عنه 
أن هذا عضو غ� مستطاب وأن ا�ديث الوارد هنا فيه ضعف، والصحيح  ا�ذهب، وهو من مفردات ا�نابلة وقلنا الصحيح

ض#  �ما ذهب إ¸ه ا�مهور من إجزاء األعضب ومكسور القرن أو مقطوع األذن، ولكن األفضل استكما�ا، فالرسول 
و نصف أذنه أنه بكبشy أقرنy فدل Y كمال القرنy، ورد s �ح ا�نتù أن مذهب ا�نابلة أن ما قطع نصف قرنه أ

 .ال ìزئ، ولكن الصحيح كما تقدم وذكرنا أنه ìزئ خالفا للحنابلة ر هم اهللا
 كيف تنحر تلك األضاكيف تنحر تلك األضاكيف تنحر تلك األضاكيف تنحر تلك األضاUUUU وا^عم؟ وا^عم؟ وا^عم؟ وا^عم؟

، ورد أن ابن عمر ر� اهللا عنه رأى رجال أناخ بدنة ينحرها ننحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليننحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليننحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليننحر اإلبل قائمة معقولة يدها الي����ىىىىأرشدنا أن  �فالرسول 
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 .s الصحيحy أخرجاه) � يدة سنة رسول اهللايدة سنة رسول اهللايدة سنة رسول اهللايدة سنة رسول اهللابعثها قياما مقابعثها قياما مقابعثها قياما مقابعثها قياما مق: (فقالفأمره 
أي ساقط فالوجوب هو  )و{نت أول واجبو{نت أول واجبو{نت أول واجبو{نت أول واجب((((والوجوب هو السقوط ومنه قوX  }فَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُها{واهللا عز وجل يقول 

Y أنها تنحر واقفة ثم من أثر  فدل} فَاْذُكُروا اْسَم اهللا¶ِ َعلَيَْها َصَواف¶ فَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَاْذُكُروا اْسَم اهللا¶ِ َعلَيَْها َصَواف¶ فَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَاْذُكُروا اْسَم اهللا¶ِ َعلَيَْها َصَواف¶ فَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُهافَاْذُكُروا اْسَم اهللا¶ِ َعلَيَْها َصَواف¶ فَإَِذا وََجبَْت ُجنُوبَُها{السقوط، فيقول اهللا عز وجل 
الطعنة تسقط Y جنبها فهذه السنة أن تنحر اإلبل معقودة يدها الي�ى فيطعنها با�ربة �ا ورد عن ابن عمر كما ذكرنا 

ابعثها معقولة رجلها سنة نبيكم، فدل هذا Y أنها تقيد يدها الي�ى حÂ : حy رأى رجال ينحر ناقة و` منو¶خة، فقال
 .ط Y جنبها ويطعنها s البتها �ربة، فإذا طعنت با�ربة تسقط اإلبل، هذا بالنسبة ^حر ا^اقة، فإن ا^اقة تنحرتسق

، فالسنة s اإلبل ا^حر، والسنة s اJقر والشياه أنها تذبح، أما اJقر فالصحيح أنها تذبح وال تنحر، و{ذلك الشاة فإنها تذبح
 Ï^ألن ا� yأملح yاه القبلة، فاإلبل تنحر، ذبح كبشñ صفاحهما موجها �ما Y ذ�هما بيده ال(يفة واضعا رجله 

وأصحابه àنوا ينحرون اJدن معقولة الي�ى  �واJقر والغنم تذبح، ورد عن جابر ر� اهللا عنه وأرضاه أن رسول اهللا 
ألن عنق اJع� طويل فلو طعن بالقرب من رأسه قائمة Y ما ب� من قوائمها s الوهدة فتطعن بy أصل العنق والصدر، 

 .و{يفما ¦ر أجزأ�صل X تعذيب عند خروج روحه، 
فمÂ ما وقع  لو عكس الشخص فنحر الغنم واJقر وذبح اإلبل فذ�ه صحيحوبالنسبة للغنم فإنها تذبح و{ذلك اJقر تذبح، 

ما أنهر ا�م وذكر اسم اهللا عليه ما أنهر ا�م وذكر اسم اهللا عليه ما أنهر ا�م وذكر اسم اهللا عليه ما أنهر ا�م وذكر اسم اهللا عليه (: �ح �ديث الرسول اuبح Y الودجy، قطع الودجy وا�ريء واJلعوم فاuبح صحي
 . ))))ف�ف�ف�ف�

ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا· َعلَيْهِ {وجوباً يقول اهللا تعا¨ ) بسم اهللا(ويقول حÚ yرك الشفرة با^حر أو اuبح   ِمم¶
ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا· َعلَيْهِ َوال  ِمم¶

ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا· َعلَيْهِ َوال  ِمم¶

ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا· َعلَيْهِ َوال  ِمم¶

ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
فنهانا } َوال

    استحبابااستحبابااستحبابااستحبابا) ) ) ) اهللا أكöاهللا أكöاهللا أكöاهللا أكö((((، و، و، و، ووجوباوجوباوجوباوجوبا) ) ) ) بسم اهللابسم اهللابسم اهللابسم اهللا((((ة با^حر أو باuبح ة با^حر أو باuبح ة با^حر أو باuبح ة با^حر أو باuبح فيقول حÚ yرك الشفرفيقول حÚ yرك الشفرفيقول حÚ yرك الشفرفيقول حÚ yرك الشفرعن األكل ïا لم يذكر اسم اهللا عليه، 
ُكْم {{{{لقول اهللا تعا¨ لقول اهللا تعا¨ لقول اهللا تعا¨ لقول اهللا تعا¨ ) ) ) ) اهللا أكöاهللا أكöاهللا أكöاهللا أكö((((بالنسبة للتكب� يسن أن يقول بالنسبة للتكب� يسن أن يقول بالنسبة للتكب� يسن أن يقول بالنسبة للتكب� يسن أن يقول ) ) ) ) اااا???? هذا منك وا¸ك هذا منك وا¸ك هذا منك وا¸ك هذا منك وا¸ك((((

¶
َعل

َ
ْم َول ُكْم ُ

¶
َعل

َ
ْم َول ُكْم ُ

¶
َعل

َ
ْم َول ُكْم ُ

¶
َعل

َ
 َما َهَداكككُكْم َول

َ
Yَ ¶اهللا 

ْ
وا ُ ·öَُك�َما َهَداَوِ 

َ
Yَ ¶اهللا 

ْ
وا ُ ·öَُك�َما َهَداَوِ 

َ
Yَ ¶اهللا 

ْ
وا ُ ·öَُك�َما َهَداَوِ 

َ
Yَ ¶اهللا 

ْ
وا ُ ·öَُك�َوِ

واخت� ا�كب� هنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السالم " لكأنه àن يقول ذ �ثبت عنه رسول : "يقول ابن ا�نذر }}}}تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ 
 ).ا? تقبل من فالن(وال بأس أن يقول ) بسم اهللا، اهللا أكö ا? هذا منك ولك(حy أو¡ بفداء إسماعيل، فيقول اuابح 

ره قبل أن يبدأ با^فل، ، فلو àن عنده �ء منذور أو ا�دي للمتمتع والقارن فإنه واجب فينحو يذبح بواجب قبل نفلو يذبح بواجب قبل نفلو يذبح بواجب قبل نفلو يذبح بواجب قبل نفل
 ....وا�(وع أن يتو° األضحية صاحبها إن àن Úسن اuبح إن قدر، أو يووا�(وع أن يتو° األضحية صاحبها إن àن Úسن اuبح إن قدر، أو يووا�(وع أن يتو° األضحية صاحبها إن àن Úسن اuبح إن قدر، أو يووا�(وع أن يتو° األضحية صاحبها إن àن Úسن اuبح إن قدر، أو يوEEEE مسلما وßÚ ذ�ها إذا àن قد و مسلما وßÚ ذ�ها إذا àن قد و مسلما وßÚ ذ�ها إذا àن قد و مسلما وßÚ ذ�ها إذا àن قد وEEEE فيه فيه فيه فيه

    ))))UóUóUóUó((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    تتمة ا�ديث عن أح�م ا�دي واألضحيةتتمة ا�ديث عن أح�م ا�دي واألضحيةتتمة ا�ديث عن أح�م ا�دي واألضحيةتتمة ا�ديث عن أح�م ا�دي واألضحية

S   /    \mبح    /   /مسألة اuطريقة اU   /    بحuوقت اT   /    yعي�مسألة اË   / مسائل أخرى مندرجة 
SSSS            ////     ِ ِ ِ \ِ\\\َmَمسألة اmَمسألة اmَمسألة اmمسألة ا::::    

ض# بكبشy موجوئy، وعن ?ئشة ر� اهللا عنها  �s األضحية، ألن الرسول  فإنه ìزئ اmاmاmاm\\\\ غ� �بوب غ� �بوب غ� �بوب غ� �بوبفذكرنا أن 
سواء àن اm\ برضها أو سلت أو قطعت فإن هذا األمر إذهاب لعضو مستطاب، بل إن اللحم يطيب بزواX ويسمن، يقول 

 ".اm\ أحب إ¸نا من ا^عجة، ألن �مه أوفر وأطيب: "إلمام أ دا
فإذا قطع ، نص عليه وجزم به غ� واحد، وال ìزئ اmاmاmاm\\\\ ا�جبوب ا�جبوب ا�جبوب ا�جبوبفإن قطعت خصيتاه أو سلت أو رضت وقطع ذكره فهو 

 . ذكره فإنه ال ìزئ، أما اm\ فإنه ìزئ
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    ::::طريقة اuبحطريقة اuبحطريقة اuبحطريقة اuبح////            ////
وي(ع أن يوجه نة ¦ر اإلبل قائمة معقولة يدها الي�ى، أما اJقر والغنم فإنها تذبح، ذكرنا s ا�حاHة ا�اضية أن الس

أنه يضع رجله Y صفحته ¸كون أثبت X بالنسبة  �àن يفعل ذلك، فقد ورد عنه  �ألن ا^Ï  ا�ميع ñاه القبلة
اJقر والغنم  إضجاعا�سلمون Y أن  للكبش واJقر، وأمكن �ال يضطرب فيمنعه من كمال ذ�ه أو يؤذيه ذلك، وأÌع

ثم ض# به وألنه أسهل Y اuابح، ويوجه إ¨  )بسم اهللا واهللا أكö(: أمر بكبش فأضجعه ثم قال �s اuبح، ألن الرسول 
وجههما  وجهها إ¨ القبلة s ¦ره للبدن، و¯ خö الكبشy حy �القبلة استحبابا �ا ورد عن أ� داود وغ�ه أن رسول اهللا 

ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إال àن دمها وقرنها وصوفها حسنات s م/انه ( :للقبلة وقال لعائشة ر� اهللا عنها
وألن القبلة أ�ف ا�هات، ويستحب Z s طاعة أن يستقبل القبلة، فينب� للمسلم أن Úرص s عبادته و¯ ) يوم القيامة

 .إن ابن عمر وابن س�ين وغ�هما àنوا يكرهون األكل من اuبيحة ا�وجهة إ¨ غ� القبلةطاعته أن يستقبل القبلة، بل 
 .ويذبح) ا? تقبل من فالن(Y ذبيحته ويذبح، وذكرنا أنه يسø، وال بأس أن يقول  )بسم اهللا واهللا أكö(فيكö يقول 

 ،،،،مسلما وßÚها ويشهدها ألن هذا أعظم ألجرهمسلما وßÚها ويشهدها ألن هذا أعظم ألجرهمسلما وßÚها ويشهدها ألن هذا أعظم ألجرهمسلما وßÚها ويشهدها ألن هذا أعظم ألجره    أو يوأو يوأو يوأو يوEEEE، ، ، ، بأن األضحية يتوالها صاحبها إن àن Úسن اuبحبأن األضحية يتوالها صاحبها إن àن Úسن اuبحبأن األضحية يتوالها صاحبها إن àن Úسن اuبحبأن األضحية يتوالها صاحبها إن àن Úسن اuبحوذكرنا وذكرنا وذكرنا وذكرنا 
في(ع X  فإن استناب، �قد تو° ذبح ذبيحته s ا�دي، و¦ر ثالثا وستy، و{ذا ذبح الكبشy بيده الكريمة  �فالرسول 
ßÚ بح فاألو° وا�(وع أن يذبح بنفسه، أنuسن اÚ نà نÓو. 

UUUU            ////    بحuبحوقت اuبحوقت اuبحوقت اuوقت ا::::    
 .دي مهمة جدا و` وقت اuبحs األضحية وا� مسألةمسألةمسألةمسألةهناك 

    مÂ ي(ع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ ومÂ ي(ع للمضمÂ ي(ع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ ومÂ ي(ع للمضمÂ ي(ع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ ومÂ ي(ع للمضمÂ ي(ع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ ومÂ ي(ع للمض)))) أن يض أن يض أن يض أن يض))))؟ ؟ ؟ ؟ 
ضحية وا�دي ا�جزئ هو  ::::وقت األضحية ا�جزئوقت األضحية ا�جزئوقت األضحية ا�جزئوقت األضحية ا�جزئ

َ
صح X فإذا صÎ العيد باJت اuي هو فيه  من بعد صالة العيدمن بعد صالة العيدمن بعد صالة العيدمن بعد صالة العيدوقت األ

ت فالعöة باألسبق صالة، فإنه لو ض# أو ذبح هديه ، ولو تعددت الصالة s اJأن يذبح األضحية وصح X أن ينحر ا�دي
 .عندما صÎ أول ا�ساجد فإنه ìزئه ذلك

فأول اuبح هو بعد صالة أما لو ذبح قبل صالة العيد بلحظة فإن هديه وذبيحته وأضحيته ذبيحة من اuبائح وال يعتد بها، 
وم العا� وا�ادي ع( وا6ا® ع( أيام الت(يق وY ويستمر s اuبح ي، العيد من يوم ا^حر، العا� من ذي ا�جة

، فبغروب الشمس يكون قد انتù وقت اuبح، الصحيح يوم ثالثة ع(، إ¨ غروب الشمس يوم ثالثة ع( من ذي ا�جة
أيام : "ديقول اإلمام أ  إذاً يبدأ بعد صالة العيد يوم ع(ة من ذي ا�جة وينت� بغروب الشمس يوم ثالثة ع(،فاuبح، 

 . وÓذا صÎ اإلمام صالة العيد فعقب الصالة واmطبة يذبح ا�ض) أو ا�هدي ا�دي" ا^حر ثالثة
    هل ي(ع اuبح ¸ال؟ هل ي(ع اuبح ¸ال؟ هل ي(ع اuبح ¸ال؟ هل ي(ع اuبح ¸ال؟ 

فخروجا من اmالف ينب� للمسلم أن Úرص أن يكون ، ألن هناك من nالف s اإلجزاء، يكرهون اuبح ¸ال ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة
 . ذ�ه نهارا

، إذا àن لم يذبح هديه s ا�ج فإنه يقضيه ويفعل فلم يذبح إال بعد انتهاء مدة اuبح فإنه يقÝ الواجب إذا فات وقت اuبحإذا فات وقت اuبحإذا فات وقت اuبحإذا فات وقت اuبح
 .به كما يفعل باألداء

، فال يذبح يوم الرابع ع( أو يوم اmامس ع( يقول أنا أريد أما إن àن تطو? فإنه ال يتطوع بعد ذلك ألنه تطوع فات �له
ضحية، فينحر إذا الواجب قضاء يكون Y سبيل القضاء ويلزمه وا�الة هذه ذبيحتy ذبيحة أن أض) حيث فاتتÑ األ
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 . ا�دي قضاء وذبيحة تر{ه للواجب، حيث ترك واجبا من واجبات ا�ج
وبالنسبة إن àن فَعل �ظورا من �ظورات ا�ج ويريد أن يذبح، أو ترك واجبا ويريد أن يذبح نس� عن ذلك الواجب اuي 

 {ه، فهل هو مؤقت �àدي؟ تر
، بل يذ�ه بعد فعله ا�حظور، أو عندما ترك ذلك الواجب، وX أن يذبح قبل فعل ا�حظور، فإن أراد ال، يقال أنه ليس مؤقتاً ال، يقال أنه ليس مؤقتاً ال، يقال أنه ليس مؤقتاً ال، يقال أنه ليس مؤقتاً 

فعله لعذر فله ذ�ه قبله، فلو ذبح قبل أن يرتكب ا�حظور فله ذلك، كما s كفارة ا�لف فإنه إن أراد أن Úنث s يمينه 
فليكفر فليكفر فليكفر فليكفر ( و¯ لفظ )من حلف Y يمy فرأى غ�ها خ�ا منها فليأِت اuي هو خ� و¸كفر عن يمينهمن حلف Y يمy فرأى غ�ها خ�ا منها فليأِت اuي هو خ� و¸كفر عن يمينهمن حلف Y يمy فرأى غ�ها خ�ا منها فليأِت اuي هو خ� و¸كفر عن يمينهمن حلف Y يمy فرأى غ�ها خ�ا منها فليأِت اuي هو خ� و¸كفر عن يمينه(: �الرسول  يقول

فهو باmيار فهو إما أن يذبح ثم يرتكب ا�حظور أو العكس، فيفعل ا�حظور ثم يذبح إذا ) عن يمينه و¸أِت اuي هو خ�عن يمينه و¸أِت اuي هو خ�عن يمينه و¸أِت اuي هو خ�عن يمينه و¸أِت اuي هو خ�
ٍٍ    {�خي� كما تقدم àن يريد أن nتار اuبح ألن فدية األذى فيها ا ْو نُُسٍكٍ

َ
ْو نُُسك أ
َ
ْو نُُسك أ
َ
ْو نُُسك أ
َ
ٍٍ أ ْو َصَدقٍَةٍ

َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ْو َصَدقَة أ
َ
ٍٍ أ ن ِصيَاٍمٍ ن ِصيَام م· ن ِصيَام م· ن ِصيَام م· ٌٌ م· ففدية األذى �n  }فَِفْديَةفَِفْديَةفَِفْديَةفَِفْديٌَةٌ

اإلنسان فيها، لكن إن اختار اuبح فإن X أن يفعل ا�حظور ثم يذبح، أو يذبح ثم يفعل ا�حظور، فليس X وقت �àدي 
 .واألضحية

TTTT            ////yعي�مسألة اyعي�مسألة اyعي�مسألة اyعي�مسألة ا::::    
هذا هدي أو أضحية، : هدي، أو اشfاها فقال هذا هدي أو هذه أضحية، فعينها بقوX فقال هذا ::::إذا عy ا�دي واألضحيةإذا عy ا�دي واألضحيةإذا عy ا�دي واألضحيةإذا عy ا�دي واألضحية

 .أو قال هذا هللا عز وجل، هذا اللفظ لفظ يقتÝ اإلìاب، فيfتب عليه مقت� هذا اإلìاب اuي أوجبه
وه ثم يسيل ا�م فيسلته بأن جرح سنامها برمح و¦ خاص باإلبلخاص باإلبلخاص باإلبلخاص باإلبل، فإذا أشعر ا�دي، واإلشعار كذلك يتعy ا�دي باإلشعاركذلك يتعy ا�دي باإلشعاركذلك يتعy ا�دي باإلشعاركذلك يتعy ا�دي باإلشعار

 .Y ظهره، فهذا إشعار، فإذا أشعرها فمعناه أنه يريدها للهدي، فقد أشعرها للهدي
، إذا قت اJدن أو قت اJقر أو قت الغنم بأن ربط s عنقها نعال أو قطعة من قربة و¦وها فهذا هو ا�قليد، كذلك ا�قليدكذلك ا�قليدكذلك ا�قليدكذلك ا�قليد

، فتتعy األضحية وا�دي باللفظ، �¸قتها عندما أراد أن يهدي  �دي ا^Ï ?ئشة ر� اهللا عنها àنت تفتل الفتائل �
    .واإلشعار، وا�قليد

 .ألنها تتحمل ا�رح s السنام واإلشعار وا�قليد لإلبلواإلشعار وا�قليد لإلبلواإلشعار وا�قليد لإلبلواإلشعار وا�قليد لإلبل
نعال بأن ìعل Y رقبة ا�دي يعلق عليه قالدة قد ربط عليه  أما اJقر والغنم فإنه ال تتحمل ا�رح فيكأما اJقر والغنم فإنه ال تتحمل ا�رح فيكأما اJقر والغنم فإنه ال تتحمل ا�رح فيكأما اJقر والغنم فإنه ال تتحمل ا�رح فيك���� تقليده s رقبته تقليده s رقبته تقليده s رقبته تقليده s رقبته

 .أو قطعة من قربة من جت و¦وه، فهذا هو ا�قليد فيكون متعينا بهذا، فإذا عينه يكون ملزما بذبح هذا اuي عينه
 yوال يتع yوال يتع yوال يتع yبا^يةبا^يةبا^يةبا^يةوال يتع     yحال ال(اء، أو عندما ساق ا�دي، بل إنما يتع yحال ال(اء، أو عندما ساق ا�دي، بل إنما يتع yحال ال(اء، أو عندما ساق ا�دي، بل إنما يتع yقليدأو أو أو أو     باللفباللفباللفباللفظظظظحال ال(اء، أو عندما ساق ا�دي، بل إنما يتع�قليدا�قليدا�قليدا�للصدقة  ،باإلشعارباإلشعارباإلشعارباإلشعارأو أو أو أو     ا Xكما لو أخرج ما

uا عينه، يريد أن ونوى أنه صدقة، فيكون هذا اï ن أفضلà وال يذبح غ�ه إال إن X ي عينه من هدي وأضحية ملزما
أو هبتها �علق حق اهللا بها  -ليس X بيعها-يبد�ا 	� منها فنأذن X وا�الة تلك، فإذا تعينت هديا أو أضحية لم ìز بيعها 

هذه صدقة هللا فقد عينها فال ìوز X أن يبيع ذلك ا�نذور،  هللا عç أن أ¦ر: بهذا ا�دي وهذه األضحية �àنذور، فلو قال
فال ìوز X أن يبيعه أو يهديه إال أن يبد�ا 	� منها فيجوز وا�الة تلك، فإذا أبد�ا 	� منها àنت اuبيحة تساوي 

وا�ساكy، فله أن يغ� إذا Ðسمائة فأبد�ا بذبيحة تساوي ثمان مائة وÍنت أسمن وأكö وأفضل ألن هذا فيه حظ للفقراء 
اشfى خ�ا منها، ألن الغرض من منعه بيع ا�عy نفع الفقراء وهذا حاصل باJدل، إذا àن اJدل أفضل فإن الفقراء 

 . يستفيدون عندما يتصدق بثلثها عليهم
فلو جز الصوف والوبر إن àن ، أيضا X أن ير{ب ا�عy �اجة بال Hر، وX أن ìز صوف ا�عy إذا لم يتßر ا�عy بذلكأيضا X أن ير{ب ا�عy �اجة بال Hر، وX أن ìز صوف ا�عy إذا لم يتßر ا�عy بذلكأيضا X أن ير{ب ا�عy �اجة بال Hر، وX أن ìز صوف ا�عy إذا لم يتßر ا�عy بذلكأيضا X أن ير{ب ا�عy �اجة بال Hر، وX أن ìز صوف ا�عy إذا لم يتßر ا�عy بذلك

ويتصدق بهذا ا�جزوز من شعر ووبر، وÓن àن بقاء الشعر أنفع لم ìْز X أن ìز¶ ذلك ، جزه أنفع X �يث ينمو ويسمن



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

- ST� - 
 

yالصوف وذلك الوبر، فهو يفعل ما فيه مصلحة للفقراء وا�ساك. 
ر� اهللا عنه أن رجال سأX عن بقرة اشfاها ¸ض) بها  ، وورد عن عçال ي(ب من لال ي(ب من لال ي(ب من لال ي(ب من ل1111 ا�عy إال ما فضل عن و�ها ا�عy إال ما فضل عن و�ها ا�عy إال ما فضل عن و�ها ا�عy إال ما فضل عن و�هاأيضاً 

 .رواه سعيد s سننه) فإذا àن يوم األضفإذا àن يوم األضفإذا àن يوم األضفإذا àن يوم األض#### فاذ�ها وو�ها فاذ�ها وو�ها فاذ�ها وو�ها فاذ�ها وو�ها    ////            ال âلبها إال ما فضل عن و�هاال âلبها إال ما فضل عن و�هاال âلبها إال ما فضل عن و�هاال âلبها إال ما فضل عن و�ها(: وأنها وضعت عجال فقال
ËËËË            ////    مسائل وأح�م أخرى مندرجةمسائل وأح�م أخرى مندرجةمسائل وأح�م أخرى مندرجةمسائل وأح�م أخرى مندرجة::::    

ه ال ي(ع أن يعطه ال ي(ع أن يعطه ال ي(ع أن يعطه ال ي(ع أن يعطيييي جزارتها من �مها أو  جزارتها من �مها أو  جزارتها من �مها أو  جزارتها من �مها أو ����ء منها، بل ء منها، بل ء منها، بل ء منها، بل أنأنأنأنمن األمور ا�(وعة ال§ �ص األضاU باإلضافة إ¨ ما ذكر، 
ا¦رها وأعطيك قطعة من �مها أو : وال ي(ع X أن يعطيه مثال يشارط يقول يعطيه أجرة من ماX اmاص، فيعطيه أجرةيعطيه أجرة من ماX اmاص، فيعطيه أجرةيعطيه أجرة من ماX اmاص، فيعطيه أجرةيعطيه أجرة من ماX اmاص، فيعطيه أجرة

�ازر من منع أن يعطى ا �، فإن الرسول ا¦رها وأعطيك ا�ت أو الرأس أو الكوارع و¦و ذلك فإن هذا أمر غ� م(وع
: نù علياً أن يعطي ا�زار من جزارتها شيئا منها وقال �والرسول ) ¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا(: وقال �مها أجرة Y جزارته

فدل هذا Y أن ا�زار ال يعطى مقابل أجرته لكن كهدية هذا جائز ال حرج، أن يعطى ا�ازر  )¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا¦ن نعطيه من عندنا(
، ا�زار فق�ا يريد أن يعطيه صدقة فهذا ال حرج، لكن يعطيه أيضا قيمة أجرته هدية يعطيه قطعة من �مها إن àن

خذ هذه القطعة قيمة : األجرة مثال 	مسy ريال، بمائة ريال، أقل، أكc، فيعطيه أجرة جزارته، وال يعطيه من اللحم، فيقول
هذه أجرتك وخذ ا�ت : اmمسy ريال يقولهذا ال عالقة X، يدفع ! أجرتك أو يعطيه ا�ت يقول خذه مقابل أجرتك، ال

 Y هدية يتصدق عليه با�ت أو بالرأس أو بالكوارع أو يعطيه ما استطاب من اللحم، فهذا هدية أو صدقة لكن ليس
 .ال يعطى ا�زار من �مها مقابل أجرة ا�زارة! سبيل األجرة، فينتبه uلك

ت األضحية أو ا�دي، فال يبيع جتها وال �ء منها، سواء àنت واجبة أو ، فال ي(ع أن يباع جال ي(ع بيع جتهاال ي(ع بيع جتهاال ي(ع بيع جتهاال ي(ع بيع جتهاأيضا -
أمر عليا أن يقسم بدنه *ها ال§ ¦رها �ومها وجلودها وأجال�ا،  �Y سبيل ا�طوع، فإنه ورد s الصحيح أن الرسول 

جوز بيع فإنه  أأأأ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفةإال جتها عند اتفقوا Y أنه ال ìوز بيع �ء من األضاU بعد ذ�ها : "يقول الوزير ابن هب�ة
: يقول ابن رجب إال بآلة اJيت فيجوز بآلة اJيت،، فإنهم ال ìوزون بيع �ء من األضاU بعد ذ�ها أما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهور" جتها

تاع لو أبدل جلود األضاU بما ينتفع به s اJيت من آلة جاز، نص عليه ألن ذلك يقوم مقام االنتفاع با�ت نفسه s م"
لو دبغه 4زء منه أو بصوفه صح، ألنه ìوز إصالح الوقف ببعضه، وÓن اشfى : ، وقال بعض األصحاب ر هم اهللا"اJيت

وعن اإلمام أ د أنه  ولكن ا�شهور وا�ذهب هو عدم جواز ذلكìوز بيع جتها، : نصيب اَ�بّاغ صح، وعن اإلمام أ د
J ي بثمنها ماعونًاfوز بيع جتها ويشìيته . 

أي 4ت -بل ينتفع به ، ألنها تعينت باuبحألنها تعينت باuبحألنها تعينت باuبحألنها تعينت باuبح ا�ذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي ا�ذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي ا�ذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي ا�ذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي ����ء من �وم األضاء من �وم األضاء من �وم األضاء من �وم األضاUUUU أو جتها أو جتها أو جتها أو جتهافهنا 
ال تبيعوا شيال تبيعوا شيال تبيعوا شيال تبيعوا شيئئئئا من �وم األضاا من �وم األضاا من �وم األضاا من �وم األضاUUUU وا�دي وتصدقوا واستمتعوا  وا�دي وتصدقوا واستمتعوا  وا�دي وتصدقوا واستمتعوا  وا�دي وتصدقوا واستمتعوا (: �، لقول الرسول أو يتصدق به Y سبيل االستحباب -ا�يتة

ها) 4444لودهالودهالودهالودها
·
 . هو ما يطرح Y ظهر ا�ابة: وا�راد 4لها، و{ذا حكم َجل

ابتعنا كبشا نضابتعنا كبشا نضابتعنا كبشا نضابتعنا كبشا نض)))) به  به  به  به ( :، فإنها ñزئ �ا ورد s حديث أ� سعيد قالذ�ها وأجزأتهذ�ها وأجزأتهذ�ها وأجزأتهذ�ها وأجزأته: : : : وÓن تعيّبت األضحية بعد تعيينهاوÓن تعيّبت األضحية بعد تعيينهاوÓن تعيّبت األضحية بعد تعيينهاوÓن تعيّبت األضحية بعد تعيينها
Ï^ئب من إ¸ته، فسأ^ا اuفأصاب اÏ^ئب من إ¸ته، فسأ^ا اuفأصاب اÏ^ئب من إ¸ته، فسأ^ا اuفأصاب اÏ^ئب من إ¸ته، فسأ^ا اuأنه . رواه اإلمام ابن ماجة ر ه اهللا) فأمرنا أن نضفأمرنا أن نضفأمرنا أن نضفأمرنا أن نض)))) به به به به � فأصاب ا Y لو تعيب هذا يدل

 . ا�عy فإنه ìزئ ذ�ه وأجزأت
، لو جاء بأضحية أو هدي وعينه فتلفت بسبب ا�فريط، نفقت ا�عينة، أو لزمه اJدللزمه اJدللزمه اJدللزمه اJدل: : : : وÓن تلفت أو ?بت بفعله أو تفريطهوÓن تلفت أو ?بت بفعله أو تفريطهوÓن تلفت أو ?بت بفعله أو تفريطهوÓن تلفت أو ?بت بفعله أو تفريطه

حيث ?بت بسبب تفريطه، فإنه يلزم هذا ا�عy بد�ا كسائر األمانات، فإنها أصبحت بتعيينه أمانة s عنقه إ¨ أن تض# 
 . بذ�ا هللا عز وجل، فتكون أمانة عنده كسائر األمانات، فإذا تعدى أو فّرط فإنه يضمن
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فإذا تعيب فإذا تعيب فإذا تعيب فإذا تعيب إال أن تكون واجبة s ذمته قبل ا�عيy كفدية ومنذور s اuمة؛ فإن عليه عند ذلك أن يعy عنه صحيحا، 
 .ا�نذور فإنه يأ¼ بصحيح عنه، ألنه لم يصح أنه أا�نذور فإنه يأ¼ بصحيح عنه، ألنه لم يصح أنه أا�نذور فإنه يأ¼ بصحيح عنه، ألنه لم يصح أنه أا�نذور فإنه يأ¼ بصحيح عنه، ألنه لم يصح أنه أ6666 بالواجب بالواجب بالواجب بالواجب

إن àن ، كما لو ُ�ق أو ضل وقد نذر؛ فإذا àن قد نذر فإنه يلزمه نظ�ه، أما عيب وهو قد نذر فيجب نظ�ه مطلقاعيب وهو قد نذر فيجب نظ�ه مطلقاعيب وهو قد نذر فيجب نظ�ه مطلقاعيب وهو قد نذر فيجب نظ�ه مطلقافإذا تفإذا تفإذا تفإذا ت
األمر غ� منذور وا�سألة Y سبيل اإلطالق ولم ينذر شيئا، وÓنما أراد Y سبيل السنية فعy أضحية ولم يتعد¶ ولم يفرط 

yن منذوًرا وقد عينه فإنه يأ¼ بنظ�ه وال يذبح ذلك ا�عيب أما إن، فتعّيبت فإنه يذبح ذلك ا�عà ، لو لم Âأما إن فرط ح
حيث أن هذا ا�عy أصبح أمانة s عنقه هللا عز وجل حيث عينه فيأ¼ بنظ� ما عينه حيث  ينذر فإنه يأ¼ ببدل ما فرط فيه

 . فرط فيه
 �ا، ثم وجد ال§ ضلت فما ا�كم؟�ا، ثم وجد ال§ ضلت فما ا�كم؟�ا، ثم وجد ال§ ضلت فما ا�كم؟�ا، ثم وجد ال§ ضلت فما ا�كم؟ثم ذبح بدثم ذبح بدثم ذبح بدثم ذبح بد    ----ا�نذورةا�نذورةا�نذورةا�نذورة----إذا نذر ذبيحة ثم ضلت ال§ عيّنها إذا نذر ذبيحة ثم ضلت ال§ عيّنها إذا نذر ذبيحة ثم ضلت ال§ عيّنها إذا نذر ذبيحة ثم ضلت ال§ عيّنها 

يلزمه ذ�ه إذا  -إذا àن عينه نذرا-يقال ليس �ن ¦ر بدل ما عyّ اسfجاعه وÓبقاؤه s ملكه، بل يلزمه ذبح ما عينه 
    .وجده، ويتعy للفقراء ولو ذبح بدs X أصح الروايتy عن اإلمام أ د

فأضلتهما، فبعث إ¸ها ابن الزب� ر� اهللا عنه بهديy فنحرتهما، ثم ?د ألن ?ئشة ر� اهللا عنها �ا أهدت هديy  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟
فدل Y أنه إذا ا�ارقطÑ، وروي هذا األمر عن عمر وابنه وابن عباس،  رواه) هذا سنة ا�ديهذا سنة ا�ديهذا سنة ا�ديهذا سنة ا�دي: (الضاالن فنحرتهما وقالت

yثم أ6 ا�ع ،Xشيئا فضّل ثم ذبح بد yمرة أخرى: ع yفإنه ينحر ذلك ا�ع. 
قد فعلها وفعلها الصحابة رضوان اهللا عليهم،  �، وذكرنا أن الرسول وñب با^ذروñب با^ذروñب با^ذروñب با^ذرY ا�سلم  سنة مؤ{دةسنة مؤ{دةسنة مؤ{دةسنة مؤ{دة    كما قلناضحية ضحية ضحية ضحية واألواألواألواأل

هو مذهب أهو مذهب أهو مذهب أهو مذهب أ���� حنيفة والشاف� وأكc أهل العلم، و�ح ابن القيم  حنيفة والشاف� وأكc أهل العلم، و�ح ابن القيم  حنيفة والشاف� وأكc أهل العلم، و�ح ابن القيم  حنيفة والشاف� وأكc أهل العلم، و�ح ابن القيم والصحابة من بعده، وهذا  �وحرص عليها الرسول 
    ....رها أبو بكر وغ�ه من أصحاب اإلمام أ درها أبو بكر وغ�ه من أصحاب اإلمام أ درها أبو بكر وغ�ه من أصحاب اإلمام أ درها أبو بكر وغ�ه من أصحاب اإلمام أ دواختاواختاواختاواختا واجبةواجبةواجبةواجبة أن األضحية وعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ د، بذلكبذلكبذلكبذلك

من وجد من وجد من وجد من وجد (�ديث  اشfاط اإلقامة ةحنيف، وزاد أبو إ¨ القول بوجوبها Y من ملك نصابا وذهب أبو حنيفة ومالك وغ�هماوذهب أبو حنيفة ومالك وغ�هماوذهب أبو حنيفة ومالك وغ�هماوذهب أبو حنيفة ومالك وغ�هما
م وقال شيخ اإلسال ،)ع( سنy يضع( سنy يضع( سنy يضع( سنy يض)))) � أقام رسولأقام رسولأقام رسولأقام رسول: (عمررواه اإلمام أ د، وقال ابن  )سعة فلم يضِح فال يقربن مصالناسعة فلم يضِح فال يقربن مصالناسعة فلم يضِح فال يقربن مصالناسعة فلم يضِح فال يقربن مصالنا

األضحية من ا^فقة با�عروف فتض) ا�رأة من مال زوجها عن أهل اJيت بال إذن، وا�دين لم يطالب رب : "ابن تيمية
رأي شيخ اإلسالم ر ه اهللا ألنه يرى وجوبها ويراها من ا^فقة الواجبة، و` من هذا " ا�ين يقول يض) قبل سداد دينه

 .ا^فقة با�عروف
ما عمل ابن آدم ما عمل ابن آدم ما عمل ابن آدم ما عمل ابن آدم (: قال �أن يض) وnتار األسمن واألفضل فإنها تقع من اهللا بم�ن، وورد أن الرسول فعÎ ا�سلم أن Úرص 

 . ))))يوم ا^حر عمال أحب إ¨ اهللا من إراقة ا�ميوم ا^حر عمال أحب إ¨ اهللا من إراقة ا�ميوم ا^حر عمال أحب إ¨ اهللا من إراقة ا�ميوم ا^حر عمال أحب إ¨ اهللا من إراقة ا�م

    ))))UþUþUþUþ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / من أراد أن يض) /   / .تقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئة Y الواجب. 
U   / زئ فيها تعريفì العقيقة وحكمها وما. T   /X تسمية ا�ولود وما يُستحب فعله. 
Ë   / من أح�م العقيقة.  
SSSS            ////    تقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئةتقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئةتقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئةتقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئة....    

 ،فهذا هو األفضل s حقه ،،،،))))فيتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، ويهدي ثلثهافيتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، ويهدي ثلثهافيتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، ويهدي ثلثهافيتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، ويهدي ثلثها((((    ي(ع أن يوزع اإلنسان أضحيته وهديه Y ثالثي(ع أن يوزع اإلنسان أضحيته وهديه Y ثالثي(ع أن يوزع اإلنسان أضحيته وهديه Y ثالثي(ع أن يوزع اإلنسان أضحيته وهديه Y ثالث
حرص  �و{ذلك يطعم من هديه وأضحيته ألن الرسول  ،د منها الفقراء و{ذلك إهدائها فيه ا�حاب وا�واددحيث يستفي



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                           ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                   مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه                 
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وتوضع s  )بضعة(قطعة  من ا�ائة اJدن أن يؤخذ من Z بدنة بعد ¦ره للهدي sفقد ورد أنه أمر  ،Y أن يأكل من هديه
 .ها Ìيعاً مرق فضلية األكل وال(ب منفأكل من �مها و�ب من مرقها ¸حصل Y أ ، فطبخت،قدر

وهذا د¸ل Y حثه أمته ألجل أن âرص Y أن تأكل من هديها ومن ، �من Ìيع اJدن و�ب من مرقها  �فأكل 
 .أضحيتها

    ؟؟؟؟        فهل تصح أضحيةً فهل تصح أضحيةً فهل تصح أضحيةً فهل تصح أضحيةً     ،،،،وتصدق بوتصدق بوتصدق بوتصدق ب����ء يس�ء يس�ء يس�ء يس�) ) ) ) أكل Z األضحيةأكل Z األضحيةأكل Z األضحيةأكل Z األضحية((((لو أن شخصاً أكلها *ها لو أن شخصاً أكلها *ها لو أن شخصاً أكلها *ها لو أن شخصاً أكلها *ها 
لكن  حÂ ولو àن ا�تصدق منها �ء يس�اً، ،أوقية منها فإنه تصح منه أضحيتهفإذا تصدق بقدر  ،نعم تصح أضحيةنعم تصح أضحيةنعم تصح أضحيةنعم تصح أضحية    ::::قالواقالواقالواقالوا

 لوديعة،à لزمته غرامته إذا أتلفهف ئهه مع بقاؤألن هذا حق ìب عليه أدا ،إن أكلها *ها فإنه يضمن بمقدار تلك األوقية
 .فإنه حق �م s األضحية ،¸حصل Y أفضلية توزيع ذلك الطعام Y الفقراء

    الواجب Y من أراد أن يضالواجب Y من أراد أن يضالواجب Y من أراد أن يضالواجب Y من أراد أن يض))))    ////            ////
، ب(تهأو  ظفره وأ أن يتوقف عن األخذ من شعرهفإن من يريد أن يض) قد أمره الشارع إذا دخلت الع( ذي ا�جة 

 �فيمنع وÚظر عليه أن يأخذ من شعره وب(ه وظفره ألن الرسول  ،األضحية أشبه با�حرمفبدخول الع( يكون من يريد 
إذا دخلت الع( وأراد أحدإذا دخلت الع( وأراد أحدإذا دخلت الع( وأراد أحدإذا دخلت الع( وأراد أحدككككم أن يضم أن يضم أن يضم أن يض)))) فال يأخذ من شعره  فال يأخذ من شعره  فال يأخذ من شعره  فال يأخذ من شعره ( :قال �الصحيح عن أم سلمة أن الرسول  كما s ا�ديث

 اً اً اً     والوالوالوال
 ف ،)من أظفاره شيمن أظفاره شيمن أظفاره شيمن أظفاره شيئئئئاً

ُ
 .يأخذ من شعره وال أظفاره شيئاً حÂ يض) مر ا�ض) أن الأ

 Xأن يأخذ  ا�رمةا�رمةا�رمةا�رمةيرون  عند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلةهذا ن�، و�ذا  )يأخذيأخذيأخذيأخذ    الالالال( �وقو (ا�ض Y رمÚ ء منها أنه�) Y �^يأخذون ا
 .)ا�حريم

يضيضيضيض)))) إال أبا  إال أبا  إال أبا  إال أبا �ن أراد األضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول الع( حÂ  يكرهيكرهيكرهيكرهاتفقوا Y أنه "ويقول الوزير ابن هب�ة 
 ."حنيفة فإنه قال ال يكرهحنيفة فإنه قال ال يكرهحنيفة فإنه قال ال يكرهحنيفة فإنه قال ال يكره

ولكن  ،إ¨ درجة ا�حريم تصل و�ذا فما دامت سنة فال ؛وهو رواية لإلمام أ د نظراً ألن األضحية عند اJعض سنة
 Ï^اب  �األدلة ال§ وردت عن اJهذا ا sة وظاهرÚا^� ة� Y، ئاً،يأخذ من شعره وظفره شي فال  Ýوا^� يقت Ýوا^� يقت Ýوا^� يقت Ýوا^� يقت

 .ا�حريما�حريما�حريما�حريم    �ذا�ذا�ذا�ذايوجد صارف يوجد صارف يوجد صارف يوجد صارف     الالالالحيث حيث حيث حيث ا�حريم ا�حريم ا�حريم ا�حريم 
    #### X فال X فال X فال X فالَض َض َض َض أما من يُ أما من يُ أما من يُ أما من يُ وووو    ----وهذا ا^� خاص فيمن سيبذل أضحية ويدفع ثمنهاوهذا ا^� خاص فيمن سيبذل أضحية ويدفع ثمنهاوهذا ا^� خاص فيمن سيبذل أضحية ويدفع ثمنهاوهذا ا^� خاص فيمن سيبذل أضحية ويدفع ثمنها----    والراجح s ا�سألة أن من أراد أن يضوالراجح s ا�سألة أن من أراد أن يضوالراجح s ا�سألة أن من أراد أن يضوالراجح s ا�سألة أن من أراد أن يض))))

وأن ا�حريم خاص فقط �ن يريد أن يض) ، ، ، ، يدخل s ا�حريميدخل s ا�حريميدخل s ا�حريميدخل s ا�حريم    فإنه الفإنه الفإنه الفإنه ال    ----و{يل األضحيةو{يل األضحيةو{يل األضحيةو{يل األضحية----و{ذلك الو{يل و{ذلك الو{يل و{ذلك الو{يل و{ذلك الو{يل     ،،،،يدخل s ا�حريميدخل s ا�حريميدخل s ا�حريميدخل s ا�حريم
    .أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً  سيبذل ا�ال ويشfي األضحية فإذا أراد أن يض) فيحرم عليه إذا دخلت الع(

    ؟؟؟؟    كما يفعل ا�اجكما يفعل ا�اجكما يفعل ا�اجكما يفعل ا�اج    هل يسن X بعد األضحية أن Úلقهل يسن X بعد األضحية أن Úلقهل يسن X بعد األضحية أن Úلقهل يسن X بعد األضحية أن Úلق    و` قضية أنهو` قضية أنهو` قضية أنهو` قضية أنه    مسألةمسألةمسألةمسألةعندنا عندنا عندنا عندنا     _
 اً اً اً وليس مستحبوليس مستحبوليس مستحبوليس مستحب والصحيح أن ذلك ليس بسنةوالصحيح أن ذلك ليس بسنةوالصحيح أن ذلك ليس بسنةوالصحيح أن ذلك ليس بسنةا�ذهب عندنا أنه يسن ذلك، 

وليس به  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية اً
 إذا àن متمتعا أو ،وÓنما هذا واجب s حق من يهدي بمكة ،�àاج شعر رأسهض# حلق  أنه بعد ما �نص عن الرسول 

، أنه بعد أن ض# حلق �بعد أن رÌ Iرة العقبة و¦ر هديه حلق، أما ا�ض) فإنه لم يرد عنه  �فإن الرسول  ،قارنا
هذا بالنسبة لألضحية ، والراجح أنه ليس بسنة وال مستحب، بل هذا أمر خاص با�اجوالراجح أنه ليس بسنة وال مستحب، بل هذا أمر خاص با�اجوالراجح أنه ليس بسنة وال مستحب، بل هذا أمر خاص با�اجوالراجح أنه ليس بسنة وال مستحب، بل هذا أمر خاص با�اجفالقول بالسنية قول مرجوح فالقول بالسنية قول مرجوح فالقول بالسنية قول مرجوح فالقول بالسنية قول مرجوح 

 .وأح�مها Y ا�دي
UUUU            ////    زئ فيهاتعريف العقيقة وحكمها وتعريف العقيقة وحكمها وتعريف العقيقة وحكمها وتعريف العقيقة وحكمها وì زئ فيهاماì زئ فيهاماì زئ فيهاماì ما....    

، وتس( عند العرب العقيقة ،ذبيحة تذبح وي(ع ذ�ها شكراً هللا عز وجل عندما يرزق اإلنسان بمولود ذكر أو أن$



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                           ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                   مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه                 
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 اً اً اً ` اuبيحة عن ا�ولود و` s حق  :فالعقيقةفالعقيقةفالعقيقةفالعقيقة
بل قالوا عليه " تلزم األب ولو àن مع�اً "، يقول العلماء األب ولو àن معاألب ولو àن معاألب ولو àن معاألب ولو àن مع����اً

 !أن يقfض ألجلها
و�ذا ينب� " فقد عق عن ا�سن وا�سy وفعله أصحابه �سنة عن رسول اهللا  ةالعقيق"مام أ د ر ه اهللا يقول ا اإلو�ذ

 .للمسلم أن Úرص أن يعق إذا رزق بمولود
yأو شات yكر ذ�يتuةوعن ا�ارية شاة واحد ،والعقيقة عن ا. 

فينب� للمسلم  ، عز وجل Y أن رزق هذا الشخص ذلك ا�ولود عز وجل Y أن رزق هذا الشخص ذلك ا�ولود عز وجل Y أن رزق هذا الشخص ذلك ا�ولود عز وجل Y أن رزق هذا الشخص ذلك ا�ولودفالعقيقة سنة عن ا�ولود شكراً هللافالعقيقة سنة عن ا�ولود شكراً هللافالعقيقة سنة عن ا�ولود شكراً هللافالعقيقة سنة عن ا�ولود شكراً هللا ،و` م(وعة ومسنونةو` م(وعة ومسنونةو` م(وعة ومسنونةو` م(وعة ومسنونة
وفعله الصحابة رضوان اهللا ا، فإنه قد عق عن ا�سن وا�سy ر� اهللا عنهم ،�أن Úرص Y أن يعق تأسياً بالرسول 

 ". اختالف فيه عندناهو األمر اuي ال"، يقول اإلمام مالك مذهب اإلمام الشاف� واإلمام مالكمذهب اإلمام الشاف� واإلمام مالكمذهب اإلمام الشاف� واإلمام مالكمذهب اإلمام الشاف� واإلمام مالكوهو  ،و{ذا ا�ابعون ،عليهم
 .وف�ها بعض األصحاب ر هم اهللا -ةأي العقيق-    ةةةةأنها واجبأنها واجبأنها واجبأنها واجب وعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ دوعن اإلمام أ د

و¯  )Z غالم مرتهن بعقيقتهZ غالم مرتهن بعقيقتهZ غالم مرتهن بعقيقتهZ غالم مرتهن بعقيقته(: قال �كما s حديث سمرة بن جندب ر� اهللا عنه أن رسول  �وورد أن رسول اهللا 
 ).م وأميطوا عنه األذىم وأميطوا عنه األذىم وأميطوا عنه األذىم وأميطوا عنه األذىا�ا�ا�ا�مع الغالم عقيقة فأهريقوا عن مع الغالم عقيقة فأهريقوا عن مع الغالم عقيقة فأهريقوا عن مع الغالم عقيقة فأهريقوا عن (الصحيح 

 .صححه الfمذي )Z غالم رهy بعقيقتهZ غالم رهy بعقيقتهZ غالم رهy بعقيقتهZ غالم رهy بعقيقته( :�ال وق
، إن عق عنه صار سبباً uلك "s حسن أخالقه وسجاياه" :وقال ابن القيم "مرتهن عن الشفاعة لوا�يه" :وقال اإلمام أ د

وعة بقول ف� م( ،ولو بعد موت ا�ولود ،ف� سنة مؤ{دةف� سنة مؤ{دةف� سنة مؤ{دةف� سنة مؤ{دة، بل إنه شبه لزومها بالرهن ،فدل ا�ديث أنها الزمة البد منها
ونسيكة م(وعة بسبب ñدد نعمة اهللا عز وجل Y الوا�ين أن  ،وذ�ها أفضل من الصدقة بثمنها ألنها سنة ،ا�مهور

 .رزقهم هذا ا�ولود وهذا الغالم وهذه ا�ارية
 ،ا إطعام الطعاموفيه ،فيها تفريح إلخوانه الفقراء ،وفيها مع« القربة هللا عز وجل والشكر X والصدقة Y الفقراء منها

 .وÓدخال وال�ور Y األهل واألقارب وا��ان والفقراء
م ولو ولأ"قال لعبد الر ن بن عوف  � والرسول ،فألن ي(ع عند الغاية ا�طلوبة و` النسل أو° ؛فإذا �ع عند ا^�ح

 .فكونها م(وعة هناك فعند وجود النسل من باب أو°ه، عندما عقد قران" بشاة
عن ا�سن وا�سy  �وللنسا� عق ا^Ï  ،اإلمام الشاف�اإلمام الشاف�اإلمام الشاف�اإلمام الشاف�وهذا مذهب     ن الغالم شاتان متقاربتان سناً وشبهاً ن الغالم شاتان متقاربتان سناً وشبهاً ن الغالم شاتان متقاربتان سناً وشبهاً ن الغالم شاتان متقاربتان سناً وشبهاً ت(ع عت(ع عت(ع عت(ع ع

yكبش yولكن تضمنت رواية النسا� الزيادة ف�ن أو°، فيعق عن ا�ارية شاة وعن ، وأل� داود وغ�ه كبشاً كبشاً  ،كبش
yالغالم شات. 

م/ه اهللا به عن  وما ،فهو تابع ل(ف اuكر -شاة وا�ارية شاتy الغالم 4علهنا -فضيل وا�": يقول ابن القيم ر ه اهللا
فإنه *ما كcت ا^عمة àن  ،أكمل ف�ن الشكران عليه أكc به و�ا àنت ا^عمة به Y الوا� أتم وال�ور والفرحة ،األن$

cةواحد فلهذا �ع للغالم شاتان وللجارية يعق عنها شاة ،شكرها أك". 
    .))))عن الغالم شاتان مت�فعن الغالم شاتان مت�فعن الغالم شاتان مت�فعن الغالم شاتان مت�فئئئئتان وعن ا�ارية شاةتان وعن ا�ارية شاةتان وعن ا�ارية شاةتان وعن ا�ارية شاة( :يقول �سمعت رسول اهللا "ورد عن أم كرز الكعبية ر� اهللا عنها قالت 

ي(ع ي(ع ي(ع ي(ع     ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبوعند وعند وعند وعند ، تكون يوم ثالثة أو أربعة فال ،،،،وا�(وع أن يكون يوم اuبح للعقيقة s ا¸وم السابع من والدة ا�ولودوا�(وع أن يكون يوم اuبح للعقيقة s ا¸وم السابع من والدة ا�ولودوا�(وع أن يكون يوم اuبح للعقيقة s ا¸وم السابع من والدة ا�ولودوا�(وع أن يكون يوم اuبح للعقيقة s ا¸وم السابع من والدة ا�ولود
    ....ا¸وم السابعا¸وم السابعا¸وم السابعا¸وم السابعs s s s ، وY ا�ذهب أيضا أن يس، وY ا�ذهب أيضا أن يس، وY ا�ذهب أيضا أن يس، وY ا�ذهب أيضا أن يس((((    ويتصدق بوزنه من الفضةويتصدق بوزنه من الفضةويتصدق بوزنه من الفضةويتصدق بوزنه من الفضة    ،،،،Úلق فيه رأس اuكرÚلق فيه رأس اuكرÚلق فيه رأس اuكرÚلق فيه رأس اuكرأن أن أن أن 

TTTT            ////    X تسمية ا�ولود وما يستحب فعلهX تسمية ا�ولود وما يستحب فعلهX تسمية ا�ولود وما يستحب فعلهX تسمية ا�ولود وما يستحب فعله....    
 ).يذبح عنه s يوم سابعه ويسيذبح عنه s يوم سابعه ويسيذبح عنه s يوم سابعه ويسيذبح عنه s يوم سابعه ويس(((((قوX لوÚتج بأنه يس( يوم سابعه 
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 َسم¶ {وقد ورد s قول اهللا عز وجل  ،ولكن لو سماه قبل ذلك فإنه حسن وال حرج s هذاولكن لو سماه قبل ذلك فإنه حسن وال حرج s هذاولكن لو سماه قبل ذلك فإنه حسن وال حرج s هذاولكن لو سماه قبل ذلك فإنه حسن وال حرج s هذا
·

®ِÓَسم¶ َو 
·

®ِÓَسم¶ َو 
·

®ِÓَسم¶ َو 
·

®ِÓجواز  }يْتَُها َمْريَمَ يْتَُها َمْريَمَ يْتَُها َمْريَمَ يْتَُها َمْريَمَ َو Y د¸ل
يْتَُها َمْريَمَ {ألنها قالت هذا بعد والدتها  ،التسمية يوم الوالدة  َسم¶

·
®ِÓيْتَُها َمْريَمَ َو  َسم¶
·

®ِÓيْتَُها َمْريَمَ َو  َسم¶
·

®ِÓيْتَُها َمْريَمَ َو  َسم¶
·

®ِÓَو{. 
 .)إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    ؛؛؛؛و� و� و� و� ���� الليلة و� سميته باسم أ الليلة و� سميته باسم أ الليلة و� سميته باسم أ الليلة و� سميته باسم أ����( :قال �و¯ الصحيحy أن الرسول 

وسماه عبد اهللا، وس( ا�نذر  �حنكه الرسول حy و�ته أمه ف �وورد عن أنس ر� اهللا عنه أنه ذهب بأخيه إ¨ الرسول 
 .وÍن ذلك يوم الوالدة )بنك عبد الر نبنك عبد الر نبنك عبد الر نبنك عبد الر ناااا    م· م· م· م· سسسس(غ�ه وÃه ليس s ا¸وم السابع، وقال لرجل س( و

بأس بالتسمية بعد  ال بأس بأن يس( قبل ا¸وم السابع وأنه فهذا يدل Y أنه ال "باب تسمية ا�ولود يوم و�"قال اJيه� 
    ....بل التسمية قبل الوالدة ` أصح من األحاديث الواردة s أنه يسبل التسمية قبل الوالدة ` أصح من األحاديث الواردة s أنه يسبل التسمية قبل الوالدة ` أصح من األحاديث الواردة s أنه يسبل التسمية قبل الوالدة ` أصح من األحاديث الواردة s أنه يس(((( يوم السابع يوم السابع يوم السابع يوم السابع، مبا�ةالوالدة 

 Y رصواÚ ب وللوا�ين أن Y رصواÚ ب وللوا�ين أن Y رصواÚ ب وللوا�ين أن Y رصواÚ ي(ع أيضا لي(ع أيضا لي(ع أيضا لي(ع أيضا لألألألألب وللوا�ين أنyسâyسâyسâyسâ    بنبنبنبناسم ذلك االاسم ذلك االاسم ذلك االاسم ذلك اال öاطب به إذا كnفإن أهم �ء هو االسم سينادى به و، 
ìد فيها  مية ال§ تناسبه إذا كö وي� بها والويسميه التس ،فعليهم أن يتقوا اهللا عز وجل وnتاروا X أحسن األسماء

فعÎ ا�سلم أن Úرص أن ينت� اسماً مناسباً البنه وابنته فإن هذا من أهم ، وال سخرية أو استهزاء ،منقصة أو معيبة
هذا إن اتها فتربية األبناء، أما أن يوضع X اسم غ� مناسب nجل منه إذا كö وتست) منه ا�ارية بy صوÚبs الواجبات 

 .غ� مناسب
، بعضهم أ6 اسمه حزن، قال بل أنت سهل، فغ� غ� بعض األسماء �ا أتاه بعض الصحابة وأسلموا فغ�هم �الرسول �ذا و

 .إ¨ األفضل كث� من األسماء صلوات ر� وسالمه عليه
 .سماء �رمة والعياذ باهللافهذه أ عبد الكعبة وعبد ا^Ï وعبد ا�سيحعبد الكعبة وعبد ا^Ï وعبد ا�سيحعبد الكعبة وعبد ا^Ï وعبد ا�سيحعبد الكعبة وعبد ا^Ï وعبد ا�سيحمثل  هناك أسماء Úرم التسمية بهاهناك أسماء Úرم التسمية بهاهناك أسماء Úرم التسمية بهاهناك أسماء Úرم التسمية بها----
" " " " حيةحيةحيةحية""""وووو" " " " حزمحزمحزمحزم""""وووو" " " " لةلةلةلةظظظظحنحنحنحن""""وووو" " " " شهابشهابشهابشهاب""""وووو" " " " الو¸دالو¸دالو¸دالو¸د""""وووو" " " " شيطان شيطان شيطان شيطان " "" "" "" "*ب*ب*ب*ب""""وووو" " " " العاصالعاصالعاصالعاص""""وووو    """"رررريسايسايسايسا""""وووو" " " " حربحربحربحرب""""بنحو  كره التسميةكره التسميةكره التسميةكره التسميةكذلك يُ كذلك يُ كذلك يُ كذلك يُ ----
 .وما إ¨ ذلك """"مرةمرةمرةمرة""""وووو
ماء وذلك ألنه �ا àنت األس ،و{ره مبا�ة االسم القبيح لألشخاص واألماكن ،)قبحها حرب ومرةقبحها حرب ومرةقبحها حرب ومرةقبحها حرب ومرةأأأأ(ورد  �ثبت عن ا^Ï ف

تكون معها بم�لة األجنÏ  وأال ،تضمنت ا�كمة اإل�ية أن يكون بينها ارتباط وتناسبفقوالب للمعا® ودالة عليها 
بل X تأث� s ا�سميات ، والواقع يشهد 	الفه ،فإن حكمة أحكم ا�اكمy تأب ذلك ،تعلق X بها ا�حض اuي ال

تسمy غالمك يساراً وال رباحاً وال Ôاحاً تسمy غالمك يساراً وال رباحاً وال Ôاحاً تسمy غالمك يساراً وال رباحاً وال Ôاحاً تسمy غالمك يساراً وال رباحاً وال Ôاحاً     الالالال(واmفة وا6قل واللطافة وورد  وللمسميات تأث� عن أسمائها با�سن والقبح
 .أي توجب تط� تكرهه ا^فوس ويصدها عن ما ` بصدده )الالالال    ::::قالقالقالقالفإنك تقول فثمة هو فال يكون فيُ فإنك تقول فثمة هو فال يكون فيُ فإنك تقول فثمة هو فال يكون فيُ فإنك تقول فثمة هو فال يكون فيُ     ،،،،وال أفلحوال أفلحوال أفلحوال أفلح

ا�وغلة s القبح و{ذلك ا�وغلة s القبح و{ذلك ا�وغلة s القبح و{ذلك ا�وغلة s القبح و{ذلك يتجنب األسماء وفلهذا ينب� للمسلم أن Úرص Y أن nتار االسم ا�ناسب لغالمه وجاريته 
كما s رواية  )أن أحب األسماء ` عبد اهللا وعبد الر نأن أحب األسماء ` عبد اهللا وعبد الر نأن أحب األسماء ` عبد اهللا وعبد الر نأن أحب األسماء ` عبد اهللا وعبد الر ن(وورد ، كـ برة وÓيمان وما إ¨ ذلك، ا�وغلة s ا��يه وا�öيرا�وغلة s ا��يه وا�öيرا�وغلة s ا��يه وا�öيرا�وغلة s ا��يه وا�öير

بتعبيدهم هللا عز بتعبيدهم هللا عز بتعبيدهم هللا عز بتعبيدهم هللا عز     بÑ عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسمكم واسم أبيكمبÑ عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسمكم واسم أبيكمبÑ عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسمكم واسم أبيكمبÑ عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسمكم واسم أبيكم    يايايايا( :وقال) تسموا بأسماء أنبيائكمتسموا بأسماء أنبيائكمتسموا بأسماء أنبيائكمتسموا بأسماء أنبيائكم(: ، ووردمسلم
 .))))وجلوجلوجلوجل
و�ا àن االسم مقتضياً "ويقول ابن القيم  "اتفقوا Y استحسان األسماء ا�ضافة إ¨ اهللا تعا¨"ابن حزم ر ه اهللا  يقول

ضد ملك األمالك و¦وه فإن ذلك  ،اقت� أحب األوصاف إ¸ه كعبد اهللاا �سماه ومؤثراً فيه àن أحب األسماء إ¨ اهللا م
تسموا بأسماء "وأل� داود " ويليه قا� القضاة وسيد ا^اس ،لك من أبطل اJاطلوتسميته بذ ،ليس ألحد سوى اهللا تعا¨

 
ّ
ويعÑ عند  ه،شا هٍ نع اسم عند اهللا رجل تس( بشاخو�ذا ورد أ" ر بمسماه ويقتÝ ا�علق بمعناهاألنبياء ألن االسم يذك

 .ملك ا�لوك هو اهللا سبحانهف الفرس ملك ا�لوك
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 s ي(ع األذان s ي(ع األذان s ي(ع األذان s لمولودلمولودلمولودلمولودلللل    ««««األذن ا¸ماألذن ا¸ماألذن ا¸ماألذن ا¸مي(ع األذان،،،،     s واإلقامة s واإلقامة s واإلقامة s للحديث  أذنه اليأذنه اليأذنه اليأذنه الي����ىىىىواإلقامة) s أذنه ا¸م« وأقام s مولود فأذن X من و�
 .ه ضعف فينتبه uلكفيو ،كلم فيهوهذا ا�ديث قد تُ  )ال�ي لم تßه أم الصبيان

شيطان ينفر عند الفإن  ،للشيطان عنه ردٌ و�ذا َط  ،يقرع سمع الصغ� هو *مة ا�وحيد عللوا ذلك ¸كون أول مابعضهم 
 .سماع األذان

�ا ورد s  ،يلج s جوفه ذلك ال�ء من ا�مر ا�لو ¸كون أول ما ،بأن تالك ثم توضع s فيه ويسن âنيكه بتمرة و¦وهاويسن âنيكه بتمرة و¦وهاويسن âنيكه بتمرة و¦وهاويسن âنيكه بتمرة و¦وها
 ،مناسب ذاهفتحنيكه وا�?ء للصغ�  ،،،،))))XXXX    ود?ود?ود?ود?( وزاد اJخاري )ةةةةوحنكه بتمروحنكه بتمروحنكه بتمروحنكه بتمر(الصحيحy من حديث أ� مو[ وأنس 

 .جل أن يهديه ويصلحه وينفع بهلعل اهللا عز و
ËËËË            ////    من أح�م العقيقةمن أح�م العقيقةمن أح�م العقيقةمن أح�م العقيقة....    

فإن فات s الرابع ع( ففإن فات s الرابع ع( ففإن فات s الرابع ع( ففإن فات s الرابع ع( ف���� ا�ادي  ا�ادي  ا�ادي  ا�ادي ****    الرابع ع(الرابع ع(الرابع ع(الرابع ع(((((فإنه يكون s مضاعفات ا¸وم السابع فإنه يكون s مضاعفات ا¸وم السابع فإنه يكون s مضاعفات ا¸وم السابع فإنه يكون s مضاعفات ا¸وم السابع     ،،،،فإن فات اuبح يوم السابعفإن فات اuبح يوم السابعفإن فات اuبح يوم السابعفإن فات اuبح يوم السابع
 ،ة ع(وأربع ،قالت سبعة أيام ؟مÂ يعق عنه :ئلتفقد روي عن ?ئشة ر� اهللا عنها أنها سُ  ))))والع(ين من والدتهوالع(ين من والدتهوالع(ين من والدتهوالع(ين من والدته

فإن لم يتهيأ ف� الرابع  ،، ويقول الfمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحب أن يكون s السابعوÓحدى وع(ين
 .تعتö األسابيع فيعق s أي يوم يريده أما بعد ذلك فإنه ال، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وع(ين ،الع(
 كيكيكيكيففففتتتت    ككككتفكتفكتفكتفكالعظم بل العظم بل العظم بل العظم بل     كككك����ييييقيقة وال قيقة وال قيقة وال قيقة وال السالسالسالس0000 الواردة s العقيقة أن ت�ع عظم الع الواردة s العقيقة أن ت�ع عظم الع الواردة s العقيقة أن ت�ع عظم الع الواردة s العقيقة أن ت�ع عظم الع    كذلككذلككذلككذلك

ً
� 
ً
� 
ً
� 
ً
 بالسالمةو �

ً
فقد ورد  ،هذا تفاؤال

 .بهذا تعن ?ئشة ر� اهللا عنها أنها وجه
وأصدقاؤه وأصدقاؤه وأصدقاؤه وأصدقاؤه أهله أهله أهله أهله {ذلك {ذلك {ذلك {ذلك ودعوة ا^اس عليها من الفقراء وا�ساكy وودعوة ا^اس عليها من الفقراء وا�ساكy وودعوة ا^اس عليها من الفقراء وا�ساكy وودعوة ا^اس عليها من الفقراء وا�ساكy وفطبخها فطبخها فطبخها فطبخها     �ماً،�ماً،�ماً،�ماً،    كذلك طبخها أفضل من الصدقة بهاكذلك طبخها أفضل من الصدقة بهاكذلك طبخها أفضل من الصدقة بهاكذلك طبخها أفضل من الصدقة بها

    ....لحمهالحمهالحمهالحمهاأو الصدقة بأو الصدقة بأو الصدقة بأو الصدقة بدقة بثمنها دقة بثمنها دقة بثمنها دقة بثمنها وهو أفضل من الصوهو أفضل من الصوهو أفضل من الصوهو أفضل من الصفإن هذا هو ا�(وع فيها فإن هذا هو ا�(وع فيها فإن هذا هو ا�(وع فيها فإن هذا هو ا�(وع فيها وج�انه وج�انه وج�انه وج�انه 
األضحية بالنسبة �ا ، ف� األح�م ال§ وردت s حكم األضحية Y السواءحكم األضحية Y السواءحكم األضحية Y السواءحكم األضحية Y السواءويستحب ويكره ويستحب ويكره ويستحب ويكره ويستحب ويكره     ئئئئحكم العقيقة فيما ìزحكم العقيقة فيما ìزحكم العقيقة فيما ìزحكم العقيقة فيما ìز

 .و{ذلك من ا�دية والصدقة ` نفسها s العقيقة ،ويستحب ويكره ئìز

    ))))����UUUU((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::ا�ديث عن العقيقة وأح�مهاا�ديث عن العقيقة وأح�مهاا�ديث عن العقيقة وأح�مهاا�ديث عن العقيقة وأح�مها    تتمةتتمةتتمةتتمة

    ::::قةقةقةقةعنا� هذه ا�لعنا� هذه ا�لعنا� هذه ا�لعنا� هذه ا�ل
S   / بائح /   /       .األمور ال§ �تلف فيها العقيقة عن األضحيةuأنواع ا s أح�م. 
U   / تعريف ا�هاد.     T   / نوع Z أنواع ا�هاد وحكم. 
Ë   / سبيل اهللا s فضل ا�هاد.   ã   /  ًيكون ا�هاد واجباً عينيا Âم. 
SSSS            ////    ألضحية ألضحية ألضحية ألضحية األمور ال§ األمور ال§ األمور ال§ األمور ال§ ����تلف فيها العقيقة عن اتلف فيها العقيقة عن اتلف فيها العقيقة عن اتلف فيها العقيقة عن ا    

فمن ضمنها ماتقدم أنه ذكر بعض  و�الفها s بعض األح�م ،يكره يستحب وما العقيقة تشابه األضحية s ما ìزئ وما
 ،ويرون أن هذا فيه تفاؤل بالسالمة وأما العقيقة في(ع أن ت�ع وتفصل دون كوأما العقيقة في(ع أن ت�ع وتفصل دون كوأما العقيقة في(ع أن ت�ع وتفصل دون كوأما العقيقة في(ع أن ت�ع وتفصل دون ك����    ،،،،كككك���� عظمها عظمها عظمها عظمهاأن األضحية يُ أن األضحية يُ أن األضحية يُ أن األضحية يُ العلماء 

 .يقول ليس فعل ذلك بمستحب وال بممنوع وال بأس به àإلمام مالكàإلمام مالكàإلمام مالكàإلمام مالكàن اJعض وÓن  ،�ا ورد عن ?ئشة ر� اهللا عنها
فال أصل X من كتاب وال سنة وال  ،هؤيقول أن فائدته السالمة للصÏ وبقا يلتفت لقول من ال"ر ه اهللا  ®ويقول الزرقا

 ".عمل
وÓن  ،يك� عظمها ء من يرى أنه ي(ع أن الفمن األمور ال§ تفارق فيها العقيقة األضحية ` هذه ا�زئية، فمن العلما
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 .وال عمل من كتاب وال سنة ال àن بعض العلماء يرى أن ذلك غ� وارد وليس X أصل
أن يباع ا�ت والرأس والسواقط ويتصدق أن يباع ا�ت والرأس والسواقط ويتصدق أن يباع ا�ت والرأس والسواقط ويتصدق أن يباع ا�ت والرأس والسواقط ويتصدق     فإنه ìوزفإنه ìوزفإنه ìوزفإنه ìوزبيع جتها ورأسها وسواقطها، أما s العقيقة بيع جتها ورأسها وسواقطها، أما s العقيقة بيع جتها ورأسها وسواقطها، أما s العقيقة بيع جتها ورأسها وسواقطها، أما s العقيقة     ìوزìوزìوزìوز    الالالالأن األضحية أن األضحية أن األضحية أن األضحية أيضا أيضا أيضا أيضا 

    ....بثمنهابثمنهابثمنهابثمنها
ي(ع  فإن العقيقة ال، ، ، ، العقيقة فالالعقيقة فالالعقيقة فالالعقيقة فالفيجوز الت(يك s ا�م، وأما s فيجوز الت(يك s ا�م، وأما s فيجوز الت(يك s ا�م، وأما s فيجوز الت(يك s ا�م، وأما s     ،،،،ن يشfك s اJع� واJقرة سبعةن يشfك s اJع� واJقرة سبعةن يشfك s اJع� واJقرة سبعةن يشfك s اJع� واJقرة سبعةأأأأ    األضحية ìوزاألضحية ìوزاألضحية ìوزاألضحية ìوزأيضا أيضا أيضا أيضا 

خر فيقول أنا عندي جارية الت(يك با�م فيها، ولو أن سبعة أشخاص رزق Z منهم 4ارية ف�يد Z منهم أن يشfك مع اآل
ي(ع s العقيقة بينما  وال سوغي X Z سبعها، فهذا الة ة أو بدنوهذا عنده جارية فبدل أن يأخذ سبع شياه نشfك s بقر

ثالثة و� ل� منهم مولود فيقولون ¦ن عندنا ستة وشخص عنده جارية فيمكننا أن نشار{هم s  أو، ي(ع s األضحية
زور، ثالثة �م نصيبy خر واحد فنشfك s جواآل) شاتyعن ( اثنy ،فنشfك ثالثة ذكور عن Z واحد منهم اثنy بعها،سُ 

 .s دم واحد لعدة أبناء كبع� أو بقرة االشfاكأي s العقيقة،  يسوغ فهذا ال -وا� ا�ارية- خر �م نصيب واحدواآل
    ....فلو هدى بهدي àمل لم يشfك معه غ�ه فهو األفضلفلو هدى بهدي àمل لم يشfك معه غ�ه فهو األفضلفلو هدى بهدي àمل لم يشfك معه غ�ه فهو األفضلفلو هدى بهدي àمل لم يشfك معه غ�ه فهو األفضل    ،،،،دن واJقردن واJقردن واJقردن واJقراألفضل s ا�دي واألضحية اJُ األفضل s ا�دي واألضحية اJُ األفضل s ا�دي واألضحية اJُ األفضل s ا�دي واألضحية اJُ أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

ولم يذبح بقرة أو بدنة  ،فعل ذلك �فهذا أفضل ألن الرسول ، للجارية و{بشy للغالمللجارية و{بشy للغالمللجارية و{بشy للغالمللجارية و{بشy للغالم    بشبشبشبشاألفضل هو الكاألفضل هو الكاألفضل هو الكاألفضل هو الكبينما s العقيقة بينما s العقيقة بينما s العقيقة بينما s العقيقة 
 .�فعله ا^Ï  فلهذا األفضل ما ،s العقيقة

    ....أح�م s أنواع اuبائحأح�م s أنواع اuبائحأح�م s أنواع اuبائحأح�م s أنواع اuبائح    ////            ////
لية آل�تهم رجاء وقد àنوا يذ�ونه s ا�اه ،وهو أول و� ا^اقة ،و` بفتح الفاء والراء عةعةعةعةرَ رَ رَ رَ نص العلماء Y أنه ال تسن الفَ نص العلماء Y أنه ال تسن الفَ نص العلماء Y أنه ال تسن الفَ نص العلماء Y أنه ال تسن الفَ 

 .ت(ع تسن الفرعة وال فال، ذلكمن ويأخذون �مه ويلقون جته Y شجرة، فجاء اإلسالم ومنع لنسلها، الö{ة 
 ،àنوا يرون أنها تذبح s ذلك الوقت s ا�اهلية ويسمونها رجبية ،و` ذبيحة يذ�ونها s رجب تسن العت�ةتسن العت�ةتسن العت�ةتسن العت�ة    كذلك الكذلك الكذلك الكذلك ال

وجعلوا  ،ذبح للصنم ويصب دمها Y رأسهتُ ومنهم من ينذرها،  ،ائل من رجب ويسمونها رجبيةوÍنوا يذ�ونها s الع( األو
و�ذا ورد عن أ� هريرة ر� اهللا عنه عن  ،نة فيما بينهم àألضحية، فجاء اإلسالم ومنع من ذلك *هذلك s رجب سُ 

 .متفق عليه )فرع وال عت�ةفرع وال عت�ةفرع وال عت�ةفرع وال عت�ة    الالالال((((s ا�ديث الصحيح  �رسول 
ا من علم أن أحدً يُ  وال ،فعلال يكون عن �ء إال قد àن يُ  ومعلوم أنه ،ياهم عنهماإفانتù ا^اس عنهما ^هيه "يقول ا�نذر 

وألنهما من أعمال ا�اهلية و¯ ا�ديث من تشبه بقوم فهو منهم، و�ع اهللا ، أهل العلم يقول أنه نù عنهما ثم أذن فيهما
، ، ، ، ععععمن شاء أفرع ومن شاء لم يفرمن شاء أفرع ومن شاء لم يفرمن شاء أفرع ومن شاء لم يفرمن شاء أفرع ومن شاء لم يفر( وورد s ا�سند وغ�ه ،من الفرع أو العت�ة àن أهل ا�اهلية يفعلونه ما بدلاألضحية 

يدل Y إباحتها إذا àنت Y غ� الوجه اuي àنت  وجاء s الس0 ما) ومن شاء عf ومن شاء لم يعf و¯ الغنم أضحيةومن شاء عf ومن شاء لم يعf و¯ الغنم أضحيةومن شاء عf ومن شاء لم يعf و¯ الغنم أضحيةومن شاء عf ومن شاء لم يعf و¯ الغنم أضحية
Y  وقوٌف  ،ار Y عدم استعمال ذلكعموم األمص إÌاعوهذا الشك مع ، بإدخا�ا s عموم الصدقة ،عليه s ا�اهلية

 ".األمر بهما مع ثبوت ا^� عن ذلك
 Xوجه الصدقة من غ� تشبه با�اهلية أو ذبح و� ا^اقة أول  )ال فرع وال عت�ةال فرع وال عت�ةال فرع وال عت�ةال فرع وال عت�ة( �فالشاهد أن قو Y رجب s لو ذبح شاة

 .يكن ذلك مكروهاً  ع ويريد إطعام الفقراء وا�ساكy لمرَ أو صدقة بهذا الفَ  ،مولود �اجة إ¨ ذلك
أما إذا àن ذبح ا^اقة �اجته ألكله أو الصدقة به  ،وÓنما ا�ن� عنه هو التشبه بالكفار أو االعتقاد اuي àن يعتقده الكفار

 .ال حرج s هذا وال يكرهفs أول رجب دون قصد التشبه بالكفار 
Y فإذا àن األمر كذلك فإن ذ�ها Y سبيل الصدقة أو  ،وا�راد باöm ن� كونهما سنة ،يكرهان اليقولون  وا�نابلةوا�نابلةوا�نابلةوا�نابلة

  ìوز وال إذا àن فيه تشبه فال أما ،تسن وال تكره فالحرج uلك،  ا�اجة ^حرها فالسبيل 
ً
وفيه باب  ،يسوغ �?
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 .اuبح لغ� اهللا ¥رج من ا�لةو فإنها ذبح لغ� اهللا، اعتقده الكفارا إذا اعتقد م ، فإنهلل(ك
وبهذا نكون قد انتهينا  ،كرتعدا الفوارق ال§ ذُ  ،وتشابهها فيما تقدم ،العقيقة ` قريبة جدا من األضحية وا�دي فإذاً 

 .وبها نكون قد انتهينا من أح�م ا�ج وا�ناسك، واألضحية والعقيقةمن أح�م ا�دي 
    كتـاب ا�هـادكتـاب ا�هـادكتـاب ا�هـادكتـاب ا�هـاد

UUUU            ////    تعريف ا�هادتعريف ا�هادتعريف ا�هادتعريف ا�هاد    
وهو دعوتهم إ¨ ا�ين ا�ق  ،وغلب s عرف ا^اس Y جهاد الكفار ،الطاقة والوسعيطلق Y بذل  /   ا�هاد s لغة العربا�هاد s لغة العربا�هاد s لغة العربا�هاد s لغة العرب

 .أي بالغ s قتال عدوه :ف� مصدر جاهد ،لم يقبلوا نإوقتا�م 
 
ً
 و�?
ً
 و�?
ً
 و�?
ً
، فالقتال فبينه وبy القتال عموم مطلقفبينه وبy القتال عموم مطلقفبينه وبy القتال عموم مطلقفبينه وبy القتال عموم مطلق ،	الف ا�سلمy من اJغاة وقطاع الطرق وغ�هم ،هو قتال الكفار خاصة /   و�?

 .سنفصلها بإذن اهللا s هذا اJابوالكفار X أح�مه  و�اهدة
 بذل ا�هد s قتال الكفار"ويقول ا�افظ ر ه اهللا 

ً
أما ف، ويطلق أيضا Y �اهدة ا^فس والشيطان والفساق ،ا�هاد �?

يأ¼ به من الشبهات  ع مافعÎ دف ، وأما �اهدة الشيطانتعليمهاثم العمل بها ، ثم Y فعÎ تعلم أمور ا�ين �اهدة ا^فس
 ".ومراغمتهم فبا¸د واللسان ثم القلب إذا لم يستطع مدافعتهم فيغ� ذلك بقلبه وأما مدافعة الفساقيزينه البن ادم،  وما

وال án أن X ، ألنه أفضل تطوع للبدن ،وnتمون به العبادات ،والعلماء ìعلون ا�هاد ويضمونه ويأتون به بعد العبادات
أن الصالة عماد أن الصالة عماد أن الصالة عماد أن الصالة عماد (أخö  �فا^Ï  ،فإنه ذروة السنام ،خاصة بالعبادات، وعده بعض العلماء ر{ناً سادساً �ين اإلسالم مناسبة

وÓن àن بعض ا�صنفy يتبعه با�دود إلخالء العالم من  ،فثا أوردوه بعد أرÍن اإلسالم اmمسة )ا�ين وذروة سنامه ا�هادا�ين وذروة سنامه ا�هادا�ين وذروة سنامه ا�هادا�ين وذروة سنامه ا�هاد
 .الفساد

حيث أن الصالة والزÍة والصوم وا�ج âتاج إ¨ طمأنينة وظهور ا¸د إلقامة ذلك وا�دافعة �ن " :ويقول الوزير ابن هب�ة
y})عنه من ا� ùن ا�هاد الزماً  ،نàذكر علمه عقبهو yتع." 

ِقتَاُل {يقول اهللا عز وجل  ،واإلÌاع والسنة s الكتاب وا�هاد م(وعوا�هاد م(وعوا�هاد م(وعوا�هاد م(وع
ْ
ِقتَاُل ُكتَِب َعلَيُْكُم ال
ْ
ِقتَاُل ُكتَِب َعلَيُْكُم ال
ْ
ِقتَاُل ُكتَِب َعلَيُْكُم ال
ْ
وجاهد فغزا  �وقد فعله ا^Ï  ،}ُكتَِب َعلَيُْكُم ال

بل  ،ه من بعدهؤوجاهد الكفار، و{ذلك خلفا �فغزا  ،ا�({y وحاربهم s بدر وأحد واmندق وفتح مكة، و¯ غزوة تبوك
 .)Úدث نفسه بالغزو مات Y شعبة من ا^فاقÚدث نفسه بالغزو مات Y شعبة من ا^فاقÚدث نفسه بالغزو مات Y شعبة من ا^فاقÚدث نفسه بالغزو مات Y شعبة من ا^فاقولم ولم ولم ولم     من مات ولم يغزُ من مات ولم يغزُ من مات ولم يغزُ من مات ولم يغزُ ( �حض Y ا�هاد وقال 

    ....وقد أÌعت األمة Y م(وعية ا�هاد s ا�ملةوقد أÌعت األمة Y م(وعية ا�هاد s ا�ملةوقد أÌعت األمة Y م(وعية ا�هاد s ا�ملةوقد أÌعت األمة Y م(وعية ا�هاد s ا�ملة
TTTT            ////    نوع Z نوعأنواع ا�هاد وحكم Z نوعأنواع ا�هاد وحكم Z نوعأنواع ا�هاد وحكم Z أنواع ا�هاد وحكم::::    

    ....جهاد دفع وجهاد طلبجهاد دفع وجهاد طلبجهاد دفع وجهاد طلبجهاد دفع وجهاد طلب: : : : وا�هاد جهادانوا�هاد جهادانوا�هاد جهادانوا�هاد جهادان
 ،م بy عدة أموردينه و�ي�ه وهو خروج ا�سلمy من بتانهم إ¨ اJتان ا�جاورة إلعالء *مة اهللا ون( فأما جهاد الطلبفأما جهاد الطلبفأما جهاد الطلبفأما جهاد الطلب

 :فيخ�ون من يغزونهم من الكفار قبل أن Úاربوهم وìاهدوهم بy ثالث أمور
إذا  فرض كفايةفرض كفايةفرض كفايةفرض كفايةفهذا جهاد الطلب وهو  ،وÓما القتالوÓما القتالوÓما القتالوÓما القتال، ، ، ، وÓما أن يدفعوا ا�زية عن يد وهم صاغرونوÓما أن يدفعوا ا�زية عن يد وهم صاغرونوÓما أن يدفعوا ا�زية عن يد وهم صاغرونوÓما أن يدفعوا ا�زية عن يد وهم صاغرون، ، ، ، إما اإلسالم وأن يسلمواإما اإلسالم وأن يسلمواإما اإلسالم وأن يسلمواإما اإلسالم وأن يسلموا

يك�  ، فإن قام به مابتأكد مع قيام من يكبتأكد مع قيام من يكبتأكد مع قيام من يكبتأكد مع قيام من يك���� به به به به    ويسنويسنويسنويسن، وÓال أثم ال� ،قام به من يك� سقط اإلثم عن سائر ا^اس
 .يكون �ق ا�سلم سنة

إ¨ أن يصل إ¨ درجة أن القائمy به àفy فيسن  ،لكن إن لم يقم به من يك� فهو فرض كفاية يكون واجبا كفائيا
م عن اJا& من وهو فرض كفاية إذا قام به من يك� سقط اإلث ،وهو أفضل القربات ،،،،وهو أفضل متطوع بهوهو أفضل متطوع بهوهو أفضل متطوع بهوهو أفضل متطوع به ،حينها
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َقاِعِدينَ {لقول اهللا سبحانه  ،ا�سلمy اuين لم يقوموا به
ْ
 ال

َ
Yَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهللاÄ ال َقاِعِدينَ فَض¶

ْ
 ال

َ
Yَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهللاÄ ال َقاِعِدينَ فَض¶

ْ
 ال

َ
Yَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهللاÄ ال َقاِعِدينَ فَض¶

ْ
 ال

َ
Yَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهللاÄ ال فدل هذا  }َدرََجةً َدرََجةً َدرََجةً َدرََجةً  فَض¶

عن اJقية  فدل Y أنه إذا قام به من يك� سقط اإلثم ،Y أن القاعدين أيضا �م فضل ولكن ا�جاهدين أفضل منهم
 َكآآآآف¶ةً ف¶ةً ف¶ةً ف¶ةً  َوَماَوَماَوَماَوَما{: ويقول تعا¨

ْ
َنِفُروا ِ̧ ُمْؤِمنُوَن 

ْ
 َكàََن ال

ْ
َنِفُروا ِ̧ ُمْؤِمنُوَن 

ْ
 َكàََن ال

ْ
َنِفُروا ِ̧ ُمْؤِمنُوَن 

ْ
 َكàََن ال

ْ
َنِفُروا ِ̧ ُمْؤِمنُوَن 

ْ
 .}àََن ال

فاقت�  ،للغزو إال وترك بعض الصحابة s ا�دينة �وألن الرسول àن يبعث ال�ايا ويقيم هو وأصحابه ولم nرج الرسول 
وÓذا فعله ا�ميع àن  ،s حق اJاقy ةنسيكون هذا كون ا�هاد فرض كفاية إذا قام به اJعض سقط اإلثم عن اJقية، و

 ."خالف فيه لعله إذا فعلوه Ìيعاً فإنه ال": *ه فرضاً، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا
وهذا باتفاق  ،ولكنه سنة مؤ{دة، فيسن إذا قام به من يك� يكون قد سقط فرض الكفاية فيكون s حق ا�سلمy سنة

فإن عجزوا ساعدهم  ،اتفقوا Y أنه ìب Y أهل ا6غر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار" :ر ه اهللايقول ابن هب�ة  ،األئمة
واألمر s ذلك مبY Ñٌ  ،ن لم يكن عذرإوصار فرض عy  ،من يليهم فيكون ذلك Y األقرب فاألقرب ïن يç ذلك ا6غر

 ".غلبة الظن أن الغ� يقوم به
إ¨ ، فإنه يتعY y اuين يلونهم ثم اuين يلونهم ثم اuين يلونهم وهكذا ن لم يكِف إإلثم، ففإذا قام به من يك� سقط ا

 . للجهاد فيسقط اإلثم ويكون Y سبيل السنة أن يكون هناك عدد àٍف 
ËËËË            ////    سبيل اهللا s سبيل اهللافضل ا�هاد s سبيل اهللافضل ا�هاد s سبيل اهللافضل ا�هاد s فضل ا�هاد....    

ال أعلم شيئاً من العمل بعد " :اهللاوهو من أفضل القرب وأفضل ا�طو?ت إ¨ اهللا عز وجل، يقول اإلمام أ د ر ه 
 ".الفرائض أفضل من ا�هاد

 ."اتفق العلماء أنه ليس s ا�طو?ت أفضل من ا�هاد" :ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
إن s ا�نة مائة درجة أعدها اهللا إن s ا�نة مائة درجة أعدها اهللا إن s ا�نة مائة درجة أعدها اهللا إن s ا�نة مائة درجة أعدها اهللا ( وفيهما ،)لغدوة s سبيل اهللا أو روحة خ� من ا�نيا وما فيهالغدوة s سبيل اهللا أو روحة خ� من ا�نيا وما فيهالغدوة s سبيل اهللا أو روحة خ� من ا�نيا وما فيهالغدوة s سبيل اهللا أو روحة خ� من ا�نيا وما فيها(: و¯ الصحيحy وغ�هما

 .)لمجاهدين s سبيله، ما بZ y درجتy كما بy السماء واألرضلمجاهدين s سبيله، ما بZ y درجتy كما بy السماء واألرضلمجاهدين s سبيله، ما بZ y درجتy كما بy السماء واألرضلمجاهدين s سبيله، ما بZ y درجتy كما بy السماء واألرضلللل
مؤمن �اهد s سبيل اهللا مؤمن �اهد s سبيل اهللا مؤمن �اهد s سبيل اهللا مؤمن �اهد s سبيل اهللا (: رسول اهللا أي ا^اس أفضل قال فهذا ارتفاع Ðسy ألف سنة s ا�نة ألهل ا�هاد، وقيل يا

Xبنفسه وماXبنفسه وماXبنفسه وماXفضل ا�هادفواألحاديث متظا )بنفسه وما Y الكتاب والسنة s وهو ا�حك  ،اإلسالم سنامو{ما تقدم هو ذروة  ،رة
يود أن حÂ  ،وا�¸ل ا�فرق بy ا�حب وا�دÉّ، فإن صدق ا�حب بذل نفسه وماX ومهجته حÂ ير� اهللا سبحانه وتعا¨

 Vثم قتل ثم أح Vسبيل اهللا �رضاته، ويود لو أنه قتل ثم أح s نفساً يبذ�ا X فل� شعرة s هذا *ه �ا يرى من الكرامة
 .م القيامةا�نة يو

هللا عند او�ذا àن من أعظم القربات  ،يملك هللا سبحانه وبذل مهجته هللا عز وجل وأ] ما افا�جاهد قد سلم نفسه Jاريه
اهللا¶ اْشfََى ِمَن اهللا¶ اْشfََى ِمَن اهللا¶ اْشfََى ِمَن اهللا¶ اْشfََى ِمَن  إِن¶ إِن¶ إِن¶ إِن¶ {: لم أنه ال سيبل ألجل أخذ تلك السلعة الغا¸ة إال ببذل ثمنها ألن اهللا عز وجل يقولوعُ ، عز وجل
 َyُِمْؤِمن

ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ن¶ لَُهمُ     ال

َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ن¶ لَُهمُ أ

َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ن¶ لَُهمُ أ

َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ن¶ لَُهمُ أ

َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ففيه خ� ا�نيا واآلخرة، و¯ تر{ه خسارة  }Üَا�َن¶َة ُفَقاتِلُوَن sِ َسِبيِل اهللا· َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونا�َن¶َة ُفَقاتِلُوَن sِ َسِبيِل اهللا· َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونا�َن¶َة ُفَقاتِلُوَن sِ َسِبيِل اهللا· َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونا�َن¶َة ُفَقاتِلُوَن sِ َسِبيِل اهللا· َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُون أ

 .ا�نيا واآلخرة
 .وفيه إحدى ا�سنy إما ا^
 والظفر وÓما الشهادة وا�نة

وحاصله بذل أعز ا�حبوبات وÓدخال أعظم ا�شقات Y ا^فوس ابتغاء مرضات  كيف ؛وفضل ا�هاد s سبيل اهللا عظيم
 . اهللا جل وعال وتقرباً إ¸ه

  ،وينفع ا�سلمÌ yيعاً  ،فإنه يعم Ìيع ا^اس ،وا�هاد ليس كغ�ه من العبادات
ً
للكفر وأهله، وأما  إلعزاز دين اهللا وÓذالال
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بعكس ا�هاد اuي فيه نفع متعدي ل� األمة، فنفعه يعم ا�سلمy  ، وا�اجuلك ا�صç �ضالصالة وا�ج ففيه نفع 
 .يساويه s نفعه وفضله وغ�ه ال

 ؟ر اهللا عÑ خطاياي إن مت صابرا �تسبا s سبيل اهللالثي سأX أيكف·  �لقوX  ،والشهادة s سبيل اهللا تكفر اuنوب
 ).ننننيييينعم إال ا�¶ نعم إال ا�¶ نعم إال ا�¶ نعم إال ا�¶ (: قال

م(وع من s أو  أما من استدان ديناً وأنفقه s واجب عليه ،هذا إنما هو �ن تهاون s قضاء دينه" :يقول اآلجري ر ه اهللا
قال شيخ اإلسالم  "ه فإن اهللا يقضيه عنه مات أو قتلئغ� �ف وال تبذير ثم لم يمكنه قضاءه بعد ذلك مع عزمه Y قضا

 ".لم و¦وهظ وأوهو غ� ظالم لعباد اهللا عز وجل بقتل " :ابن تيمية
فمن عجز عن من أعظم القربات،  ا^فقة فيه وهو ا^فقة s ا�هاد s سبيل اهللا^فقة فيه وهو ا^فقة s ا�هاد s سبيل اهللا^فقة فيه وهو ا^فقة s ا�هاد s سبيل اهللا^فقة فيه وهو ا^فقة s ا�هاد s سبيل اهللا ؛ويç فضل ا�هاد s سبيل اهللا با^فسويç فضل ا�هاد s سبيل اهللا با^فسويç فضل ا�هاد s سبيل اهللا با^فسويç فضل ا�هاد s سبيل اهللا با^فس

 .ا�هاد s بدنه وقدر عليه بماX وجب عليه s ا�ال
ْمَوالُِكمْ ا{يقول  فاهللا جل وعال

َ
 بِأ

ْ
 وََجاِهُدوا

ً
 ِخَفافاً َوثَِقاال

ْ
ْمَوالُِكمْ نِْفُروا

َ
 بِأ

ْ
 وََجاِهُدوا

ً
 ِخَفافاً َوثَِقاال

ْ
ْمَوالُِكمْ نِْفُروا

َ
 بِأ

ْ
 وََجاِهُدوا

ً
 ِخَفافاً َوثَِقاال

ْ
ْمَوالُِكمْ نِْفُروا

َ
 بِأ

ْ
 وََجاِهُدوا

ً
 ِخَفافاً َوثَِقاال

ْ
نُفِسُكْم sِ َسِبيِل اهللا·  نِْفُروا

َ
نُفِسُكْم sِ َسِبيِل اهللا· َوأ
َ
نُفِسُكْم sِ َسِبيِل اهللا· َوأ
َ
نُفِسُكْم sِ َسِبيِل اهللا· َوأ
َ
فيجب Y ا�سلمy ا^فقة s  }َوأ

ا ñب ا ñب ا ñب ا ñب إن àن فيها فضل، و{ذلك s أموال الصغار إذا احتيج إ¸ها كمإن àن فيها فضل، و{ذلك s أموال الصغار إذا احتيج إ¸ها كمإن àن فيها فضل، و{ذلك s أموال الصغار إذا احتيج إ¸ها كمإن àن فيها فضل، و{ذلك s أموال الصغار إذا احتيج إ¸ها كمن ن ن ن أموا�أموا�أموا�أموا�ببببوY هذا ìب Y النساء ا�هاد وY هذا ìب Y النساء ا�هاد وY هذا ìب Y النساء ا�هاد وY هذا ìب Y النساء ا�هاد  ،سبيل اهللا
 .ا^فقات والز{واتا^فقات والز{واتا^فقات والز{واتا^فقات والز{وات

ما يقدم Y وفاء  من الواجبات فقلت ،يوفيه وقد تعy ا�هاد ئلت عمن عليه دين وX ماسُ : يقول شيخ اإلسالم ر ه اهللا
يقدم  ومنها ما ،يقدم وفاء ا�ين عليه àلعبادات من ا�ج والكفارات ومنها ما ،ا�ين كنفقة ا^فس والزوجة والوا� الفق�

حß الصف قدم Y وفاء  وأوÓن àن ا�هاد متعيناً �فع الßر كما إذا حß العدو  ،ال إذا طولب به كصدقة الفطرعليه إ
 ،ينب� X استنفار ا�دين مع االستغناء عنه إذ اإلمام ال ،قضاء ا�ين أو°فا�ين à^فقة وأو°، وÓن àن استنفار اإلمام 

 " :وuلك يقول شيخ اإلسالم
¶
 ."ضاق ا�ال عن إطعام جياٍع وا�هاد اuي يتßر بf{ه قدمنا ا�هاد وÓن مات ا�ياعت أو قل

 ،إذا àن الغرماء ìاهدون با�ال اuي يستوفونه فالواجب وفاءهم �حصيل ا�صلحتy، الوفاء وا�هاد"يقول وقلت أيضا 
 ."-اهللا كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه يعÑ ما-كتبته  ونصوص أ د توافق ما

  .فا�هاد قلنا فرض كفاية بالنسبة �هاد الطلب، فمن قام به من يك� يسقط اإلثم عن اJقية
ãããã            ////    يكون ا�هاد واجباً عينياً؟ Âيكون ا�هاد واجباً عينياً؟م Âيكون ا�هاد واجباً عينياً؟م Âيكون ا�هاد واجباً عينياً؟م Âم    

 :يكون واجباً عينياً بعدة أمور
SSSS            ////    صف القتال ßصف القتالفإذا ح ßصف القتالفإذا ح ßصف القتالفإذا ح ßأن يت ،فإذا ح X وزì اً صف القتال فإنه الHن حاà ف عن القتال  قهقرإذا
ويفّر، بل عليه أن وين

 .يلزم صفه وأن ìاهد عدوه Y سبيل الوجوب، فيجب عليه ا�هاد هنا وجوباً عينياً إن لم يكن ثمة عذر
ìوز  فهذا وأمثاX هو قتال ا�فع ال قتال طلب وال ،فإنهم لو ان
فوا استولوا Y ا�ريم ،وÓن àنت ا�قاتلة أقل من ا^صف

 .فيه االن
اف با�ال
 "و{ذلك إذا حß بته عدو ،جهاد ا�فع للكفار متعZ Y y أحد، فإذا حß صف القتال تعy عليه" :شيخ اإلسالميقول 

، فيحرم عليه أن ينسحب وìب عليه ìوز أن يfك الصف ويفر وال ا،عيني افإذا حß صف القتال يكون ا�هاد واجب
 .يوم الزحف وجوباً عينياً أن يقاتل، بل ُعّد من ا�وبقات ا�و*

فيöر ويقول إذا àن  ،ينظر إ¨ عدد العدو وأنه أكc منه وال، عليه أن يدفع هذا العدو    و{ذلك إذا حß بته عدوو{ذلك إذا حß بته عدوو{ذلك إذا حß بته عدوو{ذلك إذا حß بته عدو    ////            ////
ينظر للعدد أو العدة بل Y ا�سلم أن يدافع عن دينه  لعدوي الضعف بالعدد s ا�يش بالنسبة � فç حق االنسحاب، فال
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عدو Y حرمات ا�سلمy، ونص األصحاب إذا دخل العدو بالد ا�سلمy تعY y أهل اJت أن يستو* ال وبته حÂ ال
 .يدفعوهم بما استطاعوا وأن يبذلوا مهجهم s ذلك

 .فإذا هجم العدو فإن دفعهم Hر عن ا�ين وا^فس وا�رمة واجب إÌا?
كما قال  ذن وا� وال غريم، ونصوص أ د �Úة s هذا،إال ريب أنه ìب ا^ف� إ¸ه ب إذا داهم العدو بالد اإلسالم فالف

د?ء وY أهل ذلك اJت أن يبذلوا مهجهم s القتال وا�دافعة فإنه تعy عليهم دفع ذلك العدو ال :شيخ اإلسالم ابن تيمية
ن
ف ا�سلمون اخافوا ولكن إذا  ؛و�ذا قتال ا�فع مثل أن يكون العدو كث�اً ال طاقة للمسلمy بهم ،ا�اجة إ¸ه

عن عدوهم، انعطف العدو Y من nلفون من ا�سلمy فهنا نص األصحاب ما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن ) هؤالء القلة(
عليهم با�فع حÂ يسلموا، و¯ هذا قوة  نص Y أنه ìب Y أهل ذلك اJت أن يبذلوا مهجهم ومهج من nُاف -قال تيمية

ويعلم العدو أن هذه القلة ستقاوم حÂ آخر رمق فيحسب �م ألف حساب، وحÂ يريثونه  ذلك، نوللمسلمy عندما يفعل
 .ويستطيع مراغمة العدو ودفعه عن بالد ا�سلمy ،من وطء �ارم ا�سلمy حÂ يلحق بهم جيش اإلمام األعظم

 ).أي ا�هاد( إذا حß الصف وÓذا حß العدو بالد ا�سلمy فإنه يكون واجباً عينيا فإذاً 
UUUU            ////    أي -    و{ذلك إذا احتيج إ¸هو{ذلك إذا احتيج إ¸هو{ذلك إذا احتيج إ¸هو{ذلك إذا احتيج إ¸هuرج ويقاتل -لك الشخصn القتال فإنه يلزمه أن s. 
TTTT            ////    روج معه    كذلك إذا استنفره اإلمام األعظمكذلك إذا استنفره اإلمام األعظمكذلك إذا استنفره اإلمام األعظمكذلك إذا استنفره اإلمام األعظمmا�سلم طاعته وا Y بì إذا استنفره اإلمام أو نائبه،�حاربة العدو فإنه ، 

يَْس {، إال من X عذر �É فظ أهل ومال و¦و ذلك�ن احتاج إ¸ه يتعy عليه ا�هاد ولم ìز ألحد أن يتخلف إال م
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فقد أوجب الطاعة ال§ ` عماد  "هه وأثرة عليهY ا�رء ا�سلم السمع والطاعة s ع�ه وي�ه ومنشطه ومكر" :قال

وأما قتال ا�فع فهو أشد  ،وهذا s قتال الطلب ،اإلعسار، 	الف ا�ج عم وهذا نص s وجوبه ،ي�االستنفار s الع� وال
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 .` األمور األربعة ìب فيها ا�هاد جهاداً عينياً Z Y مسلم

 ))))T0T0T0T0((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / yا�سلم yسبيل اهللا /   /   .أهمية الشورى ب s الرباط. 
U   / ا�هادوج s وب استئذان الوا�ين.  T   / من أح�م ا�هاد. 
Ë   / جهادهم s yحكم مشار{ة الكفار للمسلم. ã   / الغنيمة Y حكم الزيادة. 
SSSS            ////    yا�سلم yأهمية الشورى بyا�سلم yأهمية الشورى بyا�سلم yأهمية الشورى بyا�سلم yأهمية الشورى ب. 

مام ليشاورهم s هذا s حادثة يتشاور فيها فإنه يتعY y ا�سلمy أن ßÚوا دعوة اإل) الصالة جامعة(إذا نودي للصالة 
ْمرِ {يقول اهللا  ،وا�شاورة فيها خ� ،األمر

َ
ْمرِ وََشاِورُْهْم sِ األ
َ
ْمرِ وََشاِورُْهْم sِ األ
َ
ْمرِ وََشاِورُْهْم sِ األ
َ
ما شاور قوم قط يبتغون وجه اهللا إال هدوا إ¨ " ويقول قتادة ،}وََشاِورُْهْم sِ األ

* فإنه يلزم ا�سلم إذا د?ه و* األمر للمشاورة أن يذهب الجتماع و "ندم من استخار اmالق وشاور ا�خلوقy رشدهم، وما



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

- Sã0 - 
 

وأن يبذل قصارى جهده s ا^صح وÓسداء  ،وما اuي د? و* األمر ¸جمع ا�سلمy ،األمر وينظر ما اuي طلبه و* األمر
 .الرأي إلمامه وو* أمره

 ،)أش�وا عç¶ أيها ا^اسأش�وا عç¶ أيها ا^اسأش�وا عç¶ أيها ا^اسأش�وا عç¶ أيها ا^اس(كما s قصة بدر  )أش�وا عç¶ أش�وا عç¶ أش�وا عç¶ أش�وا عç¶ ( :يقولàن كث�ا ما  ،àن كث� ا�شاورة للصحابة �ورسول اهللا 
رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا     يايايايا(ذلك قصة مناصحة ا�باب بن منذر ر� اهللا عنه �ا نزل با�سلمs y بدر فأتاه ا�باب ابن منذر وقال و{

 أنزلكه اهللا ال نتجاوزه إ¨ غ�ه
ً
 أنزلكه اهللا ال نتجاوزه إ¨ غ�هأهذا م�ال
ً
 أنزلكه اهللا ال نتجاوزه إ¨ غ�هأهذا م�ال
ً
 أنزلكه اهللا ال نتجاوزه إ¨ غ�هأهذا م�ال
ً
فهذا هو ا^صح وبذل قصارى ا^صح من هذا ) ؟؟؟؟أم هو الرأي وا�زم وا�كيدةأم هو الرأي وا�زم وا�كيدةأم هو الرأي وا�زم وا�كيدةأم هو الرأي وا�زم وا�كيدة    ؟؟؟؟أهذا م�ال

يا رسول اهللا فإن هذا ليس بم�ل؛ يا رسول اهللا فإن هذا ليس بم�ل؛ يا رسول اهللا فإن هذا ليس بم�ل؛ يا رسول اهللا فإن هذا ليس بم�ل؛ ( :فقال  )بل هو الرأي وا�زم وا�كيدةبل هو الرأي وا�زم وا�كيدةبل هو الرأي وا�زم وا�كيدةبل هو الرأي وا�زم وا�كيدة(: اهللا ، فقال X رسول�الصحا� إ¨ الرسول 
فاستحسن  ،)فانهض با^اس حÂ تكون Y أدفانهض با^اس حÂ تكون Y أدفانهض با^اس حÂ تكون Y أدفانهض با^اس حÂ تكون Y أدQQQQ ماء فنبÑ ^ا حوضاً ونغور ما سواها من اآلبار فن(ب وال ي(بون ماء فنبÑ ^ا حوضاً ونغور ما سواها من اآلبار فن(ب وال ي(بون ماء فنبÑ ^ا حوضاً ونغور ما سواها من اآلبار فن(ب وال ي(بون ماء فنبÑ ^ا حوضاً ونغور ما سواها من اآلبار فن(ب وال ي(بون

 .بن منذر ر� اهللا عنه وأنز�م ا��ل اuي أشار به ا�باب ،وأمر ا�يش بالرحيل ،الرسول هذا الرأي منه
قد ينتج رأياً يكون فيه فالح ا�سلمy ون
تهم Y  ؛للتشاور فيها�سلمy  فربما يكون ذلك الرأي اuي د? اإلمام

 .فيكون أجر ذلك الرأي �ذا الشخص اuي نصح به ،أعدائهم وÓعزاز دين اهللا عز وجل
فعÎ ا�سلمy أن يهبوا uلك ا��ن اuي حدده ويستمع فيه وينظروا ؛ مفإذا د? اإلمام ا�سلمy إ¨ الصالة جامعة ليشاوره

 .ما اuي يريده و* األمر منهم
تمام تمام تمام تمام (: �، يقول الرسول وتمام الرباط أربعون يوماً  ،فإن ا�رابطة s سيبل اهللا من أفضل القرب إ¨ اهللا عز وجل ؛إذا علم هذا

من رابط أربعy يوما فقد استف« من رابط أربعy يوما فقد استف« من رابط أربعy يوما فقد استف« من رابط أربعy يوما فقد استف« (اuي يرويه اإلمام سعيد s سننه يقول s ا�ديث  �ويقول الرسول  ،)الرباط أربعونالرباط أربعونالرباط أربعونالرباط أربعون
 ).الرباطالرباطالرباطالرباط

    الرباط s سبيل اهللالرباط s سبيل اهللالرباط s سبيل اهللالرباط s سبيل اهللا    ////            ////
تمسهما ا^ار عy تمسهما ا^ار عy تمسهما ا^ار عy تمسهما ا^ار عy     عينان العينان العينان العينان ال(ألنه ورد  ،ومن أفضل العبادات ،والرباط s سبيل اهللا من أعظم القربات إ¨ اهللا عز وجل

 ).بكت من خشية اهللا وعy باتت âرس s سبيل اهللابكت من خشية اهللا وعy باتت âرس s سبيل اهللابكت من خشية اهللا وعy باتت âرس s سبيل اهللابكت من خشية اهللا وعy باتت âرس s سبيل اهللا
¸لة خ� من ¸لة خ� من ¸لة خ� من ¸لة خ� من (و¯ لفظ  )رباط يوم و¸لةرباط يوم و¸لةرباط يوم و¸لةرباط يوم و¸لة(و�سلم  )رباط يوم s سبيل اهللا خ� من ألف يوم فيما سواه من ا�نازلرباط يوم s سبيل اهللا خ� من ألف يوم فيما سواه من ا�نازلرباط يوم s سبيل اهللا خ� من ألف يوم فيما سواه من ا�نازلرباط يوم s سبيل اهللا خ� من ألف يوم فيما سواه من ا�نازل(و¯ الس0 

من من الفتان، ، ، ، صيام شهر وقيامهصيام شهر وقيامهصيام شهر وقيامهصيام شهر وقيامه
ُ
من من الفتانفإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأ
ُ
من من الفتانفإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأ
ُ
من من الفتانفإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأ
ُ
رباط يوم s سبيل اهللا خ� من ا�نيا رباط يوم s سبيل اهللا خ� من ا�نيا رباط يوم s سبيل اهللا خ� من ا�نيا رباط يوم s سبيل اهللا خ� من ا�نيا (و¯ الصحيح  )فإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأ

 ).فيهافيهافيهافيها    وماوماوماوما
 ).ن أرابط ¸لة s سبيل اهللا أحب إن أرابط ¸لة s سبيل اهللا أحب إن أرابط ¸لة s سبيل اهللا أحب إن أرابط ¸لة s سبيل اهللا أحب إ����¶ من أن أوفق لليلة القدر عند ا�جر األسود¶ من أن أوفق لليلة القدر عند ا�جر األسود¶ من أن أوفق لليلة القدر عند ا�جر األسود¶ من أن أوفق لليلة القدر عند ا�جر األسودألألألأل(� اهللا عنه وقال أبو هريرة ر

األحاديث بالfغيب فيه  ترفوتظا ،وهذا يدل Y عظم الرباط s سيبل اهللا وفضله وفضائل الرباط s سبيل اهللا كث�ة
 .إÌا? ح�ه شيخ اإلسالم ،وهو أفضل من ا�جاورة بمكةو{cة ا6واب 

ألن الرباط من  ،ا�قام s ثغور ا�سلمy أفضل من ا�جاورة s ا�ساجد ا6الثة بال نزاع": ويقول شيخ اإلسالم ر ه اهللا
 يَْستَُووَن ِعنَد اهللا· { :وقال تعا¨ ،جنس ا�هاد، وا�جاورة !يتها أن تكون من جنس ا�ج

َ
 يَْستَُووَن ِعنَد اهللا· ال
َ
 يَْستَُووَن ِعنَد اهللا· ال
َ
 يَْستَُووَن ِعنَد اهللا· ال
َ
 ." }ال

وأما العبادة وا�جاورة والصوم والصالة  ونفعه متعدي ويعم األمة *ها، ،األخبار s و{ذا ا�رس s سبيل اهللا ثوابه عظيم
فإنها �ص فاعلها وال تعم ا�سلمy مع ا�m العظيم فيها، لكن ا�هاد أجره متعٍد وفيه إعزاز لألمة وفيه سد هذه ا6غرة 

 .أن يتجاوز العدو إ¨ ذلك ا��ن اuي رابط فيه ذلك الشخص
أهل العلم إذا أهل العلم إذا أهل العلم إذا أهل العلم إذا كره كره كره كره و�ذا و�ذا و�ذا و�ذا     ،،،،وأفضل الرباط s أشد ا6غور خوفاً وأفضل الرباط s أشد ا6غور خوفاً وأفضل الرباط s أشد ا6غور خوفاً وأفضل الرباط s أشد ا6غور خوفاً     ،،،،لزوم ثغر للجهاد مقوياً ا�سلمy، وأقله ساعةلزوم ثغر للجهاد مقوياً ا�سلمy، وأقله ساعةلزوم ثغر للجهاد مقوياً ا�سلمy، وأقله ساعةلزوم ثغر للجهاد مقوياً ا�سلمy، وأقله ساعة: باطباطباطباطومع« الرومع« الرومع« الرومع« الر

    ....àن ا6غر ¥وفاً أن ينقل أهله إ¨ ذلك ا��نàن ا6غر ¥وفاً أن ينقل أهله إ¨ ذلك ا��نàن ا6غر ¥وفاً أن ينقل أهله إ¨ ذلك ا��نàن ا6غر ¥وفاً أن ينقل أهله إ¨ ذلك ا��ن
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والزال  ،و¯ هذا جعله يمكث فfة أطول ،ألن s هذا إراحة X ،أما إن àن ا6غر آمناً غ� ¥وف فال بأس أن يضع أهله
ا�رابطون وفقهم اهللا من ا�جاهدين يأخذون أهليهم إ¨ ا��ن اuي يرابطون فيه، أما إن àن هناك خوفاً و�ذوراً أن 

فإذا احتاج زيارة أهله  ،يداهمهم العدو ويستبيح ذراريهم ويسÏ نساءهم فإنه ال يعرض ا^اس للخطر، ويرابط بنفسه
 
ً
 .ل/ور أهله ويعود إ¨ رباطهفليستأذن و* أمره ¸عطيه �اال

UUUU            ////    ا�هاد s ا�هادذان الوا�ين s ا�هادذان الوا�ين s ا�هادذان الوا�ين s وجوب استوجوب استوجوب استوجوب استئئئئذان الوا�ين    
فإن àن كما أن ا�هاد مرغب فيه، �ذا البد �ن يريد ا�هاد أن يستأذن أبويه إن àنا مسلمy،  ،أيضاً الوا�ين حقهم عظيم

 إال بإذنهما
ً
وروى اJخاري عن ابن  ،)ففيهما فجاهدففيهما فجاهدففيهما فجاهدففيهما فجاهد(قال  �ألن الرسول  ،أبواه مسلمy حرين أو أحدهما لم ìاهد تطو?

وذلك ألن  ،عدم اmروج للجهادبيعÑ بطاعتهما  )إن أذنا لك فجاهد وÓال فöهماإن أذنا لك فجاهد وÓال فöهماإن أذنا لك فجاهد وÓال فöهماإن أذنا لك فجاهد وÓال فöهما(عمر وأل� داود من حديث أ� سعيد 
وÌهور العلماء أنه Úرم إذا منعاه أو أحدهما  برهما فرض عy وا�هاد فرض كفاية وفرض العy مقدم Y فرض الكفاية،

à سيبل السنة فنعمإذا Y حرين ب(ط كونهما ،ن ا�هاد فرض كفاية أو yمسلم. 
TTTT            ////    من أح�م ا�هادمن أح�م ا�هادمن أح�م ا�هادمن أح�م ا�هاد::::    

 وال يعتö إذن الوا�ين فيه واجبوال يعتö إذن الوا�ين فيه واجبوال يعتö إذن الوا�ين فيه واجبوال يعتö إذن الوا�ين فيه واجب    أجرة، سواء تعy ا�ستنيب أو لم يتعy،أجرة، سواء تعy ا�ستنيب أو لم يتعy،أجرة، سواء تعy ا�ستنيب أو لم يتعy،أجرة، سواء تعy ا�ستنيب أو لم يتعy،ببببوال تصح االستنابة s ا�هاد وال تصح االستنابة s ا�هاد وال تصح االستنابة s ا�هاد وال تصح االستنابة s ا�هاد 4444ُعل وال بتöع وال ُعل وال بتöع وال ُعل وال بتöع وال ُعل وال بتöع وال 
 ) األمور األربعة ال§ ذكرت وتقدمت معنا(
 .àن s الصف فأتاه خö أن أباه منعه ولم يأذن à Xن أبوه أذن ثم منع ال يfك الصف ألن أباه أصبح غ� آذن فإذا-
فهذا ال ìوز بل عليه دفع الصائل  و{ذا إذا داهم العدو اJالد وهم �كم الصائل فال يقول سأنظر هل يأذن � أ� أم ال؟-

 .ناuي داهم بالد ا�سلمy بغ� إذن األبوي
 .و{ذا إذا àنت �تاجة األمة إ¸ه وال يوجد من يسد ا6غر إال هو فإن إذن الوا�ين غ� معتö هنا-
وÓذا àن ا�هاد كما قلنا واجباً عينياً فال  ،كذلك إذا د? اإلمام للنف� العام �ميع ا�سلمy فيجب ويتعy عليه أن nرج-

وبالنسبة للسنة  ،ين ال يعتö إال s سبيل فرض الكفاية أو Y سبيل فرض السنةفاإلذن للوا� ،يعتö إذن الوا�ين إطالقاً 
 .فإن منعاه وا�اه فهو معذور إن شاء اهللا

 .ألن ا^ص ورد s الوا�ين خاصة ،و{ذلك ال يعتö إذن ا�د وا�دة-
أما إن ، ìوز X اmروج اء X، فالفهناك آد� طاJه با�ين وهو ال وف ال يتطوع با�هاد شخص مدين أي عليه دين،أيضا -

لكن إن àن ليس X وفاء فال nرج ، àن X وفاء با�ين يذهب وìاهد فإن قتل أو استشهد فيباع ماX ويسدد دينه عنه
إال أن يأذن X صاحب ا�ين، فإذا àن عليه دين فال ي(ع أن nرج إال أن يستأذن صاحب ا�ين أو àن عنده رهن �رز 

ف� هذه ا�االت ìوز X اmروج حÂ لو àن  ،ينه إذا بيع، أو إن وجد X وفاء، أو أن يكون X كفيل مçء يسدد عنهويسد د
 .مديناً 

ي(ع X ؛ �يشY اوي(ع لإلمام إذا أراد ا�يش أن يغادر من ا�سلمy أو القائد أو األم� اuي نصبه اإلمام األعظم أم�ا 
 Y عند ا�س� ل الوجوبل الوجوبل الوجوبل الوجوبسبيسبيسبيسبيأن يتفقد ا�يش. 

فإذا رأى العدو مثل هذا ا�يش أو  إذا وجد خيًال عتياً، ،فينظر من ال يصلح للحرب من خيل أو رجال فيبعدهم عن ا�يش
 .اmيل سخر منهم فتضعف قوة ا�سلمs y عy العدو فإنه nرج ذلك اmيل الع§

صاب أو الصغ� فربما يستحقر العدو جيش ا�سلمy إذا رآهم àلشيخ الكب� أو ا� ،وnرج كذلك من ال يصلح من الرجال
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 .بهذا الضعف
اuي يضعف ا�سلمy  فا�خذل، فال يسمح X أن يكون s جيش ا�سلمy ،كذلك ومن أهم األمور أن يمنع ا�خذلكذلك ومن أهم األمور أن يمنع ا�خذلكذلك ومن أهم األمور أن يمنع ا�خذلكذلك ومن أهم األمور أن يمنع ا�خذل

 .وÚاول أن يبث ا^öات ال§ تضعف القلوب ا�حتاجة إ¨ التشجيع وا�قوية s هذا ا�جال
uواuواuواuالقتال ويزهدهم فيهوا Y القتال ويزهدهم فيهي يُفند ا^اس Y القتال ويزهدهم فيهي يُفند ا^اس Y القتال ويزهدهم فيهي يُفند ا^اس Y قوة العدو    ،،،،ي يُفند ا^اس Y ز قوة العدو وينبهöاول أن يÚ يuقوة العدوأو ا�رجف كذلك ا Y ز قوة العدو وينبهöاول أن يÚ يuقوة العدوأو ا�رجف كذلك ا Y ز قوة العدو وينبهöاول أن يÚ يuقوة العدوأو ا�رجف كذلك ا Y ز قوة العدو وينبهöاول أن يÚ يuويقول ويقول ويقول ويقول     ،،،،أو ا�رجف كذلك ا

وأنهم  ،وأنهم ك�وا ا�يش الفال® واستباحوا اJت الفال® و¦ن ال نستطيعو¦ن ال نستطيعو¦ن ال نستطيعو¦ن ال نستطيع    ،،،،وأن عدتهم أكc مناوأن عدتهم أكc مناوأن عدتهم أكc مناوأن عدتهم أكc منا    ،،،،أن عددهم أكc مناأن عددهم أكc مناأن عددهم أكc مناأن عددهم أكc منا
فإن عرف منه هذا األمر للجهاد،  فهذا ال يأذن X اإلمام باmروج ،ا�سلمy يفعلون ويفعلون فيحاول أن يرجف s جيش

 .فال يأذن X باmروج
 .يسمح X أن nرج إذا علم أن شخصاً يكاتب الكفار بأخبارنا فالف و{ذلك ا�اسوسو{ذلك ا�اسوسو{ذلك ا�اسوسو{ذلك ا�اسوسفا�رجف وا�خذل 

YYYYا�اء العكر ويستفيد من هذ ،كذلك من يركذلك من يركذلك من يركذلك من ير���� بيننا الف بيننا الف بيننا الف بيننا الف s ي يصطادuا الغزو ويريد أن يث� فتنة فالشخص ا s ا�يش فال
 .يأذن X أن nرج
 ،، ويضع فالن s ا��ن ا�ناسب أم�ا ويعقد X اللواء، أنت Y ا�قدمةف الُعَرفاء ويعقد األلوية والراياتف الُعَرفاء ويعقد األلوية والراياتف الُعَرفاء ويعقد األلوية والراياتف الُعَرفاء ويعقد األلوية والراياتY األم� أن يعر· Y األم� أن يعر· Y األم� أن يعر· Y األم� أن يعر· 
 . شخص با��ن ا�ناسبوذاك Y ا�ي�ة وهذا s قلب ا�يش، أنت Y الساقة، فيضع Z ،وذاك Y ا�يمنة

 .ويتخ� �م ا�نازل ،فعليه أن يعقد األلوية ويضع عليهم األمراء    ويأمر ا�يش بطاعة أمرائهم اuين عينهم اإلمامويأمر ا�يش بطاعة أمرائهم اuين عينهم اإلمامويأمر ا�يش بطاعة أمرائهم اuين عينهم اإلمامويأمر ا�يش بطاعة أمرائهم اuين عينهم اإلمام
فتنظر عيونه من  ،ويبعث العيون ¸تعرف Y حال العدو ،أيضاً عليه أن Úفأيضاً عليه أن Úفأيضاً عليه أن Úفأيضاً عليه أن Úفظظظظ م�ناً s األرض خشية أن يغدر بهم العدو م�ناً s األرض خشية أن يغدر بهم العدو م�ناً s األرض خشية أن يغدر بهم العدو م�ناً s األرض خشية أن يغدر بهم العدو

 .باألخبار حÂ يوجه جيشه وقائده �ا فيه صالح األمةهنا وهنا ويأتونه 
ËËËË            ////    جهادهم s yجهادهمحكم مشار{ة الكفار للمسلم s yجهادهمحكم مشار{ة الكفار للمسلم s yجهادهمحكم مشار{ة الكفار للمسلم s yحكم مشار{ة الكفار للمسلم    

 هل يأذن اإلمام للكفار أن nرجوا مع ا�سلمy؟هل يأذن اإلمام للكفار أن nرجوا مع ا�سلمy؟هل يأذن اإلمام للكفار أن nرجوا مع ا�سلمy؟هل يأذن اإلمام للكفار أن nرجوا مع ا�سلمy؟: مسألةمسألةمسألةمسألة
عانة Úرم االست    عند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلةعند ا�نابلةو�ذا  )ارجع فال أستعy بم(كارجع فال أستعy بم(كارجع فال أستعy بم(كارجع فال أستعy بم(ك(: قال �ا أراد أحد الكفار أن nرج معه فقال �ورد أن الرسول 

وألن ال�فر ال ، )ارجع فال نستعy بم(كارجع فال نستعy بم(كارجع فال نستعy بم(كارجع فال نستعy بم(ك( :قال �وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم ر هم اهللا، قالوا أن الرسول بم(ك 
 .يؤمن مكره و!ئلته mبث طويته إال للßورة، كأن Úتاج إ¸ه إلصالح بعض األسلحة أو يد�م Y الطريق أو ¦و ذلك

ولكن استعان بأناس من ا�({s y حرب خيö، وشهد صفوان بن أمية حنy وهو àفر،  كما روى الزهري أنه �والرسول 
يُنظر أن هؤالء قلة وضعافاً، أما إن àنوا كcة و3n منهم أو أن يتحد الكفار اuين معنا مع الكفار ا�قاتلy ويكونون 

 .ضدنا فال ي(ع
أن ) وا�قاتلة علينا ال§ معنا( للمؤمنy قوة لو اâدت الطائفتyبعض أهل العلم جوز االستعانة با�(ك ب(ط أن يكون 

 .لم يستعن بم(ك، وقال ارجع فإننا ال نستعy بم(ك �و�ذا الرسول ، يكون ^ا قوة Y دفعهما
 قد استعان بأناس من ا�({s y حرب خيö �فإن الرسول  ،أما إن àن ال�فر ال تؤمن !ئلته وال مكره ووثق فيه

قال ال بل ?رية مردودة، فإذا احتيج إ¸ه ال ) أأصö يا �مد(استعان بأدرع صفوان وقال  �للßورة، فإذا اضطر فالرسول 
يعرف الطريق إال هذا الشخص، ال يصلح هذه الطائرة إال هذا الشخص، وìب أن يكون âت الرقابة ا�شددة حÂ ال 

 .لßورة القصوىيغدر، فإن احتيج إ¸ه فيمكن أن يستعان به ل
    ....Hورة إذا àن الكفار أكc عدداً وnاف منهمHورة إذا àن الكفار أكc عدداً وnاف منهمHورة إذا àن الكفار أكc عدداً وnاف منهمHورة إذا àن الكفار أكc عدداً وnاف منهموأيضا 

yط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمfواشyط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمfواشyط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمfواشyط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمfالعدو ا�قاتل  ،واش yن ال�فر حسن الرأي ويعلم أنه وليس بينه وبà فإذا
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 .مصانعة وعلم منه هذا واضطررنا mروجه معنا فإنه وا�ال هذه يسوغ االستعانة به للßورة
 ،ألن االستعانة بهم Hر وألنهم د?ة ،يرى حرمة االستعانة بأهل األهواء s �ء من أمور ا�سلمy شيخ اإلسالمشيخ اإلسالمشيخ اإلسالمشيخ اإلسالم بل

 {: لقوX تعا¨ ،	الف ا¸هود وا^صارى فيحرم أن يعينهم ا�سلم Y عدوهم إال خوفا من �هم
َ

 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

ُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللا¶ِ  ال ِ
َ
ñ ِ¶ُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللا ِ
َ
ñ ِ¶ُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللا ِ
َ
ñ ِ¶ُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللا ِ
َ
ñ

ِخِر يُ 
ْ

َْوِم اآل
ْ
ِخِر يُ َوا¸

ْ
َْوِم اآل

ْ
ِخِر يُ َوا¸

ْ
َْوِم اآل

ْ
ِخِر يُ َوا¸

ْ
َْوِم اآل

ْ
  َوادÄوَن َمنْ َوادÄوَن َمنْ َوادÄوَن َمنْ َوادÄوَن َمنْ َوا¸

َ
Xَحاد¶ اهللا¶َ َورَُسو 
َ
Xَحاد¶ اهللا¶َ َورَُسو 
َ
Xَحاد¶ اهللا¶َ َورَُسو 
َ
Xَحاد¶ اهللا¶َ َورَُسو{{{{  

ãããã            ////    الغنيمة Y الغنيمةحكم الزيادة Y الغنيمةحكم الزيادة Y الغنيمةحكم الزيادة Y حكم الزيادة....    
و�ذا أبيح لإلمام والقائد أن  ،هناك حوافز أحيانا يضعها اإلمام s جيشه ¸قويهم ويقوي عزائمهم ويفرحوا بهذه ا�وافز

فينفل من يراه ويعطيه فينفل من يراه ويعطيه فينفل من يراه ويعطيه فينفل من يراه ويعطيه من خصائص األمة؛ و`  �ينفل فيعطي زيادة Y السهم من الغنيمة، والغنيمة أبيحت ألمة �مد 
 .الزيادة Y الغنيمةالزيادة Y الغنيمةالزيادة Y الغنيمةالزيادة Y الغنيمة

Xرج هللا ورسوn اس، فخمسÐَُسهُ {: قال تعا¨ ،والغنيمة كما هو معلوم تقسم أÐُ · ن¶ ِهللا
َ
ٍء فَأ ن َ�ْ َما َغِنْمتُم م· غ¶

َ
 ك
ْ
 َواْعلَُموا

 ِyَمَساِك
ْ
َتَاIَ َوال

ْ
َ̂ َوا¸ ُقْر

ْ
ي ال ِuِِبيِل  َوابِْن  َولِلر¶ُسوِل َو  ا¸تاا¸تاا¸تاا¸تاIIIIو uي القرuي القرuي القرuي القر̂̂̂^و،�للرسول للرسول للرسول للرسول و هللا،هللا،هللا،هللا،فتقسم أÐاس فخمس } الس¶

 .ويب" أربعة أÐاس تقسم Y الغانمy ،ا�ساكyا�ساكyا�ساكyا�ساكyو
 فهل لإلمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد �ن واعدهم؟فهل لإلمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد �ن واعدهم؟فهل لإلمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد �ن واعدهم؟فهل لإلمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد �ن واعدهم؟

و¯  ،يعطيهم s ا�خول الربع ،نيمةنعم X أن يعطيه s اJداية إذا دخل ا�يش وX أن يبعث �ية وìعل �ا نفًال من الغ
فإذا ?د ا�يش ينفل ثلث الغنيمة بعد إخراج اmمس، ينفلها s ال�ية ال§ أمرها أن تقاتل أو  ،ا6لث -إذا رجعوا-العودة 

 .تناجز العدو حn Âرج بكامل ا�يش من بالد الكفار
فال بأس  )نفل الربع s اJداءة وا6لث s الرجعةنفل الربع s اJداءة وا6لث s الرجعةنفل الربع s اJداءة وا6لث s الرجعةنفل الربع s اJداءة وا6لث s الرجعة(ه كما حديث حبيب بن مسلمة ر� اهللا عنه وأرضا �فقد نفل الرسول 

فال حرج أن يبعث �ية فتغ� فيجعل �ا الربع  ،أن يرسل القائد أو األم� �ية فيجعل �ا ا6لث فأقل، أي بعد اmمس
ا�يش *ه، Z قسم اJا& s يثم  ،فأقل بعد اmمس s اJداءة، و¯ الرجعة بعث �ية فيجعل �ا ا6لث فأقل بعد اmمس

X ا�خصص É)حسب ا^صاب ال. 
 s الغنيمة    ::::فا^فلفا^فلفا^فلفا^فل

ً
 s الغنيمةهو زيادة Y ا^صيب ا�قدر �?
ً
 s الغنيمةهو زيادة Y ا^صيب ا�قدر �?
ً
 s الغنيمةهو زيادة Y ا^صيب ا�قدر �?
ً
    ....هو زيادة Y ا^صيب ا�قدر �?

    ))))TSTSTSTS((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / يباح الفرار من الزحف Âحكم تبييت الكفار /   /           .م. 
U   / X حكم قتل من ال رأي.  T   / من أح�م الغنيمة. 

 ،"اmمس بعد ا6لث رجعوا وÓذا الربع ال�ية ينفل � àن" :ةتيمي ابن اإلسالم شيخ يقولمام أن ينفل ال�ية، ذكرنا أن لإل
 " بعض Y بعضهم تفضيل فيه àن وÓن األÐاس أربعة من ال�ية ينفل أن وìوز" :وقال
 ا�يش من ت�ي ك�ية العدو s كايةن زيادة منه ظهر من ينفل أن ìوز" :وقال ،ال�ايا بعض ينفل àن � أنه ورد وقد

 هءوخلفا � ا^Ï فإن، ذلك و¦و فقتله العدو مقدم Y  ل أو، ففتحه حصن Y صعد رجل أو، اإلمام بإذن العدو �قاتلة
 ."ينفلون وÍنوا ذلك يفعلون àنوا
 {: وعال جل اهللا لقول ،العدو أرض s اللقاء s معه والصX، ö وا^صح ،قائده طاعة ا�يش يلزم

ْ
وا ُöِاْص 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 يَا ك

ْ
وا ُöِاْص 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 يَا ك

ْ
وا ُöِاْص 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 يَا ك

ْ
وا ُöِاْص 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَا ك

 
ْ
 َوَرابُِطوا

ْ
 وََصابُِروا

ْ
 َوَرابُِطوا

ْ
 وََصابُِروا

ْ
 َوَرابُِطوا

ْ
 وََصابُِروا

ْ
 َوَرابُِطوا

ْ
 عليهم وحرم ،ا6بات ا�اHين ا�سلمY y وجب الزحفان ا�" إذا أنه Y اتفقوا" هب�ة ابن ويقول }وََصابُِروا
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من و باهللا والعياذ الكبائر من بيانه سبق كما هنا والفرار "العدو وجه s الوقوف عليهم تعy فقد، والفرار االن
اف
 )"الزحف من الفرار( ا�وبقات

SSSS            ////    يباح الفرار من الزحف؟ Âيباح الفرار من الزحف؟م Âيباح الفرار من الزحف؟م Âيباح الفرار من الزحف؟م Âم    
 من- به يمكر ثم فيلحقه انهزم ا�سلم أن العدو نظفي العدو Y ¸حتال العدو يطمع كأن لقتال متحرفاً  الفار يكون أن إال

 يفر أن ولكن، أخرى فئة إ¨ ينحاز àن إن يفر أن X يباح فهنا ،فئة إ¨ متح/اً  يكون أن أو -العسكري ا�كتيك باب
  ìوز ال فهذا الزحف من

ً
 .ا�عر{ة من ينسحب أن X يباح فهنا ا6الثمائة مع ا�ائة أو ثالثة مع الواحد يكون أو، �?

طِ {: وجل عز اهللا لقول معه وâارب وتدافع قائدهال تطيع أن األمة Y إذاً 
َ
 اهللا¶ َوأ

ْ
ِطيُعوا

َ
طِ أ

َ
 اهللا¶ َوأ

ْ
ِطيُعوا

َ
طِ أ

َ
 اهللا¶ َوأ

ْ
ِطيُعوا

َ
طِ أ

َ
 اهللا¶ َوأ

ْ
ِطيُعوا

َ
ْمِر ِمنُكمأ

َ
ْمِر ِمنُكمِ األ
َ
ْمِر ِمنُكمِ األ
َ
ْمِر ِمنُكمِ األ
َ
ْو***ِ* األ

ُ
 الر¶ُسوَل َوأ

ْ
ْويُعوا

ُ
 الر¶ُسوَل َوأ

ْ
ْويُعوا

ُ
 الر¶ُسوَل َوأ

ْ
ْويُعوا

ُ
 الر¶ُسوَل َوأ

ْ
} يُعوا

 مائة أو ،يفر أن ìوز فال اثنy أمام الواحد àن إن ا�سلمy، بإÌاع عفالِض  عن الفرار ìوز ال" :اهللا ر ه رشد ابن يقول
ٌٌ    فَإِن يَكُ فَإِن يَكُ فَإِن يَكُ فَإِن يَكُ {: تعا¨ لقوX" ا�سلمy ضعف الكفار àن إذا ا�عر{ة من يفر أن ì Xوز فال مائتy ضد ٌٌ َصابَِرة َصابَِرة َصابَِرة َصابَِرةٌٌ ئئئئَةَةَةٌَةٌ نُكم م· نُكم م·ن م· نُكم م·ن م· نُكم م·ن م· ن م·

yمائت 
ْ
 مائتyَفْغِلبُوا
ْ
 مائتyَفْغِلبُوا
ْ
 مائتyَفْغِلبُوا
ْ
    .}َفْغِلبُوا
 منه جوادا أعتق àن إذا الواحد عن الواحد يفر أن ìوز وأنه ،العدد s ال القوة s يعتö إنما عفالِض  أن إ¨ مالكمالكمالكمالك    وذهبوذهبوذهبوذهب
 مع هنا فإنه �قاتلةا s استمر إذا يتلف أنه ظنه Y غلب فإذا، ا6بات من أو° تلٍف  ظن مع وهو قوة وأشد سالحاً  وأجود

 شيخ رأي وهو ،الفرار من أو° وهما ،ظنه مع والقتال ا�لف ظن عدم مع ا6بات يسن ولكن ،ا6بات من أو° ا�لف ظن
 .اهللا ر ه تيميه بن اإلسالم

 :طلب أو دفع قتال يكون أن إما nلو ال" :اهللا ر ه ةتيمي بن اإلسالم شيخ يقول
 فهنا ا�سلمy، من �لف من Y عطفوا عنهم ان
فوا إن وnافون ا�سلمون، يطيقهم ال ث�اك العدو يكون بأن ////            فاألولفاألولفاألولفاألول
 من أقل وا�قاتلة ا�سلمy، بالد Y عدو هجم لو ومثله ،يسلموا حÂ ا�فع s مهجهم بذل بوجوب األصحاب �ح

  .ا�ريم Y استولوا ان
فوا إن لكن ا^صف،
 اإلدبار ìوز ال القتال s ال(وع حy وبعدها فقبلها، قبلها أو ا�صافة، بعد يكون أن إما nلو ال: الطلب قتال    ////            وا6ا®وا6ا®وا6ا®وا6ا®
 ".متح/ أو �تحرف إال مطلقا،

 يرون ما فعلوا نار مر{بهم s أل� وÓن ،ا�لكة من وهو عنه، ن� وÓال ا�سلمy، �نفعة العدو s انغماسه يسن": وقال
 ."�م سالمة فيه يرون ما أو السباحة يعرفون àنوا إن ا�اء s السقوط وأ ا�ر{ب وترك اuهاب نأل، نزاع بال فيه السالمة


فففف    أيأيأيأي    يفعليفعليفعليفعل    والوالوالوال    ا�يشا�يشا�يشا�يش    ssss    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يتحركيتحركيتحركيتحرك    الالالال أنه ينتبه أيضاً 


    بدابتهبدابتهبدابتهبدابته    يذهبيذهبيذهبيذهب    أيأيأيأي----    ا�علفا�علفا�علفا�علف    ìوزìوزìوزìوز    فالفالفالفال    ،،،،اإلماماإلماماإلماماإلمام    بإذنبإذنبإذنبإذن    إالإالإالإال    تتتت
 ....اإلماماإلماماإلماماإلمام    بإذنبإذنبإذنبإذن    إالإالإالإال    ÚتطبÚتطبÚتطبÚتطب    والوالوالوال    ----علفعلفعلفعلفلللللللل

 بالعدو فإذا -أرضهم s وهم عليهم اقتحم- ةةةة*ب*ب*ب*ب    وnافونوnافونوnافونوnافون    العدوالعدوالعدوالعدو    يفجأهميفجأهميفجأهميفجأهم    أنأنأنأن    إالإالإالإال    اإلمام،اإلمام،اإلمام،اإلمام،    بإذنبإذنبإذنبإذن    إالإالإالإال    أحدأحدأحدأحد    يغزويغزويغزويغزو    الالالال ؛الغزو كذلك
بة نافوnو تهمب s عليهم ودخل وبيتهم كبسهم قد

َ
 هذه s اإلمام يأذن لم لو حÂ مبا�ة قتاs X تتعy ا�صلحة فإن َ*

 فإنهم ،منهم عدوال تمكن عدوهم ويدفعوا يقاتلوا لم فإذا ،يلطو وقت وعلمه إذنه Úتاج وقد ،بعيد اإلمام ألن ،ا�الة
 إلرسال يبادر أن لعله ويراسلونه ،العدو فعل بما وönونه إمامهم ويكاتبون ،اإلمام إذن دون مبا�ة عدوهم يدفعون
 .ا�سلمy بالد كبس اuي العدو ذلك �فع جيش

 .إمامه بإذن إال منها Úتطب وال العدو أرض s يتعلف وال ا�سلمy من أحد يتحرك ال أنه ينتبه هنا-
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    الكفارالكفارالكفارالكفار    تبييتتبييتتبييتتبييت    حكمحكمحكمحكم    ////            ////
 وهو ،فيه نزاع ال الكفار فتبييت ،للقتال ئyمتهي غ� !فلون وهم وقتلهم كبسهم هو به ا�راد وا�بييت ،،،،الكفارالكفارالكفارالكفار    تبييتتبييتتبييتتبييت    ìوزìوزìوزìوز
  سائغ فإنه !فلون وهم وقتلهم فكبسهم ميثاق أو عهد وبينهم بيننا يكن لم إذا ،جائز

ً
 وتقول تنبههم أن Úتاج وال �?

 ورفضوها *ها اmصال عليهم وعرضت اهللا �ين ورافضy �اربy وهم وتبييتهم فكبسهم ،أبداً  وسأقاتلكم، سأحاربكم
 العدو يبيت � ا^Ï وÍن، أرضهم s عليهم يقتحم أن يتوقعوا ولم !فلون وهم يكبسهم أن لإلمام هفإن القتال إال يبَق  ولم

 .الغدوات مع عليهم ويغ�
 أهل Y ا�نجنيق نصب أنه � ا^Ï عن ورد وقد ،بهبهبهبه    يرميهميرميهميرميهميرميهم    وأنوأنوأنوأن    الكفارالكفارالكفارالكفار    YYYY    ا�نجنيقا�نجنيقا�نجنيقا�نجنيق    ينصبينصبينصبينصب    أنأنأنأن    لإلماملإلماملإلماملإلمام    ìوزìوزìوزìوز    أنهأنهأنهأنه    كماكماكماكما

    الطرقالطرقالطرقالطرق    وقطعوقطعوقطعوقطع    ،،،،با^اربا^اربا^اربا^ار    رميهمرميهمرميهمرميهم    وìوزوìوزوìوزوìوز، اإلسكندرية أهل Y ا�نجنيق نصب عنه اهللا ر� العاص بن عمرو و{ذلك ،الطائف
 ....بذلكبذلكبذلكبذلك    إالإالإالإال    بالدهمبالدهمبالدهمبالدهم    فتحفتحفتحفتح    إ¨إ¨إ¨إ¨    يتوصليتوصليتوصليتوصل    الالالال    àنàنàنàن    إنإنإنإن    رهمرهمرهمرهم?م?م?م?م    وهدموهدموهدموهدم    ،،،،عنهمعنهمعنهمعنهم    �اء�اء�اء�اءاااا    وقطعوقطعوقطعوقطع    ،،،،�م�م�م�م    ا�وصلةا�وصلةا�وصلةا�وصلة
    ....بذلكبذلكبذلكبذلك    إالإالإالإال    وهزيمتهموهزيمتهموهزيمتهموهزيمتهم    ا�وصلا�وصلا�وصلا�وصل    نستطيعنستطيعنستطيعنستطيع    الالالال    أوأوأوأو    بنابنابنابنا    يفعلونهيفعلونهيفعلونهيفعلونه    àنàنàنàن    إنإنإنإن    كذلككذلككذلككذلك، ، ، ، ÓتالفهاÓتالفهاÓتالفهاÓتالفهاوووو    أشجارهمأشجارهمأشجارهمأشجارهم    إحراقإحراقإحراقإحراق    كذلككذلككذلككذلك

    بنابنابنابنا    نهنهنهنهيفعلويفعلويفعلويفعلو    àنواàنواàنواàنوا    إنإنإنإن    إالإالإالإال    هاهاهاهاوقطعوقطعوقطعوقطع    الشجرالشجرالشجرالشجر    حرقحرقحرقحرق    ي(عي(عي(عي(ع    فالفالفالفال    شجرهمشجرهمشجرهمشجرهم    إتالفإتالفإتالفإتالف    بدونبدونبدونبدون    عليهمعليهمعليهمعليهم    والسيطرةوالسيطرةوالسيطرةوالسيطرة    قتلهمقتلهمقتلهمقتلهم    نستطيعنستطيعنستطيعنستطيع    كناكناكناكنا    إنإنإنإن    أماأماأماأما
 ....بهمبهمبهمبهم    ا^�يةا^�يةا^�يةا^�ية    بابباببابباب    فمنفمنفمنفمن

UUUU            ////    ا�رب s ا�ربحكم قتل من ال رأي �م s ا�ربحكم قتل من ال رأي �م s ا�ربحكم قتل من ال رأي �م s حكم قتل من ال رأي �م....    
 به يقصد ال والر� القتل يكون ولكن    اااامعذورمعذورمعذورمعذور    ويكونويكونويكونويكون    ذلكذلكذلكذلك    ssss    حرجحرجحرجحرج    فالفالفالفال    قصدقصدقصدقصد    بالبالبالبال    و¦وهو¦وهو¦وهو¦وه    الصÏالصÏالصÏالصÏ    وقتلوقتلوقتلوقتل    با�نجنيقبا�نجنيقبا�نجنيقبا�نجنيق    ررررIIII    فإذافإذافإذافإذا

 àن فإذا، األع( وال الزمن وال لفا®ا الشيخ وال الراهب وال اmن$ وال ا�رأة وال الصÏ قتل ìوز ال فإنه ،والنساء الصبيان
 .قتلهم ìوز ال فإنه ا�سلمY y الكفار ينا�وا ولم ا�عر{ة s يؤثرون وال برأيهم يدلون وال رأي �م ليس وهم هؤالء

s yالصحيح ùن Ï^اتفقوا": وغ�ه هب�ة ابن وقال، والصبيان النساء قتل عن � ا Y ال إنهنف يقاتلن مل ما النساء أن 
 تَ قْ فيُ  رأي ذوات ن¶ كُ يَ  أن إال يقتلن

ْ
 سيكون وهو للمال إتالف قتلهم و¯، السÏ بنفس أرقاء يص�ون وألنهم ،نَ ل

yن$ وقيل "للمسلمmبعض وذكر ا yمنقطعون قوم هم" :اإلسالم شيخ فقال الرهبان أما امرأة، يكون أن الحتمال ا�صنف 
 وال أصال، ا�سلمH Y yر فيه أمر Y دينهم أهل يعاونون ال حبيساً  أحدهم (يس، الصوامع s و�بوسون ا^اس عن

 من وهذا" ا�زية منه تؤخذ وال تلقيُ  ال أنه Y وا�مهوروا�مهوروا�مهوروا�مهور ،به يتبلغ ما بقدر أحدهم يكت� ولكن دنياهم n sالطونهم
 .اإلسالم �اسن
    حكمهم؟حكمهم؟حكمهم؟حكمهم؟    فمافمافمافما    يقتلونيقتلونيقتلونيقتلون    الالالال    ذكرواذكرواذكرواذكروا    اuيناuيناuيناuين    هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء

 .الغنيمة ضمن من ويدخلون ،بالسÏ سلمyللم أرقاء يكونوا
 :صغ�اً  طفالً  سبينا إذا ،اJالاJالاJالاJالغغغغ    غ�غ�غ�غ�    ا�سÏا�سÏا�سÏا�سÏحكم حكم حكم حكم 

 مسلماً، يكون فإنه أبويه أحد مع سÏ إذا أنه ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة    مذهبمذهبمذهبمذهب Y بل، بإسالمه كمÚُ  فإنه وا�يه عن منفرداً  àن فإن-

انهانهانهانهينينينين    أوأوأوأو    يهودانهيهودانهيهودانهيهودانه    أبواهأبواهأبواهأبواهفففف( :قال � الرسول �ديث ا�ذهب أصحاب وÚتج


 األبوين معه يكون أن البدف) يمجسانهيمجسانهيمجسانهيمجسانه    أوأوأوأو    

Ìن نإ أما، عاً يà  ًكم اً مسلم يكون فإنه فقط األبوين أحد مع أو منفرداÚبإسالمه و. 
 .بإسالمه Úكم أنه ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب فعÎ اإلسالم دار s -اJالغ غ�- أبويه أحد مات أو سلمأ فإذا-

 األخرى الرواية و` بإسالمهبإسالمهبإسالمهبإسالمه    ÚكمÚكمÚكمÚكم    الالالال    أنهأنهأنهأنه وهو ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور إ¸ه ذهب ام هو ا�¸ل s الراجحالراجحالراجحالراجح    بأنبأنبأنبأن القيم ابن يقول ولكن
 .اإلسالم شيخ واختارها أ د لإلمام
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 مات من 	الف ،ا�سلم لسيده تابعاً  وصار دينه Y هو �ن تبعيته نقطعتا قد ا�سÏ أن ؛ا�سÏ لةأمس وبy بينها والفرق
 أقاربه من مقامهما يقوم �ن تنقطع فلم ألبويه تابعيته انقطعت فإن أبيه، وî أو ألقاربه تابع فإنه أحدهما أو أبواه

 من أحد يتعرض ولم أطفال وتر{هم اuمة أهل بموت ا¸وم إ¨ الصحابة عهد من ا�ستمر العمل عليه ويدل ،وأوصيائه
 !مسلمون هؤالء يقولوا ولم ألطفا�م األمور ووالة األئمة

 ....ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    قولقولقولقول    وهووهووهووهو    الراجحالراجحالراجحالراجح وهو ،ا�سÏ 	الف دينه Y يب" فإنه دارنا s وهو أبواه أحد تو¯ من أن Y فدل
TTTT            ////    من أح�م الغنيمةمن أح�م الغنيمةمن أح�م الغنيمةمن أح�م الغنيمة: 

 العدو Y االنتصار و¯، ا�رب دار s عليها باالستيالء ملكتُ  الغنيمة فإن ،الغنيمة وحاز ا�يش انت
 إن الغنيمة عندنا
  وتصبح وتملك âاز الغنيمة فإن ،الغنيمة وحيازة

ً
 انهزم فإذا، ا�زيمة فور ال تاماً  استيالء عليها استولوا إذا للمسلمy مل�

 .تاماً  استيالء الغنيمة Y استولوا إذا ولكن الغنيمة تملك ال العدو
 تامة هزيمة الكفار انهزم إذا تملك ولكنها، Y ا�سلمy يلةمن باب ا� يكون قد وتر{هم العدو ا¦ياز يكون قد ألنه

 .االستيالء بمجرد ال ،للقسمة تملك إنما ،عليها باالستيالء تملك ال فالغنيمة، تامة حيازة الغنيمة مونا�سل وحاز
 بهم يستأنِ  لم االستيالء بمجرد ملكوها yا�سلم أن لو، االستيالء بمجرد ال بالقسمة فتملك وقسمها، يقسمها اإلمام بدأإذا 
 .ورثته دون الغانمy بقية Y نصيبه درُ  اإلسالم بدار إحرازها أو قسمةال قبل الغانمy أحد مات فلو، عليهم يردها أن

 وقسمها وحازوها الغنيمة Y استولوا فإذا ،الكفار بأرض حÂ الغنيمة قسمة فيجوز، اهللاهللاهللاهللا    ر هر هر هر ه    حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أأأأ����    مذهبمذهبمذهبمذهب هو وهذا
  يعتö فإنه الغنيمة صاحب يد s وأصبحت اإلمام

ً
  فليس ذلك قبل أما، �ا مال�

ً
 s الغنيمة قسمة فتجوز، الغنيمة �لك مال�

 حازها فإذا، تاما انتصارا الكفار Y وانتصارنا �يازتها تملك الغنيمة فإن ،اإلسالم بالد إ¨ ا�يش ?د إذا أو الكفار أرض
 للَراجل ودفع ،ال(É ا^صاب حسب جيشه Y يوزع وبدأ منها اmمس وأخرج فوقعت يقسمها اإلمام وبدأ ا�يش

 عليها أيدينا 6بوت الكفار أرض s قلنا كما قسمتها وñوز، إ¸ه ودفعت قسمت من يملكها وعندها نصيبه وللفارس صيبهن
 .عنها الكفار ملك وزوال

 كذا غنمت يقول، الربح وهو الغنم من مشتقة ف�، بذلك أ�ق وما بقتال قهراً  ا�رب مال من أخذ ما بها ا�راد والغنيمةوالغنيمةوالغنيمةوالغنيمة
Ñكذا ر�ت يع. 

ُ  فإنه ¥تاراً  بقصده القتال أهل من) ا�رب( الوقعة شهد من ف�، الوقعة شهد �ن و` تقسم فالغنيمة  X ويكون X سهمي
 فأ!رت �ية اإلمام أرسل ثم بكامله ا�يش ذهب لو ،يقاتل لم أو قاتل الوقعة شهد �ن فالغنيمة، الغنيمة هذه s حظ

 .تقاتل لم ألنها الغنيمة ذهبه ال�ية تلك ت(ك فإنها بغنيمة وأتت
 ألنها ت({ه فإنها غنم قد ا�يش ووجدت حرباً  ñد ولم ال�ية ?دت ثم قاتل ا�يش أن لو ،ذهبت ال§ ال�ية كذلك

 .الغنيمة من نصيب X فإن -يقاتل لم أو قاتل- الوقعة شهد من ف�، الوقعة شهدت
Âالعلماء قال ح  ّñا�يش ي({ون فإنهم قتالل ا�ستعدين همؤوأجرا العسكر ار s نوا فإذا ،الغنيمةà للقتال مستعدين 

 .لطلحة أج�ا وÍن عنه اهللا ر� �سلمة � ا^Ï ولسهم ،ا�قاتل أشبهوا للقتال استعدادهم s فإنهم السالح ومعهم
 وهو خرج من أماو، العسكر Y بضائعه عرض وÓنما استعداد بال خرج فقط فتاجر ،القتال قاصداً  يكن لم من ف	ال
 X يßب أن يستحق فإنه بالقتال إخوانه مع دخل الصفر ساعة بدأت إذا�يث  ،بسالحه مستعد ولكنه ويشfي يبيع تاجر
 الغنيمة: عنه اهللا ر� عمر يقول �ذا الوقعة شهد �ن يقسمون àنوا وخلفائه وسلم عليه اهللا صÎ الرسول ألن ،الغنيمة من
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 .الوقعة شهد �ن
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ { تعا¨ لقوX اmمس نائبه أو اإلمام فيخرج ن¶ ِهللا

َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
ٍٍ فَأ ٍءٍ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ ن ���َ�ْ ن ¶َما َغنِْمتُم م· ن ¶َما َغنِْمتُم م· ن ¶َما َغنِْمتُم م· غغغغ¶َما َغنِْمتُم م·

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
 دفع بعد اmمس فيخرج }َواْعلَُموا

 الغنيمة ìمع( أسهم Ðسة وìعله ،مصلحة Y دل �ن جعل من جعل وما ،و لها وحفظها الغنيمة Ìع وأجرة لقاتل سلب
 فيجعل) وا�مل وا�فظ ا�مع وأجرة X القاتل سلب ودفع األمور هذه دفع إذا الغنيمة سnمّ  ثم ،األمور هذه وnرج
 ÑJ وسهم، وم
فه ال�ء بيان وسيأ¼) ال�ء s في
ف( ال�ء s وم
فه ولرسوX هللا منها سهم، أسهم Ðسة الغنيمة
 مطعم بن جب� حديث من وأل د، � وفاته بعد �م ثابت فهو ،ءالسوا Y وفق�هم غنيهم àنوا حيث ،ا�طلب وبÑ هاشم

 ".واحد �ء ا�طلب وبنو هاشم بنو إنما" قالو ا�طلب وبÑ هاشم ÑJ القر^ ذوي سهم � قسم قال
 Y وفق�هم غنيهم àنوا حيث ا�طلبا�طلبا�طلبا�طلب    وبÑوبÑوبÑوبÑ    هاشمهاشمهاشمهاشم    ÑJÑJÑJÑJ    وسهموسهموسهموسهم    ،،،،رسوXرسوXرسوXرسوXللللوووو    هللاهللاهللاهللا    سهمسهمسهمسهم، متساوية أجزاء إ¨ اmمس ذلك فيقسم

 الطاقة، حسب ا�سلمy ببالد 4ميع من يعم) اآلية(    السبيلالسبيلالسبيلالسبيل    ألبناءألبناءألبناءألبناء    وسهموسهموسهموسهم    ،،،،للمساكyللمساكyللمساكyللمساكy    وسهموسهموسهموسهم    ،،،،ا¸تاا¸تاا¸تاا¸تاIIII    لفقراءلفقراءلفقراءلفقراء    وسهموسهموسهموسهم    ،سواءال
    بالبالبالبال    اإلعطاءاإلعطاءاإلعطاءاإلعطاء    هوهوهوهو    والرضخوالرضخوالرضخوالرضخ، والرضخ ا^فل إعطاء بعد) هاأÐاس أربعة( الغنيمة من اJا& يقسم ثم، الغنيمة Ðس هذا فيجعل
 بزيادة يعطيه ا^فل أما، اmمس بعد ف�ضخ ،رضخ يس( فهذا) السهم حد إ¨ يصل أن دون معy لشخص يرضخ( مقدارمقدارمقدارمقدار

Y سهم ال �ن سهماً  يعطي أن الرضخ بعكس، سهمه من نصيبه X s و قن ^حو ،الغنيمة/ï لوغ سن إ¨ يصل لمJا ،
 ألن ،عربياً  àن إن لفرسه نوسهما X سهم ،أسهم ثالثة وللفارس، àفرا àن ولو واحد سهم للراجل اإلمام يراه ما ويقسم

Ï^يوم أسهم � ا öوسهم لفرسه سهمان أسهم ثالثة للفارس خي X "عنهم اهللا ر� عمر ابن حديث من عليه متفق. 
 .)لفرسه وسهم X سهم( فقط سهمان فله) هجy فرس( عر� غ� فرس Y وللفارس-

 �ء وال خيل رجل مع àن إن أسهم Ðسة يعطى فرسà X yن إذا أنه فمع« ،فرسy من ألكc ا�ذهب Y يسهم وال
 .اJهائم من لغ�ها

 X سهم( أسهم Ðسة فيعطى خيلy معه àن إن اmيل يعطون فإنهم ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    فأمافأمافأمافأما، ةةةةواحدواحدواحدواحد    mيلmيلmيلmيل    إالإالإالإال    يسهميسهميسهميسهم    الالالالأنه أنه أنه أنه     والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح
    أنهأنهأنهأنه    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح، 4واره ال§ ةا�نيب â Yول تعب فإذا 4واره ال§ ةا�نيب من يستفيد ألنه قالوا، )للخيلy أسهم وأربعه
 لغ� يسهم ال نهإف وهو¦ Jàع� ا�واب من ذلك غ� أما، ، ، ، الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    رأيرأيرأيرأي    وهذاوهذاوهذاوهذا    ة،ة،ة،ة،واحدواحدواحدواحد    وفرسوفرسوفرسوفرس    لرجللرجللرجللرجل    إالإالإالإال    اليسهماليسهماليسهماليسهم

 .، لعدم ورود ذلك عن ا^Ï صÎ اهللا عليه وسلم، لكن يرضخ اJغل وا�مل والفيل و¦وهاmيل غ� �ء

    ))))/T/T/T/T((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::هذه ا�لقةهذه ا�لقةهذه ا�لقةهذه ا�لقةعنا� عنا� عنا� عنا� 

S   / الغلول وأح�مه /   /  .تتمة أح�م الغنيمة. 
U   /  ًإذا غنم ا�سلمون أرضا.    T   / راج وا�زيةmا. 
Ë   / أح�م األمان واإلجارة.  
SSSS            ////    تتمة أح�م الغنيمةتتمة أح�م الغنيمةتتمة أح�م الغنيمةتتمة أح�م الغنيمة....    
 .وصاحب الفرس باتفاق يكون X سهمy ،ذكرنا أن الَراجل يكون X سهم s الغنيمة-

    ؟؟؟؟    مع الرجل فرسان فما ا�كممع الرجل فرسان فما ا�كممع الرجل فرسان فما ا�كممع الرجل فرسان فما ا�كم    فإذا àنفإذا àنفإذا àنفإذا àن
 ).للفرسy وواحد لصاحب الفرسy ةأربع( يسهم Ð Xسة أسهم) Y ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهب(ا�الة تلك ا�كم أنه 

 .وهو الصحيح كما نبهنايسهم ألكc من فرس  Y أنه الوا�مهور وا�مهور وا�مهور وا�مهور 
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فإن ا�يش يشارك  ،)من هنا وهنامن هنا وهنامن هنا وهنامن هنا وهنا    إذا دخل ا�يش بالد العدو بعث إذا دخل ا�يش بالد العدو بعث إذا دخل ا�يش بالد العدو بعث إذا دخل ا�يش بالد العدو بعث ����ايا تغ�ايا تغ�ايا تغ�ايا تغ�( بالنسبة للبالنسبة للبالنسبة للبالنسبة لل����ايا ال§ يبعثها قائد ا�يشايا ال§ يبعثها قائد ا�يشايا ال§ يبعثها قائد ا�يشايا ال§ يبعثها قائد ا�يش
 .و{ذلك ال�ايا تشارك ا�يش فيما غنم، �اياه ال§ بعثت منه فيما غنمت

 Ï^قاعدهم( :قال �يقول ابن منذر ر ه اهللا روينا أن ا Y قاعدهماياهم Y قاعدهماياهم Y قاعدهماياهم Y مصلحة ا�يش) ترد ترد ترد ترد ����اياهم s يقول شيخ اإلسالم ، وألنها
الطائفة ا�متنعة منها فيما �م  فأعوانبدر ألنه بعثهما s مصلحة ا�يش، لطلحة والزب� يوم  �كما قسم ا^Ï : "ابن تيمية

 ".وعليهم
 .و{ذلك ال�ية تشارك ا�يش اuي انبعثت منه ،فإذاً ا�يش يشارك �اياه ال§ انبعثت منه

تy ال�يتy إن بعث اإلمام من دار اإلسالم �يتy منفردتy ال عالقة ألحدهما باألخرى، فإن هاأنه ولكن يالحظ -
عالقة X به، فهذا يغازي s  عن اآلخر وال مستقال ،غنم ول� جيش ما ،غنمت فل� �ية ما ،غ� مرتبطة بالغنيمة

 .وتنفرد Z واحدة بما غنمت ،األرض وذلك يغازي s أرض
القسمة ال(عية الواردة  حسب غنم ويبذX لإلمام ¸قسمه وìب Ì Yيع ا�يش أن يؤدي Z ما ،الغنيمة ñمع بعد ا�عر{ة

· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ {s سورة األنفال  ن¶ ِهللا
َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
· Ðَُُسُه َولِلر¶ُسولِ  فَأ ن¶ ِهللا
َ
ٍٍ فَأ ٍءٍ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ ن ���َ�ْ ن ¶َما َغنِْمتُم م· ن ¶َما َغنِْمتُم م· ن ¶َما َغنِْمتُم م· غغغغ¶َما َغنِْمتُم م·

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
َواْعلَُموا

َ
 ك
ْ
ثم بعد إخراج اmمس يقسم اJا& إ¨ آخر اآلية، }َواْعلَُموا

yالغانم Y. 
    ....الَغلول وأح�مهالَغلول وأح�مهالَغلول وأح�مهالَغلول وأح�مه    ////            ////

 .�منه رسوX  لول اuي نù اهللا سبحانه وحذرذا هو الغَ فه ولو قام أحد بإخفاء الغنيمة ليستأثر بها عن ا�يش
وهو كب�ة من الكبائر، فمن غل من الغنيمة فقد ارتكب كب�ة من كبائر  أو بعضه فيحرم Y أحد أن يكتم شيئاً ïا غنمه

ِت {: قول تعا¨Y من غل، يللن� األكيد والوعيد الشديد  بإÌاع األمة، اuنوب
ْ
ِت َوَمن َفْغلُْل يَأ
ْ
ِت َوَمن َفْغلُْل يَأ
ْ
ِت َوَمن َفْغلُْل يَأ
ْ
ِقيَاَمةِ     َوَمن َفْغلُْل يَأ

ْ
ِقيَاَمةِ بَِما َغل¶ يَْوَم ال
ْ
ِقيَاَمةِ بَِما َغل¶ يَْوَم ال
ْ
ِقيَاَمةِ بَِما َغل¶ يَْوَم ال
ْ
أي  }بَِما َغل¶ يَْوَم ال

 .ووعيد أكيد حامًال Y X عنقه يوم القيامة وهو تهديد شديد
أدوا اmيط وا�خيط فإن الغلول ?ر ونار أدوا اmيط وا�خيط فإن الغلول ?ر ونار أدوا اmيط وا�خيط فإن الغلول ?ر ونار أدوا اmيط وا�خيط فإن الغلول ?ر ونار ( :أنه قال �، ورد عن رسول اهللا واألحاديث â sريم الغلول مستفيضة متعددة

 .رواه اإلمام أ د) Y أهله يوم القيامةY أهله يوم القيامةY أهله يوم القيامةY أهله يوم القيامة
فأقول ال أملك لك من اهللا شيفأقول ال أملك لك من اهللا شيفأقول ال أملك لك من اهللا شيفأقول ال أملك لك من اهللا شيئئئئا قد ا قد ا قد ا قد     ،،،،ال ألفy أحدال ألفy أحدال ألفy أحدال ألفy أحدككككم يم يم يم يJJJJء يوم القيامة بكذاء يوم القيامة بكذاء يوم القيامة بكذاء يوم القيامة بكذا(: s ا�ديث اآلخر �طá ويقول ا�ص

إن الشملة ال§ غلها �لتهب عليه إن الشملة ال§ غلها �لتهب عليه إن الشملة ال§ غلها �لتهب عليه إن الشملة ال§ غلها �لتهب عليه ( :عليه فامتنع من الصالة عليه ألنه غل وقال و¯ قصة الرجل اuي قال X صل·  ،))))بلغتكبلغتكبلغتكبلغتك
 .متفق عليه )ناراً ناراً ناراً ناراً 

ه ويؤخذ Y وأÌعوا Y أن  ،واألحاديث ا�تظافرة s هذا اJاب ةغلول لآليفقد اتفق ا�سلمون â Yريم ال
ّ
الغال رد ما غل

ويقول  ،من مغنم، ومن سY f !ل أو أخذ من ما أهدي X منها أو باعه أو ما إ¨ ذلك فإنه قد وقع s أمر جلل وأمر خط�
 ."ل ا�سلمy بغ� حقومثله ما أخذه العمال وغ�ه من ما: "شيخ اإلسالم ر ه اهللا

و¯ قصة  ،الرسول قد توعد s ذلك ،ìوز أن يستأثر بمال يهدى X ويقول هذا لكم وهذا أهدي إ�ّ  Z إ¸ه أمر فالفمن وُ 
هدَي الرجل اuي قال هذا لكم وهذا 
ُ
ما بال الرجل يسfعيÑ فيما اسfما بال الرجل يسfعيÑ فيما اسfما بال الرجل يسfعيÑ فيما اسfما بال الرجل يسfعيÑ فيما اسf:::: اهللا عز وجل فيقول هذا لكم  اهللا عز وجل فيقول هذا لكم  اهللا عز وجل فيقول هذا لكم  اهللا عز وجل فيقول هذا لكم ( :�ّ� قال أ

الشك أن Y ا�سلم أن يت� اهللا عز وجل وال يأخذ ف )فال جلس s بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديتهفال جلس s بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديتهفال جلس s بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديتهفال جلس s بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديتهأأأأ    ،،،،هدي إهدي إهدي إهدي إ����ّ ّ ّ ّ أأأأوهذا وهذا وهذا وهذا 
 .شيئا من ا�ال إال �قه

 .فبالنسبة للغال فيحرم عليه هذا وìب أن يرده إ¨ اإلمام وأن يستغفر اهللا من ذنبه العظيم
، أنه Úرق رحل الغال وجوباً  وY ا�ذهبوY ا�ذهبوY ا�ذهبوY ا�ذهب ،رم سهماً من الغنيمةÚُ  قد غّل فيأخذه منه ولكن ال اً وÓذا علم اإلمام أن شخص
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لم nرج ذلك الرحل عن ملك الغال، أما إن خرج عن  والرحل Úرق *ه ما، Úرم سهمه ولكن Úرق رحله وجوباً  فال
إن و{تب علم  ،هوآ�ه ونفقت ،إال السالح وا�صحف وما فيه روح ،فيحرق Ìيع رحله إن àن s ملكه، ملكه فال Úرق

 .âرق ف� هذه ال، و{ذلك ماال تأكله ا^ار ،ال âرق إنهافهذه ال âرق، كذلك ثيابه ال§ تسfه ف ،àنت معه
 .رواه سعيد s سننه ر ه اهللا "السنة s اuي يغل أن Úرق رحله"ن يزيد بن جابر بيقول يزيد 

إذا وجدتم الرجل قد إذا وجدتم الرجل قد إذا وجدتم الرجل قد إذا وجدتم الرجل قد ((((    ::::قالقالقالقال    �سمعت أسمعت أسمعت أسمعت أ���� Úدث عن ا^Ú  Ïدث عن ا^Ú  Ïدث عن ا^Ú  Ïدث عن ا^Ï (عمر  عن ابنورد كذلك  ،وا�حريق هنا ورد كما s هذا ا�ديث
 .فيعزر با�حريق لكن ال ينá) غل فأحرقوا متاعه واHبوهغل فأحرقوا متاعه واHبوهغل فأحرقوا متاعه واHبوهغل فأحرقوا متاعه واHبوه

 ìُ حريق هل هو واجب وأنه ال�والعقوبة با ìُ حريق هل هو واجب وأنه ال�والعقوبة با ìُ حريق هل هو واجب وأنه ال�والعقوبة با ìُ حريق هل هو واجب وأنه ال�تهد فيها ل�دع ريريريريعقوبة تعزيعقوبة تعزيعقوبة تعزيعقوبة تعزي    ااااأو أنهأو أنهأو أنهأو أنه    ؟؟؟؟رى عليه إال هذه العقوبةرى عليه إال هذه العقوبةرى عليه إال هذه العقوبةرى عليه إال هذه العقوبةوالعقوبة باì تهد فيها ل�دع ة من اإلمامì تهد فيها ل�دع ة من اإلمامì تهد فيها ل�دع ة من اإلمامì ة من اإلمام
 اً اً اً من يراه مناسبمن يراه مناسبمن يراه مناسبمن يراه مناسب

�ل فإن رُ فمن غ؟ ؟ ؟ ؟ ل� من غلل� من غلل� من غلل� من غل    اًÔحريق أ�ال عزر بأمر آخر يرى أنه أوقع وأشدر· حُ  ع أن اÓ؟ق، و 
قرق عزر بما يراه اإلمام وال Úُ فعن اإلمام أ د أنه يُ  ) ) ) ) أبو حنيفة ومالك والشاف�أبو حنيفة ومالك والشاف�أبو حنيفة ومالك والشاف�أبو حنيفة ومالك والشاف�((((مذهب ا�مهورمذهب ا�مهورمذهب ا�مهورمذهب ا�مهوروهذا ، فله أن ال Úُر¶

، يمية وابن القيم أنه عقوبة تعزيرية وليس حداً بن تاشيخ اإلسالم  هختارا، فا�حريق للغال وÌهور العلماء وأئمة األمصاروÌهور العلماء وأئمة األمصاروÌهور العلماء وأئمة األمصاروÌهور العلماء وأئمة األمصار
 .أنه لم يصل Y الغال ولم Úرق متاعه �وقد ورد عن الرسول ، فيجتهد اإلمام حسب ا�صلحة بy ا�رق وغ�ها

UUUU            ////     ًإذا غنم ا�سلمون أرضاً إذا غنم ا�سلمون أرضاً إذا غنم ا�سلمون أرضاً إذا غنم ا�سلمون أرضا    
أو يكون �ا أو يكون �ا أو يكون �ا أو يكون �ا     لغنمية وتقسم،لغنمية وتقسم،لغنمية وتقسم،لغنمية وتقسم،فهل تكون من افهل تكون من افهل تكون من افهل تكون من الوا عنها أهلها، وأجْ ) بأن فتحوها عنوة بالسيف(إذا غنم ا�سلمون أرضاً 

    ؟؟؟؟    تشمله الغنيمةتشمله الغنيمةتشمله الغنيمةتشمله الغنيمة    حكم آخر الحكم آخر الحكم آخر الحكم آخر ال
�n اإلمام فيها بy قسمها Y الغانمy وبy وقفها Y وأجلوا عنها أهلها  ةأن األرا� ال§ فتحها ا�سلمون عنو ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب

yفيخ� �ي� ا�صلحة، بأي نوع من أنواع الوقف ا�سلم. 
قسم نصف  �ألنه  ،هابسن قسمها أو حمأصلح  ما هو ب األكcين أن اإلمام يفعلومذه" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .فتملك بقسمتها وال خراج عليها ألنها ملك للغانمy "خيö ووقف نصفها ^وائبه
 .أما إن وقفها فإن الوقف ال يثبت بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم ا�نقول

ء، و{ما ذكرنا أن رأي شيخ اإلسالم أن اإلمام يراÉ األصلح، وأم� ا�ؤمنy وعن اإلمام أ د أنها تص� وقفاً بنفس االستيال
فقال عمر ر� اهللا  ،ويßب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ïن ` بيده ،أن يقفهاهو األصلح أن عمر ر� اهللا عنه رأى 

فتحت عç قرية إال قسمتها، كما قسم ا^Ï  ما -�م  �ءالأي -اناً أما واuي نف= بيده لوال أن أترك آخر ا^اس ُقب¶ "عنه 
� öأتر{ها �م خزانة يقتسمونها ،خي Ñخاري" ولكJرواه اإلمام ا. 

وÓن حبسها  ،وÌهور األئمة رأوا أن ما فعله عمر ر� اهللا عنه من جعل األرض ا�فتوحة عنوة فيئاً حسن جائز"يقول الشيخ 
 ."ض فتحها لم يقسمهابدون استطابة الغانمy، وال نزاع أن Z أر

وقفها، وÓن àن األصلح  ةإن àن األصلح للمسلمy قسمتها قسمها، وÓن àن األصلح أن يقفها Ì Yاع"وقال ابن القيم 
 ".فعل األقسام ا6الثة *ها �قسم بعضها ووقف اJعض فعل، فإن رسول 

عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ïن ` بيده من Hب  فßب عمر بن اmطاب ر� اهللا عنه بناًء Y مشورة حذيفة بن ا¸مان
yميuوا yفيكون أجرة �ا بكل ?م ،ا�سلم ،
 .واألرا� ال§ فتحت عنوة àلشام والعراق وم

 .حكم األرض العنوةو{ذا األرض ال§ جلوا عنها أهلها خوفاً ف� تأخذ -
 .تأخذ حكم األرض ال§ فتحت عنوة أيضاً كذلك ال§ صا�ناهم Y أنها ^ا ونقرها معهم باmراج، ف�-
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وتكون األرض حرة ال خراج ، فحكمها حكم ا�زية تسقط بإسالمهمأما ما صو�وا Y أنها �م و^ا اmراج عنها -
 .عليها ويملكونها

TTTT            ////    راج وا�زيةmراج وا�زيةاmراج وا�زيةاmراج وا�زيةاmا    
nتلف  ةأجرعه �سب اجتهاده ألنه يض، فالواضع �ما إ¨ اجتهاد اإلماموا�رجع s مقدار اmراج وا�زية حy وضعهما 

وأحيانا nفض القيمة، وأحيانا يسقط  ،ويرى أنه يستطيع ف�فع ،باختالف األزمنة، فأحيانا يرى أنه يفرض Y ا�u كذا
 .اوهكذ

وضعه  ، فإنهر� اهللا عنهفال يلزم الرجوع إ¨ ما وضعه عمر nتلف باختالف األزمنة  ةأجريضعه �سب اجتهاده ألنه ف
وحكمه وفعله ر� اهللا عنه àن اجتهادا  ،الجتهاد ا¨إراجع  هنا وا�قدير ه �ا يالئم زمنه ر� اهللا عنه وأرضاه،اجتهادب

 ،لم يتغ� السبب، ألن تقديره ذلك حكم �سب ما اختاره وارتضاه، وما وضعه هو أو غ�ه من األئمة ليس ألحد تغي�ه ما
 .هألجلينقض باجتهاد مثله إال إذا تغ� السبب اuي وضع ذلك ا�كم  وحكم القا� أو ا�اكم إذا اجتهد ال

ٌٌ تس تس تس تس"""" به ولو لم تزرع ال Y ا�سا به ولو لم تزرع ال Y ا�سا به ولو لم تزرع ال Y ا�سا به ولو لم تزرع ال Y ا�ساككككنننن- فاmراج يكون Y األرض الزراعية ال§ تسفاmراج يكون Y األرض الزراعية ال§ تسفاmراج يكون Y األرض الزراعية ال§ تسفاmراج يكون Y األرض الزراعية ال§ تس"""" بماء  بماء  بماء  بماء ، ، ، ، واmراج Y أرض �ا ماءواmراج Y أرض �ا ماءواmراج Y أرض �ا ماءواmراج Y أرض �ا ماٌءٌ
 ....حÂ لو لم تزرع، أما ا�ساحÂ لو لم تزرع، أما ا�ساحÂ لو لم تزرع، أما ا�ساحÂ لو لم تزرع، أما ا�ساككككن فال خراج عليهان فال خراج عليهان فال خراج عليهان فال خراج عليها

جإياه فعجز عن عمارتها، أعطاه ووÓذا طلب الشخص من اإلمام أرضا -
ُ
 ،Y ö إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غ�هاأ

Y بيت ا�ال، فعليه إما أن يزرع أو  اً فإن لم يزرعها أو يؤجرها فيص� Hار، ألنها أرض للمسلمy فال ìوز تعطيلها عليهم
 .يؤجر حÂ يستفيد بيت ا�ال

ويكون  ،تها وتورث منه وìري عليها اإلرث وتنتقل منه إ¨ وارثهذلت لشخص ملك منفعواألرض اmراجية إذا بُ -
لكن إن آثر هذا  )نفس العقد اuي àن يدفع مورثهفيكون العقد ( ،الوارث م�فاً بدفع األجرة ال§ àن يدفعها مورثه

ف� ار اآلخر أحق بها، ألرض إ¨ شخص آخر صعن زراعة اتنازل وأحداً إذا آثر بها خراج األرض Y اuي اتفق مع اإلمام 
 .ا�ستأجر يملك منفعتهاإن ف�àستأجرة ال§ عقدها طويل األجل 

 .ومالك كما s مذهب أ� حنيفة وÓن àنت فتحت عنوةوÓن àنت فتحت عنوةوÓن àنت فتحت عنوةوÓن àنت فتحت عنوة    ،،،،ليس عليها خراجليس عليها خراجليس عليها خراجليس عليها خراج    وال خراج �زارع مكة وا�رم،وال خراج �زارع مكة وا�رم،وال خراج �زارع مكة وا�رم،وال خراج �زارع مكة وا�رم،-
    ؟؟؟؟    حكمهحكمهحكمهحكمه    ماماماما    ----ما أخذ �ق من غ� قتال من مال ال�فرما أخذ �ق من غ� قتال من مال ال�فرما أخذ �ق من غ� قتال من مال ال�فرما أخذ �ق من غ� قتال من مال ال�فر----عندنا عندنا عندنا عندنا 

خذ من مال ال�فر بغ�
ُ
من ñار أهل اuمة وا�رب، فيؤخذ الع( من من ñار أهل اuمة وا�رب، فيؤخذ الع( من من ñار أهل اuمة وا�رب، فيؤخذ الع( من من ñار أهل اuمة وا�رب، فيؤخذ الع( من  اuي يؤخذ مثل ا�زية واmراج والع( قتال إذا أ

يع(ون يع(ون يع(ون يع(ون     ، واJعض خالف فيقولون إنهم ال، واJعض خالف فيقولون إنهم ال، واJعض خالف فيقولون إنهم ال، واJعض خالف فيقولون إنهم ال، ويؤخذ نصف الع( من اu، ويؤخذ نصف الع( من اu، ويؤخذ نصف الع( من اu، ويؤخذ نصف الع( من ا����uالدنا Y ا�ذهبالدنا Y ا�ذهبالدنا Y ا�ذهبالدنا Y ا�ذهبإ¨ بإ¨ بإ¨ بإ¨ با�جار ا�ربيy إذا دخلوا ا�جار ا�ربيy إذا دخلوا ا�جار ا�ربيy إذا دخلوا ا�جار ا�ربيy إذا دخلوا 
نصف الع( من ñار أهل نصف الع( من ñار أهل نصف الع( من ñار أهل نصف الع( من ñار أهل ر أهل ا�رب إذا تاجروا ور أهل ا�رب إذا تاجروا ور أهل ا�رب إذا تاجروا ور أهل ا�رب إذا تاجروا والع( من ñاالع( من ñاالع( من ñاالع( من ñايؤخذ يؤخذ يؤخذ يؤخذ أنه أنه أنه أنه     فعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهبفعÎ ا�ذهب    ،،،،إال إذا àنوا يع(ون ñارناإال إذا àنوا يع(ون ñارناإال إذا àنوا يع(ون ñارناإال إذا àنوا يع(ون ñارنا

ا�u وما يؤخذ جزية وما يؤخذ خراجا أو ما تر{وه و{ذلك نصف ع( ع( ا�اجر ا�ر�  ا�ال اuي يؤخذ هفهذ ،اuمةاuمةاuمةاuمة
yللمسلم X منا أو �لف عن ميت ال وارث 

ً
 .فهذا ا�ال اuي يؤخذ يس( sءوÐس الغنيمة،  ،فز?

وسø ال�ء فيئاً  ، وال�ء أفاءه اهللا عز وجل من ال�فرين إ¨ ا�سلمy وأ?ده إ¸همويرد إ¨ بيت مال ا�سلمyوال�ء يرجع 
، وال nتص با�قاتلة بل ي
ف s مصالح ا�سلمy ويبدأ باألهم فاألهم، في
ف ال�ء s مصالح ا�سلمy، لرجوعه

 .تب" من اmمس كما سبق ا�قاتلة فقد أعطوا ماف
في
ف ال�ء فيما فيه مصلحة من بناء ا�ستشفيات وا�سور وشق الطرق وما إ¨ ذلك من مدارس ورزق ا�يوش 

 .وحفر اآلبار وشق العيونوالقضاة، 
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 .يعطيهم عطاء s بيت ا�ال ينفقه عليهمففإن فضل �ء قسمه بy أحرار ا�سلمy غنيهم وفق�هم، -
ËËËË            ////    أح�م األمان واإلجارةأح�م األمان واإلجارةأح�م األمان واإلجارةأح�م األمان واإلجارة    

    ؟؟؟؟    فما ` أح�مهفما ` أح�مهفما ` أح�مهفما ` أح�مه    ،،،،ن بعض ا�سلمy بعض الكفارن بعض ا�سلمy بعض الكفارن بعض ا�سلمy بعض الكفارن بعض ا�سلمy بعض الكفارفأحيانا يؤم· فأحيانا يؤم· فأحيانا يؤم· فأحيانا يؤم·     إ¨ قضية األمان،إ¨ قضية األمان،إ¨ قضية األمان،إ¨ قضية األمان،نأ¼ نأ¼ نأ¼ نأ¼ 
    ؟؟؟؟فهل يستطيع ا�سلم أن يطلق األمان لل�فرفهل يستطيع ا�سلم أن يطلق األمان لل�فرفهل يستطيع ا�سلم أن يطلق األمان لل�فرفهل يستطيع ا�سلم أن يطلق األمان لل�فر، نتهاألمان أن تعطي األمان ل�فر، يأ¼ شخص ويقول فالن آِمن وأخö{م أ® أم¶ 

ن م¶ أفإذا  فيصح أمانه، حÂ لو àن رقيقاً ، نهفإنه يصح أما غ� سكران ¥تار غ� مكره ?قل ل� مسلم نعم يصلح األماننعم يصلح األماننعم يصلح األماننعم يصلح األمان
يقول عمر ، سواء أذن X سيده s القتال أو لم يأذن ،،،،مذهب مالك والشاف�مذهب مالك والشاف�مذهب مالك والشاف�مذهب مالك والشاف�أو مدينة فيم� أمانه وهو  اً العبد ا�سلم شخص

ذلك  )سواهمسواهمسواهمسواهميسيسيسيسHHHH بذمتهم أدناهم وهم يد Y من  بذمتهم أدناهم وهم يد Y من  بذمتهم أدناهم وهم يد Y من  بذمتهم أدناهم وهم يد Y من (يقول �والرسول  "أمانه وزالعبد ا�سلم رجل من ا�سلمì y"ر� اهللا 
 اً تشكو أخاها عç ر� اهللا عنه وأنها قد أجارت وأن علي أتتن يصح أمانها، كما s قصة أم هانئ ?م الفتح �ا ا�رأة لو تؤم· 

 Ï^سبحة الض# فقال  �يريد قتل من أجارت، أتت ا çقد أجرنا من أجر¡ يا أم هانقد أجرنا من أجر¡ يا أم هانقد أجرنا من أجر¡ يا أم هانقد أجرنا من أجر¡ يا أم هانئئئئ( :�وهو يص.( 
رت زوجها أبو العاص بن الربيع �ا أ6 إ¨ ا�دينة فأجارته، وأخöت الصحابة أنها �ا أجا �و{ذلك قصة زينب بنت الرسول 

 .ثم رجع إ¨ مكة وأسلم بعدها ،قد أجارت الربيع قبل إسالمه
مة وعموم ا�سلم�ì yون ب(ط بال Hر Y ا�سلمy ،وقد أÌعت األمة Y صحة أمان ا�رأة

َ
 .فالعبد واأل

 .األمان وا�دنة واuمة تكون بy الكفار وا�سلمy ع( سنy فأقلأن  Y ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهب ،و�ì بع( سنy فأقل
فإذا رأى أن ، فيصح إذا رأى اإلمام أن ا�سلمy فيهم ضعف فله أن يزيد كما نص شيخ اإلسالم ابن تيمية ،منجزة ومعلقة

أما إذا àن ا�سلمY y قوة ، نه يراÉ ذلكيعقد هدنة مع الكفار حÂ لو زادت Y ع( سنy مادام s ا�سلمy ضعف فإ
 .فوق ع( سنy يزيدفال 

لكن ، لألمة ولعموم ا�سلمy، وتصح أن يعقدها اإلمام وغ�ه �ميع ا�({yللقن والشاهد أن األمان يصح واuمة تصح 
، ته فهو أدرى �يلهم ومتطلباتهمفله أن يعقد ألهل ب أما األم�X وضع أن يعقد مع عموم الكفار ولو كc عددهم،  اإلمام

�ا فيه  ، ال،�ñ بتة àملةال لكن ال �ì أهل بتة àملة، أو امرأة  ،فله أن �ì قافلة أو حصن أما إن àن شخص واحد
 زيدونفال ي أما عموم ا�سلمy ،ةواألم� X أن �ì بت، أما اإلمام فله أن Ì �ìيع ا�({y، فتئات Y األم� أو اإلماما

Y  حصن صغ�أو قافلة. 

    ))))TUTUTUTU((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / مة /   /  .تابع أح�م األمان واإلجارةuأهل ا. 
U   / ين تؤخذ منهم ا�زيةuا.               T   / مةuمن أح�م أهل ا. 
SSSS            ////    تابع أح�م األمان واإلجارةتابع أح�م األمان واإلجارةتابع أح�م األمان واإلجارةتابع أح�م األمان واإلجارة    

ن وأ�ه ،واسfقاقه ،قتل مستأمنبهذا األمان وÚرم  ،بهذا األمان يصبح ا�(ك آمنا  .uلك الُمؤم¶
ألن اهللا عز وجل  ا�({y ليسمع ±م اهللا عز وجل وينظر s أح�م ال(يعة فيجاب إ¨ ذلك،من وÓذا طلب األمان أحد 

ِجْرهُ َحÂ¶ يَْسَمَع َ±ََم او{ :قال
َ
{yَِ اْستََجارََك فَأ ُمْ(ِ

ْ
َن ال ِجْرهُ َحÂ¶ يَْسَمَع َ±ََم ا م·

َ
{yَِ اْستََجارََك فَأ ُمْ(ِ

ْ
َن ال ِجْرهُ َحÂ¶ يَْسَمَع َ±ََم ا م·

َ
{yَِ اْستََجارََك فَأ ُمْ(ِ

ْ
َن ال ِجْرهُ َحÂ¶ يَْسَمَع َ±ََم ا م·

َ
{yَِ اْستََجارََك فَأ ُمْ(ِ

ْ
َن ال ٌٌ م· َحٌدٌ

َ
َحدÜَإِْن أ
َ
َحدÜَإِْن أ
َ
َحدÜَإِْن أ
َ
َمنَهÜَإِْن أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
َمنَههللا· ُعم¶ أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
َمنَههللا· ُعم¶ أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
َمنَههللا· ُعم¶ أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
ن ويعرف مّ ؤفإنه يسمع ±م اهللا ويُ  }هللا· ُعم¶ أ

 .ثم يرد إ¨ مأمنه ،وÓذا طلب ا�(ك تلزم إجابته ،�ع اإلسالم
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    عقد ا�دنةعقد ا�دنةعقد ا�دنةعقد ا�دنة
    ....ااااوتلزمه وتلزم Ìيع ا�سلمy إذا عقدهوتلزمه وتلزم Ìيع ا�سلمy إذا عقدهوتلزمه وتلزم Ìيع ا�سلمy إذا عقدهوتلزمه وتلزم Ìيع ا�سلمy إذا عقده    ،،،،عقد اإلمام أو نائبه Y ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر ا�اجةعقد اإلمام أو نائبه Y ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر ا�اجةعقد اإلمام أو نائبه Y ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر ا�اجةعقد اإلمام أو نائبه Y ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر ا�اجة    وا�دنةوا�دنةوا�دنةوا�دنة

لطرفì yب الوفاء به ما لم ينقضه لمطلقاً ومؤقتاً، وا�ؤقت الزم  -أي ا�دنة-وìوز عقدها " :ل شيخ اإلسالم ابن تيميةيقو
ومÂ  ،اmيانة s أظهر قو* العلماء، وأما ا�طلق فهو عقد جائز يعمل اإلمام فيه با�صلحة خوفالعدو، وال ينقض بمجرد 

 . "بالوفاء بعقد اإلمام السابقمات اإلمام أو عزل يلزم من بعده 
حÂ إن تم دفع مال منا إ¨ ا�({y حÂ  ،با�سلمy حيث جاز تأخ� ا�هاد ^حو ضعٍف  ،فيجوز عقد ا�دنة للمصلحة

 .�هم إ¨ أن يقوى ا�سلمون فال بأس بهذا األمر للßورة كáن
وقالوا لن نوقع معكم العقد حÂ تلCموا بأن  ،ا أن نردهشfط علينا رد رجل جاء منهم مسلما ف(طوا عليناوìوز أيضاً لو 

 .بهذا ال(طمعهم من جاءكم منا تردونه علينا، فال حرج بإمضاء العقد 
�ا  �أل� بص� يؤمر �اً بقتا�م فالرسول  �ولكن كما قال الرسول  "للحاجة مسلماً رد رجل جاء منهم "وìوز �ط 

، �أو كما ورد عنه  )سعر حرب لو àن معه Ìاعةسعر حرب لو àن معه Ìاعةسعر حرب لو àن معه Ìاعةسعر حرب لو àن معه Ìاعةويح أمه مُ ويح أمه مُ ويح أمه مُ ويح أمه مُ (يy اuين أتيا بطلبه وقال للرجلy القرش هجاءه أبو بص� سلم
بص� وذهب إ¨ العيص s القصة ا�شهورة، وE من أسلم أ6 إ¸ه حÂ أصبحوا قوة وضايقوا قريش، فراسلت  وففهمها أب

فأصبحوا هم من يطاJون  ،ليهم وهللا ا�مدفانقلبت ع يناشدونه اهللا والرحم أن يسقط هذا ال(ط عنهم، �قريش الرسول 
 .بإلغاء هذا ال(ط

 .والية ل�فر Y مسلم الهو حر ألنه و، إ¸نا فأسلم لم يرد إ¸همإ¸نا فأسلم لم يرد إ¸همإ¸نا فأسلم لم يرد إ¸همإ¸نا فأسلم لم يرد إ¸هم) ) ) ) عبدعبدعبدعبد((((    نÄ نÄ نÄ نÄ ولو هرب من ا�({y قِ ولو هرب من ا�({y قِ ولو هرب من ا�({y قِ ولو هرب من ا�({y قِ 
م· م¶ ؤوبالنسبة للمُ 

ُ
لو ج« ا�ستأمن أو لو ج« ا�ستأمن أو لو ج« ا�ستأمن أو لو ج« ا�ستأمن أو بل يؤخذون بل يؤخذون بل يؤخذون بل يؤخذون 4444نايتهم فنايتهم فنايتهم فنايتهم ف !يشاء s بالد اإلسالم، ال أن يفعل ما  هذانوا ليس مع«نy إذا أ

فلو قطع طرفا وفقأ عيناً فإنه تقام عليه  ،فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ 4444ريرته وÚاسب وñري عليه األح�م ال(عيةريرته وÚاسب وñري عليه األح�م ال(عيةريرته وÚاسب وñري عليه األح�م ال(عيةريرته وÚاسب وñري عليه األح�م ال(عية    ؛؛؛؛اuاuاuا����u أو ا�هادن وقتل أو ا�هادن وقتل أو ا�هادن وقتل أو ا�هادن وقتل
 .تلك األمور

إذا خ� اإلمام (ن خيف نقض عهدهم Óو ،ولو àن عندنا رهائن �م فقتلوا رهائننا، فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائنناولو àن عندنا رهائن �م فقتلوا رهائننا، فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائنناولو àن عندنا رهائن �م فقتلوا رهائننا، فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائنناولو àن عندنا رهائن �م فقتلوا رهائننا، فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا
ويقول العهد  ، önهمبل عليه أن ينبذ Y سواء ،يباغتهم با�رب مبا�ة فإنه ال) وحس و�وف من أن ينقضوا عهدهم

 ÚُِبÄ اmَائِنyَِ {ه اآلن ءاuي بيننا وبينكم نريد إلغا
َ
 َسَواء إِن¶ اهللا¶ ال

َ
Yَ ِْهْم

َ
 ÚُِبÄ اmَائِنyَِ  ِخيَانًَة فَانبِْذ إِ¸

َ
 َسَواء إِن¶ اهللا¶ ال

َ
Yَ ِْهْم

َ
 ÚُِبÄ اmَائِنyَِ  ِخيَانًَة فَانبِْذ إِ¸

َ
 َسَواء إِن¶ اهللا¶ ال

َ
Yَ ِْهْم

َ
 ÚُِبÄ اmَائِنyَِ  ِخيَانًَة فَانبِْذ إِ¸

َ
 َسَواء إِن¶ اهللا¶ ال

َ
Yَ ِْهْم

َ
ٍٍ ِخيَانًَة فَانبِْذ إِ¸ َاَفن¶ ِمن قَْوٍمٍ

َ
َاَفن¶ ِمن قَْوم

َ
َاَفن¶ ِمن قَْوم

َ
َاَفن¶ ِمن قَْوم

ا ����َ ا َوÓِم¶ ا َوÓِم¶ ا َوÓِم¶ ينبذ إ¸هم ف }َوÓِم¶
وهذا s حق ا�ربيy وهذا s حق ا�ربيy وهذا s حق ا�ربيy وهذا s حق ا�ربيy ، بينهم وبينه عهد قبل اإل!رة عليهم ويعلمهم بأنه لم يبَق  ،باستمرار ذلك العقد ىأنه ال يروönهم ب
 .من الكفارمن الكفارمن الكفارمن الكفار

    ....أهل اuمةأهل اuمةأهل اuمةأهل اuمة    ////            ////
 ؟؟؟؟    راد بهراد بهراد بهراد بها وعقد اuمة ما ا�ا وعقد اuمة ما ا�ا وعقد اuمة ما ا�ا وعقد اuمة ما ا�فاuمة ما ا�راد بهفاuمة ما ا�راد بهفاuمة ما ا�راد بهفاuمة ما ا�راد به فهناك أناس رغبوا أن تعقد �م اuمة s بالد اإلسالم ،إذا علم هذا

 عندما، فإذا رغب بعض الكفار أن يعيشوا s بالدنا، أو بذل ا�زية ب(طب(طب(طب(طإقرار بعض الكفار Y كفرهم  امعناه اuمةاuمةاuمةاuمة
ا�زية عن يد وهم فإن رفضوا فإنه �nهم بy  ،إما اإلسالم: بالدهم فإنه �nهم بy عدة أمور إ¨يقدم ا�يش اإلسال� 

، فيكونون ذميy بهذا العقد، ويصبح فإذا اختار أهل ذلك اJت دفع ا�زية وعقد اuمة �م ،فالقتال فإن رفضوا ،صاغرون
 .هذا الشخص ذمياً ñري عليه أح�م أهل اuمة مادام ملCما بأح�م أهل اuمة

�سلمy وعليه أن fÚم بالد ا ،والCام أح�م ا�سلمy إقرار بعض الكفار Y كفرهم ب(ط بذل ا�زية`  فاuمةفاuمةفاuمةفاuمة
فيبذل ا�زية  ،فال ìاهر بها مطلقاً  ،وعند ناقوسه وعند صليبه ،وأكل ا�mير ،ويستf عند �ب Ðره ،وأنظمتهم و�ائعهم
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ٍٍ وَُهْم َصاِغُرونَ  وَُهْم َصاِغُرونَ  وَُهْم َصاِغُرونَ  وَُهْم َصاِغُرونَ { :عن يد وهو صاغر وñري عليه أح�م اإلسالم واألصل فيه قوX تعا¨ ْزيََة َعن يٍَدٍ ِ
ْ
 ا�

ْ
ْزيََة َعن يَدَحÂ¶ ُفْعُطوا ِ

ْ
 ا�

ْ
ْزيََة َعن يَدَحÂ¶ ُفْعُطوا ِ

ْ
 ا�

ْ
ْزيََة َعن يَدَحÂ¶ ُفْعُطوا ِ

ْ
 ا�

ْ
 .}َحÂ¶ ُفْعُطوا

 اuاuاuا����u    وعندنا    ا�ستأمنا�ستأمنا�ستأمنا�ستأمن    وعندنا    ددددا�عاها�عاها�عاها�عاه    فعندنا
 .هذا يس( معاهد ،هو من أخذ عهداً وتعاهدنا وÓياه Y عدم مقاتلته )من الكفار( فا�عاهدفا�عاهدفا�عاهدفا�عاهد

من ا�جار  اً أو تاجر اً ¸جري عملية ويعود أو مهندس اً دخل مستأمن اً كأن يكون طبيب مانبأهو من دخل دارنا  وا�ستأمنوا�ستأمنوا�ستأمنوا�ستأمن
 
ُ
 .بضاعته وnرج، فهذا مستأمن وليس ذ�ن Jيع م· استأمن عند دخوX فأ

وâميه ا�ولة اإلسالمية بموجب هذه ا�زية ال§  ،فيسلم ا�زية ^ا فهو من استوطن دار إسالم لتسليم ا�زية، اuاuاuا����uأما 
 .يدفعها

UUUU            ////    ين تؤخذ منهم ا�زيةuين تؤخذ منهم ا�زيةاuين تؤخذ منهم ا�زيةاuين تؤخذ منهم ا�زيةاuا....    
 ،ورد عنه أخذ ا�زية من �وس هجر �رسول ، فالو{ذلك ا�جوسو{ذلك ا�جوسو{ذلك ا�جوسو{ذلك ا�جوس) ) ) ) ا¸هود وا^صارىا¸هود وا^صارىا¸هود وا^صارىا¸هود وا^صارى((((إال ألهل الكتابy إال ألهل الكتابy إال ألهل الكتابy إال ألهل الكتابy تعقد ا�زية  وال

وروى الfمذي وغ�ه عن عمر أنه لم  )سنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتاب(وورد عن عبد الر ن بن عوف ر� اهللا عنه أنه قال 
عندما  ةأخذها من �وس هجر، وا�غ�ة بن شعب �يأخذ ا�زية من ا�جوس حÂ شهد عبد الر ن بن عوف أن الرسول 

ابن رشد اتفاق ?مة الفقهاء  وحP" حÂ تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا ا�زيةأن نقاتلكم  �أمرنا ا^Ï "ك�ى  قال لعامل
 .)سنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتابسنوا بهم سنة أهل الكتاب(: قد قال �والرسول ، Y أخذ ا�زية من ا�جوس

 .ا�زية باتفاقا�زية باتفاقا�زية باتفاقا�زية باتفاقتؤخذ منهم تؤخذ منهم تؤخذ منهم تؤخذ منهم أما بالنسبة لليهود وا^صارى فإنها تعقد �م اuمة وأما بالنسبة لليهود وا^صارى فإنها تعقد �م اuمة وأما بالنسبة لليهود وا^صارى فإنها تعقد �م اuمة وأما بالنسبة لليهود وا^صارى فإنها تعقد �م اuمة و
àلسامرة واإلفرنج ا¸هود وا�ابعy �م با�ين  وأضمن من تؤخذ منهم ا�زية اuين يدينون بدين ا^صارى كذلك من 
yين أوتوا الكتابفهؤالء  والصابئuعموم ا s جل وعال  ،يدخلون Xعموم قو s ِكتَاَب {وهم داخلون

ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
يَن أ ِ

¶
uِكتَاَب إِن¶ ا

ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
يَن أ ِ

¶
uِكتَاَب إِن¶ ا

ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
يَن أ ِ

¶
uِكتَاَب إِن¶ ا

ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
يَن أ ِ

¶
uإِن¶ ا{ 

 .أقر وعقدت Xأو غ�هم ا^
انية من هؤالء  وأا¸هودية  فمن اختار ،
انيةفاآلية تشمل من تدين با¸هودية وا^
و{ذلك اتفقوا Y  ،اتفقوا Y أن ا�زية تßب Y أهل الكتاب وهم ا¸هود وا^صارى" يقول الوزير ابن ا�ب�ة وابن رشديقول الوزير ابن ا�ب�ة وابن رشديقول الوزير ابن ا�ب�ة وابن رشديقول الوزير ابن ا�ب�ة وابن رشد

تؤخذ من à Zفر عربيا àن أو أعجميا إال من " اإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكفقال " واختلفوا فيمن ال كتاب X وال شبهة ،Hبها Y ا�جوس
 .اإلمام أ داإلمام أ داإلمام أ داإلمام أ دو` رواية عن " ال تقبل إال من العجم" أبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةوقال  "م(_ قريش

 بل àنوا قد أسلموا، وقال ر ه ،وأنه لم يبق أحد من م(_ العرب بعد ،أخذ ا�زية من Ìيع الكفار واختار شيخ اإلسالمواختار شيخ اإلسالمواختار شيخ اإلسالمواختار شيخ اإلسالم
لم  �وÓذا عرفت حقيقة السنة تبy أن الرسول : "قال "غارìوز مهادنة Ìيع الكفار با�زية والص¶ ومذهب األكcين أنه " اهللا

لم  �وا^Ï  ،بمال اJحرين معروف ةوقدوم أ� عبيد ،ظاهراً مشهوراً  اً وأن أخذه ا�زية àن أمر ،يفرق بy عر� وغ�ه
وال 4عل غ�هم ليس كفؤا X  ،وال تقديمهم s اإلمامة، قnص العرب �كم s ا�ين ال بمنع جزية وال بمنع االسfقا

وال �ل ما استطابوه دون ما استطابه غ�هم، بل علق األح�م باألسماء ا�ذكورة s القرآن �àؤمن وال�فر والö  ،با^�ح
بن ا�نفية أمه جارية من رقيق ، و�ذا �مد و�ذا عç ر� اهللا عنه اسfق ا�ارية ال§ أتته من غزو بÑ حنيفة، "والفاجر

 ) إال اهللا وحده ال �يك àن كمن أعتق ع( رقاب من ذرية إسماعيل إال اهللا وحده ال �يك àن كمن أعتق ع( رقاب من ذرية إسماعيل إال اهللا وحده ال �يك àن كمن أعتق ع( رقاب من ذرية إسماعيل إال اهللا وحده ال �يك àن كمن أعتق ع( رقاب من ذرية إسماعيلÒÒÒÒمن قال ال من قال ال من قال ال من قال ال (قال  �، وورد عن الرسول بÑ حنيفة
 ....وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح    ،،،،فدل هذا Y أنه ìوز اسfقاق العربفدل هذا Y أنه ìوز اسfقاق العربفدل هذا Y أنه ìوز اسfقاق العربفدل هذا Y أنه ìوز اسfقاق العرب

 فال ،من عموم ا�سلمy ويعقد اuمة ألحد الكفار فال أحد يأ¼ ،ألن هذا العقد عقد مؤبد ،ال يعقد اuمة إال اإلمام أو نائبهال يعقد اuمة إال اإلمام أو نائبهال يعقد اuمة إال اإلمام أو نائبهال يعقد اuمة إال اإلمام أو نائبه
 .يعقدها إال اإلمام أو نائبه

فالصحابة إذا قدموا Y بت خ�وهم ، وìب إذا أحد من أهل اuمة بذل ا�زية وتكاملت �وطه ìب قبول ا�زية منه
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ا�زية فيجب علينا أن نقبلها ونأخذها فيكون القتال آخر �ء، فإذا رغب ال�فر بذل  ،بy اإلسالم أو ا�زية أو القتال
 .عن قتلهم وÓقامتهم بدارنا فتؤخذ منه Z ?م بدال، منه

ن وال أعن وال أعن وال أعن وال أع(((( وال الشيخ الكب� وال  وال الشيخ الكب� وال  وال الشيخ الكب� وال  وال الشيخ الكب� وال وال تؤخذ ا�زية من صÏ وال امرأة وال �نون وال زمِ وال تؤخذ ا�زية من صÏ وال امرأة وال �نون وال زمِ وال تؤخذ ا�زية من صÏ وال امرأة وال �نون وال زمِ وال تؤخذ ا�زية من صÏ وال امرأة وال �نون وال زمِ     ،،،،وا�زية ال تؤخذ إال من الرجلوا�زية ال تؤخذ إال من الرجلوا�زية ال تؤخذ إال من الرجلوا�زية ال تؤخذ إال من الرجل
ُف اهللاÄ {فإن اهللا عز وجل يقول  ق� اuي يعجز عنهاق� اuي يعجز عنهاق� اuي يعجز عنهاق� اuي يعجز عنهااmناmناmناmن$$$$ الحتمال أن يكون امرأة، وال تؤخذ من العبد وال الف الحتمال أن يكون امرأة، وال تؤخذ من العبد وال الف الحتمال أن يكون امرأة، وال تؤخذ من العبد وال الف الحتمال أن يكون امرأة، وال تؤخذ من العبد وال الف

·
 يَُكل

َ
ُف اهللاÄ ال

·
 يَُكل

َ
ُف اهللاÄ ال

·
 يَُكل

َ
ُف اهللاÄ ال

·
 يَُكل

َ
ال

 وُْسَعَها
¶
 وُْسَعَهاَْفساً إِال
¶
 وُْسَعَهاَْفساً إِال
¶
 وُْسَعَهاَْفساً إِال
¶
إال من خالط ا^اس : "يقول شيخ اإلسالم، {ما أنها ال تؤخذ من أهل الصوامع اuين يتعبدون s صوامعهمو} غغغغَْفساً إِال

 ."�ذ ا�تاجر ف�^صارى باالتفاقاو
م هو لوا�ا، أمره أن يأخذ من Z حالم ديناراً  ��ديث معاذ ر� اهللا عنه أن ا^Ï  ،فا�زية ال تؤخذ إال من الرجل اJالغ

 .فمفهومها أنها ال تؤخذ من غ� اJالغ ،اJالغ
وبالنسبة إ¨ الشيخ الكب� الفا® والفق�، فورد أن عمر ر� اهللا عنه رأى رجًال كب� السن يتسول من أهل اuمة فد?ه 

وأسقط عنه ا�زية " ما أنصفناك إذ أخذنا منك شاباً وتر{ناك كب�اً "فقال " ألدفع ا�زية لكم" م تتسول؟ فقالل"وقال 
 .، هذه أخالق ا�سلمy مع غ� ا�سلمy وأهل اuمةوفرض X من بيت ا�ال

 .، فإذا àن رقيقاً àفراً ثم أعتق فإنها تفرض عليه ا�زيةسلمسلمسلمسلم����ñب ا�زية Y عتيق ولو ñب ا�زية Y عتيق ولو ñب ا�زية Y عتيق ولو ñب ا�زية Y عتيق ولو 
 أو اغت«s وسط ا�ول أو بلغ s وسط ا�ول  عتقولو أ ،، تؤخذ منهم آخر ا�ولإذا بلإذا بلإذا بلإذا بلغغغغ تفرض عليه ا�زية تفرض عليه ا�زية تفرض عليه ا�زية تفرض عليه ا�زية    و{ذلك الصغ�و{ذلك الصغ�و{ذلك الصغ�و{ذلك الصغ�

أعتق قبل شهرين من حلول األجل فتؤخذ قيمة الشهرين فقط وال تؤخذ سنة (فتؤخذ منه با�ساب  ،أخذت منه با�ساب
 .)ر فقط با�ساببلغ قبل ا�ول بثالثة أشهر، يؤخذ جزية ثالثة أشه(، )àملة

ووجب دفع من قصدهم ووجب دفع من قصدهم ووجب دفع من قصدهم ووجب دفع من قصدهم     ،،،،وحرم علينا قتا�م وأخذ ما�موحرم علينا قتا�م وأخذ ما�موحرم علينا قتا�م وأخذ ما�موحرم علينا قتا�م وأخذ ما�م    ،،،،فإذا بذل أهل اuمة الواجب عليهم من ا�زية وجب قبوX منهمفإذا بذل أهل اuمة الواجب عليهم من ا�زية وجب قبوX منهمفإذا بذل أهل اuمة الواجب عليهم من ا�زية وجب قبوX منهمفإذا بذل أهل اuمة الواجب عليهم من ا�زية وجب قبوX منهم
    ....لم يكونوا بدار ا�ربلم يكونوا بدار ا�ربلم يكونوا بدار ا�ربلم يكونوا بدار ا�رب    بأذى مابأذى مابأذى مابأذى ما

ثم  فلو لم يدفعها مبا�ة وجلس يوم أو يومy ،، األصل أن ا�زية تدفع عند تمام ا�ولعنهعنهعنهعنه    تتتتومن أسلم بعد ا�ول سقطومن أسلم بعد ا�ول سقطومن أسلم بعد ا�ول سقطومن أسلم بعد ا�ول سقط
 .بعث هادياً ولم يبعث جابياً فهذا يكون دافع �م لإلسالم �الرسول ، فنطاJه بها أسلم فنسقطها عنه وال

    ):):):):ا�زيةا�زيةا�زيةا�زيةوطريقة أخذ وطريقة أخذ وطريقة أخذ وطريقة أخذ ((((من أح�م ا�زية من أح�م ا�زية من أح�م ا�زية من أح�م ا�زية 
حÂ يعطوا ا�زية عن يد وهم حÂ يعطوا ا�زية عن يد وهم حÂ يعطوا ا�زية عن يد وهم حÂ يعطوا ا�زية عن يد وهم { ألن اهللا عز وجل قال ،وñر أيديهم وجوباً  ،ويطال وقوفهم ،أنهم يمتهنون عند أخذها -

مع أحد، البد أن يأ¼ هو حÂ لو àن وجيهاً أو غنياً أو ثرياً بنفسه ويبَطأ عند  وأال نقبل أن يرسلها مع غالمه و }صاغرونصاغرونصاغرونصاغرون
 . -اuلة-لو أرسلها مع أحد فال نقبل لفوات الصغار ، فوهو صاغرعن يد أخذها ويدفعها 

تá بهذا ال(ط عن ا�زية ب(ط أن ، ويصح أن يكويصح أن ي(ط عليهم ضيافة من يمر بهم من ا�سلمy ودوابهم -
ذا إأما  -بهذا ال(ط- إال ب(ط ñب ضيافتهم با�سلمy وال ،ويعتö بيان قدرها وأيامها وعدد من يضيف ،تقابل ما عليهم

بأن نلزمهم بالضيافة للمسلمy مع ا�زية، بهم هذا إHار s ألن  ،لم ي(ط عليهم عند عقد اuمة معهم فال يلزمهم ذلك
 .ا�ارين ببالدهم ا�زية وÓما أن نسقط عنهم استضافة ا�سلمy واإما أن يبذلف
TTTT            ////    مةuمةمن أح�م أهل اuمةمن أح�م أهل اuمةمن أح�م أهل اuمن أح�م أهل ا    

فإن أسلم s وسط ا�ول قبل  ،)من أسلم Y من أسلم Y من أسلم Y من أسلم Y ����ء فهو Xء فهو Xء فهو Xء فهو X( :�لقوX  بأن من أسلم بعد ا�ول فإنه يشجع وتسقط عنهقلنا 
 .خرتمام ا�ول فهذا أو° باإلسقاط من اآل

 فيضمن تلك ا^فس وìري ، فم أخذ أهل اuمة �كم اإلسالم s ضمان ا^فسيلزم اإلما
ً
لو قتل أحد منهم مسلماً خطأ
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رجم  �الرسول  ،و{ذلك s ضمان ا�ال والعرض وÓقامة ا�دود عليهم فيما يعتقدون âريمه àلزناعليه أح�م اإلسالم، 
 �فقتله الرسول  فرضخ رأسها، àنت معها ةY أوضاح من فضا¸هودي اuي ز`، و{ذلك قتل ا¸هودي اuي قتل ا�ارية 

فإنه أقيم عليه  كذلك ا¸هودي اuي ز`، فدل ذلك Y أن أهل اuمة تقام عليهم ا�دود ويقام عليهم القصاص، با�ارية
ام حد اهللا فيهم كما فأقم، عتهيأو¡ بيهوديy قد فجرا بعد إحصانهما فرÌهما، ألن هذا حكمه حs Â � �ا�د، والرسول 

� sتهميع. 
ñز (كذلك يلزمهم ا�م/ عن ا�سلمy بالقبور، فال يدفنوا s مقابرنا، و¯ زييهم وحلييهم �ذف مقدم رؤوسهم -

 .ال كعادة األ�اف والسادة، فا�اصل أنهم يم/ون عن ا�سلمy) نواصيهم
 .ابها �تم/أما ا�رأة فتجعل âت ثي ،كذلك بشد زنار s وسط الرجل-
، و¦و خاتم من رصاص s رقابهم ،�àرس اً ¸صدر صوت كذلك نص الفقهاء عليهم عند دخول ا�مام أن يضعون جلجال-

حÂ يكون  ،وا�قيقة أنه يك� أن يم/ون بزي �م حÂ يعلم من يقابلهم أنهم ليسوا مسلمy وأنهم من أهل اuمة
 .ن إ¨ أضيق الطريق وما إ¨ غ� ذلكوون بالسالم وُيلجؤؤال يبدف ،ا�عامل معهم Y أنهم من أهل اuمة

 . غ� م�جة�يمكنون من ر{وب ا�ملكن و ،و�م ر{وب غ� اmيل-
أن ير{بوا ا�مار Y جنب ( وقد ورد عن عمر بأنه أمر 4ز نواî أهل اuمة وأن يشدوا ا�ناطق وأن ير{بوا األكف بالعرض

تهم بالسالم ء�م وال بدا القيامìوز تصديرهم با�جالس وال  وال، )وظهره Y جهة أخرى�يث تكون رجليه Y جهة 
 .وعليكم :وقد ورد s الصحيحy إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا، باإلÌاع

طائفة وجوز ، مثلها أو وعليكم فقطبواختلف شيخ اإلسالم ابن تيمية s الرد هل ترد  ،واتفق أهل العلم Y أنه يرد كذلك
 .من العلماء ابتداءهم للßورة وا�اجة

بل قال اإلمام أ د ` عندي أكö من  ،فال يقال �م مثل ذلك" كيف أمسيت"وال " كيف أصبحت"ون بقول ؤكذلك ال يبد
 .السالم

 �ديث أ� هريرة ر� اهللا ع وال تعزيتهم وال دخول أعيادهم تهنئتهم وال
ً
صارى بالسالم صارى بالسالم صارى بالسالم صارى بالسالم ال تبدؤوا ا¸هود وا^ال تبدؤوا ا¸هود وا^ال تبدؤوا ا¸هود وا^ال تبدؤوا ا¸هود وا^(نه مرفو?

 )فإذا لقيتم أحدهم s طريق فاضطروهم إ¨ أضيقهافإذا لقيتم أحدهم s طريق فاضطروهم إ¨ أضيقهافإذا لقيتم أحدهم s طريق فاضطروهم إ¨ أضيقهافإذا لقيتم أحدهم s طريق فاضطروهم إ¨ أضيقها
زار ا¸هودي s مرض موته ود?ه لإلسالم  �فإن ا^Ï  لكن عيادة ا�ريض أو مالطفة ا�u إذا رa إسالمه فال حرج

اهللا عز وجل أن يهديه  ونظر إ¨ أبيه فقال أطع �مد فأسلم، فإذا رa إسالمه فال بأس بمالطفته وعيادته وما إ¨ ذلك لعل
 .أما إذا علم منه أنه معاند وال ير. إسالمه فليعامل ïا تقدم، إ¨ اإلسالم

أو من Úدثونها أو يبنونها،  ، فإنهم يمنعون من ذلك والكذلك يمنعون يإحداث الكنائس واJيع و�تمع لصالتهم s دارنا
 .دة ترميمها وñديدها Úا_ اJناء وقد ن� عن بنايتها s اإلسالم، ألن اJناء وÓ?هدم منها وال تب« مرة أخرى بناء ما

تب«  فال، )تب« الكنسية s اإلسالمتب« الكنسية s اإلسالمتب« الكنسية s اإلسالمتب« الكنسية s اإلسالم    الالالال( :�قال الرسول  : بن مرة قال سمعت عمر بن اmطاب قالثّ� وورد s حديث كُ 
 .حÂ لو هدمت ظلماً خرب منها  ìدد ما وال ،الكنيسة s دار اإلسالم
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    ))))TTTTTTTT((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
S   / مةuتتمة أح�م أهل ا.  /   / �uيُنتقض عهد ا Âم. 
SSSS            ////    مةuمةتتمة أح�م أهل اuمةتتمة أح�م أهل اuمةتتمة أح�م أهل اuتتمة أح�م أهل ا    

 . رواه اإلمام أ د واحتج به )أيما م
 م
ته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيع(: يقول بن عباس ر� اهللا عنه وأرضاه
 
ً
 ).ال ìتمع بيت ر ة وبيت عذابال ìتمع بيت ر ة وبيت عذابال ìتمع بيت ر ة وبيت عذابال ìتمع بيت ر ة وبيت عذاب(ر و¯ أثر آخ )ال ìتمع قبلتان بأرضال ìتمع قبلتان بأرضال ìتمع قبلتان بأرضال ìتمع قبلتان بأرض(وأل� داود عن ابن عباس مرفو?

فلما كc ا�سلمون ، و�ذا أقرهم ا�سلمون s أول الفتح Y ما s أيديهم من أرض العنوة بأرض م
 والشام وغ� ذلك
اتفق ا�سلمون : وقال، وبنيت ا�ساجد s تلك األرض؛ أخذ ا�سلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغ� ذلك

ه ا�سلمون من ا�دائن لم يكن ألهل اuمة أن Úدثوا فيها كنيسة، وÓذا àن �م كنيسة بأرض العنوة فبنوا أن ما بنا
ا�سلمy مدينًة عليها فإن �م أخذ تلك الكنيسة، ولو هدم و* األمر Z كنيسة ٍ بأرض العنوة كم
 والسواد بالعراق وبر 

، �ن يرى ذلك لم يكن ظلماً منه بل ñب طاعته ومساعدته s ذلك الشام و¦و ذلك �تهداً s ذلك ومتبعاً s ذلك
وا�دينة والقرية ال§ يسكنها ا�سلمون وفيها مساجدهم ال ìوز أن يظهر فيها �ء من شعائر الكفر ال كنائس وال 

ل�ن للمسلمy أخذها ، غ�ها، إال أن يكون �م عهد فيوB �م بعهدهم، فلو àن بأرض القاهرة و¦وها كنيسة قبل بنائها
والكنائس العتيقة إذا àنت : "ألنها أرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس أحدثها �م ا^صارى، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

وÓذا àنت s م�ن قد صار فيه مسجداً للمسلمy ، بأرض العنوة فال يستحقون إبقاءها وìوز هدمها مع عدم الßر علينا
 ".نوة فإنه ìب هدم الكنيسة ال§ بهيصÎ فيه وهو أرض ع

، فإذا أراد ا�u أن يبÑ داره فال يرفعها Y ج�انه أنهم يمنعون من تعلية بنيانهم Y ا�سلمyأيضاًمن أح�م أهل اuمة - 
ن مالصقاً وسواء àن هذا اJنيا ،)اإلسالم يعلو وال يعÎ عليهاإلسالم يعلو وال يعÎ عليهاإلسالم يعلو وال يعÎ عليهاإلسالم يعلو وال يعÎ عليه(: �من ا�سلمy، بل تكون أقل أو مساوية، لقول الرسول 

أو بينهما فضاء من ج�انه القريبy منه، فسواء الصقه s اJنيان إذاً أو àن بعيداً  –أي جدار ا�u مالصق-�دار ا�سلم 
 yن ساوى ا�سلمÓبنيانه ولم يراِع هذا ا�كم وجب نقض بنيانه، و s فإن عال ولم يستأذن استمر ،X ًعنه لكنه يعد جارا

أما أن ، ال حرج أن يساوي ببنيانه ا�سلمy، فهم يمنعونه من أن يعلو بمناز�م Y ا�سلمs y اJنيانs اJناء فال بأس 
    .يكونوا أقل أو مساوين فال حرج s ذلك وال بأس

لكن لو أن ذمياً ألكن لو أن ذمياً ألكن لو أن ذمياً ألكن لو أن ذمياً أ6666 إ¨ دار يريد أن يشfيها وÍنت أY من دار ا�سلم فاشfاها من ا�سلم فأصبحت تلك ا�ار أY من  إ¨ دار يريد أن يشfيها وÍنت أY من دار ا�سلم فاشfاها من ا�سلم فأصبحت تلك ا�ار أY من  إ¨ دار يريد أن يشfيها وÍنت أY من دار ا�سلم فاشfاها من ا�سلم فأصبحت تلك ا�ار أY من  إ¨ دار يريد أن يشfيها وÍنت أY من دار ا�سلم فاشfاها من ا�سلم فأصبحت تلك ا�ار أY من 
 دور ا�سلمy ا�جاورين �ا فهل ينقض الزائد؟دور ا�سلمy ا�جاورين �ا فهل ينقض الزائد؟دور ا�سلمy ا�جاورين �ا فهل ينقض الزائد؟دور ا�سلمy ا�جاورين �ا فهل ينقض الزائد؟

    .فتب" ألنه اشfاها ولم Úدثهاال ينقض ذلك الزائد بل يستصحب ا�ال وتب" Y وضعها، 
ال يمكن من ذلك، ألنها بعد االنهدام  لكن لو انهدمت تلك ا�ار وأراد أن يبنيها Y وضعها السابق أY من دور ج�انه،لكن لو انهدمت تلك ا�ار وأراد أن يبنيها Y وضعها السابق أY من دور ج�انه،لكن لو انهدمت تلك ا�ار وأراد أن يبنيها Y وضعها السابق أY من دور ج�انه،لكن لو انهدمت تلك ا�ار وأراد أن يبنيها Y وضعها السابق أY من دور ج�انه،

 .قبل، فتأخذ حكم ا�ديد واJناء ا�ديد ال يسمح X بأن يعلو Y ج�انه ا�سلمy كأن لم تكن موجودة
، ال يظهرون �ب اmمر أمام ا�سلمy، ويبيعونه ويشfونه أمام أنهم يمنعون من إظهار اmمركذلك من أح�م أهل اuمة -

أظهروها فتصبح تلك اmمر غ� �fمة، ولو*  ا�سلمy، أو ي(بونه s أسواق ا�سلمy، بل ìعلون Ðرهم مستورة فإن
 . األمر أن يصادرها، و�ن رأى من ا�سلمy أن يغ� عليهم وينكر عليهم ذلك

فإن فعلوا ذلك وأظهروا ا�mير ، كذلك ال يظهرون �م ا�mير فيضعونه s مال هم ويبيعونه أمام ا�أل وما إ¨ ذلك-
 .وأظهروا اmمر أتلفناها �م
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فال يßبون نواقيسهم إال داخل دور عبادتهم Hباً خفيفاً ال  يمنعون من إظهار ا^واقيس ال§ يßبونها s كنائسهماً أيض-
يتجاوز موضع كنيستهم ومعبدهم، ال يسمع ا��ان فيتضايق ج�ان ذلك ا^اقوس بصوته، فيمنعون من إظهار شعائر دينهم 

 .àلßب با^اقوس
 .فع صوتهم Y ا�يتجهرهم بكتابهم وركذلك -

�ال ينالوه، فالقرآن ال يمسه ، فقد ورد أن ال يمس ا�صحف إال طاهر، فال يتلون القرآن و{ذلك يمنعون من قراءة القرآن
 .إال ا�طهرون

، ويمنعون أيضاًمن امتهان �و{تب الفقه وحديث الرسول  -ا�صحف-ويمنعون من �ائه : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ُعْدَوانِ {:  يصحان لقول اهللا تعا¨ذلك وال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 اإل

َ
Yَ َيَعاَونُوا 

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 اإل

َ
Yَ َيَعاَونُوا 

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 اإل

َ
Yَ َيَعاَونُوا 

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 اإل

َ
Yَ َيَعاَونُوا 

َ
، ��ا يؤدي إ¸ه ذلك من امتهان ±م اهللا و2م رسوX  }،َوال

 ".فال يمكنون من �ء من ذلك
ر بيع ومن إظهار اJيع أيضاً إظهافإن هذا ا�نكر s دين اإلسالم ، يمنعون من إظهار أكل و�ب نهار رمضانكذلك -

يعلم أكله s توه àلشوي، فال يسمح �م أن يشوون s نهار رمضان فتتطاير األدخنة وتؤذي  مأكول s نهار رمضان
ا�سلمy ويتضايق وñرح مشاعر ا�سلمy، فيمنعون من األكل s نهار رمضان وأيضاًما فيه إظهار لألكل àلشواء s نهار 

 . شواء فإنه ال يباح �م أن يظهروهرمضان، و{ذلك إظهار بيع مأكول فيه àل
ألنهم s  s بالدهم Y جزية أو خراج لم يمنعوا شيئاً من ذلك، عليهم أن يؤدوه àمال -الكفار-إذا صولح أهل اuمة  :تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه

 بالدهم يشبهون أهل ا�رب زمن ا�دنة، وألن بتهم ليست بت اإلسالم لعدم ملك ا�سلمy �ا، فال يمنعون من إظهار
فلهم أن يظهروا �ب ، دينهم فيه كمناز�م، فإذا صو�وا s بالدهم Y جزية أو خراج لم يمنعوا شيئاً من ذلك اuي تقدم

Ðرهم وأكل خ�يرهم وHب نواقيسهم بالكنائس وما إ¨ ذلك، ألنهم دفعوا ا�زية فهم s حكم أهل ا�رب إال إنهم توقوا 
 .ا�سلمy بدفع تلك ا�زية

فاuي بيننا وبينهم اتفاق أن يدفعوا ا�زية يمنعون د?ة ا�سلمy من ا�خول إ¸هم ون( دين ا�سلمs y بتهم، لكن ال 
ونبقيهم Y ما هم عليه ولكن أيضاً ال يمنعون د?ة اإلسالم s ا�خول Jالدهم ون( دين اهللا عز وجل وتوجيه ا^اس 

 .�ين ا�ق
حل �ح ( :قال �، ألن الرسول أن ال�فر يمنع من دخول ا�سجد Y الصحيحأن ال�فر يمنع من دخول ا�سجد Y الصحيحأن ال�فر يمنع من دخول ا�سجد Y الصحيحأن ال�فر يمنع من دخول ا�سجد Y الصحيح أيضاً من ضمن أح�م أهل اuمة-

ُ
حل �ح إ® ال أ
ُ
حل �ح إ® ال أ
ُ
حل �ح إ® ال أ
ُ
إ® ال أ

كذلك ورد أن أبا مو[ ، وال�فر أشد حدثاً من ا�نابة ومن ا�يض، فال�فر من باب أو°) هذا ا�سجد �ائض وال �نبهذا ا�سجد �ائض وال �نبهذا ا�سجد �ائض وال �نبهذا ا�سجد �ائض وال �نب
فقال X عمر ، مله وما صنعه s واليتهاألشعري ر� اهللا عنه وأرضاه دخل Y عمر ومعه كتاب فيه حساب يبy فيه ع

يقول أبو مو[  )إنه ال يدخل ا�سجدإنه ال يدخل ا�سجدإنه ال يدخل ا�سجدإنه ال يدخل ا�سجد(: ادُع اuي كتبه ¸قرأه حÂ يبy ^ا ما تدّون فنفهم، فقال: ر� اهللا عنه وأرضاه
إنه ن
ا®، فأبو مو[ : فقال ولم ال يدخله؟ قال، أن اuي كتب هذا الكتاب ال يدخل ا�سجد فاستغرب عمر: األشعري

فانتهره عمر، فاتفق عمر وأبا مو[ Y أن ال�فر ال يدخل ، علم أنه ن
ا® وأن ا^
ا® ال يدخل ا�سجد ألنه àفري
 .ا�سجد

كذلك عç ر� اهللا عنه وأرضاه ب
 �جو¤ دخل ا�سجد ف�ل من ا�نö وHبه حÂ أخرجه، فدل Y أن ال�فر ال 
 .يدخل ا�سجد

اتفقوا Y أنه يمنع : "الوزير ابن هب�ةالوزير ابن هب�ةالوزير ابن هب�ةالوزير ابن هب�ةويقول " ال ìوز للكفار دخول ا�سجد �ال: "ر هما اهللا دددداإلمام مالك وأ اإلمام مالك وأ اإلمام مالك وأ اإلمام مالك وأ ويقول 
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ولكن " ومن دخل منهم تاجراً أقام ثالثة أيام ثم ارâل، ال�فر من دخول ا�رم ا�ý، ويمنع هو وا�u من استيطان ا�جاز
 . . . . ولكن ا�مهور يرون ا�نع وهو الصحيحولكن ا�مهور يرون ا�نع وهو الصحيحولكن ا�مهور يرون ا�نع وهو الصحيحولكن ا�مهور يرون ا�نع وهو الصحيح، وفد الطائف s ا�سجد �الرسول  ر ه اهللا لم يَر ا�نع s ال�، إلنزالأبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة 

 .فال يمكن ال�فر من دخول ا�سجد حÂ لو أذن X مسلم من دخول ا�سجد، �ا ذكر من األدلة
ْو فَإِْن َجاُءوَك فَ فَإِْن َجاُءوَك فَ فَإِْن َجاُءوَك فَ فَإِْن َجاُءوَك فَ {: ،ألن اهللا عز وجل يقول إذا âاكم إ¸نا أهل اuمة فلنا أن ¦كم بينهم أو نعرض عنهم- 

َ
ْو اْحُكْم بَيْنَُهْم أ
َ
ْو اْحُكْم بَيْنَُهْم أ
َ
ْو اْحُكْم بَيْنَُهْم أ
َ
اْحُكْم بَيْنَُهْم أ

نُْهمْ  نُْهمْ َ نُْهمْ َ ْعرِْض قققَقنُْهمْ َ
َ
ْعرِْض أ
َ
ْعرِْض أ
َ
ْعرِْض أ
َ
 .فاإلمام باmيار، إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم }أ
، يؤخذ منه ع( ñارته مرة واحدة إذا اñر إ¸نا ا�ر�- ، دخل حرٌ� إ¸نا بتجارة يريد أن يبيعها فمر Y ا�دود فإنه يُع(¶

وا ا�سلمy أ إن ع(ونا : "ر ه اهللا يقول كأكأكأكأ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفةو لم يع(وهم، ألن من العلماء بالسنة، دفعًة واحده سواًء ع(¶
يع( أي  أن ال�فر ا�ر�Y  ولكن ا�ذهب ألولكن ا�ذهب ألولكن ا�ذهب ألولكن ا�ذهب أل���� عبداهللا بن حنبل عبداهللا بن حنبل عبداهللا بن حنبل عبداهللا بن حنبلوبعض العلماء ال يرى جواز أخذ الع(، " نع(هم

 أنه ع( تلك السنة حÂ ال يع( مرت، يؤخذ منه ع( ñارته
ً
فإنه يؤخذ منه  أما اuأما اuأما اuأما اy����u، أي ع( القيمة، ويكتب X ص�

فاستدل ا�نابلة Y ، لفعل عمر ر� اهللا عنه وأرضاه مرًة s السنة% S0فيؤخذ منه  أما ال�فر ا�رأما ال�فر ا�رأما ال�فر ا�رأما ال�فر ا�ر����%  Ëنصف الع( 
جواز أخذ الع( من ñار أهل ا�رب أن عمر ر� اهللا عنه أخذ من أهل ا�رب الع(، واشتهر ذلك عنه ولم ينكر، وعمل 

 .إذا اñر إ¨ بت اإلسالم ُحكم ا�ستأمنُحكم ا�ستأمنُحكم ا�ستأمنُحكم ا�ستأمنو{ذا ، بعدهبه اmلفاء 
وïا يدل Y أنها مرة واحدة بالسنة وأنه ال يع( مرتy ألن s هذا إHاراً وÓجحافاً عليه، فإذا ع( مرة كتب X اuي 

نة مرتy، فكتب إن ?ملك ع(s O الس: ع(ه كتاباً أن هذا الشخص قد ع(، وقد ورد أن ن
انياً جاء إ¨ عمر وقال
 . إ¨ ?مله أال يع( s السنة إال مرة رواه اإلمام أ د

 أعطاه ورقة تثبت أنه ع( حÂ ال يع( من 
ً
ومÂ أخذ العا� منه ع(اً أو نصف ع( من ا�u كتب X حجة بذلك ص�

    .مع( آخر
Íة ا�فروضة تؤخذ من األغنياء وترد Y الفقراء أما ، الزأما أموال ا�سلمy فال ìوز تعش�ها وÓنما Y ا�سلمy الزÍة فقطأما أموال ا�سلمy فال ìوز تعش�ها وÓنما Y ا�سلمy الزÍة فقطأما أموال ا�سلمy فال ìوز تعش�ها وÓنما Y ا�سلمy الزÍة فقطأما أموال ا�سلمy فال ìوز تعش�ها وÓنما Y ا�سلمy الزÍة فقط

 . ا�سلم فإنه ال يع( فال ìب Y ا�سلمs y أموا�م إال الزÍة ا�(وعة

ا® فتهود فهل نقره Y ذلكا® فتهود فهل نقره Y ذلكا® فتهود فهل نقره Y ذلكا® فتهود فهل نقره Y ذلك: و` مسألةمسألةمسألةمسألة



، أو ن، أو ن، أو ن، أو ن


 ؟؟؟؟    أننا لو عقدنا اuمة مع يهودي فتنأننا لو عقدنا اuمة مع يهودي فتنأننا لو عقدنا اuمة مع يهودي فتنأننا لو عقدنا اuمة مع يهودي فتن


ا® أو العكس فإنه ال يقرا® أو العكس فإنه ال يقرا® أو العكس فإنه ال يقرا® أو العكس فإنه ال يقر ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب


، ألنه انتقل إ¨ دين باطل، قد أقر هو ببطالنه، فيشبه ا�رتد، Y ذلكY ذلكY ذلكY ذلك    أنه إذا تهود ا^أنه إذا تهود ا^أنه إذا تهود ا^أنه إذا تهود ا^
ولم يقبل منه إال اإلسالم أو أن يرجع إ¨ دينه األول، أما هذا ا�ين ا�ديد فال يقبل منه، ألنه عندما àن معتنقاً uلك ا�ين 

ن فإما   .أن يسلم أو أن يرجع �ينه األولاألول àن يرى بطالن هذا ا�ين ا�ديد اuي اعتنقه، فال يُمك¶
لكن إذا رفض واستمر Y ، حبس وHُب حÂ يرجع إ¨ دينه أو يُسلم فإن امتنعفإن امتنعفإن امتنعفإن امتنعُهدد وخوف وعنف،  فإذا امتنع من ذلكفإذا امتنع من ذلكفإذا امتنع من ذلكفإذا امتنع من ذلك 

X هديد�وبيخ وا�ب واßعزير وال�وضعه فإنا نبقيه با�بس ويستمر ا. 

انية والعكس وهو ذانية والعكس وهو ذانية والعكس وهو ذانية والعكس وهو ذ���� ؟ ؟ ؟ ؟    هل يقتل من بدل دينه منهل يقتل من بدل دينه منهل يقتل من بدل دينه منهل يقتل من بدل دينه مناإلمام أ د اإلمام أ د اإلمام أ د اإلمام أ د سئل  لكن هل يقتل؟لكن هل يقتل؟لكن هل يقتل؟لكن هل يقتل؟


 ا¸هودية إ¨ ا^ا¸هودية إ¨ ا^ا¸هودية إ¨ ا^ا¸هودية إ¨ ا^

 . للشبهة s قتله، فإن هناك شبهة فهذا دين أهل كتاب وهذا دين أهل كتاب فال يقتل للشبهة s قتله ال،ال،ال،ال،: : : : فقالفقالفقالفقال
لكن إذا انتقل إ¨ دين ا�جوس أو إ¨ دين غ� أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إال اإلسالم أو السيف، وÓن انتقل غ� 

قر، ألن أهل الكتاب أقرب، و�م شبهة كتاب، و�ذا جوز للمسلمy أن يCوجوا بالنساء ال
ُ
كتا� إ¨ دين أهل الكتاب أ

 .ا�حصنات منهم وساغ ^ا أن نأكل من ذباNهم ال§ ذكر عليها اسم اهللا
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////            ////    ����uيُنتقض عهد ا Âمuيُنتقض عهد ا Âمuيُنتقض عهد ا Âمuيُنتقض عهد ا Âم....    
 . إذا أب ا�u بذل ا�زية وامتنع عن دفعها _أ  

َغارأو  _ب   . بل أوصلها مع شخص وقال ليس عندي استعداد أن أمتهن وأدفعها Y سبيل الصَغار، رفض الص¶
 .من ضمان ا^فس وا�ال والعرض وÓقامة ا�دود أو امتنع عن الCام حكم اإلسالم _ج 
 .أو قاتلنا خرج علينا وبدأ Úاربنا سواء منفرداً أو مع أهل ا�رب _د 
ú_  ا�رب مقيماً بهاأو �ق بدار أهل. 

ويصبح هذا الشخص ال عهد X عندنا ألنه صار حرباً ^ا بدخوÌ s Xلة أهل ، فإن هذه األمور ñعل عقد اuمة ينتقض
 . ا�رب، فإذا فعل شيئاً من ذلك انتقض عهده

 .تكب فاحشة اللواطوالعياذ باهللا فجر بمسلمة، و{ذلك لو والعياذ باهللا ار كذلك إذا تعدى Y مسلم بقتل أو زنا_و 
 .أو تعدى بقطع الطريق فأصبح يقطع الطرق Y ا�سلمy_ز 
 ا�ربيy فآواه وأخفاه أو أصبح جاسوساً يرسل أخبارنا للكفار وأهل ا�رب، أو أ6 جاسوس أو عy للم({y والكفار _ح 

د والعهد اuي بيننا وبينه ومبيحٌة �مه وبدأ ينقله من م�ن إ¨ م�ن ويسهل مهمته، فهذه األمور *ها موجبة ^قض العق
Xوما. 

فإنه ينتقض عهده مبا�ًة ويصبح  ،أو كتابه أودين اإلسالم بسوء أو انتقاص �كذلك لو ذكر اهللا عز وجل أو رسوX _ط 
ن أو دين اإلسالم فإ �حربياً، فيتحول من ذ� إ¨ حر�، ألن Hر هذا الشخص يعم حيث يسب اهللا عز وجل أو الرسول 

yره يعم ا�سلمH ، ًنًة �م علينا فيصبح حربيا?Óو{ذا لو �ق بدار ا�رب ألن ا�لحوق بدار ا�رب انضماماً إ¸هم و. 
أما لو خرج لعالج أو ñارة ٍويعود فيب" عهده Y وضعه، ال»م إذا !در ، إذا خرج إ¨ دار ا�رب دون إذننا واستوطنها _ي 

 .اJقاء عندنا ويريد ن
ة أهل دينه وما إ¨ ذلك فإنه ينتقض عهده بالدنا راغباً عنا ال يريد
فال ينتقض عهدهم تبعاً X فال تزر وازرٌة وزر أخرى، فلو �ق هو لوحده  لكن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأوالدهلكن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأوالدهلكن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأوالدهلكن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأوالده

 .بدار العدو وب� أوالده عندنا فعقد اuمة ال يزال صحيحاً �قهم
أ6 وباع اmمر وHب با^اقوس أو قذف مسلماً مثًال أو �ق أو ما إ¨ ذلك فمثل هذه األمور ال ، لكن إن أظهر ا�نكر-

 . ينتقض بها عهده ولكن يقام عليه ا�د
إذا حصل منه بعض األمور تلفظ بكالم غ� مناسب Y مسلم أو شتم و{ذا فإنه يعزر ولكن ال ينتقض عهده بهذا، أو -

لكن لإلمام أن يعزره Y هذه األمور ال§ بدرت منه، ألنه الCم بأح�م اإلسالم وهذا غش s بيعه ال ينتقض عهده و
 .غش وخداع وخيانة وما إ¨ ذلك فيعزر Y هذه األمور، ولكن ال ينتقض عقده وعهده بمثل هذه األمور

ملة أس� ا�رب، فيخ� اإلمام بy فيخ� اإلمام عندها ويعامله معا إذا نقض العقد فإنه Úل دمه، ولو قال تبت وأإذا نقض العقد فإنه Úل دمه، ولو قال تبت وأإذا نقض العقد فإنه Úل دمه، ولو قال تبت وأإذا نقض العقد فإنه Úل دمه، ولو قال تبت وأ6666 تائباً  تائباً  تائباً  تائباً ----
قتله واسfقاقه أو يمن عليه بال عوض أو يفاديه بمال أو بأس� مسلم، فيفعل اإلمام ما يرى فيه األصلح كأس� ا�رب من 

 .اسfقاق ومن القتل ومن ا�فاداة با�ن أو ا�فاداة بمال
 ^ا ألنه ال حرمة s X نفسه، قلنا -

ً
يباح قتله وا�ال تابع �الكه فيكون ماX فيئاً للمسلمy، كذلك ماX يكون حالال

    .ي
ف s مصارف ال�ء
وا�الة هذه، لكن إن أسلم قبل أن نقدر  إن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه Úرم قتلهإن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه Úرم قتلهإن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه Úرم قتلهإن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه Úرم قتله----
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عليه الرق لكن ال يقتله، وبهذا نكون انتهينا عليه فإنه ال يسfق، أما إن أسلم بعد أن وقع s األ� فإن لإلمام أن ìري 
 .من كتاب ا�هاد

 .بعد أن انتهينا من كتاب ا�هاد نكون قد انتهينا من قسم العبادات s الفقه اإلسال�

 ))))TËTËTËTË((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

    أول كتاب s ا�عامالت s الفقه اإلسالأول كتاب s ا�عامالت s الفقه اإلسالأول كتاب s ا�عامالت s الفقه اإلسالأول كتاب s ا�عامالت s الفقه اإلسال���� كتاب اJيع كتاب اJيع كتاب اJيع كتاب اJيع
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   / يع تعريفه وأدلة جوازهJيع التسعة /   /  .اJصور ا. 
U   / يعJبما ينعقد ا.   T   /يع السبعةJوط ا� .    
SSSS            ////    يع تعريفه وأدلة جوازهJيع تعريفه وأدلة جوازهاJيع تعريفه وأدلة جوازهاJيع تعريفه وأدلة جوازهاJا....    

 .Y جوازه العقلالعقلالعقلالعقلوووو    اإلÌاعاإلÌاعاإلÌاعاإلÌاعوووو    السنةالسنةالسنةالسنةوووو    الكتابالكتابالكتابالكتابجائز بإÌاع األمة، قد دل  واJيعواJيعواJيعواJيع
بَا{: قال اهللا تعا¨ من الكتابمن الكتابمن الكتابمن الكتاب َم الر· َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
بَاَوأ َم الر· َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
بَاَوأ َم الر· َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
بَاَوأ َم الر· َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
ٍٍ ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ { :ول اهللا تعا¨ويق ،}َوأ ْن تََراٍضٍ ْن تََراضَ ْن تََراضَ ْن تَُكوَن ñَِاَرةً قققَقْن تََراضَ

َ
 أ

¶
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال

َ
 أ

¶
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال

َ
 أ

¶
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال

َ
 أ

¶
، }إِال

ْشِهُدوا إَِذا َيبَاَفْعتُمْ {: ويقول اهللا تعا¨
َ
ْشِهُدوا إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ
َ
ْشِهُدوا إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ
َ
ْشِهُدوا إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ
َ
 .}َوأ

ٌٌ مسلم إال  مسلم إال  مسلم إال  مسلم إال (، و)إنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراض( :�فيقول الرسول ، فاألحاديث متضافرة Y جواز اJيع من السنةمن السنةمن السنةمن السنة ال Úل مال امرئال Úل مال امرئال Úل مال امرئال Úل مال امرئٌٌ
اJيعان اJيعان اJيعان اJيعان (: �ج من ا�سلم بطيبة نفس فال Y öì بيع وال �اء إال باختيار، ويقول الرسول فالبد أن nر) بطيبة نفسبطيبة نفسبطيبة نفسبطيبة نفس

 .واشfى، وباع الصحابة رضوان اهللا عليهم واشfوا �وباع الرسول  )باmيار ما لم يتفرقاباmيار ما لم يتفرقاباmيار ما لم يتفرقاباmيار ما لم يتفرقا
إ¨ ما s يد صاحبه، وذلك فإن اإلنسان Úتاج ، قد انعقد Y م(وعية اJيع با�ملة، وا�اجة داعيٌة إ¨ ذلك واإلÌاعواإلÌاعواإلÌاعواإلÌاع

الصاحب ال يبذJ! Xاً با�جان، ف� ñويز اJيع حصوٌل لغرضه ودفع �اجته، فيستفيد Z منهم ïا s يد صاحبه Y وجه 
 .الرضا والقبول

ٍٍ وÓعطاء  وÓعطاء  وÓعطاء  وÓعطاء ����ءءءء: واJيع سø بيعاً s اللغةواJيع سø بيعاً s اللغةواJيع سø بيعاً s اللغةواJيع سø بيعاً s اللغة  ....أخذ أخذ أخذ أخذ ����ءءءٍءٍ
، بيعه كتاباً وتأخذ منه نقوداً، تبيعه سيارة وتأخذ منه أرضاً فاJيع تأخذ شيئاً من صاحبك ا�تعاقد معك وتعطيه شيئاً، ت

 .واJائع بائع ومشfي s نفس الوقت، فا6من وا�ثمن يكون فيه تبادل، فهو ثمٌن ومثمن s نفس الوقت
 .وسø بيعاً من اJاع ألن Z واحد من ا�تبايعy يمد باعه لآلخر، يبسط باعه ويمده لآلخر s األخذ والعطاء

ٍٍ مباحة بمثل أحدهما Y ا�أبيد، غ� رباً وقرض مباحة بمثل أحدهما Y ا�أبيد، غ� رباً وقرض مباحة بمثل أحدهما Y ا�أبيد، غ� رباً وقرض مباحة بمثل أحدهما Y ا�أبيد، غ� رباً وقرض :ما اJيع s ال(ع فهوما اJيع s ال(ع فهوما اJيع s ال(ع فهوما اJيع s ال(ع فهوأأأأ  ....مبادلة مال بمال ولو s اuمة، أو منفعةمبادلة مال بمال ولو s اuمة، أو منفعةمبادلة مال بمال ولو s اuمة، أو منفعةمبادلة مال بمال ولو s اuمة، أو منفعٍةٍ
ٍٍ ولو s اuمة  ولو s اuمة  ولو s اuمة  ولو s اuمة فهذا هو اJيع  وصفته كذا، أو يكون معلوماً مسبقاً أو -بعتك هذا ا6وب : مثًال كأن يقولمبادلُة مالمبادلُة مالمبادلُة مالمبادلُة ماٍلٍ

و بعتك هذا ا6وب بع(ة رياالت لكنها مؤجلة تكون s اuمة ف»هما سائغ، بعتك هذا ا6وب بع(ة رياالت، أ -موصوفا
ٍٍ ولو s اuمة ولو s اuمة ولو s اuمة ولو s اuمةف�  و` صور اJيع إحدى صيغ اJيع، فاJيع يتم إما بالصيغة  معاطاةأو ) بعتك(لفظة : بقول مبادلة ُ مالمبادلة ُ مالمبادلة ُ مالمبادلة ُ ماٍلٍ

 . القو¸ة أو بمعاطاة ف»هما يصبح اJيع فيه الزما
ال�ب فإنه ال يباح : مثل، ، ^ُخرج ا�نفعة الغ� مباحةمباحة ا^فع بال حاجةمباحة ا^فع بال حاجةمباحة ا^فع بال حاجةمباحة ا^فع بال حاجةأن يكون ا�ال عyٌ وا�ال عyٌ مباحة، البد 

 . بيعه مثل *ب الصيد، وÃب الزراعة وÃب ا�راسة، فإنه ال يباح بيعه إال �اجه، وال يباح استخدام ال�ب إال للحاجة
ٍٍ مباحة مطلقا مباحة مطلقا مباحة مطلقا مباحة مطلقا ٍٍ ولو باuمة أو منفعة ولو باuمة أو منفعة ولو باuمة أو منفعة ولو باuمة أو منفعٍةٍ ا�مر، كأن يقول شخص مثًال X طريق Y شارع ويريد أن يدخل Y : مثل فمبادلة ُ مالفمبادلة ُ مالفمبادلة ُ مالفمبادلة ُ ماٍلٍ

بعÑ منفعة ا�رور مع هذا ا�مر اuي s أرضك ألخرج إ¨ الشارع اآلخر أو الطريق : فيقول لآلخر، الشارع اآلخر اmل�
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 Y حقيقتها، ألن اإلجارة ليست s أبيد ف� بيع�ا Y نتà اآلخر، فهذه ا�نفعة إذا Y أبيد ` منفعة لكن ليست�ا
 . ا�أبيد

أو متعلق ا�بادلة أي  بمثل أحدهمابمثل أحدهمابمثل أحدهمابمثل أحدهماكمن مر s دار أحدهم أو غ�ها كبقعة �فر بc، فأشfي هذه اJقعة ألحفر بcاً فيها 
 . بمال أو منفعة مباحة

 ندنا تسع صور فنبادل بy هذه األشياء فتصبح عمنفعة، منفعة، منفعة، منفعة،  /   ديندينديندين /   عyعyعyعy: فعندنا صور اJيع تسعة/   /

• yبع yعyبع yعyبع yعyبع yكتاب بريال، كتاب بقلم، قلم بمسطرة: مثل ع . 
 . أبيعك كتاباً بع(ة مؤجلة، هذا دين: مثل أن يقول عy بدينعy بدينعy بدينعy بدين •

أبيعك هذا ا6وب بعلو اJيت ألضع عليه بنياناً مثًال و¦وه، أو تأذن � بهذا الطريق Y : مثل أن يقول عy بمنفعةعy بمنفعةعy بمنفعةعy بمنفعة •
 .بمنفعة ا�رور بأرضك أو ïركا�وام، أبيعك هذا الكتاب 

• yدين بعyدين بعyدين بعyدين بع. 

 . دين بمنفعهدين بمنفعهدين بمنفعهدين بمنفعه •

حÂ اليدخل بقضية  البد من �ط، فيشfطون فيه ا�لول وا�قابض قبل ا�فرقلكن إذا àن دين بدين  دين بديندين بديندين بديندين بدين •
 . الربا

• yمنفعة بعyمنفعة بعyمنفعة بعyمنفعة بع. 

 . منفعة بدينمنفعة بدينمنفعة بدينمنفعة بدين •

رك، أأذن لك با�رور من أمام بي§ Y أن أأذن لك أن تمر بأر� Y أن تعطيÑ علو دارك تنفعÑ بعلو دا منفعة بمنفعةمنفعة بمنفعةمنفعة بمنفعةمنفعة بمنفعة •
فهذه منفعة بمنفعة، تأذن � ïر s دارك بممر عندي منفعة بمنفعة، فهذه ، تعطيÑ هذه اJقعة ألحفر بها بcاً ألنتفع بذلك

 .تسع صور للبيع

 .وقلنا بأنه بالنسبة لتين بدين البد من ا�لول وا�قابض قبل ا�فرق
عريف إلخراج إجارة، فاإلجارة ليست Y سبيل ا�أبيد ولكنها مؤقتة بوقت، فإذا انتù ذلك الوقت با� Y ا�أبيدY ا�أبيدY ا�أبيدY ا�أبيدقول 

انتهت، اإلجارة بيع منفعة لكنها مؤقتة، أأجرك داري ع( سنy، أما اJيع فإنه Y ا�أبيد، بعتك هذه ا�ار بمائة ألف 
 .اجه أو طرده من هذه ا�ارخالص ملكها، سنة سنتy ثالث ع( ع(ين سنة ال يستطيع إخر

قد انتقلت ملكيتها من اJائع للمشfي 	الف اإلجارة، فإنه يدفع ع( سنوات إذا انتهت الع( سنوات تعود العy �الكها 
çاألص. 

َم ال{: فال يسميان بيعا وÓن وجدت فيهما مبادلة، قال اهللا تعا¨ غ� رباً وقرضغ� رباً وقرضغ� رباً وقرضغ� رباً وقرض َيَْع وََحر¶
ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
َم الَوأ َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
َم الَوأ َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
َم الَوأ َيَْع وََحر¶

ْ
Jَحل¶ اهللا¶ُ ا

َ
بَاَوأ بَار· بَار· بَار· فاهللا عز وجل قد رد  ،}ر·

بَا{قول ا�({y �ا اعfضوا Y أح�م اهللا عز وجل s �عه فقالوا  َيُْع ِمثُْل الر·
ْ
Jبَا¶َما ا َيُْع ِمثُْل الر·
ْ
Jبَا¶َما ا َيُْع ِمثُْل الر·
ْ
Jبَا¶َما ا َيُْع ِمثُْل الر·
ْ
Jغغغغ¶َما ا أي نظ�ه، مع علمهم بتفريق اهللا  }إِإِإِإِ

 َكَما فَ {بy اJيع والربا حكماً، وأخö اهللا عز وجل أن اuين يتعاملون بالربا 
¶
 َفُقوُموَن إِال

َ
 َكَما فَ ال

¶
 َفُقوُموَن إِال

َ
 َكَما فَ ال

¶
 َفُقوُموَن إِال

َ
 َكَما فَ ال

¶
 َفُقوُموَن إِال

َ
يَْطاُن ِمَن ال ِي َفتََخب¶ُطُه الش¶

¶
uيَْطاُن ِمَن ُقوُم ا ِي َفتََخب¶ُطُه الش¶
¶

uيَْطاُن ِمَن ُقوُم ا ِي َفتََخب¶ُطُه الش¶
¶

uيَْطاُن ِمَن ُقوُم ا ِي َفتََخب¶ُطُه الش¶
¶

uُقوُم ا
َمّس 

ْ
َمّس ال
ْ
َمّس ال
ْ
َمّس ال
ْ
 }ال

ا�قصود األعظم فيه اإلنفاق، و�ذا قرض مرتy كصدقة مرة، والغرض من اإلقراض هو انتفاع ذلك الرجل، أنت  والقرضوالقرضوالقرضوالقرض
غرض هو أن أقرضته هذا ا�ال Y أن يعيده إ¸ك بعد ذلك، فهدفك منه ليس معاوضة من يعيد لك بدل ما أخذ، وÓنما ال

تنفعه بالقرض اuي أسديته إ¸ه، 	الف اJيع فإن فيه مصلحة وفيه فائدة وتغليب الربح، فأنت بعته كذا بكذا من أجل 
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 . ا�بادلة وأنك متشوف �ا s يده
    UUUU            ////    يع؟Jيع؟بم ينعقد اJيع؟بم ينعقد اJيع؟بم ينعقد اJبم ينعقد ا    

 .كذلك الفعليةكذلك الفعليةكذلك الفعليةكذلك الفعليةوبالصيغة القو¸ة بالصيغة القو¸ة بالصيغة القو¸ة بالصيغة القو¸ة : ينعقد اJيع بأحد أمرين
 .باإلìاب والقبولباإلìاب والقبولباإلìاب والقبولباإلìاب والقبولن تكو: للصيللصيللصيللصيغغغغ القو¸ة القو¸ة القو¸ة القو¸ةفبالنسبة 

فيقول اJائع بعتك هذا الكتاب بع(ة رياالت، ويقول ا�شfي اشfيته أو قبلت، فهذا صيغة قو¸ة، فينعقد اJيع بهذه 
بعÑ هذا الكتاب بع(ة، فقال اJائع : كأن يقول ا�شfي القبول تقدم Y اإلìاب،، لكن لو تقدمت الصيغة هنا، الصيغة
 .اإلìاب Y القبول، والقبول تقدم، فيصح أيضا اJيع هنا ال حرج s هذافتأخر هنا ، بعتك

بعÑ إياه، فلو قال بعتك إياه بكذا وقال ا�شfي : أو قال اآلخر، ابتعه مÑ بع(ة رياالت: كذلك لو قال اJائع للمشfي-
 .اشfيته تم اJيع

بعتك إياه فهنا الصيغة : أتبيعÑ إياه بع(ة رياالت، فقال اJائع ولو قال بعÑ هذا الكتاب بع(ة رياالت فهذا أمر، ولو قال-
بعÑ هذا بعÑ هذا بعÑ هذا بعÑ هذا     إ¨ أن الصيغة لم تكتمل، فالبد أن يأ¼ بعده اإلìاب، فهو هنا �رد يستفهم أو يأمر -فانتبه هنا-، لم تكتمل

 .، فهو أمرك بأن تبيع هذا الكتاب بع(ةالكتاب بع(ةالكتاب بع(ةالكتاب بع(ةالكتاب بع(ة
 .بعتك إياه بع(ة، فهذه الصيغة نعم: بلت هذا الكتاب أو اشfيته منك بع(ة فقال اJائعابتعت هذا الكتاب أو ق: فلو قال-

أو Y سبيل ا�مÑ فال  -¸تك تبيعÑ هذا الكتاب بع(ة-أتبيعÑ هذا الكتاب؟ Y سبيل االستفهام أو تم« : لكن لو قال
صيغة قبول منه، لكن ) بعÑ(ع Y هذا، ألن قوX لزم اJي، يصح، لكن لو قال بعÑ هذا الكتاب بع(ة فقلت قد فعلت

Ñفهذا تم ،Ñأو ¸تك تبيع Ñ؟ أو لعلك تبيعÑأتبيع. 
فلو قال بعتك هذا ، إذاً نقول أن اJيع يصح بالصيغة القو¸ة باإلìاب والقبول ولو تقدم القبول Y اإلìاب فال حرج

 .بعتك إياه صح اJيع: منك هذا الكتاب بع(ة فقال اJائعقبلُت صح، أو قال اشfيت : الكتاب بع(ة فقال اآلخر
 ما مما مما مما م////اته ما صفاته مانعته ما كذا؟اته ما صفاته مانعته ما كذا؟اته ما صفاته مانعته ما كذا؟اته ما صفاته مانعته ما كذا؟القبول يصح مfا@ عن لفظة اإلìاب، فلو قال بعتك هذا الكتاب بع(ة ثم بدأ يسأل -

وما إ¨  وضع إطاراتها؟وضع إطاراتها؟وضع إطاراتها؟وضع إطاراتها؟    ما صفة هذه السيارة، ما موديلها، ما صفة هذه السيارة، ما موديلها، ما صفة هذه السيارة، ما موديلها، ما صفة هذه السيارة، ما موديلها، ككككم مدة استخدامك �ا؟ م مدة استخدامك �ا؟ م مدة استخدامك �ا؟ م مدة استخدامك �ا؟ ككككم سارت؟ مام سارت؟ مام سارت؟ مام سارت؟ مافبدأ اJائع يبy ا�/ات، 
 .قبلت صح، ولزم اJيع وا�الة تلك: ذلك، يسأل أسئلة مرتبطة ثم بعد ذلك قال

: يعÑ تكلم وقال، لكن انشغل بعد اإلìاب �ديث من
ف عن اJيع ثم بعد ذلك أوجب، فال، âتاج إ¨ إìاب آخر
مÂ تأتينا؟ مÂ مÂ تأتينا؟ مÂ مÂ تأتينا؟ مÂ مÂ تأتينا؟ مÂ قة X بالسيارة وانشغل عنها وâدث فبدؤوا يتحدثون بأمر آخر ال عال، بعتك هذه السيارة بثالثy ألف

البد أن ìدد اإلìاب، إن àنوا يريدون تصحيح اJيع فال بد ، ال: ثم بعد ذلك قال قبلت نقولنأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ نأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ نأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ نأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ 
 .قبلت: فيقول اآلخر، بعتك السيارة بثالثy ألفاً : أن ìدد اإلìاب، ويقول

بعتك السيارة بثالثy ألفاً ثم ذهب إ¨ بيته ثم اتصل : اً أو انق� ا�جلس قبل القبول بطل، قالإذا تشاغل بما يقطعه عرف-
قبلت بيعك � : قبلت ماذا ؟ قال: قد قبلت، قال: قبلت،ال، نقول هذا البد من إìاب آخر، إذا قال: عليك هاتفياً وقال

 .مرة أخرى بعتك إياها، هاهنا جدد العقد: قال، بالسيارة بثالثy ألفاً 
اJيع يصح بكل ما اJيع يصح بكل ما اJيع يصح بكل ما اJيع يصح بكل ما : ": ": ": "اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا هذا اJاب ±ماً جيداً فاختار اختياراً جيداً ر ه اهللا فقال


 ر ه اهللا وأحال ذلك إ¨ عرف ا^اس و?داتهم، ولم يتعبد  ر ه اهللا وأحال ذلك إ¨ عرف ا^اس و?داتهم، ولم يتعبد  ر ه اهللا وأحال ذلك إ¨ عرف ا^اس و?داتهم، ولم يتعبد  ر ه اهللا وأحال ذلك إ¨ عرف ا^اس و?داتهم، ولم يتعبد " من متعاقد ومfامن متعاقد ومfامن متعاقد ومfامن متعاقد ومfا@@@@ من قول وفعل من قول وفعل من قول وفعل من قول وفعل، ، ، ، عده ا^اس بيعاعده ا^اس بيعاعده ا^اس بيعاعده ا^اس بيعا


فاختفاختفاختفاخت

فففف


ٍٍ معينة أو ت معينة أو ت معينة أو ت معينة أو ت ٍٍ معينة وهذا هو الصحيح معينة وهذا هو الصحيح معينة وهذا هو الصحيح معينة وهذا هو الصحيح    بصيغةبصيغةبصيغةبصيغٍةٍ  ....معy أو عبارةمعy أو عبارةمعy أو عبارةمعy أو عبارةٍٍ
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  الصيغة الفعليةالصيغة الفعليةالصيغة الفعليةالصيغة الفعلية
و` الصيغ الفعلية، وأغلب اJيا?ت وباuات األمور اليس�ة وذات األثمان القليلة تتم بمعاطاة  با�عاطاةبا�عاطاةبا�عاطاةبا�عاطاةأيضاً ينعقد اJيع 

ت ا6من الغا�، أما بياعة ا^اس الصيغ القو¸ة بالغالب تكون للعقود الكب�ة والعقود ذاأكc من الصيغة القو¸ة، ، حقيقةً 
 .، كأن يأ¼ ا�شfي للخباز فيجده، فيضع الريال، ويأخذ خdة وnرجا�تكررة يومياً أغلبها تتم با�عاطاة

ويأ¼ إ¨ اJقالة ويدخل إ¸ها ثم ينت� ما شاء وبعضها أسعارها مسجلة أو يعرفها مسبقاً هو واJائع، فيأخذ مثًال ما احتاج 
ñسة رياالت، ثم إ¸ه وÐ ،ع(ين ريال وأ?د إ¸ه ثالثة رياالت X ك ودفعها �ا، دفعöع ا6من وأخÌ ائعJعها، أو اÌ ده

 .يذهب فهذا معاطاة، لم يقل هذا بعت ولم يقل هذا اشfيت، وهذا اJيع الصحيح، ليس فيه إش�ل
دون أن يقول بعتك، أو يقول اJائع خذ هذا ، طيه ما يرضيهيقول أعطيÑ بهذا خdاً فيع: فينعقد اJيع بالصيغة الفعلية مثل

 ويذهب، حÂ أحياناً يكون الشخص غ� ، بدرهم فيأخذ ا�شfي
ً
أو أحياناً يأ¼ بعضهم إ¨ اmباز فيأخذ خdه ويضع رياال

 .موجود، فال حرج بهذا واJيع يتم
 
ً
وأ6 شخص لٌص وأخذه فليس من ضمان اJائع  لكن إن ضاع ا6من فهو من ضمان ا�شfي، لو أ6 شخص ووضع رياال

 .وÓنما هو من ضمان ا�شfي، فعليه أن يسلمه لصاحبه
 .فتقوم ا�عاطاة هنا مقام اإلìاب والقبول لتاللة Y الرضا لعدم ا�عبد بلفظة معينة

يتك لك كذا ويقول قبلت كذلك ا�بة والصدقة فإنها تتم بمثل هذا، فيدفع الصدقة وال يقول تصدقت عليك بهذا أو أهد
خذ هذا العطر فإ® رأيتك âب هذا ا^وع من العطر خذه، فأخذه اآلخر : ا�دية، فإذا أعطاه عطراً وأخذه ود? X قال

 .فتتم ا�دية بهذا الش�، وقبضه، أو أرسله برسالة فقبله
 هذا هو ا�ذهب،هذا هو ا�ذهب،هذا هو ا�ذهب،هذا هو ا�ذهب،ال ال(اء فال حرج s هذا، أيضاً ال بأس عند ا�ساومة وقبل اإلìاب والقبول أن يتذوق اإلنسان ا�بيع ح

وظاهر ±م األصحاب أنه حÂ لو لم يسـتأذنه، يتذوق دون أن يستأذن صاحبه ويقول تأذن � أن أتذوق، ويقول العلماء 
 هذا �ء يس� وجرت، �ريان العادة بمثل هذا، جرت العادة s بعض األشياء Úتاج إ¨ تذوق، فيتذوق حÂ لو لم يستأذن

 .?دة ا^اس أنهم يتذوقون بعض األشياء ال§ يشfونها فال حرج s ذلك �ريان العادة s ذلك
TTTT            //// ط العلماء للبيعfط العلماء للبيع إشfط العلماء للبيع إشfط العلماء للبيع إشfوط�وط�وط�وط]]]]            سبعةسبعةسبعةسبعة[[[[إش� : : : :    

�يث تكره Y اJيع  ا�كرها�كرها�كرها�كره، فال بد من الرضا بy ا�تعاقدين فال يصح اJيع من الfاالfاالfاالfا���� بy ا�تعاقدين بy ا�تعاقدين بy ا�تعاقدين بy ا�تعاقدين ////            ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول
بعتك âت تهديد السالح هذا : أنت قد أشهرت عليه مسدساً بعÑ سيارتك بثالثy أو أربعy ألف وقالفتقول بعÑ و

ْن { :ويقول اهللا عز وجل) إنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراضإنما اJيع عن تراض(: �لقوX ، مكره من غ� حقاJيع غ� صحيح فال يصح اJيع من 
َ
ْن إِال أ
َ
ْن إِال أ
َ
ْن إِال أ
َ
إِال أ

ٍٍ ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ْن تََراٍضٍ ْن تََراضَ ْن تََراضَ  .فال بد أن يكون اJيع يتم عن طريق الfاض، أن تطيب ا^فس بها فبطيب نفس، ال بد} تَُكوَن ñَِاَرةً تَُكوَن ñَِاَرةً تَُكوَن ñَِاَرةً تَُكوَن ñَِاَرةً قققَقْن تََراضَ
إال إن أكره با�ق، كأن يكرهه ا�اكم Y بيع ماY X شخص مثال غريم، !رم للناس عليه ديون وا�اكم يريد أن 

�ق، فال»م Y اإلكراه يبيع عليه أو أناس رهنوا ذلك ال�ء فرفض بيعه، فا�اكم يلزمه وöìه Y بيعه فهذا �ق إكراه 
ألنه  ل عليه �ق و له Y اJيع وأكرهه Y اJيع �ق، ، فإن أكرهه ا�اكم Y بيع ماX لوفاء دينه يصح هنا، بغ� حق

يع يع يع يع إنما اJإنما اJإنما اJإنما اJ(: أما ماعدا ذلك فال ìوز بيع ا�سلم أو �ائه Y سبيل اإلكراه، لألدلة ال§ ذكرت، فهذا اJيع سائغ وال بأس به
ٍٍ ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ  ِمنُْكمْ { ،)عن تراضعن تراضعن تراضعن تراض ْن تََراٍضٍ ْن تََراضَ ْن تََراضَ ْن تَُكوَن ñَِاَرةً قققَقْن تََراضَ

َ
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال أ
َ
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال أ
َ
ْن تَُكوَن ñَِاَرةً إِال أ
َ
 .هذا هو ال(ط األول فال بد فيه من الرضا بy ا�تبايعy }إِال أ
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    ))))TãTãTãTã((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

 .تتمة �وط اJيع، إ¨ ال(ط الرابع -
 .نوةويندرج âتها اJيع ا�حرم، وحكم بيع ا�صحف، وحكم األرا� ال§ نزعت ع

SSSS            ////    يعJيعتتمة �وط اJيعتتمة �وط اJيعتتمة �وط اJتتمة �وط ا    
حًرا  -، حراً م�فا رشيًدا، بأن يكون اJائع وا�شfي أن يكون العاقد سواء اJائع وا�شfي جائز ا�
ف ////            ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®

ألنه قد يß نفسه، وقد يشfي شيئا ، غ� عبد، م�فاً أي بالغ ?قل، رشيداً فال يصح ت
ف صÏ وسفيه بغ� إذن الو*
الو* Úتاط �صلحة ، فإن أذن الو* صح اJيع، ا مرتفعا وقد يبيع سلعة بسعر غ� مناسب فال يصح اJيع إال بإذن الو*!¸

َتَاIَIII َ َ َ {السفيه والصÏ لقوX تعا¨ 
ْ
 ا¸

ْ
َتَاَواْنتَلُوا

ْ
 ا¸

ْ
َتَاَواْنتَلُوا

ْ
 ا¸

ْ
َتَاَواْنتَلُوا

ْ
 ا¸

ْ
واالبتالء إنما يتحقق بتفويضه s اJيع وال(اء أي اختöوهم، فيتحقق ذلك  }َواْنتَلُوا

Y الو* أن يأذن بغ� مصلحة، لكن يأذن X لý يمرنه من اJيع وال(اء حÂ يعتاد ا�جارة،  باJيع وال(اء، وÚرم
 . ¸تمكن بعد فك الوالية من ا�
ف بماX وا�تاجرة به وتنميته

راض �اء أغ، الصÏ والسفيه والعبد يصح ت
فه s ال�ء اليس� ك(اء خd" و ينفذ ت
فهما s ال�ء اليس� بال إذن"
، يس�ة جداً من بقالة و¦وها، فهذا ال بأس به، مثله جرت العادة بأن ا^اس يبعثون صبيانهم ليشfوا مثل هذه األشياء

رياالت هذا ال بأس به ألن الصÏ يمكن يشfي وو¸ه قد أذن X، وجرى عرف  Ë-S0أشياء يس�ة جدا ال تتجاوز قيمتها 
fونها بدون إذن و¸هما^اس بأن مثل هذه األمور الصبيان يش ،X ا�راهم وقال X الغالب هو قد دفع s *ي : بل إن الوfاش

 .وأخöه بقيمتها، فال بأس بذلك! كذا اشfي كذا 
كذلك العبد يصح ت
فه بإذن سيده، إذا أذن السيد لعبده بأن يبيع ويشfي نفذ ت
ف العبد، بل إن بعضهم أجود بكث� 

 .ء وا�جارة، إذن فالبد ال(ط ا6ا® أن يكون Z من ا�تعاقدين جائز ا�
فمن سيده s اJيع وال(ا
ليست Y سبيل االضطرار  """"مباحة ا^فع من غ� حاجةمباحة ا^فع من غ� حاجةمباحة ا^فع من غ� حاجةمباحة ا^فع من غ� حاجة""""أن تكون العy ا�عقود عليها أو Y منفعتها  ////            ال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الث

	الف "هنا، ال يدخل s هذا القيد،  فمثل ال�ب Úُتاج إ¨ Úرث الزرع وا�راسة والصيد فهذا ال عالقة X، وا�اجة
ألنه إنما يباح Y----     s ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهبY ا�ذهب----كذلك 	الف جت ا�يتة ولو مدبو! " ال�ب ألنه إنما يقت« للصيد أو ا�رث أو ماشية

ما Y ا¸ابس، واختار شيخ اإلسالم أنه يطهر با�باغ و�ذا ìوز بيعه عند Ìاه� أهل العلم وهذا اuي اختاره ابن تيمية، أ
 .ا�ذهب فإنهم يقولون جت ا�يتة ولو مدبو! ال يباح ألنه إنما يباح s ا¸ابس

و{دودة ، والعy هنا مقابل ا�نفعة، فتتناول ما s اuمة Jàغل وا�مار، ألن ا^اس يتبايعون ذلك Z s ع
 من غ� نك�
رِه ألنه ي ْdِرج منه، و{ـn ا�آل، دودة القز تنتج ا�رير وبزره فإنها تكون بعد القز ألنه حيوان طاهر يقت« �ا s نتفع به

ذلك تتحول إ¨ ح(ة àملة فيجوز بيعه �ا يكون إ¸ه s ا�آل، سيكون با�آل ح(ة تنتج حريراً فيجوز �اؤها، فإذاً أن 
وا�ود كدودة القز Z هذه يباح تكون العy ا�عقود عليها مباحة ا^فع من غ� حاجة Jàغال وا�م� واإلبل والسيارات 

وÍلفيل وسباع اJهائم ال§ تصلح للصيد àلفهد والصقر ألنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إال ال�ب ، نفعها من غ� حاجة
 .فال يصح بيعه

 اJيع ا�حرماJيع ا�حرماJيع ا�حرماJيع ا�حرم
�بببب( �ال�ب ال يصح بيعه ألن الرسول ��� �ال�ب ال يُباح، الرسول متفق عليه، و�ذا قيل من غ� حاجة، ف) نù عن ثمن النù عن ثمن النù عن ثمن النù عن ثمن ال
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 .نù عنه قال ثمن ال�ب خبيث
 . ألن منفعتها �رمة ليست مباحة آلة اللهوو{ذلك ال يباح بيع -
ال ìوز بيعه ألنه �رم �به، ولو àن ا�بيع عليهم ذميy، ال ìوز أن تباع ال يصح بيع آلة اللهو و{ذلك  اmمركذلك -

اهللا عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، و�ال Úصل الوعيد الشديد اuي حصل ÑJ اmمر حÂ وال Y اuميy، ألن 
ٌٌ    {إ�ائيل ألن اهللا ذمهم، فقد ذمهم حy قالوا  ي·yَ َسِبيٌلٌ م·

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
ي·yَ َسِبيلل م·

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
ي·yَ َسِبيلل م·

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
ي·yَ َسِبيلل م·

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
ف�نوا يرابون مع العرب فيقولون فقط الربا  }ل

م· {�رم ضد ا¸هود أما العرب فـ
ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
م· ل

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
م· ل

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
م· ل

ُ
يَْس َعلَيْنَا sِ األ

َ
ٌٌ    ل �ذا ُذّموا s القرآن فال يكون ال�ء �رم بيعه Y  }ي·yَ َسِبيلي·yَ َسِبيلي·yَ َسِبيلي·yَ َسِبيٌلٌ

yميuا Y ثم يأ¼ يبيعه ،yا�سلم. 
ال ìوز بيعها، ألنه ال نفع فيها، إال إن àن يستفاد منها وينتفع  ا�(ات màنافس وا�عالن وال
اص� و¦وهاكذلك -

توضع Y السنارة لصيد السمك، و¦و ذلك فهذه ال بأس بأن تباع ألن هذا فيه  منها، مثل علق �ّص ا�م، وا�يدان ال§
 . نفع

    ::::حكم بيع ا�صحفحكم بيع ا�صحفحكم بيع ا�صحفحكم بيع ا�صحف
    هل ìوز بيعه أو ال ìوز؟هل ìوز بيعه أو ال ìوز؟هل ìوز بيعه أو ال ìوز؟هل ìوز بيعه أو ال ìوز؟اُختلف s بيعه، ا�صحف  _

ذكر ذلك ابن مفلح s ا�بدع، وذكر أن األشهر s ا�صحف Y ا�ذهب أنه ال ìوز بيعه،  ال يصح بيعهال يصح بيعهال يصح بيعهال يصح بيعهعندنا أنه  فا�ذهبفا�ذهبفا�ذهبفا�ذهب
وألن " " " " وددت أن األيدي تُقطع s بيعهاوددت أن األيدي تُقطع s بيعهاوددت أن األيدي تُقطع s بيعهاوددت أن األيدي تُقطع s بيعها""""ويقول ابن عمر ر� اهللا عنه  """"ال نعلم s بيع ا�صحف رخصةال نعلم s بيع ا�صحف رخصةال نعلم s بيع ا�صحف رخصةال نعلم s بيع ا�صحف رخصة"""": يقول اإلمام أ د

X ابن  و{رههو{رههو{رههو{رهه """"ال تبيعوا ا�صاحفال تبيعوا ا�صاحفال تبيعوا ا�صاحفال تبيعوا ا�صاحف"""": فلهذا منعوا، وورد عن عمر ر� اهللا عنه أنه قال، تعظيمه واجب و¯ بيعه ابتذال
 .مسعود وجابر وغ�هما
 . ا�أكيد عليه يدل Y إباحة بيع كتب العلمو�صيص ا�صحف ب

أما �اؤه من ، ، وÓنما ا�حرم بيعه Y ال�فرمن جوز بيعه وقال ال بأس وال حرج s بيعه وأنه ال Úرم بيعهمن جوز بيعه وقال ال بأس وال حرج s بيعه وأنه ال Úرم بيعهمن جوز بيعه وقال ال بأس وال حرج s بيعه وأنه ال Úرم بيعهمن جوز بيعه وقال ال بأس وال حرج s بيعه وأنه ال Úرم بيعه ومن العلماءومن العلماءومن العلماءومن العلماء
ه ال بأس ب(ط فإذا اُشfي إلنقاذه فإن، �ا فيه من �ليصه من أذى ا�({y خشية أن يبتذل s أيديهم واجبواجبواجبواجبال�فر فإنه 

 ùنقيح وا�نت�يه إلنقاذه منه، ومفهوم اfملك ال�فر فإنه يش s يع ب(ط استنقاذه، لو دخلJتنقيح -استنقاذه، يكون ا
 .وأنه ال يكره بيعه، أنه يصح بيعه �سلم -ا�شبع، وا�نتù منتù اإلرادات

ن من غ� كراهة، واتفقوا Y جواز �ائه وÓنما اmالف s كرهه اإلمام أ د وحده، وأجاز بيعه اJاقو: "يقول ابن هب�ة
 .أي s بيعه و�ائه" العمل عليه من سائر األقطار من غ� نك�: "وقال" بيعه

ويتوجه s ويتوجه s ويتوجه s ويتوجه s """": لّما ذكره الشيخ وا�نافع ا�ينية من العلم و¦وه قالوووو" " " " عليه العمل وال يسع ا^اس غ�هعليه العمل وال يسع ا^اس غ�هعليه العمل وال يسع ا^اس غ�هعليه العمل وال يسع ا^اس غ�ه"""": قال s تصحيح الفروع
Xهذا وأمثاXهذا وأمثاXهذا وأمثاXوز �اجة    هذا وأمثاì وز �اجةأنهì وز �اجةأنهì وز �اجةأنهì ا�نافع،  """"أنه s تاج وغ�ه كما فرق� yاألعيان ب s عليل، فينب� أن يُفرق�ا s لرواية ا�ذكورةà

، أما Y ال�فر فـال فإذا وقع s يد àفر تعy استنقاذه و�اؤه منه حÂ ال يمتهن، وألن فا�مهور Y جواز بيعه Y مسلمفا�مهور Y جواز بيعه Y مسلمفا�مهور Y جواز بيعه Y مسلمفا�مهور Y جواز بيعه Y مسلم
 !! كيف يب" s يد àفر؟ا�صحف ال يمسه إال ا�طهرون ف

حرم اmمر حرم اmمر حرم اmمر حرم اmمر (أيضا، وأل� داود  وا�mيروفيه  )إن اهللا حرم بيع ا�يتة واmمر واألصنامإن اهللا حرم بيع ا�يتة واmمر واألصنامإن اهللا حرم بيع ا�يتة واmمر واألصنامإن اهللا حرم بيع ا�يتة واmمر واألصنام( �ال يصح بيعها لقول الرسول  ا�يتة _
 ).إن اهللا إذا حرم شيإن اهللا إذا حرم شيإن اهللا إذا حرم شيإن اهللا إذا حرم شيئئئئا حرم ثمنها حرم ثمنها حرم ثمنها حرم ثمنه(فا�يتة ال ìوز بيعها  ))))وثمنها، وحرم ا�يتة وثمنها، وحرم ا�mير وثمنهوثمنها، وحرم ا�يتة وثمنها، وحرم ا�mير وثمنهوثمنها، وحرم ا�يتة وثمنها، وحرم ا�mير وثمنهوثمنها، وحرم ا�يتة وثمنها، وحرم ا�mير وثمنه

أحلت ^ا أحلت ^ا أحلت ^ا أحلت ^ا (: أباح ^ا أكلهما، فيباح أكل السمك وا�راد كما s ا�ديث �ألن ا^Ï  ا�يتة السمك وا�رادا�يتة السمك وا�رادا�يتة السمك وا�رادا�يتة السمك وا�راديستث« من 
فالسمك ا�وت وا�راد ìوز أكلهما ميتا، فمادام  )ميتتان ودمان، ا�مان الكبد والطحال، وأما ا�يتتان فالسمك وا�رادميتتان ودمان، ا�مان الكبد والطحال، وأما ا�يتتان فالسمك وا�رادميتتان ودمان، ا�مان الكبد والطحال، وأما ا�يتتان فالسمك وا�رادميتتان ودمان، ا�مان الكبد والطحال، وأما ا�يتتان فالسمك وا�راد
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 . ìوز أكلهما وهما ميتان فيجوز بيعهما
وهو عذرة ا�يوانات ا^جسة والب(، فال�جy ا^جس Úرم بيعه  ال�جy ا^جسلم هذا فقد منع العلماء بيع ـ إذا عُ 

 .الزبَلالزبَلالزبَلالزبَل، وهو مذهب ا�مهورمذهب ا�مهورمذهب ا�مهورمذهب ا�مهورألن حكمه حكم ا�يتة، وâريم بيعه هو 
 !"!"!"!"يقال �رمة اJيع؟يقال �رمة اJيع؟يقال �رمة اJيع؟يقال �رمة اJيع؟ìوز بيع الìوز بيع الìوز بيع الìوز بيع ال����جy ا^جس، وأهل األمصار يتبايعونه من غ� نك� فلماذا جy ا^جس، وأهل األمصار يتبايعونه من غ� نك� فلماذا جy ا^جس، وأهل األمصار يتبايعونه من غ� نك� فلماذا جy ا^جس، وأهل األمصار يتبايعونه من غ� نك� فلماذا """": ر ه اهللا أبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةأبو حنيفةوقال 

 .واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز االنتفاع با^جاسات
يسمدون به Êيلهم وثمارهم  السمادالسمادالسمادالسمادفال بأس ببيعه، وال زال ا^اس يتبايعون ال�جy الطاهر  لل�جy الطاهرأّما بالنسبة 

واإلبل واJقر وا�جاج ال بأس بذلك، هذه  وأشجارهم ومزارعهم فال بأس ببيع ال�جy الطاهر، عذرة الغنم وعذرة اmيل
 .�جy ا�يوان الطاهر طاهرطاهرة، 

ولألمر بإراقة اmمر، �ا " إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه: "قال �لقول الرسول  ا�تنجسةا�تنجسةا�تنجسةا�تنجسةوال  ا^جسةا^جسةا^جسةا^جسةاألدهان وال ìوز بيع  _
 .حرم اmمر لم يبح بيعه أمر بإراقته

بهذه األدهان ا�تنجسة s غ� ا�ساجد Y وجه ال تتعدى Ôاسته، àالنتفاع 4ت  االستصباحاالستصباحاالستصباحاالستصباحلكن جوز أهل العلم -
، فيباح االستصباح بها s غ� ا�ساجد، ألن ا�تطاير من ال�اج 

إذا àن الزيت Ôسا فتتطاير s أرض -ا�يتة مدبو!ً
�ساجد، وأباح العلماء االستصباح باألدهان أما s الطرقات و¯ ا�نازل فال حرج أنه ليس �ا حرمة ا -ا�سجد فينجسه

 .أما بيعها فال ìوز بيعها، لكن إذا àنت Ôسة فال يبعها لكن يستصبح بها s غ� ا�سجدا�تنجسة s غ� ا�سجد، 
طبية فلهذا ال سم األفاÉ، أما السموم ا^باتية فإنها تستخدم s العقاق� ال السم ا�يوا®أو ، السم القاتلكذلك ال ìوز بيع _

بأس، كذلك سم األفاÉ إذا ثبت أنه ربما استخدم s العقاق� الطبية وأن األشياء منها وأنه يمكن يدخل s االستطباب 
 .فال حرج s ذلك، أما السم القاتل فال ìوز بيعه إذا لم يكن لالستطباب

، أما أن تأ¼ فيه، أو من يقوم مقامه مثل الو{يل والو*أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو مأذون X  ////            ال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابع
 Xوز، ال يبيع اإلنسان ما ليس عنده، لقوì فالبد أن " ال تبع ما ليس عندك: " �كيم بن حزام �فتبيع مال الغ� فال

 للمعقود عليه، أو مأذوناً X فيه، أو يقوم مقامه كأن يكون و{يًال أو و¸اً 
ً
ن اJائع إذا àن هو صاحب أل، يكون العاقد مال�

أما إن باع ملك غ�ه بغ� إذنه لم يصح العقد، ولو مع ، ال�ء فهو مالك، ومن يقوم مقامه يكون بمثابة ا�الك فيصح عقده
 .حضور ا�الك وسكوته

رواية  م أ دم أ دم أ دم أ داألمااألمااألمااألما، ا�ذهب أنه لو أجاز ا�الك بعد ذلك فال يصح وعن ال ìوز ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبفعÎ ، ولو أجازه ا�الك بعد ذلك-
 .بت
ف الفضو*ويصح اJيع وهو ما يس(  ñ/ اJيع إذا أجازه ا�الكأخرى 

هل !! ها: الفضو* لو أ6 و باع سيارة غ�ه أو دار غ�ه فاJيع صحيح، لكنه موقوف Y إجازة ا�الك، فنشاور ا�الك نقول
ال، بطل : صح اJيع، وÓن قال: ص أنا أمضيت ما فعله فالنخال: فإن قال!! تبيع أو ال تبيع؟؟ باع سيارتك بثالثy ألفاً؟

 .اJيع، فيكون مربوطاً بإجازة ا�الك
أعطاه ديناراً ليشfي به شاة فاشfى با�ينار �وÚتجون بما ورد s قصة عروة بن جعد اJارZ ر� اهللا عليه الرسول 

 Ï^بدينار، ثم ?د إ¨ ا yوباع إحدى الشات ،yبا�ين �شات Ï^القصة، وذكر أنه  �ار والشاة، فاستغرب ا X ذلك ف(ح
بأن  �، فد? ا^Ï �اشfى با�ينار شاتy وباع إحدى الشاتy بدينار، فرجع بمكسب شاة àملة وا�ينار رجع للرسول 

وة هنا ت
ف من عر -ا�الك–يبارك اهللا s X صفقة يمينه، فدل هذا Y أن ت
ف الفضو* يصح إذا أجازه صاحب الشأن 
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 Ï^هذا  �تلقاء نفسه ا Eى وباع، وfوالشاة ا6انية غ� داخلة وأيضا باع، اش yى شاتfي شاة واحدة فاشfأمره أن يش
 .، فدل Y أن العقد إذا أجازه ا�الك األصç بأنه يصح وال بأس�فأجاز الرسول  �ت
ف من قبله نصحا للرسول 

    ....ح و�اؤه يصح إذا أجازه ا�الكح و�اؤه يصح إذا أجازه ا�الكح و�اؤه يصح إذا أجازه ا�الكح و�اؤه يصح إذا أجازه ا�الكاً نقول أن بيع الفضواً نقول أن بيع الفضواً نقول أن بيع الفضواً نقول أن بيع الفضو**** يص يص يص يصإذإذإذإذ
 -شخص X عند آخر مال وذهب واشfى X بهذا ا�ال شيئا وهو لم يفوضه s هذا ال(اء-إذا اشfى بعy ماX بال إذنه -

 فهل يصح هذا ال(اء أو ال يصح؟
 Yولو أج//// لفوات ال(ط لفوات ال(ط لفوات ال(ط لفوات ال(طأنه  ا�ذهب Âولو أجال يصح هذا ال(اء ح Âولو أجال يصح هذا ال(اء ح Âولو أجال يصح هذا ال(اء ح Âفه تفه تفه تفه ت، ال يصح هذا ال(اء ح




ف فضوف فضوف فضوف فضو**** وأنه يقف  وأنه يقف  وأنه يقف  وأنه يقف والصحيح كما قلنا أن توالصحيح كما قلنا أن توالصحيح كما قلنا أن توالصحيح كما قلنا أن ت




ا�قاصد معتöة s ا�
فات، وتتغ� أح�مها، فإن اشfى �وÃه : "و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وغ�ه ،Y اإلجازةY اإلجازةY اإلجازةY اإلجازة
فهنا إذا " àن X، وÓن لم يت�م s العقد، وÓن لم ينوه X وقع للعاقد عند ا�مهور، إال ا^�ح فالبد من تسمية ا�وs E العقد

فإذا أجاز ثبت اJيع،  -ا�الك للمال أو ا�الك للسلعة-باع أو اشfى فإنه يكون الصحيح موقوفا Y إجازة صاحب الشأن 
شfَي ألجله ونّزل ا�شfي نفسه م�لة الو{يل، فملكه �ن اُشfي 

ُ
ويصُ� مل� �ن اُشfَي X من حy العقد باإلجازة ألنه أ

 .زم العقد ا�شfي لعدم اإلجازةول، X كما لو أذن s X ذلك
أنا ال أريدها، هل يرجع لصاحب السيارة يقول : اشfيت لك هذه السيارة الفالنية بـثالثy ألف ريال فقال: فإذا رفض قال

ألنه لم يأذن لك فيه وأنت اشfيت هذه ، اJيع لزمك! ال، يلزمك اJيع: أنا اشfيت لفالن ولكن اآلن فالن ال يريد؟ نقول
 لكال

ً
إذا لم ، هذا إذا لم يسِم الشخص اuي نواها واشfاها ^فسه، كما لو لم تنوها لغ�ك!! سيارة دون إذن، فتكون لك، مل�

ه s العقد  .يسم·
 . أما إن سs َøّ العقد من اشfَي X لم يصح-
شيئاً يظنه لغ�ه فاتضح أنه X، باع هذه الفيال  فالعöة با�آل، فإذا باع، وÓن باع ما يظنه لغ�ه فبان وارثاً أو و{يًال صح اJيع-

ألن االعتبار s ، فاتضح أنها داخلة s ملكه أو هذه األرض يظنها لغ�ه فاتضحت X؛ صح اJيع، ألن العöة با�آل
 .ا�عامالت بما s نفس األمر ال بما s ظن ا��ف، هذا فيما يتعلق باJيعات ال§ يتوالها الفضو*

    ���� ال§ نزعت عنوة ال§ نزعت عنوة ال§ نزعت عنوة ال§ نزعت عنوةحكم األراحكم األراحكم األراحكم األرا
 ؟؟؟؟    هل تقسم أو ال تقسمهل تقسم أو ال تقسمهل تقسم أو ال تقسمهل تقسم أو ال تقسملكن بالنسبة لألرا� ال§ مرت معنا s ±منا s ا�هاد، وحكم األرا� ال§ نزعت عنوة 


ة وÍنوا يتبايعون ا�ساكن Jبالنسبة للمساكن فإنها تباع كما تقدم، تباع ا�ساكن ألن الصحابة فتحوا الكوفة وا
يباع فال يباع غ� ا�ساكن فيما فتح عنوة، كأرض الشام وم
 والعراق وهذا قول عمر  فيما بينهم، فغ� ا�ساكن ال

فإن عمر وقفها Y الغانمy، فال يصح بيع غ� ا�ساكن، أما ، وعç وابن عباس وابن عمر ر� اهللا عنهم وأرضاهم

ة s زمن عمرJالكوفة وا s ططmر� اهللا عنه وبنوها مساكن  ا�ساكن فيصح بيعها ألن الصحابة اقتطعوا ا

 .وتبايعوها من غ� نك�
    ؟؟؟؟    لكن العöة باألرالكن العöة باألرالكن العöة باألرالكن العöة باألرا���� الزراعية، إذا àنت األرا الزراعية، إذا àنت األرا الزراعية، إذا àنت األرا الزراعية، إذا àنت األرا���� زراعية فهل يباح بيعها زراعية فهل يباح بيعها زراعية فهل يباح بيعها زراعية فهل يباح بيعها

، ال تباع هذه األرا� ال§ فتحت عنوة، ال يباع إال ا�ساكن، أما ال يباح بيعهاال يباح بيعهاال يباح بيعهاال يباح بيعهاعندنا  ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    األرا� ال§ فتحت عنوة
    .ال يصح بيعها، ال تباع األرا� ال§ فُتحت عنوة
يصح بيع ما فتح عنوة، : "فقد أصبحت ¥تصًة �ذا الشخص، و�ذا يقول ابن تيمية s االختيارات و الصحيح أنه يصح بيعهاو الصحيح أنه يصح بيعهاو الصحيح أنه يصح بيعهاو الصحيح أنه يصح بيعها

أ د وأحد قوأ د وأحد قوأ د وأحد قوأ د وأحد قو****    وهو إحدى الروايتy عن " ولم يقسم من أرض الشام وم
 والعراق ويكون s يد مشfيه 	راجه
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 ؟؟؟؟    ال»م هو هل عمر وقفها وأن الوقف ال يباعال»م هو هل عمر وقفها وأن الوقف ال يباعال»م هو هل عمر وقفها وأن الوقف ال يباعال»م هو هل عمر وقفها وأن الوقف ال يباع    وا�ؤثر s هذاوا�ؤثر s هذاوا�ؤثر s هذاوا�ؤثر s هذا، الشاف�الشاف�الشاف�الشاف�
الُمْؤثر بها واuي أصبحت X هو أحق بال خالف، وال ìوز رفع أيدي ا�سلمy ا6ابتة Y حقوقهم كأرض : "يقول ابن تيمية

و{ذا اJيع ، بةوذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية واختار أنها تنتقل إ¨ ورثتهم وغ�هم من بعدهم باإلرث والوصية وا�" السواد
كما غلط s ذلك من منع بيع أرض السواد : "تنتقل به s أصح قو* العلماء، وليس هذا بيعاً للوقف كما يقول ر ه اهللا

 ".معتقدا أنها àلوقف اuي ال ìوز بيعه
ه الوقف اuي يمنع من وليس معنا، إقرارها Y حا�ا، وHب اmراج عليها مستمرا s رقبتها: مع« وقفها: "وقال ر ه اهللا

ونقل ا�لك s رقبة إبطال ، نقل ا�لك والرقبة، بل ìوز بيعها كما هو عمل األمة وÌÓاعهم Y أنها تورث والوقف ال يورث
 ".ا�ق اJطون ا�وقوف عليهم من منفعته، وا�قاتلة حقهم s خراج األرض فمن اشfاها صارت عنده خراجية

	الف ما ) أي Y ا�ذهب ال ìوز بيعها(ونُقره معهم باmراج  ما صو�وا Y أنه ^ات عنوة؛ كذلك مثل األرض ال§ فتح-
وقلنا Y وقلنا Y وقلنا Y وقلنا Y ، فهذه يصح بيعهاصو�وا Y أنه �م، ��àة و¦وها، فإن هذه ال خراج عليها وال نتعرض �ا، بل ` ïلو{ة �م 

ال§ فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل �ن انتقلت إ¸ه ال§ فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل �ن انتقلت إ¸ه ال§ فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل �ن انتقلت إ¸ه ال§ فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل �ن انتقلت إ¸ه     الصحيح اuي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حÂ األرضالصحيح اuي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حÂ األرضالصحيح اuي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حÂ األرضالصحيح اuي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حÂ األرض
فتكون عبارة كأنها مؤجرة أجاراً طويل األجل، وهذا باع استحقاقه s هذه العy، فيصح بيعها إذا صو�وا Y أنها  				راجها،راجها،راجها،راجها،

 . �م فإنه يصح بيعها ألنها مل� �م، àل§ أسلم أهلها عليها مثل ا�دينة
أرض العنوة و¦وها، ألنها مؤجرة s أيدي أربابها باmراج ا�ßوب عليها Z ?م، وÓجارة ا�ؤجر جائزة ال ويصح أن تؤجر 

 .حرج s ذلك

    ))))TóTóTóTó((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    تتمة �وط اJيعتتمة �وط اJيعتتمة �وط اJيعتتمة �وط اJيع ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
    تتمة ال(ط الرابعتتمة ال(ط الرابعتتمة ال(ط الرابعتتمة ال(ط الرابع

فهل ìوز بيع رباع مكة أو فهل ìوز بيع رباع مكة أو فهل ìوز بيع رباع مكة أو فهل ìوز بيع رباع مكة أو ، وأراضيها` ا�نازل وا�ور وما إ¨ ذلك بالرباع بالرباع بالرباع بالرباع وا�راد هل ìوز بيع رباع مكة؟ أو ال ìوز؟ هل ìوز بيع رباع مكة؟ أو ال ìوز؟ هل ìوز بيع رباع مكة؟ أو ال ìوز؟ هل ìوز بيع رباع مكة؟ أو ال ìوز؟ 
 إجارتها أو ال ìوز؟إجارتها أو ال ìوز؟إجارتها أو ال ìوز؟إجارتها أو ال ìوز؟

 :-نظراً ألن مكة فتحت عنوة كما هو معلوم- اختلف أهل العلم s هذه ا�سألة Y قولy مشهورين
 Ú sتجون بما رواه سعيد بن منصور ر ه اهللا، أنه ال ìوز بيع رباع مكة وال إجارتها ا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلة ////            القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 Ï^تجون بما رواه عمرو بن شعيب ، )رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها(: وفيه�سننه عن �اهد يرفعه إ� اÚ كذلك
 Ï^إ� ا 

ً
 ).مكة ال تباع رباعها وال تكرى بيوتها(: �عن أبيه عن جده مرفو?

 Ïلك ب: عندما دخل مكة �وقالت ?ئشة ر� اهللا عنها وأرضاها للن Ñال إنما (: يتاً أو بناًء يظلك من الشمس؟ فقالأال تب
رواه أبو داود s سننه وابن ماجة والfمذي وحسنه، ويقول ابن القيم ر ه اهللا مثل هذا ا�ديث حسٌن  )` مناخ من سبق
 . فهذا هو القول األول وهذه أشهر أد�ه، عند أهل ا�ديث

اختيار شيخ اإلسالم ابن وهذا هو  يرى جواز بيع رباع مكة وÓجارتهاهللا ر ه ا اإلمام أ داإلمام أ داإلمام أ داإلمام أ دوهو رواية عن  ////            القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®القول ا6ا®
ألنه إنما يستحق ا�قدم Y غ�ه بهذه ا�نفعة واختص بها لسبقه  وهو أظهر s ا�جة،وهو أظهر s ا�جة،وهو أظهر s ا�جة،وهو أظهر s ا�جة،ر ه اهللا،  تيمية وتلميذه ابن القيم

جاز اJيع لوروده Y ا�حل اuي àن وحاجته، ف� àلرحاب والطرق الواسعة، وغ�ها من سبق إ¸ها فهو أحق بها، وÓنما 
 .اJائع اختص به من غ�ه وهو اJناء،
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ما ورد من قالوا  -اعتذروا وأجابوا عن األحاديث ال§ وردت واحتج بها أصحاب القول األول-وما ورد من األحاديث 
قبل اإلسالم وبعده من غ� وقالوا بأن رباع مكة àنوا يتبايعونها  ،األحاديث s خالف ذلك فضعيف ال تقوم به حجة

 .نك�
 .فما أنكر بيعها أحٌد من الصحابة ر� اهللا عنهم، كما اشfى معاوية ر� اهللا عنه دار ا^دوة من عكرمة بن ?مر
 ولو حرم ذلك �ا بذاله من أموال ا�سلمy، ، وابتاع عمر وعثمان ما زادوه s ا�سجد، وتملك أهلها أثمانها

ً
ف�ن إÌا?

  .متبو?
 Ï^مكة؟ فقال  �أيضا ورد أن ا s دارك s أت�ل X الفتح قيل s يقصد  )؟وهل أبوهل أبوهل أبوهل أب"""" عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع(: ��ا دخل مكة

فدل هذا Y أنهم àنوا  )هل أبهل أبهل أبهل أب"""" عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع عقيل ^ا من رباع(ابن عمه عقيل بن أ� طالب أنه قد باع داره عندما هاجر إ� ا�دينة، 
و` مشf{ة منفعة العرض " لورودها Y ا�نفعة"هذا األمر معلوماً �يهم ومعروفاً مستقراً، ف�ن ، يتبايعونها ويملكونها

 .مشf{ة
ونص صاحب اإلنصاف ا�ردا� ر ه اهللا Y أن ال»م هنا وا�واز قول القائل اuين يقولون 4واز بيع رباع مكة وÓجارتها؛ 

فال ìوز تملك ا�سH وال الطواف وال م« ، ك فإنها مستثناة بال نزاع، فأما ا�ناسعدا ا�ناسكعدا ا�ناسكعدا ا�ناسكعدا ا�ناسكأنه منصب Y رباع مكة 
 ).م« منام« منام« منام« مناخخخخ من سبق من سبق من سبق من سبق(: قال �فهذه ال يباح بيعها ألنها مناسك، ويضيق Y ا�سلمy و�ذا الرسول  ،وال ا�زدلفة وال عرفات

وال تؤجر كذا، بل ` مناوال تؤجر كذا، بل ` مناوال تؤجر كذا، بل ` مناوال تؤجر كذا، بل ` مناخخخخ من سبق،  من سبق،  من سبق،  من سبق،     فالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع ا�ناسك، فإنها ال تملك بال نزاعفالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع ا�ناسك، فإنها ال تملك بال نزاعفالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع ا�ناسك، فإنها ال تملك بال نزاعفالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع ا�ناسك، فإنها ال تملك بال نزاع
    ....هذا هو القول الراجح واهللا أعلمهذا هو القول الراجح واهللا أعلمهذا هو القول الراجح واهللا أعلمهذا هو القول الراجح واهللا أعلم

�أ أ أ أ : : : : ا�سلمون �Íء s ثالثا�سلمون �Íء s ثالثا�سلمون �Íء s ثالثا�سلمون �Íء s ثالث( �كذلك ال يصح بيع نقع اcJ وماء العيون، ألن ماءها ال يملك، �ديث الرسول ���s ا�اء والs ا�اء والs ا�اء والs ا�اء وال
 .يعهفا�راد با�اء هنا اuي لم Úز، أما إن ح/ وأخذ باألوعية فإنه يباح ب )وا^اروا^اروا^اروا^ار

لكن ما نبت ولم يزرعه من ال�أ هو ، كذلك ال�أ فإن رُب ا�اء رُب األرض أحُق به من غ�ه ألنه صار s ملكه وهو أحق به
ّ�ك بy ا^اس s هذه ا6الث وال�أ  �أحق به، لكن من أراد أن يدخل إ¨ أرض ال يمنع وÚرم عليه منعه، ألن الرسول 

 .ذا ال�أ فال يمنع ا^اس عنهفإذا àن ال حاجة X به، منها
وقال أهل  وبالنسبة لل�أ ا�باح وا�اء ا�باح إذا لم تكن األرض �وطة، أما إن àنت األرض �وطة فإنه يلزم االستئذان،

العلم بأنه Úرم Y صاحب األرض ا�حوطة إذا لم يكن �اجًة إ¨ مائها �يث تنقصه وال �اجة إ¨ ال�أ مستغن عنه؛ 
 .عليه أن يمنع ا^اس إذا استُأذن من ا�خول ألرضه ليستفيد من هذا ال�أ و¸أخذ من هذا ا�اء ا�وجود s أرضه Úرم

و¯ ، قال إذا àن s أرٍض ?دة ربها ينتفع بها هناك رواية عن اإلمام ا د ر ه اهللا وهو مذهب اإلمام مالك والشاف�هناك رواية عن اإلمام ا د ر ه اهللا وهو مذهب اإلمام مالك والشاف�هناك رواية عن اإلمام ا د ر ه اهللا وهو مذهب اإلمام مالك والشاف�هناك رواية عن اإلمام ا د ر ه اهللا وهو مذهب اإلمام مالك والشاف�
وه ا�وجود s أرضه إذا قصد استنباته، أما إن àن خرج من نفسه ولم يقصد االختيارات البن تيمية ìوز بيع ال�أ و¦

yوال يمنعه إخوانه ا�سلم ،yاالستنبات فإنه يبيحه للمسلم. 
-يملك هذا ال�أ آخذه، إذا ملك مباحاً من ا�اء أو ال�أ أو ¦وها فإنه يملكه آخذه، لكن كما قلنا ال ìوز X دخول ا�لك 

غ� إذنه، وÚرم Y صاحب ا�لك منع ا�ستأذن لالستفادة من ذلك ال�أ ا�وجود s أرضه أو ا�اء، إذا àن ب -ملك الغ�
فيحرم عليه أن يمنع من يدخل إ¨ أرضه بال Hر، أما إن àن سيحدث Hر s ، هناك غدران s أرضه يريد أن يس� منها

لكن إذا àن لم يتßر بل أخوه ا�سلم سيدخل ويستفيد من ، مثلهأرضه فله حق أن يمنع الßر، والßر ال يُزال بßر 
yفيلزمه أن يأذن إلخوانه ا�سلم cJرج، و{ذلك سيأخذ ويرتوي من هذه الغدران ويرتوي من هذه اnأ و� .هذا ال
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فإنه ìوز ا�خول بال وقلنا بأن بالنسبة لالستئذان إذا àنت األرض �وطة �عديه عليها بدون إذن، أما إذا لم تكن �وطة 
 .إذن صاحب األرض بال Hٍر يلحق باألرض

وبيع ا�عدوم ال ، ألن ما ال يقدر Y تسليمه يشبه ا�عدوم، أن يكون ا�عقود عليه مقدوراً Y تسليمه ////            ال(ط اmامسال(ط اmامسال(ط اmامسال(ط اmامس
 .ìوز وال يصح بيعه

ألن ، أن يقول بعتك عبدي اآلبق بع(ة آالف ريالفال ìوز ، سواء علم خöه أو لم يعلم خöه ،،،،العبد اآلبقالعبد اآلبقالعبد اآلبقالعبد اآلبقفال يصح بيع 
ال ، نù عن �اء العبد اآلبق ألنه Úتمل أن ال ìده، يشfيه بع(ة آالف أو يبيعه هذا بع(ة آالف فال ìده �الرسول 

à ده وتكون قيمته حال وجوده لوì ي، وقدfن يوجد العبد فيكون أخذت الع(ة بدون مقابل، لم يستفد منها ا�ش
موجوداً ل�نت قيمته مرتفعه، فبخس ثمنه ألجل اإلباقة فأصبح دخل s ا�هالة والغرر، لم يكن ا6من مقابل الُمثمن، أوقد 
يدفع ثمناً وال ìد X مقابل حيث لم يتمكن من وجود العبد، فبا�ا� يكون دفع ثمناً بال مقابل و�ذا حرم بيع العبد 

 .اآلبق
حÂ لو ألف الرجوع فال  الط� s ا�واءن، بع� �د، بقرة هربت، ال ìوز بيعها حÂ تعود، كذلك ، ا�يوابيع الشاردو{ذلك 

ìوز بيعه حÂ يرجع ويسلمه لصاحبه ا�شfي، فال ìوز بيعه، بيع العبد اآلبق وال ا�يوان الشارد وال الط� إذا àن قد 
 .خرج من �به حÂ يعود

ظننته بهذه : فربما تتغ� صفته فإذا ?د ربما اJائع يقول ا�شfي، ألجل ا�هالة والغررف� هذه األمور *ها نُ� عنها 
 . الصفة فيدخل ويشب اmالف بy اJائع وا�شfي

ال ìوز أن يقول أبيعك سمكة سأصطادها، سأصطاد لك سمكًة وأبيعها عليك، فسمك s ا�اء ال  السمك s ا�اءكذلك 
، السمكة يقول تنظر هذه السمكة سأصيدها لك s اJحر وأبيعها عليك بع(ة دراهم هذا ال ìوزيباع، أو يش� إ¨ هذه 

ألنه ربما ال يستطيع وال يتمكن وال يقدر Y تسليم هذه السمكة، حيث ستهرب وتدخل s �ة اJحر، وال يستطيع 
 .اللحاق بها

أنا أبيعك : وضعوا فيها أنواع كث�ة من السمك فيقولإال إن àن عنده حوض كما اآلن s بعض األماكن عندهم أحواض 
هذه السمكة، هذا ال حرج فيه ألنه يستطيع وقادر Y تسليمها، ا^� هو عن أن يبيع شيئاً غ� مقدور Y تسليمه، أما إن 

ها �اطة ويقدر اJائع àن مرئيا �وزاً يسهل األخذ منه àألحواض الزجاجية فهذه ال حرج  s بيع ما àن موجوداً فيها، ألن
 . Y تسليمها للمشfي

ألنه ال يستطيع تسليمه، ال يصح بيع ا�غصوب، فقد يبيعه ويقول بعتك سيار¡ ال§ بيد فالن  بيع مغصوٍب كذلك ال يصح 
 ال أريد أن، ال: غصبها مÑ بعتك إياها بع(ين ألف ريال، فهذا ال يستطيع تسليمها، يذهب إ� الغاصب يمتنع يقول

 .أسلمها لك اذهب عÑ، ويقهره وال يستطع أخذها منه
قالوا يستث« من هذا إال Y من اغتصبها؛ فيصح أن يبيعها Y !صبها ألنها مسلمة X ابتداء، أو Y شخص يستطيع 

أو X وجاهه أو X انCاعها من !صبها، فإذا àن بهذه الصفة فتكون بمثابة ا�قدور Y تسليمها، ألن هذا ا�شfي X القدرة 
إذاً فيصح بيع ا�غصوب Y !صبه، أو Y قادٍر سطوة أو X نفوذ يستطيع استالمها بالقوة من !صبها، فإذا àن بهذه ا�ثابة 

فإن تمكن هذا اuي يستطيع أخذها من !صبه إن استطاع وÓال رجع با6من Y ، أما Y الغ� فال Y أخذه من !صبه،
أنا كنت أظن أ® أستطيع أن استلمها أما اآلن فأنا أعلن عجزي عن استالمها من هذا الغاصب فأعد إّ� : قال، ا�شfي
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 .ما� حيث لم أستطيع استالم سلعتك وعينك ال§ بعتها عçّ، فإن عجز فإن X حق أن يرجع با6من ويفسخ اJيع
ìوز بيع �ء �هول منهما أو من أحدهما ألن ا�هالة فال  أن يكون ا�بيع معلوماً عند ا�تعاقدين /   ال(ط السادسال(ط السادسال(ط السادسال(ط السادس

فيقول أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه الشاة فهذا جائز، يراها  ومعرفة ا�بيع تكون إما برؤية X مبا�ةومعرفة ا�بيع تكون إما برؤية X مبا�ةومعرفة ا�بيع تكون إما برؤية X مبا�ةومعرفة ا�بيع تكون إما برؤية X مبا�ةبا�بيع غرر، 
ار وìلس ويتفرج ، أبيعك هذه ا�بالرؤية مبا�ةً ويب
ها وE منهما ?رف ويعلم العy ا�عقود عليها، إذاً تكون معلومة 

عليها ويدور فيها ويراها، أبيعك هذه األرض يراها ويرى استواءها أو سوء تضاريسها أو عرض شارعها، معبد الشارع غ� 
معبد بعيدة قريبة إلخ، فهو يستطيع أن يثمنها ويعرف كم قيمتها ويشfيها بعد ذلك، أما أن تقول بعتك أرضاً ال يصح، 

 .، فال بد أن تكون السلعة ا�باعة معلومة �ى الطرفyجهالة وفيها غرر ال يراهاجهالة وفيها غرر ال يراهاجهالة وفيها غرر ال يراهاجهالة وفيها غرر ال يراهاها بعتك شاًة ال يصح هذه في
كأن يقول أبيعك مثل هذه، يعطي عينة مقارنة،  أو رأى بعضهاأو رأى بعضهاأو رأى بعضهاأو رأى بعضهارآها إما برؤية كما قلنا أن يكون ا�شfي يعرفها برؤية؛ 

ثم ا�" بصاحبها وقال X تبيعÑ دارك؟ أو  الرؤية تكون مقارنة للعقد أو متقدمة ب�ء يس�، أي رأى ا�ار قبل أسبوع
أبيعك داري ال§ رأيتها قبل أسبوع؟ فغاJا األسبوع ال يؤثر s ا�ار أو ال يؤثر s الشاة، لكن إن àن هناك وقتاً طويًال إذا 

يها أموراً وتغ� فال رأى قبل ع( سنوات تغ�ت ا�عالم قال أبيعك ا�ار ال§ رأيتها قبل ع( سنوات، تغ�ت معا�ها وجد ف
 .بد إذا من رؤية مصاحبة أو متقدمة بوقت يس� ال تتغ� معها السلعة

يقول أبيعك أر� الواقعة s ا��ن الفال® أو أبيعك السيارة موديل كذا نوع كذا ويصفها وصفاً  العلم بالرؤيةالعلم بالرؤيةالعلم بالرؤيةالعلم بالرؤيةأو أن يكون 
 .حكم الرؤية دقيقاً جداً كأنه يراى، فهذا نعم يكون بمثابة الرؤية، يأخذ

فإذا �س ا�بيع أوشمه أو ذاقه فهذا بمثابة الرؤية يأخذ حكم ، ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقهما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقهما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقهما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقهكذلك يُلحق بهذه الرؤية 
إذا وصفها وصفاً دقيقاً يك� للجواز بأن يتعاقد عليه بعقد السلم فهذا جائز ويقوم ذلك الوصف  الصفةالصفةالصفةالصفةوقلنا أيضا ، الرؤية

 .يقوم مقام الرؤية
، فاألع( ليس بالßورة أن يرى، يستطيع أن يشfي ا�ار، يستطيع أن بيع األعبيع األعبيع األعبيع األع(((( و�اؤه بالوصف واللمس و�اؤه بالوصف واللمس و�اؤه بالوصف واللمس و�اؤه بالوصف واللمسضاً يصح أي

قال اJيت هذا فيه أربع غرف âت وثالث غرف s ا�ور ، يشfي الشاة، أن يشfي ا6وب فإذا وُِصÜِÜِÜِÜِف X وصفاً دقيقا
نوع األبواب كذا وما إ¨ ذلك، يصفها وصفا دقيقا فإذا توصل األع( ، كذانوع ا�يكور اuي فيه ، العلوي، نوع ا�در كذا

إ¨ إدراك السلعة ال§ يريد أن يشfيها فإنه يشfيها وال حرج s ذلك، أو يلمس القماش فيقول عندي هذا القماش ِا�سه، 
ا ال�ء عندي وذاقه األع( عندي هذا العطر شمه فشمه فإنه يصح �اؤه وا�الة تلك، أو مثال يتذوق يقول ذق هذ


، وأعجبهJن كفيف اà ولو Âفيصح �اؤها ح. 
لم يصح اJيع ألنه : لكن إذا اشfى ما لم يره بال وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وُصف X بما ال يك� سلماً 

 .قد اختل �ط من �وط اJيع وهو العلم با�بيع
صح أن يقول بعتك ما s بطن ناق§، وال لH s 1ع منفردين ألن s هذا جهل، لكن لو ال ي ال يباع  ل s بطنكذلك 

فيدخالن تبعا، ومعلوم عند العلماء أنه ، باعه ا^اقة �ملها أي أنها دخلت ضمنا، باعه الشاة وفيها ل1 فدخل الل1 ضمنا
 
ً
 ìوز تبعاً ماال ìوز استقالال
ً
 ìوز تبعاً ماال ìوز استقالال
ً
 ìوز تبعاً ماال ìوز استقالال
ً
 . . . . ìوز تبعاً ماال ìوز استقالال

سك ذا راNة ز{ية وهو من أجود األدهان والعطور، فيأخذ ïا ينعقد s �ة الغزال تس( ، ا�ا�سك s فأرتهكذلك ال يباع 
 فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك ا�سك وهو s فأرته؟فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك ا�سك وهو s فأرته؟فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك ا�سك وهو s فأرته؟فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك ا�سك وهو s فأرته؟الفأرة، 

 Y الفأرةأنه  ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبقالوا ال يباع s بن القيم ر ه اهللا صحة بيعه ال يباع ا�سكà فيها قال ألن ، واختار بعض العلماء
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الفأرة ` و?ء يصونه وÚفظه فقط، فيشبه ما مأكول s جوفه، وñار ا�سك يعرفون الطيب الرديء بمجرد  لهم للفأرة 
جواز بيع ا�سك s فأرته ال حرج s ذلك إذا àن ñاره  ف�ى ابن القيم ر ه اهللاف�ى ابن القيم ر ه اهللاف�ى ابن القيم ر ه اهللاف�ى ابن القيم ر ه اهللا، فإنهم يعرفونه، فانتá الغرر وا�الة تلك

 .كتجار اJطيخ وا�وز واJيض وما إ¨ ذلك فأرتهيعرفونه وهو داخل 
ورد أنه نù عن أن يباع صوف  �نù عن ذلك، ألن الرسول  �، ألنه الرسول بيع الصوف Y ظهر ا�ابةأيضاً قالوا ال ìوز 

وز بيع يد الشاة أو للعقد قالوا كأعضائه، قياساً Y أنه ال ìوألنه متصل با�يوان فلم ìز إفراده Y ظهر أو لH s 1ع، 
مذهب مذهب مذهب مذهب رجلها، وهناك رواية عن اإلمام أ د ر ه اهللا أنه ìوز بيع الصوف Y الظهر ب(ط أن ìَُز¶ s ا�ال، وهذا هو 

ألنه ال Hر s ذلك بل فيه حسن وÌال للشاة وينمو شعر آخر ويساعد Y سمنها، وال Hر ، وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح اإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالك
ع األعضاء، فبيع األعضاء فيه تعذيب، وا�ابة تأخذ قطعة من �مها وتبيعها ال ìوز مثل هذا، أما فيها، وnتلف عن بي

 .الصوف فإنه منفصل عن ا�ابة، ال Hر Y ا�ابة s جز صوفها، فيباح وا�الة تلك
 Y ًصل والقثاء واللفت و¦ ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبأيضاJà fا ا�قصود منه مستï وز بيع الفجل و¦وهì وز بيعه ألنه : فقال وهالì ال

 ا�قصود منه ال يرى فكيف يرى ا�شfي؟
، واختار بعض العلماء وبعض ا�حققy جواز اJيع قالوا ìوز بيعه ألن أهل اömة يستدلون بظواهر هذه األمور Y بواطنها

ظهر من ورق تلك ا6مرة فقالوا إذا فيجوز بيعه و�اؤه، فإذا àن أهل االختصاص وأهل اömة يعرفون جودة ا6مرة ïا ي
أما إن àن ال يعلم وال يستطيع أن يدرك ذلك إال برؤيتها فال ìوز بيعه Y من ليس من أهل ، àنوا يعرفون فإنه ìوز بيعه

 .اömة وال يعرف إال برؤية ا6مرة، فالبد إذاً من إخراجها
ثوب �سته يضم عينيه بقطعة قماش ثم يقول ا�س هذه األثواب أي  ، كأن يقول أيبيع ا�المسة وال ا�نابذةكذلك ال ìوز 

ثوب �سته فهو عليك ا�f بع(ة رياالت، يضع X ما مfه بريال وما مfه بريالy ومfه 	مسة ومfه 	مسy، فيكون فيه 
ع يده Y ما قيمته ريال فيتßر قد تقع يده Y ما قيمته Ðسy فيتßر اJائع وقد تق، جهالة وفيه غرر وفيه مقامرة أيضا

فهو داخل s بيع الغرر  ففيه مقامرة وفيه جهالة وفيه غررا�شfي حيث اشfى بع(ة واuي بيع عليه ما قيمته ريال، 
 .والرسول نù عن بيع الغرر

ورد عنه أنه  �، الرسول و{ذلك بيع ا�نابذة كأن يقول أي ثوب نبذته عçّ أو إّ� طرحته فهو عçّ بكذا فهذا أيضا ال ìوز
 .نù عن بيع ا�المسة وا�نابذة كما s الصحيحy وغ�هما

كأن يصف X أثواب فيقول أي ثوب وقعت عليه حصاتك فهو عليك بكذا، وتكون أثمانها ¥تلفة  بيع ا�صاةكذلك 
ه ا�صاة فوقعت عليه فهو ومتفاوتة تفاوت تام، �ء بمائة، و�ء بع(ة و�ء 	مسy، فيقول أي ثوب نبذت عليه هذ

 .عليك مثًال بثالثy، ففيه جهالة وفيه غرر فال ìوز اJيع للجهالة والغرر
كذلك لو باعه عبد من عبيده، قال بعتك عبد غ� معy من هذه العبيد، أو شاة من هذا القطيع، ال ìوز ألن هذا فيه غرر 

 .حÂ لو تساوت القيم
، فال يقول بعتك هذه العبيد إال واحداً ال بد أن يقول إال هذا العبد، بعتك هذه ا6ياب إال االستثناء إال معيناً كذلك ال يصح 

 �هذا ا6وب، بعتك هذا القطيع إال هذه الشاة، أما أن يقول إال شاة فال يصح، ألن فيه جهالة وفيه غرر فيستث« والرسول 
 ).نù عن ا6نيا إال أن تُعلمنù عن ا6نيا إال أن تُعلمنù عن ا6نيا إال أن تُعلمنù عن ا6نيا إال أن تُعلم(
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    ))))TþTþTþTþ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    : : : : لقةلقةلقةلقةعنا� هذه ا�عنا� هذه ا�عنا� هذه ا�عنا� هذه ا�

 .اJيوع ا�ن� عنها - .تتمة �وط اJيع تتمة ال(ط السادس، ال(ط السابع -
إن نù عن ا6ُنيا إال أن تُعلم لكن قالوا  �ذكرنا أن االستثناء ال بد أن يكون معلوماً، ألن الرسول     ////            تتمة ال(ط السادستتمة ال(ط السادستتمة ال(ط السادستتمة ال(ط السادس

�ا خرج من مكة إ¨ ا�دينة  �ألن الرسول  ،ألطراف صحاستث« اJائع من حيوان يؤE قد باعه، استث« الرأس وا�ت وا
فدل هذا Y ا�واز ألن ، مع أ� بكر و?مر بن فه�ة ر� اهللا عنهم أÌعy اشfوا من راÉ غنم شاة و�ط X سلبها

 .فدل هذا Y ا�واز، اشfط لصاحب الشاة سلبها وهو الرأس وا�ت واألطراف �الرسول 
لكن إذا ، ، لو قال أبيعك الرأس واألطراف لوحدها ال يصحمر منفرداً لو باعه لوحده منفرداً فال يصحلكن لو باع هذا األ

فإن امتنع ا�شfي من ذ�ه، لم öì، إذا لم يكن حال ال(ط حال اJيع ، باعها Y شخص واستث« منها هذه صح ذلك
قد �ط اuبح s ا�ال فإن ا�شfي ال Y öì ذ�ه،  حال العقد قد �ط عليهم اuبح s ا�ال، فإن لم يكن اJائع

 .وتلزم ا�شfي القيمة قيمة ا�ثل با�قريب، فكم تساوي هذه األمور ال§ استثناها اJائع فيدفعها حيث لم يذبح s ا�ال
ال، أنا بعتك Y : فسخ، يقولوÓن لم يرَض اJائع بثمن ا�ثل من هذا السلب اuي قد اشfطه الرأس وا�ت وا�قادم، فله أن ي

، ال، خذ مالك ودع شا¼ عندي، ا�شfي X أن يفسخ: أنك تذبح وتعطيÑ هذه األمور فإن لم يقبل اJائع X أن يفسخ يقول
 .إن لم يكن اشfط اuبح s ا�ال

ا ينظر كم قيمتها، كم تساوي أما إن àن قد اشfط فإنه يلزم ا�شfي أن يذبح s ا�ال، إذا لم يذبح s ا�ال فكما قلن
    . فيدفعها للبائع قيمة ا�ثل

�ة، فهل X أن يفسخ؟ة، فهل X أن يفسخ؟ة، فهل X أن يفسخ؟ة، فهل X أن يفسخ؟���سيقول اJائع أنا بعتك سيقول اJائع أنا بعتك سيقول اJائع أنا بعتك سيقول اJائع أنا بعتك  ا�شfي لو وجد عيباً s الرأس، وجد فيه قرحة s الرأس أو s ا�ت فيه مشا�شfي لو وجد عيباً s الرأس، وجد فيه قرحة s الرأس أو s ا�ت فيه مشا�شfي لو وجد عيباً s الرأس، وجد فيه قرحة s الرأس أو s ا�ت فيه مشا�شfي لو وجد عيباً s الرأس، وجد فيه قرحة s الرأس أو s ا�ت فيه مش
 ؟رأسها رأسها رأسها رأسها ���� ا��ن ا�عيب  ا��ن ا�عيب  ا��ن ا�عيب  ا��ن ا�عيب ����، ليس لك، فهل يدفع خيار الفسخ هنا، ليس لك، فهل يدفع خيار الفسخ هنا، ليس لك، فهل يدفع خيار الفسخ هنا، ليس لك، فهل يدفع خيار الفسخ هنا، ، ، ، اuبيحة دون رأسهااuبيحة دون رأسهااuبيحة دون رأسهااuبيحة دون رأسها

فلهذا للمشfي أن يفسخ حÂ ولو àن العيب s ، ألن ا�رح هنا يؤثر s سائر اJهيمة، s سائر الشاة ا�باعة، ال: يقال
 .ا�ستث« وليس s ما اشfاه، إذاً فيُعلم أن للمشfي الفسخ بعيب nتص بهذا ا�ستث«

فإنه يبطل اJيع باستثنائه ألنه ال يباع هذا لكن لو استث« من الشاة الشحم واللحم و¦و ذلك ïا ال يصح إفراده باJيع 
 .مستقًال، ال يباع هذا مستقال

لكن لو باع ما مأكوs X جوفه مثل  -¦ن قلنا ال بد أن يكون ا�بيع معلوماً للمشfي-كذلك لو باع ما مأكوs X جوفه 
هل  ` جيدة غ� جيدة ال يعلم فما ا�كم؟` جيدة غ� جيدة ال يعلم فما ا�كم؟` جيدة غ� جيدة ال يعلم فما ا�كم؟` جيدة غ� جيدة ال يعلم فما ا�كم؟    هلهلهلهلاJطيخ، ا�ح، الرمان، ا�وز، اJيض فهذه *ها مأكو�ا s جوفها، ال يعلم 

يبيع مثل هذه األمور والغرض ا�راد من ال(اء s ا�وف ال يعلم عن جودته إال بـ الك� أو القطع فمثل هذه لو ك�ها 
تلفت وهو يريد �زينها فfة طويلة، يريد ع( حبات من ا�بحب فلو ك�ها أو قطعها �لفت، اJيض يريد ع( أطباق 

  فما ا�كم وا�الة هذه؟؟فما ا�كم وا�الة هذه؟؟فما ا�كم وا�الة هذه؟؟فما ا�كم وا�الة هذه؟؟ن اJيض لو ك�ها تلفت وهكذا، م
قالوا ìوز اJيع هنا، ìوز اJيع الد?ء ا�اجة uلك، فإذا أخذها ورآها معيبة ا�شfي؛ فله حق أن يردها وÓرش ك�ها، بأن 

م اJيضة قبل الك� وبعد الك�، فكم تساوي فيخصم ويرد اJا&، الرمان كذلك، فلو قطع الرمانة فرآها غ� جيدة  تقو¶
 .القطع واإلتالف يرده Y اJائع حÂ ال يß به) إرش(فاسدة تالفة فيها أثر الفساد فله أن يردها، ولكن 

 s ون من مثل هذه أعداداً كب�ًة فلو ك�تfفإذاً يصح بيع مثل هذه األمور ألنها مصالح العباد ال تقوم إال بذلك، فيش



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

- S�T - 
 

ìوز بيعها إال برؤية ما s داخلها �عذر �اؤها وبيعها ألبطلنا بيعها وأبطلنا كث�اً من بيعات ا�سلمy  ا�ال أو قلنا بأنه ال
ال§ يتبايعونها s مثل تلك السلع، نقول إفسدناها هذا باطل حيث ال ìوز بيعها إال برؤية أو صفة وال يستطيع أن يصف 

 .لك حق أن تعيدها إ¸ه وÓرش الك�لك ما s جوف اJيضة، لكن إن àنت فاسدة فأنت 
قال هنا عندنا بيع اJاقالء �àمص وا�وز واللوز، ìوز بيعها بق(ها، حÂ لو تعدد الق(، مثل جوز ا�ند عليه ق(ة  

كث�ًة جداً فالق( متعدد فيجوز بيعها مع تعدد ق(ها، الد?ء ا�اجة ألنه ال يمكن أن تباع إال بمثل هذا فهو مستور 
 .ا�ائل من أصل خلقته، فيشبه الرمان فيجوز بيعه àلرمانب

جعل االشتداد !ية ا�نع فنù عن بيع السنبل حÂ يشتد،  �ألنه ، كذلك يصح بيع ا�ب ا�شتد s سنبله مغطى بالسنبل
 .و لم ترى ثمرةودل Y أن ما بعد الغاية nالف ا�غيا، فما بعد معناه أنه بعد االشتداد ìوز بيعه s سنبله حÂ ل

فال ìوز أن ، فكما اشfطنا معرفة ا�ثمن نشfط أيضا معرفة ا6من أن يكون ا6من معلوماً للمتعاقدين، /   ال(ط سابعاً ال(ط سابعاً ال(ط سابعاً ال(ط سابعاً ****
يقول اشfيت هذه السيارة منك بما s جيÏ، بما s �فظ§، بما � s حساب s اJنك الفال®، ال ìوز، فال تعلن القيمة، 

ربما يكون مائة ألف ريال والسيارة ال تساوي إال Ðسy، ربما يكون ع(ة آالف والسيارة  يبك؟يبك؟يبك؟يبك؟ككككم اuي s جم اuي s جم اuي s جم اuي s ج
 .تساوي Ðسy ألفاً، فال بد من ا�أكد ومعرفة ا6من، ألن ا6من أحد العوضy فاشfط العلم به �àبيع

 .لةفإن باعه برقمه أي ا6من ا�كتوب عليه وهما ìهالنه أو أحدهما لم يصح للجها
 yسÐهب وuقطعة من ا yسÐ yهب أ] من الفضة، فالبد أن تبuوز، ألن هذا اì أو باعه بألف درهم ذهباً وفضة ال

yجنس منهما �هول، فال بد أن يُب Z قطعة من الفضة، ألن مقدار. 
جهالة، وجوز بعض أهل العلم أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه السعر من غ� زيادة لم يصح، ألن s هذا 

فقد يكون يقول أنا ال أعرف لكن " هو أطيب ^فس ا�شfي من ا�ساومة"ذلك واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 
ضع السيارة هذه أو القطعة ال§ يراد بيعها ضعها âت ا�زاد، فما اتفق عليه ا^اس وانقطع به السعر؛ فأنا اشfيه، أل® أنا 

السلعة و�تاجها لكن ال أعرف قيمتها أضعها عند ا�ختصy يCاودون فيها فإذا انقطع السعر ف� عçّ أنا أريد هذه 
    ".ال جهالة وال غرر s هذا: "مثل هذا الصورة وقالشيخ اإلسالم ابن تيمية شيخ اإلسالم ابن تيمية شيخ اإلسالم ابن تيمية شيخ اإلسالم ابن تيمية  فجوزفجوزفجوزفجوزأشfيها منك بما ينقطع به السعر، 

X بمائة ريال مثًال فعند ا�زايدة تصل إ� مائة وÐسy وهو جاهل ، يقول قد تكون يتوقع أنها تباع فإنه يمنع أما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهبأما ا�ذهب
ال، هذا !� ال أريد أن أشfي، : بالسعر ال يعرف، فربما إذا قيل X أشfي بما انقطع عليه السعر وهو مائة وÐسy قال

yالطرف yصام بmال يشب ا Âفلهذا منعها ا�ذهب ألجل ا�هالة والغرر، ح. 
فكذلك لو باعه كما يبيع ا^اس أو بدينار أودرهم ، عه بما باع به زيداً وجهل أحدهما ال يصح ا�هالة با6منكذلك لو با

البد ، مطلق، أو باعه مثًال بع(ين وهناك نقود متداولة هل هو ع(ين دينار هل هو ع(ين رياال هل هو ع(ين دوالر
 بع(ين ريا: أن يفصح عن القيمة، البد أن âدد، يقال

ً
 .بع(ين دوالراً، بع(ين ديناراً ، ال

أما إن àن s بت مثال s ا�ملكة فقال بعتك بألف، ال داÉ ألن يقول بألف ريال إذا àن مثال s األسواق ا�عتادة، ألنه 
ال، هذا  معروف أنه ين
ف إ¨ العملة ا�ستخدمة، وليس X أن Úتج اآلخر يقول ال ظننته جنيه إسÑ¸f أو مارك أ�ا®،

فإذا àنت s !لب العمالت أو مثًال s ، العöة باJت العملة ا�ارجة وال§ تعارف ا^اس Y ا�عامل بها، غ� وارد نهائياً 
 s ة عند االتفاق، ويلزم الطرف اآلخر أن يدفع نفس العملة ال§ درجتöت ال يتعامل إال بهذه العملة فإنها ` ا�عتJا

uي تبايعا فيهنفس ا��ن ا. 
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أما إذا àن s السوق يتعامل بع(ين عملة البد أن Úدد، قال بعتك بمائة ريال، بمائة دوالر، بمائة دينار، فالبد أن يفصح 
 .ويبy العملة ا�تفق عليها

بكذا، فاشfى   مثال لو باعه قطيعاً، Z شاة منه بكذا، أو باعه ثوباً Z مf منه بكذا، أو باعه أرضاً Z مf من األرض -
Z ا6وب اشfاه فهذا ال حرج، ألن  -و` الكومة من الطعام بال كيل وال وزن-ا�شfى Z األرض، اشfى Z الصöة 

 fم yألف ومائت ،fسمائة مÐقد تكون ألف و fا6من معلوم، لكن الكم كم يكون؟ األرض قد تكون ألف م
 .فا�هالة منتفية، وا6من معلوم

، ل بعتك من هذه األرض ألف مZ f مf بكذا، فهنا فيه جهالة وغرر ال تصح، ألن األرض غ� متساوية العلملكن لو قا
ا6وب أيضاً ليس ، هناك اuي Y الشارع، هناك ا�اخل، فال بد أن تفصح ما ` األمتار ال§ ستباع �، ما ` هذه األمتار

، وهناك األY، فالبد أن âدد، وال بد أن يبy أسفل ا6وب أو أعاله، أما متساوياً s القيمة، فهناك الكم، وهناك األسفل
إن àن يشfي ا6وب àمًال فنعم Z مf منه بكذا جائز، الصöة قد تكون األجناس ال§ s الصöة ¥تلفة، فيها الغا� 

ا وقال من الصöة، من ا6وب، من األرض وفيها الرخيص، أما إن اشfاها àملًة فال حرج s ذلك، أما إن اشfى جزءاً منه
 .بكذا فال ìوز للجهالة والغرر s هذه الصورة

، فال بد أن يكون ا�ستث« من جنس ال يصحلو باعه فقال بعتك بمائة درهم إال ديناراً، أو بعتك بمائة دينار إال درهماً، 
، ال يصح أن تقول إال دي

ً
نار أو إال درهماً، ال بد أن يكون ا�ستث« من جنس ا�ستث« منه، بعتك بألف ريال إال رياال

 
ً
 .ا�ستث« منه، فإذا استث« ا�جهول من ا�علوم ص�ه �هوال

 يتعذر علمه؛ كهذه الفرس وما s بطن األخرى، ولم يقل Z منهما بكذا، 
ً
، لكن لو لم يصح اJيعأو باع معلوماً و�هوال

 ال نعرف ، خرى 	مسy ألف صح s ا�علوم بثمنهَفّقط قال بعتك هذه الفرس 	مسy ألف وأ
ّ
أما ا�جهول فيسقط ألنا

بمائة ألف صح  -وهو ال يعرفها ولم يرها وال يدري-بعتك هذه ا�ار بمائة ألف، وداري ال§ s مكة ، الفرس األخرى ما `
 .ع وا�الة هذه، ألن ا6من غ� معروفأما لو Ìعهما؛ بعتك هذه ا�ار ودار أخرى بمائة ألف يبطل اJي، s ا�علوم بثمنه

 s يعJما، صح ا� yك بينهما، أو ما ينقسم عليه ا6من باألجزاء كِقّفَ/ين متساويfغ�ه كعبد مش yبينه وب 
ً
لو باع ُمشا?
، أما بيع �يكه فال يصح، نصيب �يكه ال يصح، بعتك عبدي وعبد فالن ال يصح ذلك ألنك ال تملكه، نصيبه فقط

 X أو مأذوناً X فيهفي
ً
 .أما اآلخر فإنه لم يأذن لم يصح s نصيب �يكه لعدم اإلذن، صح فقط فيما ìوز X بيعه إن مال�

كذلك إذا باع عبده وعبد غ�ه بغ� إذنه، أو باع عبداً وحراً، أو باع خًال وÐراً صفقة واحدة بثمن واحد صح اJيع s عبده 
فإذا اجتمعا بقيا Y حكمهما، لكن هنا ينتبه إ¨ ، من، ألن Z واحد منهما X حكم nصهبقسطه و¯ اmل بقسطه من ا6

وا�شfي باmيار إن جهل ا�ال؛ إذا àن جهل ا�ال فإنه X ، أن اmمر يقدر خًال، وا�ر هنا يقدر عبًدا ¸تقسط ا6من
 .اmيار، وهذه من الصور ال§ ìوز تفريق الصفقة فيها

X يfن ال  وا�شà علم، أما إن Y علم ودخل Y يار، ألنه قد قدمmا X ن ?�اً فليسà يار إن جهل ا�ال، أما إنmا
 .يرغب s الصفقة وتفريقها فله أن يفسخ

أريد : وقسط ا6من Y قيمتهما، مثًال ساوم رجلy قال، كذلك لو اشfى عبدين من اثنy أو و{يليهما بثمن واحد يصح
بدين اشfاهما بـ مثًال بع(ين ألفاً ل� واحد منكما ع(ة آالف يصح، يدفع �ذا ع(ة و�ذا ع(ة ويأخذ هذين الع

 .العبدين، ألنه ال جهالة وال غرر s هذا، فيصح اJيع وا�الة
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رك ودار مثل اJيع يصح أيضا اإلجارة والرهن والصلح *ها، إذا àن قال استأجرت بيتك بيتy، رهنت هذين ا�ارين دا
 .فالن، هذا جائز ال حرج فيه إذا àن بهذه الصفة

    ::::اJيوع ا�ن� عنهااJيوع ا�ن� عنهااJيوع ا�ن� عنهااJيوع ا�ن� عنها    ////            ////
 :هناك بيوع نù عنها الشارع، انطبقت عليها ال(وط لكن ^� الشارع عنها َحُرم اJيع، و`

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 :اJيع وال(اء بعد ا^داء ا6ا® ////            أوال

ï ®يع وال(اء بعد نداء ا�معة ا6اJوز اì فال Ï^عهد ا Y نà يuألن هناك �ن تلزمه ا�معة، وا�راد با^داء ا6ا® ا ،
ا^داء األول سنه عثمان ر� اهللا عنه وأرضاه ليشعر ا^اس حÂ يf{وا ما s أيديهم ويتأهبوا للصالة، فيحرم اJيع 

àن  �، أما ا^داء ا6ا® فإنه Úرم ألن الرسول وال(اء بعد ا^داء ا6ا®، أما ا^داء األول فال حرج يتبايعون ويشfون بعده
لو خرجتم لو خرجتم لو خرجتم لو خرجتم (: وقال �s ا�دينة nطب فأتت قافلة فخرج ا^اس وتتابعوا ولم يب" إال عدد قليل s ا�سجد، فغضب الرسول 

وْ {: ونزلت اآلية s سورة ا�معة). حÂ لم يبَق أحد لسال بكم الوادي ناراً حÂ لم يبَق أحد لسال بكم الوادي ناراً حÂ لم يبَق أحد لسال بكم الوادي ناراً حÂ لم يبَق أحد لسال بكم الوادي ناراً 
َ
ْوا ñَِاَرةً أ

َ
وْ َوÓَِذا َرأ

َ
ْوا ñَِاَرةً أ

َ
وْ َوÓَِذا َرأ

َ
ْوا ñَِاَرةً أ

َ
وْ َوÓَِذا َرأ

َ
ْوا ñَِاَرةً أ

َ
َْها َوتََرُ{وَك قَائِماً     َوÓَِذا َرأ

َ
وا إِ¸ Äَْها َوتََرُ{وَك قَائِماً لَْهواً انَفض
َ
وا إِ¸ Äَْها َوتََرُ{وَك قَائِماً لَْهواً انَفض
َ
وا إِ¸ Äَْها َوتََرُ{وَك قَائِماً لَْهواً انَفض
َ
وا إِ¸ Äلَْهواً انَفض{ 

الةِ ِمن {ف�لت اآلية تعاتب أو�ك عتاباً شديداً وتنù عن اJيع وال(اء بعد ا^داء ا6ا®  يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلص¶ ِ
¶

uَها ا Äف
َ
الةِ ِمن يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلص¶ ِ

¶
uَها ا Äف

َ
الةِ ِمن يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلص¶ ِ

¶
uَها ا Äف

َ
الةِ ِمن يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلص¶ ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَا ك

ِر اهللا¶ِ 
ْ
 ِذك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ¨

ْ
ِر اهللا¶ِ يَْوِم ا�

ْ
 ِذك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ¨

ْ
ِر اهللا¶ِ يَْوِم ا�

ْ
 ِذك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ¨

ْ
ِر اهللا¶ِ يَْوِم ا�

ْ
 ِذك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ¨

ْ
َيْ يَْوِم ا�

ْ
Jَيْ وََذُروا ا
ْ
Jَيْ وََذُروا ا
ْ
Jَيْ وََذُروا ا
ْ
Jيع وال(اء بعد ا^داء ا6ا® } عَ عَ عَ عَ وََذُروا اJيع وال(اء بعد ا^داء ا6ا®، فيبطل اJعن ا ùفن

حÂ لو àن s ا�وافه، كما يفعل بعض ا^اس اآلن يبيع مساويك بعد ا^داء ا6ا®، ويأ¼ آخر فيشfي منه، هذا ال ìوز، ال 
 .ìوز اJيع بعد ا^داء ا6ا® �ن تلزمه ا�معة، �رم

ك من àن بيته بعيداً وال يتمكن من إدراك ا�معة إال باحتساب ا�سافة، البد أن Úتسب ا�سافة فإذا àن لم يبَق بينه كذل
وبy ا^داء ا6ا® إال وقت الس� إ¨ ا�معة فيحرم عليه أيضا، فإن الوسائل �ا أح�م الغايات، فس�ه إ� ا�معة وسعيه هذا 

 ،
ً
?� öمس�ه إال مثًال ع( دقائق مطلوب عليه فيعت Y ي إذا تضيق عليه الوقت ولم يبَقfأن يبيع ويش X وزì فال

 . ¸لحق با^داء ا6ا®، فكذلك Úرم عليه ذلك
كذلك ا�ساومة âرم أيضا ا�ساومة ألنه وسيلة إ¸ها، وا�ناداة أيضا عندما يبدأ يقول من يشfي كذا من يشfي عندنا كذا 

 .ألنها وسيلة للبيع فتحرم أيضا، هذه مناداة
كذلك لو تضايق عليه وقت ا�كتوبة �يث لم يبَق إال Ðس دقائق وهو Úتاج إ¨ أن يصç الظهر، فتضّيق عليه وقت 
ا�كتوبة فال ìوز أن يبيع وي(ي، ألن الوقت سيخرج، وقت ا�كتوبة سيخرج، وبا�ا� سيفوته وقت الصالة، فيحرم عليه 

 .ايق عليه وقت ا�كتوبة أيضاأن يشfي ¸تض
كذلك Úرم عليه إذا àن ستفوت عليه ا�ماعة وليس ثمة Ìاعة أخرى غ� تلك، فيحرم عليه أيضا اJيع وال(اء إذا àن 

إال إن àن اJيع ل(اء مضطر لطعام يأكله سيهلك إن لم يأكله، أو �تاج لسfه ، هذا اJيع وال(اء سيفوت عليه ا�ماعة
 .ألجل أن يصç ا�معة بها، فهذا يكون معذوراً، أما ما عدا ذلك فإنه Úرم عليه واJيع وال(اء بعد ا^داء ا6ا® يرتديها

لكن بالنسبة للعقود األخرى مثل ا^�ح القرض الرهن و¦وها فتباح ألنه يتكرر اJيع وال(اء Z �ظة، أما مثل هذه 
 .ة وألنها ال تتكررالعقود فإنها ال تتكرر فلهذا أبيحت للحاج

أو مثًال بيت �ن يتخذها دوراً للبغاء أو ، ال ìوز بيع العص� �ن يتخذه Ðراً، وال العنب �ن يتخذه أيضا nمره ////            ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
ُعْدَوانِ {: األ!® وا�وسي" واهللا عز وجل نù وقال

ْ
 اِإلثِْم َوال

َ
Yَ 

ْ
 َيَعاَونُوا

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
 اِإلثِْم َوال

َ
Yَ 

ْ
 َيَعاَونُوا

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
 اِإلثِْم َوال

َ
Yَ 

ْ
 َيَعاَونُوا

َ
ُعْدَوانِ َوال

ْ
 اِإلثِْم َوال

َ
Yَ 

ْ
 َيَعاَونُوا

َ
 ،}َوال

، فإنه ال ìوز بيع السالح s الفتنة ألنه 3n أن يؤثر ويشعل الفتنة ويذكيها، يع السالح s الفتنةال ìوز ب كذلك ////            ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 
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 كذلك بيعه Y أهل ا�رب، "قد يقتل به وقد ال يقتل: "يقول اإلمام أ د ر ه اهللا، فيحرم وا�الة هذه بيع سالح s فتنة
فبيعه Y أهل ا�رب من باب أو°، ألنهم يتقوون علينا ويكيدوننا فإذا àن بيعه s حال الفتنة Y ا�سلمy �رم؛ 

أنا : يقول، والعياذ باهللا ال يأ¼ إ� قطاع الطرق و{ذلك بيعه Y قطاع الطرق، ويقتلوننا به فيحرم أيضا بيعه Y أهل ا�رب
 
ُ
أمنها لكم، كم تشfونها؟ أمولكم بالسالح، كم âتاجون من رشاش كم âتاجون من خنجر؟ أنا أبيع عليكم، أنا أ

 .ال ìوز هذا، بل s هذا إفساداً ألمن طريق ا�سلمy وفيه إ?نة Y ا�عصية
، ال ìوز بيع مثل هذا ألنه إ?نة Y ا�عصية، وال قدح �ن كذلك بيع مأكول ومشموم �ن ي(ب عليه ا�سكر ////            رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 .امرةي(ب به Ðراً، وال جوز وبيض للقمار فيتخذه للمق
ألن ا�سلم ال ìوز أن يكون ، ، إذا àن ذلك العبد ال يعتُق Y ال�فر بال(اءكذلك Úرم بيع عبد مسلم لل�فر ////            خامساً خامساً خامساً خامساً 

لزم ال�فر ببيعه أو إعتاقه
ُ
ال ìعل اهللا عز وجل لل�فرين Y ا�سلمy سبيًال، ، سيده àفراً، بل إذا أسلم العبد âت ال�فر أ

 .نمكن ال�فر من تملك ا�سلمفال يمكن أن 
كأن يكون بينه ، فال يباع ا�سلم فكيف يباع العبد ا�سلم لل�فر إال إن àن يعتق عليه، واإلسالم يعلو وال يعÎ عليه

وبا�ا� لن يكون âت رقه فيجوز بيعه ، وبينه �رميه �يث إذا اشfاه ال�فر فور �ائه بمجرد العقد يعتق ا�سلم عليه
 .لة تلك، أما ماعدا ذلك فال، فإن àن يعتق عليه بال(اء يصح اJيع ألنه وسيلة إ� حرية ذلك الرقيقوا�ا

فيسلم الِقن s يد العبد فإنه يلزم بإعتاقه أو بيعه ، وÓن أسلم قِن s يده، أي s يد ال�فر أو عند من اشfاه فإنه يُلزم بإعتاقه
ه Y öì إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق ألن اهللا عز وجل نص Y ذلك Y مسلم كما سبق ا�نبيه Y ذلك، فإن

ُمْؤِمنyَِ َسِبيالً {: s كتابه وقال
ْ
 ال

َ
Yَ َ�فِِريَن

ْ
ن ìََْعَل اهللاÄ لِل

َ
ُمْؤِمنyَِ َسِبيالً َول

ْ
 ال

َ
Yَ َ�فِِريَن

ْ
ن ìََْعَل اهللاÄ لِل

َ
ُمْؤِمنyَِ َسِبيالً َول

ْ
 ال

َ
Yَ َ�فِِريَن

ْ
ن ìََْعَل اهللاÄ لِل

َ
ُمْؤِمنyَِ َسِبيالً َول

ْ
 ال

َ
Yَ َ�فِِريَن

ْ
ن ìََْعَل اهللاÄ لِل

َ
وال يك� أن يقول أنا سأكاتبه، ألن الُم�تب قٌِن ما ب"  }َول

ن الوفاء بالكتابة، فال بد من إزالة تملك هذا الشخص Y ا�سلم Ìلة عليه درهم واحد، فقد ال يستطيع وال يتمكن م
وتفصيًال، فال بد أن يزيل ا�لك السيد عنه، فال نمكنه من م�تبته وال بيعه باmيار كذلك لعدم انقطاع الُعلَق وا�الة 

 .تلك
ألنه باع ماY X ، احدة، فال يصح مثل هذاإن Ìع s عقد بy بيع و{تابة، بأن باع عبده شيئا وÍتبه بعوض واحد، صفقة و

 .ماX، كيف يبيع ماY X ماX؟ فا��تب ماX وباع عليه ماX ال يصح
 .إذا Ìع بy بيع و�ف أو إجارة وخلع أو نكاح بعوٍض واحد صح اJيع وما Ìع إ¸ه، إذ ال حرج s ذلك

أنا : كأن يقول �ن اشfى سلعة بع(ة ع ا�سلم Y بيع أخيهÚرم بيمن اJيوع ا�ن� عنها وال§ أكد عليها الشارع، 
رجع ال أريدها، ف�دها Y اJائع األول ويتßر

ُ
عطيك مثلها بتسعة، فيأ¼ هذا يقول أنا أحيلها أنا أ

ُ
فإذاً نقول Úرم بيعه ، أ

 .Y بيع أخيه
ا يوغر الصدور، وìعل األمة متفرقة متمزقة فال ìوز �اؤه أيضا Y �اء أخيه ألن هذ كذلك �اؤه Y �اء أخيه

ال تناجشوا وال تباغضوا وال âاسدوا و{ونوا عباد اهللا ال تناجشوا وال تباغضوا وال âاسدوا و{ونوا عباد اهللا ال تناجشوا وال تباغضوا وال âاسدوا و{ونوا عباد اهللا ال تناجشوا وال تباغضوا وال âاسدوا و{ونوا عباد اهللا ( ،)ال يبع بعضكم Y بيع بعضال يبع بعضكم Y بيع بعضال يبع بعضكم Y بيع بعضال يبع بعضكم Y بيع بعض(: نù عن ذلك وقال �الرسول 
قد باع ألن هذا األمر إذا باع Y بيع أخيه أثار ا�قد والضغينة بy ا�سلمy، هذا  ،)إخوانا وال يبع بعضكم Y بيع بعضإخوانا وال يبع بعضكم Y بيع بعضإخوانا وال يبع بعضكم Y بيع بعضإخوانا وال يبع بعضكم Y بيع بعض

ال ìوز ، وانتù فيأ¼ هذا يفسد عليه اJيع يقول اذهب إ¸ه أعد عليه السلعة ال تعطه ا6من، أنا أعطيك أفضل منها ال
 .هذا، Úرم عليه
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    ))))����TTTT((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة

S   /تها مسائلâيوع ا�ن� عنها وJبيع العينة /   /  .تتمة ا. 
U   / ورق�مسألة ا.                     T   / مسألة التسع�. 
SSSS            ////    يوع ا�ن� عنهاJيوع ا�ن� عنهاتتمة اJيوع ا�ن� عنهاتتمة اJيوع ا�ن� عنهاتتمة اJتتمة ا    

هناك مسألة يكc السؤال عنها مرتبطة ببيع ا�سلم Y بيع أخيه و�ائه Y �اء أخيه وسومه Y سوم أخيه، فالعöة 
آلخر فال ìوز أن يأ¼ أحد باJيع إذا تم أو s ا�ساومة حÂ ولو لم يتفق العاقدان اتفاقا تاما لكن ر{ن أحدهم إ¨ ا

    .ويفسد
، فيأ¼ أحدهم ويسوم يقول عç¶ بكذا،  فيقول ا�سئول عن ال§ تعرض أمام Ìيع ا^اس ويال§ تعرض أمام Ìيع ا^اس ويال§ تعرض أمام Ìيع ا^اس ويال§ تعرض أمام Ìيع ا^اس ويCCCCايدونايدونايدونايدون ا�زاداتا�زاداتا�زاداتا�زاداتلكن عندنا 

ئة ا�زاد من يزيد من يزيد، فيأ¼ آخر ويقول عç¶ بكذا بمائة واآلخر يقول Y¶ بمائة وع(ة واآلخر يأ¼ ويقول عç¶ بما
ألن اJائع لم ير{ن إ¨ ا�شfي اuي ، وع(ين فهذا ال حرج بذلك، ا�زايدات ال حرج فيها وليست داخلة با^� ا�راد

 .سام بل هو متطلع إ¨ زيادة السعر ويبحث عمن يزيد
 s فيها أقل أتفق معه :ا�ناقصاتا�ناقصاتا�ناقصاتا�ناقصاتكذلك Ñالعمارة الفالنية من يعطي Ñي ينقص مثال أنا أريد أن أبuفيأ¼ أحد ويقول أنا ا ،

فهذه ، ألف وهكذا Y حسب كö العمارة وصغرها ةأبÑ لك العمارة بمليون ويأ¼ آخر ويقول ال أنا أبنيها لك بثمانمائ
سميت مناقصة و` عكس ا�زايدة، فال حرج s هذا، ألنه نفس من يريد أن يربط العقد يريد األقل s ا�ناقصة و¯ 

فا�راد قلنا السوم بالسلعة ال§ تباع ، فهذا ال حرج فيه وليست من األمور ا�ن� عنها وا�حرمة ا�زايدة يريد األزود،
 .بالسوق من يزيد فهذا ال Úرم باالتفاق ال حرج s ذلك، فال بأس s ا�زايدة

يه من الßر باآلخر àن لو قيل إنه s بيوع ا�زايدة ليس ألحدهم أن يفسخ �ا ف: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه اهللا
بل يتوجه أنه s بيع ا�زايدة إذا زاد أحدهم " متوجها، ألنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع قبله، فإذا قبل ثم فسخ àن قد غر اJائع

غ�  �ذا اmيار هنا، شيئا لزمه أن هذا هو اuي يدفع الßر عن اآلخر، عدم إرساء وجعل اmيار هنا للزائد فيه إHار للبائع
نقول لزمك اJيع عندما رسا ا�زاد عليك، ألن s هذا ، فال يأ¼ أحد ويقول أنا الزلت با�جلس وÓن اmيار با�جلس، وارد

وÓذا أيضا مرة أخرى ، إHاراً بصاحب السعلة، قد يبحث عن اآلخر األقل فال ìده ثم يبحث عن األقل فال ìده فيتßر
ا معلوم عند ا^اس وعند ا�جار أنها ال تأخذ السعر ا�ناسب اuي أخذته s ا�زاد األول، أقيم ا�زاد Y سلعة بعينها فهذ

 .ويرغب ا^اس عنها، فلهذا يلزم اJيع �ن رسا ا�زاد عليه
 ::::بيع حاJ Hادبيع حاJ Hادبيع حاJ Hادبيع حاJ Hاد من اJيوع ا�ن� هنامن اJيوع ا�ن� هنامن اJيوع ا�ن� هنامن اJيوع ا�ن� هنا

 يتوسط بy اJائع وأرضاه بقول ال يكن X سم �وف�ه ابن عباس ) ال يبع حاJ Hادال يبع حاJ Hادال يبع حاJ Hادال يبع حاJ Hاد(: نù وقال �الرسول 
ً
سار أي  دالال

، ، ال يسوغ أن يبيع ا�اJ Hاد)دعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضا(: و¯ لفظ ،)وÓن àن أخاه ألبيه وأمهوÓن àن أخاه ألبيه وأمهوÓن àن أخاه ألبيه وأمهوÓن àن أخاه ألبيه وأمه(: وا�شfي، و¯ لفظ
ألن اJادي يأ¼ ويراها s السوق ويبيعها حسب ما يتفق أو حسب ما يعرف، ألنه عندما يأ¼ ا�اH ويعرف السلعة 

 ).دعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضادعوا ا^اس يرزق بعضهم بعضا( :قال �حاجة ا^اس �ا فيُضيق عليهم والرسول ويعرف 
    ::::يبطل بيع ا�اJ Hاد ب(وطيبطل بيع ا�اJ Hاد ب(وطيبطل بيع ا�اJ Hاد ب(وطيبطل بيع ا�اJ Hاد ب(وط

، أما إن àن قدم وليس s نيته بيع السلعة وا�" با�اH ونسق معه فهذا إن àن اJادي قد قدم ¸بيع سلعته ::::ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول
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 .ال يدخل s ا^�
ال يريد �زينها أو االحتفاظ بها مدة حÂ تغال أو يعرف األفضل بيعها s ، يبيع سلعته بسعر يومهاأنه قدم  ::::ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®ال(ط ا6ا®

 .أول السوق أو آخر السوق أراد أن يعرضها بالسوق، فإذا وقفت Y سعر معy باعها به
 . إن àن اJادي جاهال بسعرها ال يعرف قيمتها ::::ال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الثال(ط ا6الث
ويقول أنا أبيعها لك أنا أدرى بالسوق  ا�اH هو اuي يقصد اJادي -السمسار-الل كذلك يقصده ا� ::::ال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابع

أما إن اختل قيد منها فال حرج أن ، وأعرف بالسوق وأنا أبيعها لك، إذا توفرت هذه القيود األربعة حرم بيع ا�اH للبادي
ل أنا عندي سلعة بعها � حسب معرفتك هنا ال أو أن اJادي هو اuي أ6 وذهب إ¨ ا�الل ويقو، يكون ا�اH سمسارا

 .حرج s ذلك
أما إن àنت من الكما¸ات فهذه ال حرج أن يبيعها ا�اH  أن يكون للناس حاجة ملحة �ذه السلعة :ال(ط اmامسال(ط اmامسال(ط اmامسال(ط اmامس

 .للباد
 إن باع ربوياً بنسيئة أي مؤجالً  :من اJيوع ا�ن� عنهامن اJيوع ا�ن� عنهامن اJيوع ا�ن� عنهامن اJيوع ا�ن� عنها

ال تبيعوا الö بالö إال يدا بيد ومثال بمثل، وال تبيعوا الشع� ال تبيعوا الö بالö إال يدا بيد ومثال بمثل، وال تبيعوا الشع� ال تبيعوا الö بالö إال يدا بيد ومثال بمثل، وال تبيعوا الشع� ال تبيعوا الö بالö إال يدا بيد ومثال بمثل، وال تبيعوا الشع� (قال  �لربا، الرسول أصناف الربوي ال§ ñري فيها ا: الربويالربويالربويالربوي
فإذا باع ربويا بنسيفإذا باع ربويا بنسيفإذا باع ربويا بنسيفإذا باع ربويا بنسيئئئئة يعÑ ة يعÑ ة يعÑ ة يعÑ ا�ديث، ) وال تبيعوا اuهب باuهب إال يدا بيد ومثال بمثلوال تبيعوا اuهب باuهب إال يدا بيد ومثال بمثلوال تبيعوا اuهب باuهب إال يدا بيد ومثال بمثلوال تبيعوا اuهب باuهب إال يدا بيد ومثال بمثل، ، ، ، بالشع� إال يدا بيد ومثال بمثلبالشع� إال يدا بيد ومثال بمثلبالشع� إال يدا بيد ومثال بمثلبالشع� إال يدا بيد ومثال بمثل

 يُباع
ً
 يُباع عن ثمنه ماال
ً
 يُباع عن ثمنه ماال
ً
 يُباع عن ثمنه ماال
ً
 لم يقبض ا6من، واعتا لم يقبض ا6من، واعتا لم يقبض ا6من، واعتا لم يقبض ا6من، واعتاظظظظ عن ثمنه ماال

ٌٌ به نسيبه نسيبه نسيبه نسيئئئئة كثمن بر اعتاة كثمن بر اعتاة كثمن بر اعتاة كثمن بر اعتاظظظظ عنه براً أو غ�ه من ا�كيالت فما  عنه براً أو غ�ه من ا�كيالت فما  عنه براً أو غ�ه من ا�كيالت فما  عنه براً أو غ�ه من ا�كيالت فما     بمؤجل، و{ذا حالبمؤجل، و{ذا حالبمؤجل، و{ذا حالبمؤجل، و{ذا حاٌلٌ
    ا�كم ؟ا�كم ؟ا�كم ؟ا�كم ؟

 .لم ñز هذه الصورة، ألن هذه الصورة s ا�قيقة ذريعة Jيع ربوٍي بربوٍي نسيئة :ا�وابا�وابا�وابا�واب
 "أما أن يواطؤه Y ال(اء منه لفظا، أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك، أو ال يكون: "يقول ابن القيم ر ه اهللا

فهو باطل، وÓن لم ñِر بينهما مواطأة لكن قد علم ا�شfي أن اJائع يريد أن يشfي منه ربويا بربوي : فإن àن األول
 .فكذلك

وÓن قصد اJائع ال(اء منه بعد اJيع ولم يعلم ا�شfي، فكرهه اإلمام أ د وغ�ه وا�تقدمون من ا�نابلة  لوا منع اإلمام 
 .هذا ذريعة إ¨ الرباألن Y ، s ا�حريم

ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إ¸ه، لكن قاصه بها، فهذه ، أيضا إن اشfى من ا�شfي طعاما بدراهم وسلمها إ¸ه
كأن يشfي ، حيث سقط عن Z واحد منهما ما يلزمه لآلخر، وال Úتاج إ¨ رضاهما، الصورة �تلف عن ال§ قبلها فتجوز

، ثم يشfي اJائع من ا�شfي صا? بدرهم مثال، فيكون ل� واحد منهما Y صاحبه درهم، منه صا? بدرهم مؤجالً 
ْسِقط اuي عç¶ من اuي عليك فهذا ال حرج s هذه الصورة، وتكون الصورة صحيحة ، فيتقاصان

ُ
بأن يقول أحدهما أ

 .حيث قاصه بما �يه عنده
 :بيع العينة    ////            اءاءاءاءمن اJيوع ا�ن� عنها وينص عليها العلممن اJيوع ا�ن� عنها وينص عليها العلممن اJيوع ا�ن� عنها وينص عليها العلممن اJيوع ا�ن� عنها وينص عليها العلم    ////            ////

بعÑ هذه السيارة ال§ عندك 	مسy ألف إ¨ السنة ، مثال يأ¼ شخص ويقول أنا أريد أن اشfي السيارة ال§ عندك
nصم ع(ة آالف ، فيبيعها عليه، ثم بعد أن يبيعها عليه يقول ما رأيك أن تشfي هذه السيارة اآلن بأربعy ألف، القادمة

فحقيقُة اJيع ، ن، فتكون عy السيارة رجعت إ¨ اJائع، واستفاد ع(ة آالف إ¨ السنة القادمةلكونه سيقبض ا6من اآل
اuي تم كأن السيارة ال عالقة �ا، كأنه قال X بعÑ أربعy ألف حالة 	مسy ألف مؤجلة إ¨ السنة القادمة، هذه حقيقة 
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ر هم اهللا، أما Ìاه� أهل العلم فإنهم يمنعون  عدا الشافعيةعدا الشافعيةعدا الشافعيةعدا الشافعيةالعينة، فلهذا منعها أهل العلم، قالوا âريم بيع ، العقد بينهما
 .وÚرمون بيع العينة، ويرون عدم جوازها

إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب اJقر وتر{تم ا�هاد سلط اهللا عليكم ذال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب اJقر وتر{تم ا�هاد سلط اهللا عليكم ذال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب اJقر وتر{تم ا�هاد سلط اهللا عليكم ذال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب اJقر وتر{تم ا�هاد سلط اهللا عليكم ذال (: قال �وقد ورد عن الرسول 
إنه يأ¼ Y ا^اس زمان يستحلون الربا s ا�بيع إنه يأ¼ Y ا^اس زمان يستحلون الربا s ا�بيع إنه يأ¼ Y ا^اس زمان يستحلون الربا s ا�بيع إنه يأ¼ Y ا^اس زمان يستحلون الربا s ا�بيع (: �رد عن الرسول كذلك و ،)ال يرفعه عنكم حÂ تعودا �ينكمال يرفعه عنكم حÂ تعودا �ينكمال يرفعه عنكم حÂ تعودا �ينكمال يرفعه عنكم حÂ تعودا �ينكم

فالعينة �رمة عند Ìهور أهل العلم عدا الشافعية ر هم اهللا يرون جوازها، لكن قول فالعينة �رمة عند Ìهور أهل العلم عدا الشافعية ر هم اهللا يرون جوازها، لكن قول فالعينة �رمة عند Ìهور أهل العلم عدا الشافعية ر هم اهللا يرون جوازها، لكن قول فالعينة �رمة عند Ìهور أهل العلم عدا الشافعية ر هم اهللا يرون جوازها، لكن قول فيستحلون الربا باJيع،  ،)والعينةوالعينةوالعينةوالعينة
ة 	مسy ألفاً ، حيث أن حقيقة العقد بيع ثمن بثمن مؤجًال، فقد باعه ا�مهور هو األقرب وهو الصحيحا�مهور هو األقرب وهو الصحيحا�مهور هو األقرب وهو الصحيحا�مهور هو األقرب وهو الصحيح

¶
أربعy ألفاً حال

فكأنه قال أعطÑ أربعy ألفاً حاHة وأسددها لك 	مسy ألفاً مؤجلة s السنة ا�قبلة فيكون قد راباه، وهذا هو ، مؤجلة
ٌٌ بدرهمy بينهما حريرة يتحايلون Y اهللا كما يتحايلون Y  بدرهمy بينهما حريرة يتحايلون Y اهللا كما يتحايلون Y  بدرهمy بينهما حريرة يتحايلون Y اهللا كما يتحايلون Y  بدرهمy بينهما حريرة يتحايلون Y اهللا كما يتحايلون Y (: حقيقة الربا، و�ذا ابن عباس ورد عنه أنه قال درهمدرهمدرهمدرهٌمٌ

فهذه العينة، فال ìوز X أن يبيعها Y من اشfاها منه، بأن أنقص بها  ،)صبيان، لو أنهم أتوا األمر من أصله ل�ن أو°صبيان، لو أنهم أتوا األمر من أصله ل�ن أو°صبيان، لو أنهم أتوا األمر من أصله ل�ن أو°صبيان، لو أنهم أتوا األمر من أصله ل�ن أو°الالالال
cاها بأكfا6من، لكن إن اش ، yمس	سيار¡  Ñبع X ألفاً مؤجلة فغلت األسعار، فقال yمس	اها fغلت األسعار، اش

قد كسب Ðسة آالف باإلضافة إ¨ ا�لول استفاد من ا�لول فهذه ال حرج فيها، ألفاً حالة أو 	مس وÐسy ¸كون 
    .لكن اإلش�ل إذا باعها عليه بأقل

أيضاً لو باعها Y آخر ذهب إ¨ السوق وباعها Y شخص بأربعy ألفاً، وأ6 الشخص هذا اuي �اها وباعها Y صاحبها 
ليس فيها مواطأه فال حرج s هذا، أن يبيعها Y اآلخر ثم اآلخر يبيعها Y  فهذه الصورة إذا àن، 	مسة وأربعy ألفاً 

 .صاحبها األول فال حرج، إن لم يكن هناك ثمة حيلة أو تواطؤ Y هذا األمر، ألن Z هذه اJيو?ت صحيحة
ذه سأبيعها عليك 	مسy أبيعك سيار¡ ه: كذلك عكس العينة، يبيعه سلعة بنقد ثم يشfيها بأكc منها نسيئة، كأن يقول

ة
¶
ثم إذا قبضها قال أشfيها منك 	مسy ألفاً مؤجلة ، ألفاً مؤجلة، فيقبل اآلخر، ثم يقول أبيعك سيار¡ بأربعy ألفاً حال

 .ألن هذه *ها وسيلة إ¨ الربا، كذلك، هذه عكس العينة ال ñوز
UUUU            ////    ورق�ورقمسألة ا�ورقمسألة ا�ورقمسألة ا�مسألة ا::::    

فضة، يأ¼ إ¨ شخص فيقول X بعÑ السيارة فيأخذ السيارة وهو ال يريد s ا�قيقة وسميت تورقاً ألنها من الورق أو من ال
ة فيأخذ ا�ال 

¶
 فيشfي السيارة 	مسy ألفاً مؤجلة ويبيعها 	مسة وأربعy ألفاً أو بأربعy ألفاً حال

ً
السيارة بل يريد ماال
 .ويستنفقه s حاجته

صحيح وليس فيه مراباة، ألن اإلنسان قد  ، قال ألن اJيع أعلم هو جوازها أعلم هو جوازها أعلم هو جوازها أعلم هو جوازهاوالراجح واهللاوالراجح واهللاوالراجح واهللاوالراجح واهللالعلم فهذه فيها خالف بy أهل 
فيضطر إ¨ أن يفعل هذه الصورة، أما إن àن ìد من يقرضه فإنه ال يلجأ إ¨ العينة ، Úتاج إ¨ ا^قد وال ìد من يقرضه

 .خروجاً من اmالف
، بل هو استفاد أخذها من آخر وباعها Y آخر، فهذه ليس األول لكن لم ìِر بينه وبy اآلخر اuي دفع X ا�ال أي ُمراباة

 .من هو اشfى ف� �الف العينة
أيضاً قالوا لو تغ�ت ا�ال، مثًال اشfى السيارة 	مسy ألفاً مؤجلة، لكن جرى عليها حادث فتلفت، أصبحت ال تصلح 

أ6 عنده �ل سكراب ، هذه الصورة ال حرج أن يبيعهاs �الت السكرابات، فمثل ، إال أن تباع بمحالت التشليح مثالً 
 .قال أشfيها 	مسة آالف تبيعها Y آخرين أنا أشfيها، تغ�ت صفتها بال�مل فهذا ال حرج s ذلك

أو اشfاه من غ� مشfيه ال ، كذلك لو أن العبد ن= الصنعة أو هزل اJع� أو �رق ا6وب فهذا ال حرج s هذه الصورة
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s ي هو أبوه أو ابنه أو زوجته ما لم يكن هناك حيلة أو تواطؤ فال حرج، ألن مال العبد حرجfن ا�شà ولو Âذلك، ح 
 .مستقل عن مال ابنه، و{ذلك مال الزوجة مستقل عن مال زوجها، أما إن àن فيه حيلة فال ìوز وال يسوغ ذلك

 . سالم ابن تيمية يقول هو مكروه s أظهر قو* العلماءنبهنا Y مسألة ا�ورق، وقلنا إن ا�ورق جائز، وشيخ اإل
T            ////     `يوع ا�ن� عنها وJيوع ا�ن� عنها و` هناك مسألة مرتبطة باJيوع ا�ن� عنها و` هناك مسألة مرتبطة باJيوع ا�ن� عنها و` هناك مسألة مرتبطة باJمسألة التسع�هناك مسألة مرتبطة با 

فهل لو* األمر أن يسعر، يأ¼ إ¨ سلعة ويقول هذه تباع بكذا ال أسمح لكم ببيعها بأزيد، وÓن ñاوزتم ستحل عليكم 
�اجر إ¨ أن يبيع بالسعر اuي حدده ا�اكم أو رئيس اJتية أو �ء من ذلك فيضطر ا، الغرامة والعقوبة الفالنية

  فهل يسوفهل يسوفهل يسوفهل يسوغغغغ مثل هذا األمر؟ التسع� هل ìوز؟ مثل هذا األمر؟ التسع� هل ìوز؟ مثل هذا األمر؟ التسع� هل ìوز؟ مثل هذا األمر؟ التسع� هل ìوز؟ا�ختص اuي أوE ا�اكم إ¸ه متابعة مثل هذا األمر، 
ر ^ا فقالفقالوا X ال �غال السعر Y هديه  �وقد ورد أن الرسول  أنه Úرم التسع�، ا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلة إن إن إن إن ((((: صحابة سع·

 .عن التسع�، فلهذا ا�نابلة يرون حرمته �فلم يسعر وامتنع  ))))اهللا هو ا�سعر القابض اJاسطاهللا هو ا�سعر القابض اJاسطاهللا هو ا�سعر القابض اJاسطاهللا هو ا�سعر القابض اJاسط
    ا�فصيل s مسألة التسع�ا�فصيل s مسألة التسع�ا�فصيل s مسألة التسع�ا�فصيل s مسألة التسع�

إذا àن ا^اس �اجة إ¨ هذه السلعة حاجة شديدة، واشfاها ا�جار بسعر رخيص، وحبسوها عن ا^اس نظرا �اجة  -
فهنا ا�اكم يسعر Y ا�جار وال ìعلهم يتالعبون بسلع بسوها، ثم رفعوا سعرها قصداً لإلHار با^اس، ا^اس إ¸ها وح

 .ا^اس السيما االستهالكية الßورية
أما إن àن ا�جار اشfوها بثمٍن مرتفع وغلت األسعار، فاشfوها بثمٍن أزيد من سعرها ا�عتاد، ونظرا �عرفتهم �اجة  -

فال يسوغ للحاكم فيعلمون أنهم سيبيعونها Y ا^اس بسعر أزيد من السعر اuي عرفه ا^اس أنها تباع به،  ا^اس إ¸ها
ألنه يß بهم، يشfيها ا�اجر بع(ين ريال فتقول يلزمك أن تبيعها 	مسة ع( ألنها  وال من ينوبه أن يسعر Y ا�جار

 .، هذا ليس فيه إنصاف وفيه ظلم Y ا�جارال! àنت تُباع بهذا السعر قبل نفاذها من األسواق
أما إن àن ا�جار قد اشfوها بسعر قليل، وأرادوا حبسها Y ا^اس وخزنوها بمخازنهم، ثم اتفقوا Y رفعها Y ا^اس  -

تغلونهم s ألن s هذا دفعاً للظلم عن ا^اس حÂ ال يتجرأ ا�جار عليهم ويس فهنا يسعر اإلمام أو نائبه،¸ßوا بهم، 
 .سلعهم االستهالكية ال§ Úتاجونها

وليس هو s ا�قيقة تسع� بل هو إلزام من و* األمر أن تُباع السلع بمثل قيمها، وليس ، فهذا هو ا�فصيل s التسع�
ت السلع قد تسع�اً، بل إلزام للتجار أن تباع السلع بقيمها، وثمن ا�ثل معتö �?، وليس هذا من التسع�، أما إن àن

غلت وأصبح ا�جار يشfونها بأزيد من سعرها ا�عتاد فليس عليهم حكم بل هذا Hر، بل ربما تقاعسوا عن �اء 
السلع االستهالكية ألنه يقول كيف أشfيها بع(ين ويلزمÑ ا�اكم أن أبيعها 	مسة ع( فيتقاعس عن �اء السلع 

ßا� يت�رص عليها، وباÚ اع األمر إن مصلحة االستهالكية والÌ هذا �رون، فßر ا^اس، فيكون ا^اس هم ا�ت
وÓذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم ، ا^اس إذا لم تتم إال بالتسع� سعر عليه تسع� عدل ال و{س وال شطط

    .يفعله، فهذا هو اuي يتجه وهذا هو اuي ينب� العمل عليه
 . االحت�ر s قوت اآلدميy فإذا أحتكر بعض ا�جار�، �، �، �، وهو مرتبط بالتسعوهو مرتبط بالتسعوهو مرتبط بالتسعوهو مرتبط بالتسع    االحت�راالحت�راالحت�راالحت�رهناك هناك هناك هناك 

، عسل، ج1، اmل: الö، األرز s الوقت ا�اH، أما s األمور الكما¸ة مثل، ا�مر-�رم s قوت اآلدميy ¦و :االحت�راالحت�راالحت�راالحت�ر
إ¨ ذلك فهذه ليست  و¦وه، هذا ليس من األمور االستهالكية وليس بالßورية ويعيش ا^اس بدونها، فواكه وما، زيتون

األرز، هذه األمور Hورة للناس، ، اuرة، وÓنما العöة s األقوات مثل الö، من األمور ال§ يتعطل ا^اس إذا لم تُبْع عليهم
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فيجö �تكر طعام اآلدميy أن يبيع طعام اآلدميy كما يبيع ، إذا احتكرها ا�جار فإن Y ا�اكم أن يعزر ا�حتكرين
 .عاً للßر، فيبيع ويَُسّعر عليه ويبيع بسعر ا�ثلا^اس دف

و�ذا àن لو* األمر أن يُكره " هو ظالم لعموم ا^اس: "يقول ابن القيم ر ه اهللا فيمن يشfي الطعام يريد إغالءه
yي يتعuبيع ما عندهم بقيمة ا�ثل، هذا هو ا Y ا�حتكرين. 

كية فهذه ال يتدخل و* األمر فيها، ألنها ليست Hورة، فمن أراد أن يشfيها أما بالنسبة الحت�ر السلع غ� االستهال -
إذ ` ليست استهالكية s استطاعته أن ينتظر حÂ يتعب ا�اجر من �زينها ومن *فة ا�خزين ، فيتحمل تبعة �اءه

 .كل ا^اسأما األقوات فال، ألنه ïا يأكلون، وÚتكر القوت فكيف يأ، وأجورها فيضطر إ¨ بيعها
ال يكره أن يدخر اإلنسان قوت أهله ودوابه، ال بأس أن يأ¼ اإلنسان فيأخذ األكياس من األرز أو الö فيدخرها للسنة _

 .ادخر قوت أهله سنة، فال حرج أن يدخرها حÂ ولو لم يكن من ا�جار �ورد الرسول ، وللسنتy ال حرج s هذا
    ::::اإلشهاد Y اJيعاإلشهاد Y اJيعاإلشهاد Y اJيعاإلشهاد Y اJيع

 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ {: Y اJيع ألن اهللا عز وجل قال كذلك ي(ع اإلشهاد
ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
ألن s اإلشهاد إبعاد عن اإلش�الت ال§ ربما  }َوأ

أما اJيو?ت اmفيفة ، تثور، السيما اإلشهاد Y األمور خط�ة الشأن، بيع العقارات، بيع السيارات، بيع الصفقات الكب�ة
فهذه من األمور قليلة اmطر فال يستحب اإلشهاد عليها ألنها تتكرر وجرى العرف ، إ¨ ذلكمثل اdm الفاكهة طماطم وما 

 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ {: عليها، أما األمور خطرة الشأن كما تقدم فهذه ي(ع ويسن اإلشهاد عليها، فاهللا عز وجل قال
ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
 إَِذا َيبَاَفْعتُمْ َوأ

ْ
ْشِهُدْوا

َ
 .}َوأ

 ))))Ë0Ë0Ë0Ë0((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

    ::::عنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقةعنا� هذه ا�لقة
S   / جا�ا yأم�ال(يعة اإلسالمية /   / حكمه  /   تعريفه /   ري نشأتها s بيان أقسام ا�صالح 
U   /Oعاو�ا yأم�ا    T   / جاري�ا yأم�وا Oعاو�ا yأم�ا yالفرق ب. 
SSSS            ////    جاري�ا yأم�جاريا�ا yأم�جاريا�ا yأم�جاريا�ا yأم�ا. 


  .عقد ا�أمy: ( بـا�أمy، فهناك ما يس: من األمور ا�عاقدات ا�ن� عنها أيضا وïا جد¶ s هذا الع
َن يؤمن، مأخوذة من االطمئنان اuي هو ضد اmوف، ومن األمانة ال§ ` ضد اmيانة، يقال :وا�أمs y اللغةوا�أمs y اللغةوا�أمs y اللغةوا�أمs y اللغة : مصدر أم¶

نُه تأميناً وائتمنه واستأمنه  .أم¶
م به �Íت ا�أمy تدفع قول ا�صç آمy، وصار يستخدم ا�أمs y ا�اللة Y عقد خاص تقو :وعند الفقهاء ا�أمy هووعند الفقهاء ا�أمy هووعند الفقهاء ا�أمy هووعند الفقهاء ا�أمy هو

بموجبه مبالغ s حال وقوع حادٍث معy لشخٍص اتفقت معه، àن يدفع �ا أقساطاً من ا�ال حÂ إذا أصابه حادث الCمت 
 .�{ة ا�أمy بدفع تعويض uلك اmطر اuي وقع عليه

هو  فا�أمy كنظريةفا�أمy كنظريةفا�أمy كنظريةفا�أمy كنظرية، ة وبy تنظيمه s عقدونظريوالبد للمتأمل s ا�أمy أن ينتبه إ¨ الفرق بy تناول ا�أمy كفكرة 
دق بهم

ُ
â §موعة من ا^اس �فع األخطار ال� yنظام مقبول، إذ هو تعاون ب ، Y يث إذا أصابت بعضهم مصيبة تعاونوا�

ا فيما Y أو�ك اuين يريدون أن يتفقو) فكرة تفتيت اmطر(تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه، والشك أن هذه الفكرة 
 Y أحدهم قضية قتل، فالعاقلة تعقل إذ لو أصبح ا�ال ا�ية منصب Y صلÚ لعاقلة عندماà بينهم ويتحملون فيما بينهم

 .القاتل لوحده لعجز عنها، لكن العاقلة تعقل وتتحمل
ك الزÍة ` تعاون من فالشك أن الفكرة فكرة ا�أمy مقبولة، يقوم عليها كث� من األح�م ال(عية مثل الزÍة، و{ذل
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أيضاً لو افتقر ذلك الغÑ استفاد وُدفع X من الزÍة، ، ا�جار �فع الßر الواقع Y الفق�، كونه يدفع شيئاً فيستفيد الفق�
كذلك ا^فقة Y األقارب فلو عجز اإلنسان من اإلنفاق Y نفسه لزم ا�و�ين من قرابتِه أن ينفقوا عليه، كما تقدم 

يه Y العاقلة فإنها تتحمل ا�ية، إ¨ غ� ذلك من ا�عاون بy ا�سلمy، فال(يعة تدعو إ¨ ا�عاون Y الö وا�قوى ا�نب
هذه فكرة ا�أمy، و` فكرة تتفق مع مقاصد ال(يعة اإلسالمية وأح�مها، ليس ، واإلحسان، و¯ هذا تكافل وتضامن

 .s هذا إش�ل
أي s كونه عالقة بy مؤم·ن من جهة وا�ستأمن من جهة أخرى،  هذه الفكرة s عقد ُمَعاوضة،وÓنما اإلش�ل s صياغة 

ن جهة وهو اuي يدفع أقساط وا�ستأَمن اuي هو يأخذ األقساط يشغلها لصا�ِه إ¨ أن Úدث اmطر فيدفعه ، فهنا ا�ؤم·
 . بل أن Êوض s حكمه ما عليهuلك اuي وقع عليه اmطر، ا�أمs y ا�قيقة كفكرة ñارية ق

yأم�نشأة اyأم�نشأة اyأم�نشأة اyأم�نشأة ا : : : :    
نشأ ا�أمy ا�جاري كفكرة، àن أول ظهور ا�أمy ا�جاري تأميناً للمخاطر ال§ تتعرض �ا الُسفن ا�حملة باJضائع، 

واخر فتغرق ، ف�ن ا�جار nشون، يأتون ببضائع �ملة Y اJا6ا® ع( ا�يالديوذلك àن s شمال إيطا¸ا s القرن 
اJاخرة، فيفلس ا�اجر ألنه ربما يكون وضع Ìيع رأس ماs X هذه اJاخرة، فإذا غرقت انتÌ ùيع ماX وتلف، ولم 
يساعده أحد، فأصبح بدل أن يكون غنياً أصبح فق�ا، فنشأت فكرة ا�أمy و` تفتيت اmطر �يث يدفع هؤالء ا�جار 

مرÚة عليهم، فإذا وقع خطٌر Y تلك السفينة âطمت غرقت احfقت، فإن ال({ة  ل(Íت ا�أمy مبالغ ُمقسطة تكون
، ال§ أخذت ا�أمy من ذلك ا�اجر مقسطاً تدفع X عوضاً عن اJضاعة ال§ تلفت، هذه ` فكرة ا�أمy وبداية نشوئه

ول العربية، ولكن لم تنتقل إ¨ ا�ول لقيت هذه الفكرة رواج فانت(ت s اJتان الغربية، ثم بعد ذلك انتقلت إ¨ ا�
 s اسع ا�جريالعربية واإلسالمية إال�القرن ا. 

 ؟؟؟؟    عقد ا�أمy ا�جاري ما تعريفهعقد ا�أمy ا�جاري ما تعريفهعقد ا�أمy ا�جاري ما تعريفهعقد ا�أمy ا�جاري ما تعريفه
 yأم�ويمكن أن يستخلص تعريف ا yا�هتم yاحثJا�دنية و�ى ا yالقوان s ا�قيقة تعريفات هذا العقد s تنوعت

 :بأنه
ن أن يؤدي إ¨ الطرف اآلخر وهو ا�ؤم¶ن X أومن     هوهوهوهو ::::تعريف ا�أمy ا�جاريتعريف ا�أمy ا�جاريتعريف ا�أمy ا�جاريتعريف ا�أمy ا�جاري     ن أن يؤدي إ¨ الطرف اآلخر وهو ا�ؤم¶ن X أومن م أحد طرفيه وهو ا�ؤم· ن أن يؤدي إ¨ الطرف اآلخر وهو ا�ؤم¶ن X أومن م أحد طرفيه وهو ا�ؤم· ن أن يؤدي إ¨ الطرف اآلخر وهو ا�ؤم¶ن X أومن م أحد طرفيه وهو ا�ؤم· عقد معاوضة يلعقد معاوضة يلعقد معاوضة يلعقد معاوضة يلCCCCم أحد طرفيه وهو ا�ؤم·

يعينُه؛ عوضاً ما¸اً يتفق عليه، يُدفع هذا القسط عند وقوع اmطر أو âقق اmسارة ا�بنية s العقد، وذلك نظ� رسم يسيعينُه؛ عوضاً ما¸اً يتفق عليه، يُدفع هذا القسط عند وقوع اmطر أو âقق اmسارة ا�بنية s العقد، وذلك نظ� رسم يسيعينُه؛ عوضاً ما¸اً يتفق عليه، يُدفع هذا القسط عند وقوع اmطر أو âقق اmسارة ا�بنية s العقد، وذلك نظ� رسم يسيعينُه؛ عوضاً ما¸اً يتفق عليه، يُدفع هذا القسط عند وقوع اmطر أو âقق اmسارة ا�بنية s العقد، وذلك نظ� رسم يس((((    
""""yأم�قسط اyأم�قسط اyأم�قسط اyأم�بالقدِر واألجل والكي" " " " قسط ا Xُ ن ن Xُ بالقدِر واألجل والكييدفعُه ا�ؤم¶ ن Xُ بالقدِر واألجل والكييدفعُه ا�ؤم¶ ن Xُ بالقدِر واألجل والكييدفعُه ا�ؤم¶     ....فية ال§ يُنص عليها s العقد ا�öم بينهمافية ال§ يُنص عليها s العقد ا�öم بينهمافية ال§ يُنص عليها s العقد ا�öم بينهمافية ال§ يُنص عليها s العقد ا�öم بينهمايدفعُه ا�ؤم¶

خ� من أن تتلف ، تاجر يستورد بضائع، فرأس مال بضاعته مليون ريال Y سبيل ا�ثال، فاتفق مع �{ة ا�أمy ::::مثالمثالمثالمثال
معهم Y بضاعته فاتفق مع �{ة ا�أمy أن يدفع �ا قسطاً شهرياً، مثًال قال أنا أخ3 لو غرقت uهب ا�ليون فأنا أتفق 

قسط شهري يكون غ� مرهق �، فاتفق مع �{ة ا�أمy فأدفع �م قسطاً شهرياً و¸كن Y سبيل ا�ثال ثالثة آالف 
لو وقع عç خطر تدفعون � àمل قيمة اJضاعة، فمعناها s السنة سيدفع �م �يث ، ريال، فقال أنا أدفع ثالثة آالف ريال

Cألف مقابل أن تل yمت ستة وثالثCارج، فإذا غرقت السفينة الmبضائعه ال§ تأتيه من ا Y yأم�با yأم�م �{ة ا
 . �{ة ا�أمy بدفع ا�ليون àمًال uلك الشخص، هذا هو حقيقة ا�أمy ا�جاري

أمن، مثل اآلن ا�أمY y السيارات
ُ
ريد أ

ُ
Y السيارة فتقول  يأ¼ صاحب سيارة قيمتها مائة ألف فيقول ل({ة ا�أمy أنا أ

ادفع مثًال قسطاً شهرياً Ðسمائة ريال، فتكون �{ة ا�أمy أخذت منُه سنوياً ستة آالف ريال، فإذا حدث للسيارة حادث 
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هو من وجهة -اصطدام حريق وما إ¨ ذلك الCمت �{ة ا�أمy أن تدفع X قيمة السيارة مائة ألف àملًة، فيكون قد ح( 
X ا�ائة ألف s السيارة بستة آالف دفعها مقسطة، كذلك صاحب ا�اجر دفع ستة وثالثy فح( رأس ح( رأس ما -نظره

 .مال ا�ليون، فهذه فكرة ا�جار قالوا أنا أدفع وأâمل، فبا�ا� �{ة ا�أمy تلزم بدفع ا�ال لو حصل � خطر
yأم�جاري وهو معموٌل به، لكن �{ة ا�جار وتنظر  هذا حقيقة العقد اآلن ا�مستفيدة جدا، ألنها تدرس حال اُ

ا�خاطر ا�حيطة، تنظر السيارة وموديلها وقدمها واحتمال ا�وادث عليها، والشخص تدرس حالة الشخص هل هو 
يستعجل يس� بها هل يقودها غ�ه هل إ¨ غ� ذلك من األمور ال§ يراعونها، و` تتعامل مع ع(ات اآلالف، فقد 

اسة أنُه ربما Úصل حادث للسيارة مع شخص من ع(ات اآلالف، فنحن قد استفدنا Ìعنا إذا àن Z وضعت s ا�ر
نy عددهم ألف فستكون ستمائة ألف، إذا àن العدد أكö ع(ة آالف  واحد نأخذ منه ستة آالف سنوياً لو àنوا ا�ؤم·

ارتy أو ثالث s السنة، ال§ ستنعدم وال§ سوف تلزمهم فسيكون العدد ستة ماليy، ا�توقع أنه ال Úدث ا�ادث إال لسي
غرامة àملة �لك السيارة، أما اإلصالحات مثًال ربما ألف ألفÐ yسمائة سبعمائة، فهم âصلوا Y مبالغ طائلة ستة 

ذلك، فحÂ لو  ماليy لقاء سيارتy أو ثالثة يدفعونها يتحملون قيمة ثالثمائة أربعمائة ألف Ðسمائة ألف ال يعنيهم
وصلت إ¨ مليون فهم قد كسبوا Ðسة ماليy، زد Y ذلك أنُه Z شهر يأخذونه يربطونه وديعة �ى اJنوك الربوية العياذ 
باهللا، فذلك ا�ال يشتغل �م مع عدة جهات، فيتضاعف ا�ال، فإذا أ6 حادث سيارة أو السفينة غرقت وهناك عدد تواطؤوا 

ا حوا� مائة مليون إذا àن يدفع �م Z تاجر ستة وثالثy ألف s ألف تاجر سيكون ا�بلغ مع ألف تاجر فما أخذو
 cا�بلغ أو أك gمائة فيكون ثل Âمليوناً، لو غرقت سفينة تاجرين أو ثالثة أو أربعة أو ع(ة أو ح yثالثمائة وست yبا�الي

توقعوا أنه لن Úدث إال فقط غرق s السنة ع( سفن Y عندهم، فهم قد درسوا توقعوا أنُه لن Úدث حسب دراستهم 
 .سبيل ا�ثال، باإلضافة إ¨ تشغيلهم للمال s اJنوك وا�صارف الربوية

فهذه حقيقة العقد بy ا�ؤم·ن و�Íت ا�أمy، وهذا هو حقيقة ا�أمy ا�جاري، فهو مبY Ñٌ الغرر وا�هالة وا�قامرة 
 .بتحريمهبتحريمهبتحريمهبتحريمهذا خرجت القرارات الفقهية كما سيأ¼ بيانه، و�

قرار ا�جالس الفقهية قرر ا�جمع الفق� بمكة ا�كرمة باإلÌاع عدا فضيلة الشيخ : حكم ا�أمy ا�جاريحكم ا�أمy ا�جاريحكم ا�أمy ا�جاريحكم ا�أمy ا�جاريو�ذا 
سواء àن  ))))âريم ا�أمy ا�جاري âريم ا�أمy ا�جاري âريم ا�أمy ا�جاري âريم ا�أمy ا�جاري 4444ميع أنواعهميع أنواعهميع أنواعهميع أنواعه: (: (: (: (مصطá الزرقاء ر ه اهللا قرر ا�جمع الفق� �لس ا�جمع الفق� قرر

 :فس أو اJضائع ا�جارية أو ا�وادث أو الكوارث الطبيعة أو غ� ذلك، لألدلة اآلتيةعن ا^
 عقد ا�أمy ا�جاري من عقود الُمعاوضات ا�ا¸ة االحتما¸ة ا�شتملة Y الغرر الفاحش، ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول

ً
ألن ا�ستأمن  أوال

فع قسطاً أو قسطy ثم تقع ال�رثة فيستحق ما الCم به ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ أو قد يد
ن، وقد ال تقع ال�رثة أصًال، يستمع ع( سنوات ويدفع فيدفع Ìيع األقساط وال يأخذ شيئاً، و{ذلك �{ة ا�أمy ال  ا�ؤم·

 Ï^ا�ديث عن ا s دد ما يعطي ويأخذ بالنسبة ل� عقد بمفرده، وقد وردÚ عن بيع الغررعن بيع الغررعن بيع الغررعن بيع الغرر    ا^�ا^�ا^�ا^�(: �يستطيع أن.( 
�ا فيه من ا�خاطرة s أن عقد ا�أمy ا�جاري Hب من Hوب ا�قامرة، â Yريمه، ا�أمy ا�جاري  ::::ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

الُمعاوضات ا�ا¸ة، ومن الغرم بال جناية، فال({ة تدفع ا�أمy و` لم تتسبب s ا�ريق ولم تتسبب s غرق اJاخرة، 
دفع بال غرم وبال جناية ومن الغرم بال مقابل أو مقابل غ� م�فئ، ف� تأخذ أقساطاً من ا^اس تصل فلماذا تدفع؟ ف� ت

 yأم�لينة و` لم تدفع شيئاً مقابل ذلك وبدون أي وجه حق تأخذ من ا^اس، فإن ا�ستأمن يدفع قسطاً من اïُ yإ¨ مالي
yأم�مبلغ ا Z ذا ، وقد ال يثم يقع حادث فيغرم ا�ؤمنÓبال مقابل، و yأم�طر ومع ذلك يُؤمن ا�ؤمن أقساط اmقع ا
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َْمُر {: استحكمت فيه ا�هالة àن قماراً ودخل s عموم ا^� عن ا�ي�، يقول اهللا عز وجل
ْ
mَْمُر ¶َما ا
ْ
mَْمُر ¶َما ا
ْ
mَْمُر ¶َما ا
ْ
mغغغغ¶َما ا  إِ

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 إِيَا ك

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 إِيَا ك

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
 إِيَا ك

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَا ك

َمِل الش¶  َمِل الش¶ َ َمِل الش¶ َ ْن قققَقَمِل الش¶ َ ْن  م· ْن  م· ْن  م· ٌٌ م· ُم رِْجٌسٌ
َ
ْزال

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل ُم رِْجسِ

َ
ْزال

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل ُم رِْجسِ

َ
ْزال

َ
نَصاُب َواأل

َ
ُ َواأل ُم رِْجسِ

َ
ْزال

َ
نَصاُب َواأل

َ
َميْ���ِ�ُ َواأل

ْ
َميَْوال
ْ
َميَْوال
ْ
َميَْوال
ْ
ُكْم ُيْفِلُحونَ َوال

¶
َعل

َ
ُكْم ُيْفِلُحونَ يَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ ل

¶
َعل

َ
ُكْم ُيْفِلُحونَ يَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ ل

¶
َعل

َ
ُكْم ُيْفِلُحونَ يَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ ل

¶
َعل

َ
 .}يَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ ل

فإن ال({ة إذا دفعت للمستأمن أو لورثتِه أو  أن عقد ا�أمy ا�جاري يشتمل Y ربا الفضل وربا النسيئة، ::::ا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الث
ن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسيئة، وÓذا دفعت  للمستفيد أكï cا دفعه من ا^قود �ا فهو ربا فضل، وا�ؤم·

 .ال({ة للمستأمن مثل ما دفعه �ا يكون ربا نسيئة فقط، و2 ا^وعy �رٌم با^ص واإلÌاع
، ولم يبح ال(ع من أن عقد ا�أمy ا�جاري من الرهان ا�حرم، ألن ً± منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    ا�¸لا�¸لا�¸لا�¸ل

رخصة الرهان بعوض s ثالث فقال  �ور ألعالمه با�جِة والسنان، فقد ح
 ا^Ï الرهان إال ما فيه ن
ٌة لإلسالم وظه
ٍٍ أو نصل أو نصل أو نصل أو نصل(: � ٍٍ أو حافر أو حافر أو حافر أو حافٍرٍ  .وليس ا�أمy من ذلك ب�ء، وال شبيهاً به، ف�ن حراما، )ال سبق إال s ُخفال سبق إال s ُخفال سبق إال s ُخفال سبق إال s ُخٍفٍ

 عقود الُمَعواضات ا�جارية أن عقد ا�أمy ا�جاري s أخذ مال الغ� بال مقابل، وأخذ ا�ال بال مقابل s ::::ا�¸ل اmامسا�¸ل اmامسا�¸ل اmامسا�¸ل اmامس
ن تَُكوَن ñَِاَرةً {: �خوs X عموم ا^� s قوX جل وعال �رم

َ
 أ
¶
َاِطِل إِال

ْ
Jُكْم بَيْنَُكْم بِا

َ
ْمَوال

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
ن تَُكوَن ñَِاَرةً يَا ك

َ
 أ
¶
َاِطِل إِال

ْ
Jُكْم بَيْنَُكْم بِا

َ
ْمَوال

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
ن تَُكوَن ñَِاَرةً يَا ك

َ
 أ
¶
َاِطِل إِال

ْ
Jُكْم بَيْنَُكْم بِا

َ
ْمَوال

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
ن تَُكوَن ñَِاَرةً يَا ك

َ
 أ
¶
َاِطِل إِال

ْ
Jُكْم بَيْنَُكْم بِا

َ
ْمَوال

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 تَأ

َ
 ال

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¶
uَها ا Äف

َ
يَا ك

نُكمْ  نُكمْ  م· نُكمْ  م· نُكمْ  م· ٍٍ م·  بدون وجهة حق، واآلخر  }َعن تََراضَعن تََراضَعن تََراضَعن تََراٍضٍ
ً
ن قد يأخذ ماال كذلك ا�ستأمن يأخذ بدون وجه حق، ليس ثمَة ñارة والُمَؤم·

 ليس ثمَة بيع و�اء، فكيف يأخذ من اآلخر دون وجه حق؟
  ::::ا�¸ل السادسا�¸ل السادسا�¸ل السادسا�¸ل السادس

ً
، فإن ا�ؤم·ن لم Úدث اmطر منه، ولم يتسبب s حدوثه، أن s ا�أمy ا�جاري اإللزام بما ال يلزم �?

Y عاقد مع ا�ستأمن�َن منُه �رد اà نماÓو yأم�و�{ة ا X تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه ا�ستأمن Y طرmضمان ا 
لم يبذل عمًال للمستأمن فلهذا يكوُن حراماً، فهو يدفع اmطر عنك أخذ من �موعة من ا^اس توقع أن ال Úدث إال 

ت اmطر فهؤالء دفعوا Ìيعاً حادثy، فهو ìمع من �موع ا^اس وÓذا وقع حادث Y أحدهم يدفع وهكذا، فيعÑ تفت
 .¸فتتوا اmطر عليهم

 Y وهذا هو الصحيح وهو الراجح وال يُلتفت إ¨ فهذه األدلة �مل األدلة ال§ استدل بها ا�جمع الفق� ،yأم�وهذا هو الصحيح وهو الراجح وال يُلتفت إ¨ حرمة ا ،yأم�وهذا هو الصحيح وهو الراجح وال يُلتفت إ¨ حرمة ا ،yأم�وهذا هو الصحيح وهو الراجح وال يُلتفت إ¨ حرمة ا ،yأم�حرمة ا
، باالستصالحباالستصالحباالستصالحباالستصالح الشيخ الزرقاء ر ه اهللا، فإنه قد خالف Ìاه� أهل العلم s ذلك، وأد�ُه ضعيفة استدل ر ه اهللا خالفخالفخالفخالف

أنُه يباح، استدل باالستصالح فقال ا�صالح s ال(يعة اإلسالمية فيها مرا?ة وتراÉ، مثل و¯ هذا : ذكر بعض األدلة فقال
 .مصلحة ظاهرة فلهذا يباح

    : : : : وا�قيقة أن ا�صالح s ال(يعة اإلسالمية ثالثة أقساموا�قيقة أن ا�صالح s ال(يعة اإلسالمية ثالثة أقساموا�قيقة أن ا�صالح s ال(يعة اإلسالمية ثالثة أقساموا�قيقة أن ا�صالح s ال(يعة اإلسالمية ثالثة أقسام    ////            ////
S_شهد ال(ع باعتباره فهو حجة شهد ال(ع باعتباره فهو حجة شهد ال(ع باعتباره فهو حجة شهد ال(ع باعتباره فهو حجة ٌٌ  ....قسمقسمقسمقسٌمٌ
 .، وهذا �ل اجتهاد ا�جتهدينسكت عنه فلم يشهد Xُ باإللغاء وال باالعتبار فهو مصلحة مرسلةسكت عنه فلم يشهد Xُ باإللغاء وال باالعتبار فهو مصلحة مرسلةسكت عنه فلم يشهد Xُ باإللغاء وال باالعتبار فهو مصلحة مرسلةسكت عنه فلم يشهد Xُ باإللغاء وال باالعتبار فهو مصلحة مرسلة    قسمقسمقسمقسمٌٌٌٌ    _/
U_ما شهد ال(ع بإلغائه ما شهد ال(ع بإلغائه ما شهد ال(ع بإلغائه ما شهد ال(ع بإلغائه ٌٌ     ....قسمقسمقسمقسٌمٌ

وعقود ا�أمy ا�جاري فيها جهالة وغرر وقمار، ف�نت ïا شهدت ال(يعة بإلغائه، لغلبة جانب ا�فسدة Y جانب 
 .ا�صلحة فلهذا Úرم

واإلباحة األصلية ال تَصلُح هنا، ألن عقود ا�أمy ا�جاري قامت األدلة Y ، باإلباحة األصليةباإلباحة األصليةباإلباحة األصليةباإلباحة األصليةلزرقاء أيضاً احتَج ا
 . م(وط بعدم ا^اقِل عنه وقد وُجَد، فبطل االستدالل بها باإلباحة األصليةباإلباحة األصليةباإلباحة األصليةباإلباحة األصليةمناقضتها ألدلة الكتاب والسنة، والعمل 

وال يصح االستدالل به هنا، فإن ما أباحُه اهللا من ُطرق كسب ، الßورات تبيح ا�حظوراتالßورات تبيح ا�حظوراتالßورات تبيح ا�حظوراتالßورات تبيح ا�حظوراتأيضاً الßورات Úتج بأن 
 تُلJء إ¨

ً
 .ما حرمته ال(يعة من ا�أمy الطيبات أكc أضعافاً مضاعفة ïا حرمُه عليهم، فليس هناك Hورة معتöة �?
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s تطبيق األح�م، وفهم ا�راد  فإن الُعرف ليس من أدلة ت(يع األح�م، وÓنما يُب« عليه بالُعرفبالُعرفبالُعرفبالُعرفكذلك ال يصلح االستدالل 
من ألفاظ ا^ص، ومن عبارات ا^اس s أيمانهم وتداعيهم وأخبارِهم وسائر ما Úتاج إ¨ âديده من األقوال واألفعال، فال 

 .تأث� s X تبيyِ أمره وتعيy ا�قصود منه، وقد دلت األدلة Y منع ا�أمy، فال اعتبار للُعرِف s ذلك هناك
UUUU            ////OOOOعاو�ا yأم�عاوا�ا yأم�عاوا�ا yأم�عاوا�ا yأم�ا::::    

 s قرار �لس هيئة كبار العلماء Y اع با�وافقةÌأباحُه ا�جمع، وقد قرر ا�جمع الفق� باإل ،
ً
ا�أمy ا�عاوO مباٌح �?

 ا�عاوا�عاوا�عاوا�عاوOOOOوأباحوا ا�أمy وأباحوا ا�أمy وأباحوا ا�أمy وأباحوا ا�أمy     ا�جاريا�جاريا�جاريا�جاريفحرموا ا�أمy فحرموا ا�أمy فحرموا ا�أمy فحرموا ا�أمy ه، SU�óا�ملكة العربية السعودية Y جواز ا�أمy ا�عاوO وذلك ?م 
yا�سلم yوجيد وفيه تعاون ترابط ب É� وهو ¥رج....    

 ا�أمy ا�عاوا�أمy ا�عاوا�أمy ا�عاوا�أمy ا�عاوOOOO ما حقيقته؟ ما حقيقته؟ ما حقيقته؟ ما حقيقته؟
�ة معينة، يضعون �م صندوقاً  ::::حقيقتهحقيقتهحقيقتهحقيقته 

ُ
ناس بينهم رابط معy يتفقون، مثًال s دائرة معينة، قبيلة معينة، أ

ُ
أن يتفق أ

 Y ار معينون فيتفقونñ تمعì ،منهم مبلغ مثال ألف ريال Zٌ ن يصيبه حادث منهم، وهم ويدفع� 
ً
?öدفع ألف ريال ت

مالكون X، وهذا ا�ال �م، إذا لم يُصب أحد منهم �ادث يعاد إ¸هم، ال تأخذه �{ة ا�أمy ويذهب، ال، ُهم مالك �{ة 
أمy ا�عاوO، ا�أمy أصًال، فيتفقون ± منهم متöع ألخيه، يقول فإن أصابك حادث فأنا متöع بهذا األلف، هذا هو ا�

صيب أحٌد منهم بمصيبة بملمة تفتت اmطر بينهم 
ُ
�ة ìتمعون Zٌ يدفُع �ا Ðسمائة ريال إذا أ

ُ
تعاون بy ا�سلمy، أ

، من 
ً
    ::::األدلة Y جوازهاألدلة Y جوازهاألدلة Y جوازهاألدلة Y جوازهàلعاقلة، فهذا ال حرج فيه وهذا جائز �?

الًة ا�عاون Y الö وتفتيت األخطار واإلشfاك s أن ا�أمy ا�عاوO من عقود ا�öع ال§ يقصد بها أص ::::ا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األولا�¸ل األول 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية �صص �عويض من يصيبُه الßر،  âمل ا�سؤو¸ة عند نزول الكوارث،

اون Y وÓنما يقصدون توزيع األخطار بينهم وا�عفجماعة ا�أمy ا�عاوO ال يستهدفون ñارة وال ر�اً من أموال غ�هم، 
 .âمل الßر
فليست عقود ا�ساهمy ربوية وال يستغلون  خلو ا�أمy ا�عاوO من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، ::::ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®ا�¸ل ا6ا®

 .ما Ìع من األقساط s ا�عامالت الربوية
، من ا^فع، ألنهم متöعون أصالً  أنُه ال يß جهل ا�ساهمs y ا�أمy ا�عاوO بتحديد ما يعود عليهم ::::ا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الثا�¸ل ا6الث

متöعون فال ¥اطرة وال Hر وال مقامرة، 	الف ، ا�تöع يدفع هذه هدية، أنا أُهدي بيتاً، أُهدي مائة ألف، ال ض� s هذا
 .ا�أمy ا�جاري فإنه عقد معاوضٍة ما¸ٍة جاريٍة �تة

ن�ء قيام Ìاعة من ا�ساهمy أو من يمثلهم باس ::::ا�¸ل الرابعا�¸ل الرابعا�¸ل الرابعا�¸ل الرابع
ُ
تثمار ما Ìُع من األقساط �حقيق الغرض اuي من أجلِه أ

yأو مقابل أجر مع 
ً
?öعاون، سواًء القيام بذلك ت�هذا ا s نوك الربوية؛ يشغل هذا ا�ال ا�جموعJا s هذا بدل أن يشغل ،

 بأضعاف أضع
ً
، وتأ¼ وهللا ا�مد وا�نة ا�جارة ا�باحة �?

ً
اف ما يأ¼ به الربا ا�حرم اuي Úطم ا�ال ا�جارة ا�باحة �?

    ....فا�أمy ا�عاوفا�أمy ا�عاوفا�أمy ا�عاوفا�أمy ا�عاوOOOO مباح و�ذا هناك فروق ذكرها أهل العلم مباح و�ذا هناك فروق ذكرها أهل العلم مباح و�ذا هناك فروق ذكرها أهل العلم مباح و�ذا هناك فروق ذكرها أهل العلمويتلفه، 
TTTT            ////    OOOOعاو�ا yأم�جاري وا�ا yأم�ا yعاوذكر الفقهاء ا�عا�ون عدة فروق ب�ا yأم�جاري وا�ا yأم�ا yعاوذكر الفقهاء ا�عا�ون عدة فروق ب�ا yأم�جاري وا�ا yأم�ا yعاوذكر الفقهاء ا�عا�ون عدة فروق ب�ا yأم�جاري وا�ا yأم�ا yذكر الفقهاء ا�عا�ون عدة فروق ب::::    

S-تفت Y عاون�ع ال§ يقصد بها أصالًة اö�من عقود ا Oعاو�ا yأم�يت األخطار فاألقساط ا�قدمة من  لة الوثاق أن ا
 .للتأمy ا�عاوO �أخذ صفة ا�بة وا�öع

 .أما ا�أمy ا�جاري فهو من عقود ا�عاوضات ا�ا¸ة االحتما¸ة-
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ضات؛ أن ا�عويض s ا�أمy ا�عاوO يُ
ف من �موع األقساط ا�تاحة، فإذا لم تكن األقساط àفية s الوفاء با�عوي-/
ُطلب من األعضاء زيادة اشfاàتهم �عويض الفرق، وÓذا لم يكن زيادة s االشfاàت للوفاء با�عويض لم يقع ا�عويض، 

    .إذ ليس هناك الCاٌم تعاقدي با�عويض
اطرة األصل أما ا�أمy ا�جاري فهناك الCام با�عويض مقابل أقساط ا�أمy، ويfتب Y هذا االلCام âمل ال({ة �خ-

 ،yن ا�دف من العقد هو الُمعاوضة، ولكن هذه ا�عاوضة ال تسمح بربح الطرفà اuو ،yن عليه دون سائر ا�ستأمن ا�ؤم¶
بل إن ر�ت ال({ة خَ� ا�ستأمن، وÓن ربح ا�ستأمن خ�ت ال({ة، ف� معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفy مقابل 

    .كل أموال ا^اس باJاطلخسارة اآلخر، والبد s هذا من أ
عيد 

ُ
وأأكد بأن ا�أمy ا�جاري مبY Ñ إ¨ غ� ذلك من الفروق ال§ ذكرها أهل العلم، ولعل ما ُذكر àٍف، و�ذا أ

 .عدا خالف الزرقاء ر ه اهللا ا�خاطرة وا�قامرة فيحرم باالتفاق
 Oعاو�ا yوبالنسبة للتأمöال Y يث  فإنه اجتماع أشخاص تعاونوا� 

ً
?öمنهم لآلخر ت Zٌ عöأن يت Y قوى واتفقوا�وا

إذا وقع ألحدهم، وEٌ منهم متöع، ليس مستفيداً فائدًة خاصًة به ìمع ا�ال وال يعيده؛ بل هذا ا�ال  يتفتت اmطر بينهم
ا�هالة والغرر و�ذا فهو مباح  وهو مبY Ñٌ ا�öع، وليس Yا�جموع هو �م �ن يقع عليه خطٌر منهم فهذا ال حرج فيه 

 .باتفاق أهل العلم
 

    
 

 OOOOعاو�ا yأم�عاوا�ا yأم�عاوا�ا yأم�عاوا�ا yأم�جاري ا�ا yأم�جاريا�ا yأم�جاريا�ا yأم�جاريا�ا yأم�ا 

الفرق الفرق الفرق الفرق 
    األولاألولاألولاألول

 Oعاو�ا yأم�عأن اö�ال§ يقصد  من عقود ا
بها أصالًة ا�عاون Y تفتيت األخطار 
 yفاألقساط ا�قدمة من  لة الوثاق للتأم

 .ا�عاوO �أخذ صفة ا�بة وا�öع

من عقود ا�عاوضات ا�أمy ا�جاري فهو أما 
 ا�ا¸ة االحتما¸ة

الفرق الفرق الفرق الفرق 
    ا6ا®ا6ا®ا6ا®ا6ا®

 Oعاو�ا yأم�ا s عويض�ف من أن ا
يُ
فإذا لم تكن �موع األقساط ا�تاحة، 

األقساط àفية s الوفاء با�عويضات؛ ُطلب 
من األعضاء زيادة اشfاàتهم �عويض الفرق، 

fاالش s ذا لم يكن زيادةÓت للوفاء وàا
با�عويض لم يقع ا�عويض، إذ ليس هناك 

 .الCاٌم تعاقدي با�عويض

الCام با�عويض مقابل أما ا�أمy ا�جاري فهناك 
،yأم�مل  أقساط اâ امCهذا االل Y تبfوي

ن عليه دون سائر  ال({ة �خاطرة األصل ا�ؤم¶
ا�ستأمنy، وuا àن ا�دف من العقد هو 

ضة، ولكن هذه ا�عاوضة ال تسمح بربح الُمعاو
الطرفy، بل إن ر�ت ال({ة خَ� ا�ستأمن، وÓن 
ربح ا�ستأمن خ�ت ال({ة، ف� معاوضة 
تتضمن ربح أحد الطرفy مقابل خسارة اآلخر، 

 .والبد s هذا من أكل أموال ا^اس باJاطل


