
1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسنطينة للعلوم اإلسالمية؛ جامعة األمير عبد القادر
 و االقتصاد  كلية الشريعة

 ل.م.دنة األولى جذع مشترك: السمطبوعة موجهة لطلبة 
 
 

ِباداتالعِ ِقه ِف ِ:مادة
ِالحجِ ِيام،الصِ كاة،الزِ 

 (رضي اهلل عنه إمام دار الهجرة مالك بن أنس ذه ب م   )على

 يانيز  اس م  د بن الون  كتور: محم  الد  إعداد:
داسيِالثاني( ِ)السُّ

 
 
 
 

 م.1025-1024نة الجامعية: الس  



2 

 



3 

ِ:مقدمة
،ِمنِئاتِأعمالناونعوذِباهللِمنِشرورِأنفسناِومنِسي ِِ،ونستعينهِونستغفرههالحمدِهللِنحمدِإنِ 

هللاِوحدهِالِشريكِلهِوأشهدِأنِِوأشهدِأنِالِإلهِإال ِِ،لِفالِهاديِلهضل ِومنِي ِِله،ِفالِمضلِ ِيهدهِهللا

ِنِتبعهمِبإحسانِإلىِيومِالد ين.ومِ ِ،ِوعلىِآلهِوصحبهصلىِهللاِعليهِوسلمِِعبدهِورسولهِِمحمدا ِ
بعدِالعلمِباهللِتعالىِوأسمائهِفا ِرِ را ِوشِ دِ ةِق ِالعلومِالشرعي ِِالفقهِفيِالد ينِمنِأجلِ ِأماِبعد:ِفإنِ 

ينِوتحصيلِهِفيِالدِ ف قِللتفقُِّ،ِومنِوِ تيِنتعب دِهللاِبهاال ِِةرعيةِالعملي ِعرفِاألحكامِالشِ بهِت ِو،وصفاته
ذيِهوِثمرةِالحِال ِتبعهِبالعملِالصِ ،ِوأ ِعادةِفيِالعاجلِواآلجلفتاحِالسِ تيِهيِمِ ةِال ِرعيالعلومِالشِ 

دِهللاِرِ نِي ِمِ »:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِدهِكماِقالبِ عِ ب،ِكانِذلكِعالمةِعلىِإرادةِهللاِالخيرِلمهذاِالعِ 

ِي ِ يق ِف ِبهِخيرا  ماِ لِ نِسلكِطريقا ِيلتمسِفيهِعِ ...ومِ »:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِوقوله،(1)«...نههِفيِالد 

إلىِالجن ة... ِ.(2)«سه لِهللاِلهِبهِطريقاِ 

إذِِحاجةِإليها؛لعمومِالهيةِتقديمِكتابِالعباداتِعلىِغيرهاِصن فاتهمِالفقمِ ِجِالعلماءِفيرِ وقدِدِ 
ِخلِ ِإنِ  ِمن ِهللِالغاية ِالعبودية ِوجلِ قِاإلنسانِهيِتحقيق ِِعز  ِتعالى: ِقال  وما خلقت الجن  كما

ِوالعنايةِبهاِآكد.ِ،بجِ وِ ،ِفكانِتقديمهاِأ ِ(65اريات: الذ  )واإلنس إال  ليعبدون

كدِالعباداتِوأفضلهاِبعدِاإليمانِباهلل،ِولتق ِبكتابِالصِ وبدأواِ مهاِفيالةِألنهاِأو  أركانِاإلسالمِدُّ

أنهِصلىِهللاِعليهِوسلمِِعنِالن بيِِابنِعمرِرضيِهللاِعنهماالخمسةِبعدِالش هادتينِكماِفيِحديثِ

الة»ِ:قال دِهللا،ِوإقامِالص  وصيامِرمضانِِ،كاةوإيتاءِالزِ ِ،ب ن يِاإلسالمِعلىِخمسة:ِعلىِأنِي وح 

ِ.(3)«والحجِ 
الة؛ِألنِ وقدِ  الِمواِكتابِالط هارةِعلىِالص  تقديمِالش رطِِبدونِطهارة،ِفهوِمنِةِالِتصحُِّالص 

ِِعلى ِأنِ المشروط، ِمِ ِكما الة ِوالص  ِوسيلة ِق ِصِ قِ الط هارة ِمن ِهو ِما ِتقديم ِيقتضي ِوالمقام بيلِد،

كاةِال ِِالمقاصد،ِثمِ ِعلىالوسائلِ الةِفيِكتابِهللا،ِثمِ أ ت بعواِذلكِبكتابِالز  يامِِتيِهيِقرينةِالص  الص 

م.ِثمِالحجِ  ِكماِفيِحديثِابنِعمرِرضيِهللاِعنهماِالمتقد 

ِعب ِهو ِما ِالعباداتِمنها ِب ِوهذه ِمِ ني ِدِ ادة ِوضِ حِ ة يام، ِوالص  الة ِكالص  ِة ِهو ِما ِمالي ِمنها ةِعبادة

كاة،ِو .منهاِماِهوِمحضةِكالز  ِعبادةِبدنيةِوماليةِكالحج 
ِتقدِ  ِوقد الة، ِوالص  ِالط هارة ِكتاب ام ِوأم  ِالفصل ِالزِ فهذا ِكتاب ِكتب: ِثالثة ِعلى كاة،ِيحتوي

يام،ِوكتابِالحجِ  ِ.وكتابِالص 

 ـــــــــــــــــــ
عح، وم نن/  قر:نن   11/ رواه البخنن ر) قر:نن   ورد مننح يننمعا مة وعننيب سننح     نن     (1) (،  1171(، كتنن ا الة/نن / سنن ا  مننح عننريد ا  سننِّ هنن ا عني ، ومننِّ ) الننمو

 كت ا الزك ة/ س ا  النَّمي عح امل أليب.
  ا الذوكري والمُّع ء والتَّوسيب واال تغ  ر/ س ا  فضل االجتم ع ع/ى تالوة ال ريآ  وع/ى الذوكري.(، كت3713/ رواه م /  قر:   ورد مح يمعا    هريعرية  (2)
   سيِني اإل الم ع/ى مخس.ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا اإلمي  / س ا  :ول الّنيب 33رواه هبذا ال/ ظ م /  قر:    (3)
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تماتِكالت ِِالفقهيةِأصولِالمسائلِالفقهيةِفيِالمذهبِالمالكيِوبعضِالفروعذكرِعلىِِوأقتصر

ائلِالفقهيةِلهذهِالمسغالبا ِةِبذكرِاألدل ِِوأعتني،يستغنيِعنهِطلبةِالعلمِفيِهذهِالمرحلةلهاِمماِالِ

ِ ِمنها، ِالد اللة ِوجه ِبيان امع ِعزِ ِمستمد   ِهللا ِمن ِوالت وفيق ن و  ِِوجلِ ِالع  ِالمراد، ِإتمام وهوِعلى

ِلوجههِالكريم،ِو ِالحمدِهللِربِ وبالقبولِواإلثابة،ِالمسئولِفيِالت فضلِالمأمولِأنِيجعلهِخالصا 

ِالعالمين.
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كاةــكت  اب الز 
 :كاةتعريف الز  

كاةِمأخوذةِمنِالزِ ِلغة: يِالق مِ-بالمدِ -كاءِالز  مم  رعِأيِنما،ِوس  رِالمِ وهوِالن ماءِوالزيادة،ِيقال:ِزكاِالز  جِد  خمر 

ِِالمالِالمِ منِالمالِزكاةِألن ِ و  ىِبهِن م  جِمنههِسبٌبِي رج  ِ.(1)خر 

ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِأنمهِسممعِرسمولِهللاِِرضيِهللاِعنهِعلىِهذاِالمعنىِحديثِأبيِكبشةِاألنماريِِويدلُِّ

ِعبٍدِمنِصدقة...ق ِماِن ِ»يقول:ِ ِ.(2)«صِمال 
كاةِسببٌِِكماِأنِ  أنمهِسممعِرسمولِِرضميِهللاِعنمهِعليهِحديثِأبيِهريمرةِِلتضعيفِاألجر،ِويدلُِِّإخراجِالز 

حمنِِي مب،ِإال ِالطٍِب،ِوالِي ق ب ملِهللاِإال ِممنِطي مِبصمدقةٍِِقِأحمدٌِمماِتصمدِ »يقول:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِهللاِ أخمذهاِالمر 

حمنِحت ممىِتكممونِأ ِرِ بيمينممهِوإنِكانممرِتمممرة،ِفت ِ ِالممر  هعظمممِمممنِالجبممل،ِكممماِي ِبمموِفمميِكممف  ،ِأوِ(3)رب مميِأحممد كمِف ل ممو 

ِ.(5)«(4)يلهصِ ف ِ

كاةِ هللاِِالمعاصمي،ِقمالمنِلهاِِتطهيرٌِوِ،حِ والشُِِّللن ف سِمنِرذيلةِالبخلِبمعنىِالت طهير،ِألنهاِط ه رةٌِوتأتيِالز 

ُ ذذذر تعمممالى:ِ يُط  ُذذذا وهذذذإ  صلذذذيُط إن هذذذ تم عذذذ ن  لُذذذط و  عذذذ ي  خذذذذ مذذذن ممذذذةالُط هذذذد ة ت    ط وت ذذذزك 

ِ.(301التة ة: )صليط

كاةِفيِاالصطالحِ:(6)اه  حا   فرِالز  ر  ِباعتبارين:ِالفقهيع 

ٌجِممنِممالٍِِممالٌِ اصتبار االعط: األول: خمر  ،ِم  ٌٌ ٌٍِِمخصمو ٌٍِِفميِوقمرٍِِبلم ِنصمابا ،إذاِ،ِمخصمو ،ِمخصمو

فِ ر  ِ.هلمستحق ِي ص 

ِِ:ال صدر اصتبار  الثاني: إذاِبل ِنصابا ،ِفيِوقرِمخصموٌ،ِالِمخصوٌ،ِماٍلِمخصوٌ،ِمنِمإخراج 

فِلمستحق ه ر  ِ.ي ص 

ِشرحِالتعريف:

كاة،ِهوِمخصوٌ:ِِمالٌِ رعِوالث ممر،ِأوِشمرِممنِمنِأربعين،ِأوِالعِ ِكشاةٍِالمقدارِالواجبِإخراجهِفيِالز  المز 

ةِواألوراقِالن قدية.ربعِالعِ  ِشرِمنِالذ هبِوالفض 

كاةِوهي:ِمنِمالِمخصوٌ:ِ منِاإلبلِوالبقرِوالغنم،ِوالن قدانِمنِالذ هبِِالماشيةاألشياءِالتيِتتعل قِبهاِالز 

روعِوالث مار،ِوعروضِالت جارة،ِوالمعادن. ةِوماِيقومِمقامهماِمنِاألوراقِالن قدية،ِوالزُّ ِوالفض 

رِبل ِنصابا :ِ هِالمالِوجبرِفيهِالزِ ِإذاال ذيِهوِالق د  كاةِحتمىِتبل م ِأربِ:كاة،ِففيِالغنمِمثال ِب ل غ  عمينِالِتجبِالز 

ِشاة .

النِالحولهوِفيِوقرِمخصوٌ:ِ و  مافيِاألنعامِوالن قمدينِوعمروضِالت جمارة،ِِح  والث ممارِفوقمرِِالحبموبِأم 

ِ.بيانهِتصفيته،ِكماِسيأتيأوِِنِيومِإخراجهعدِ ،ِوالمِ حصادهايومِِوجوبها

 ـــــــــــــــــــ
 .211م ال  ومي   املصب ح املن  ) غريعب الشريح الكب  أل  الةب س  مح(1)
ن   م،ث،ل  رسةيب نن، ،ري.ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا الزهم عح ر ول ا  2333رواه الرتمذ) )  ننِّ قر:    (2)  / س ا م  ج ء م،ث،ل المُّ
ل عح  موِّ.(3)  ال ،/يّو  ولم اخل ل إذا فيصي
ل عح  موِّ.(4)  ال ،ص ل  ولم النَّ :يب إذا فيصي
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا :بول الصَّم:يب مح الك ب الطَّ ب وتريس تم .1131قر:    رواه م /  ) صح حِّ(5)
 .1/313انظري  ي ش يب الةمو) ع/ى ك  عيب الط لب الريس ين لة/ي الةمو) (6)
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كماة فِلهممِالز  ر  مرهمِهللاِلمستحق ه:ِهمِاألصنافِالث مانيةِال ذينِت ص  ك  إنمماِبقولمه:ِتعمالىِفميِكتابمهِالعزيمز،ِوذ 

مبيلِ قابِوالغارمينِوفيِسمبيلِهللاِوابمنِالس  قاتِللفقراءِوالمساكينِوالعاملينِعليهاِوالمؤل فةِقلوبهمِوفيِالر  د  الص 

ِ.(06)التوبة:ِحكيمفريضةِمنِهللاِوهللاِعليمٌِ

ِكاة:كمِالزِ حِ 

ِعلىِ كاةِأحدِأركانِاإلسالمِالخمسة،ِوقدِدل  نةِواإلجماع.الز  ِفرضيتهاِالكتابِوالسُّ

ا كاةالكتابِفآياتِكثيرةِمنهاِقولهِتعالى:ِِأم  الةِوءاتواِالز  ِ.(34)البقرة:ِوأقيمواِالص 

نة:ِحديثِابنِعمرِرضيِهللاِعنهماِقال:ِقالِرسولِهللاِو ب ن يِاإلسمالمِعلمىِ»:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِمنِالسُّ

،ِوصومِرمضانِخمس:ِشهادةِأنِالِإلهِإال ِ كاة،ِوالحج  الة،ِوإيتاءِالز  رسولِهللا،ِوإقامِالص  داِ  ِ.(1)«هللا،ِوأنِمحم 

كاة. اِاإلجماع:ِفقدِأجمعرِاألمةِعلىِوجوبِالز  ِأم 

كاة:كمِمِ حِ  ِنِأنكرِوجوبِالز 

مم ينِبالض  ٌرمعلممومِمممنِالممد  كمماةِأ م  مموجمموبِالز  أنِ ِنِجحممدِوجوبهمماِفهمموِكممافررورة،ِفم  يكممونِحممديثِعهممٍدِِإالِ 

ِبوجوبهاِباإلسالم،ِوأمِ  ز ئهِوامتنعِمنِأدائهاِفإنهِتؤخذِمنهِقهرا ِاِمنِأقر  وت ج 
(2).ِ

كاةالحِ  ِ:كمةِمنِمشروعيةِالز 

كٍمِعظيمة،ِ كاةِعلىِعبادهِلح  ِيمكنِإجمالهاِفيماِيلي:فرضِهللاِتعالىِالز 

كاةِِأنِ _1ِ إلىِهللاِعزِ ِعبادةٌِالز  باِ  ِ،ِوفيهاِإيثارِمرضاةِهللاِعلىِمحبوبِالعبد.وجلِ ِش ر عرِتقرُّ

نانِوالل سانِوالجوارح.2 رِالج  ل،ِفيجتمعِش ك  مِبالف ع  رِالمنع  كاةِفيهاِش ك  ِ_ِأداءِالز 

مكماةِمواسماةِ_ِفيِإعطاءِالزِ 4 بمينِاألغنيماءِِلمرواب ِالمحب مةِ،ِوفيهماِتقويمةٌِلخل متهمِدِ للفقمراءِوالمحتماجين،ِوس 

ِوالفقراء.

جِمنهكاةِتنميةٌِللمالِالمِ فيِأداءِالزِ _3ِِ اِ؛خر  س   اِح  اِمعن ىِ؛زك يفي كث رِمالِالمِ ِإم  كِلهِفيِمالهوإم  ِ.في بار 

كاة ِ:(3)شروطِالز 

ملقولهِتعالى:،ِكاةِعلىِكافرفالِتجبِالزِ _ِاإلسالم:1ِ يهمِلهمِصمدقةِت ط ه مرهذِممنِأممواخ  ِمِوت مزك  بهماِوصمل 

ِ.(164)التوبة:ِلهمِوهللاِسميعِعليمعليهمِإنِصالتكِسكٌنِ

ف ارِوالت زكية،ِأمِ طهيرِوجهِالد اللةِمنِاآلية:ِأنِالضميرِفيِ)أموالهم(ِيعودِعلىِالمؤمنين،ِألنهمِأهلِالت ِ اِالك 

ِلها.ِفليسواِأهال ِ

يممة:2ِ ِولمموِكممانِصممبي  اتجممبِالزِ _ِالحر  ِحممرن مممنِأممموالهمِخممذِلعمممومِقولممهِتعممالى:ِأوِمجنونمما ،ِِكمماةِعلممىِكممل 

ِ...فمإنِهممِأطماعوا»:ِ-إلىِاليمنِرضيِهللاِعنهِلماِأرسلِمعاذاِ -ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِ،ِولعمومِقولهِصدقة...

ِ.(4)«فقرائهم...ِعلىِذِمنِأغنيائهمِفت ردُِّؤخِ قدِفرضِعليهمِصدقةِت ِهللاِِأنِ ِرهمب ِكِبذلكِفأخِ ل

 ـــــــــــــــــــ
(، كتن ا 31سينِني اإل نالم ع/نى مخنس، وم ن/  ) قر:ن    ص/ى ا  ع/ نِّ و ن/   (، كت ا اإلمي  / س ا  :ول النَّيب 7رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (1)

 سيِني اإل الم ع/ى مخس.  ص/ى ا  ع/ ِّ و /   اإلمي  / س ا  :ول النيب 
 .1/321ال واكِّ المواين ع/ى ر  ليب اسح    زعم ال  واين ألمحم الن رياو) (2)
 .1/321مواين ، وال واكِّ ال1/313انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (3)
(، كتنن ا اإلمينن  / 12(، كتنن ا الزَّكنن ة/ سنن ا  هننذ الصَّننم:يب مننح األغن نن ء وتننريّد ) ال  ننرياء ي ننا كنن نوا، وم نن/  قر:نن   1331رواه البخنن ر) ) صننح حِّ قر:نن   (4)

 س ا األمري س إلمي   س   ور ولِّ.
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كاةبِ فيِأموالِاليتامىِق ِِابتغوا»:ِقال:رضيِهللاِعنهِوألثرِعمرِبنِالخط ابِ ِ.(1)«لِأنِتأكلهاِالز 

ِِوالمخاط بِبزكاةِ  ِ.(2)هماِماِدامِغيرِمكل فينيُّل ِوالمجنونِوِ ِبيِ لصِ ماال 

ا كاةِوأم  مالسي دِإخراجهاِعنمهعلىِيجبِ،ِوالِهفيِمالالعبدِفالِتجبِعليهِالز  ِم  ِزكماةِالقنمنِفيمهِشمائبةِرِ ،ِوكملُّ

ِالولد،ِالمكات بِوالمدب رِكِعليه، ل كِ وأم  ِ.(3)همِغيرِتامِ ألنِم 

ِلقولمهِوة،ِفمافتقرتِإلمىِالن يم،مشمتملةِعلمىِواجمبِوغيرهكماة،ِألنهماِعبادةٌِةِالزِ ة:وهيِشمرطِفميِصمحِ الن ي_4ِ

ِ.(4)«ياتإنماِاألعمالِبالن ِ»:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِ

كاةِفعةِعندِالدِ وتجبِالن ي كاةنوىِعندِعزلِِوإذا،ِلمستحق يِالز  فع،ِوإنِجمعِبينهماِكفاهِولمِتجبِعندِالدِ ِالز 

ِوأفضل ِ.(5)كانِأتم 

كماةِ:_ِالملكِالتامِ 3 مكِ منِشروطِوجوبِالز  ل مكِلع  منِالن صمابيِ ممالِالم  كماةِعلمىِالعبمدِوم  نِفيمهِ،ِفمالِتجمبِالز 

ينقِنشائبةِرِ  د  ،ِوالِعلىِالم 
ل ك هم،ِكماِالِتجبِ(6) ل كهم.ِ(7)علىِالغاصب،ِلعدمِتمامِم  ل تق  ِوالمود ع،ِلعدمِم  ِوالم 

كويةِحتىِتبل ِالن صاب،ِفالن صمابِسمببٌِ_ِالن صاب:ِالِتجبِالزِ 5 كماة،ِلكاةِفيِاألموالِالز  وسميأتيِوجوب ِالز 

ِبيانِمقدارِاألنصبة.

منةِالن ِعلىِاعتبارِالن ِِوقدِدلِ  كماةِالسُّ أنِِرضميِهللاِعنمهِحمديثِأبميِسمعيدِالخمدريِِبويمة،ِمنهما:صابِفميِالز 

ِواقٍِأ ِِمرِصدقة،ِوليسِفيماِدونِخمسسقِمنِالت ِوِ ليسِفيماِدونِخمسةِأ ِ»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِرسولِهللاِ

ر قِصدقة، دٍِمنِالو  و  ِ.(8)«منِاإلبلِصدقةِوليسِفيماِدونِخمسِذ 

ل:0 و  لِشرطٌِِ_ِالح  النِالحو  و  كاةح  ب رةِفيِوجوبِالز  منةِالن ِبالس نةِالقمرية،ِوقدِدل مفيهِ،ِوالع  بويمةِعلمىِرِالسُّ

كاة،ِمنهاِحديث يقول:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِرسولِهللاِِعائشةِرضيِهللاِعنهاِقالر:ِسمعرِ ِاعتبارِالحولِفيِالز 

ل» و  ِ.(9)«الِزكاةِفيِمالِحتىِيحولِعليهِالح 

طِفيهاِ اِالحبوبِوالث مارِفالِي شتر  يب ِِرِ قِ حوالنِالحول،ِفوِ أم  وآتواِها،ِلقولهِتعالى:ِوجوبهاِيومِحصادهاِوط 

ِ(.131)األنعام:ِِحق هِيومِحصاده

 ـــــــــــــــــــ
(،  7711ل ال تنن   وااللتمنن س ف ننِّ وإعطنن ء زك تننِّ، واسننح    شنن بيب ) مصَّننن ِّ قر:نن   (، كتنن ا الزَّكنن ة/ سنن ا صننم:يب منن 1111رواه عبننم الننرّيزام ) مّصننن ِّ قر:نن   (1)

 كت ا الزَّك ة/ س ا م  : لوا ) م ل ال ت   زك ة ومح ك   عنيز،كو ِّ.
 .2/273انظري  مواهب اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل (2)
 .1/332:ي ، والشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و 337-1/331انظري  املمونيب الكربى (3)
إمننن  األعمنن ل   »صنن/ى ا  ع/ ننِّ و نن/   (، كتنن ا اإلمنن رة/ سنن ا :ولننِّ 3121(، سنن ا سننمء الننويي،  وم نن/  قر:نن   1رواه البخنن ر) ) صننح حِّ قر:نن   (4)

 .«س لن يب
 .1/117، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 1/131، وي ش يب الم و:ي 2/223انظري  اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (5)
ْعح،  و  ،ْزع،نم مننِّ، لكنَّنِّ  :نّل منح نصن ا،(6) فنال بنب ع/ نِّ الزَّكن ة،  مَّن  إذا كن    امل صود س ملمعح هن   م،ح ع/ ِّ د،ْعح لغ ه، فإذا ك   س مه م ل س ،ْمر م  ع/ ِّ مح المَّ

عح فتجب ع/ ِّ الزَّك ة. انظري  ي ش يب الم و:ي   .333-1/332عنمه م  جية/ِّ ) م  س/يب المَّ
 .2/271مل عكح عنمه وف ء مب  عنية،ووض سِّ ص يب امل ل، وإالَّ وجبت ع/ ِّ الزَّك ة. انظري  مواهب اجل/ ل  هذا إذا(7)
 (، كت ا الزَّك ة.1117(، كت ا الزَّك ة/ س ا  ل س ف م  دو  مخس ذ،ْود صم:يب، وم /  قر:   1331رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (8)
 ، كت ا الزَّك ة/ س ا  مح ا ت  د م اًل.(1177رواه اسح م جيب )  ننِّ قر:   (9)
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اِالمِ  ِ.بيانهِكماِسيأتيِيتهف ِصِ بت ِوقيلنِفيتعل قِوجوبهِبإخراجه،ِعدِ وأم 

مماعي:7ِ ِسممعاةِيبعممثهمِاإلمممامِ_ِمجمميءِالس  ممرطِمعتبممٌرِفمميِالماشممية،ِفممإذاِكممانِث ممم  ممأل ِهممذاِالش  ذِزكمماةِالماشممية،ِخ 

ب رةِهمِالوِ ن ِكِ مِ وأ ِ كاةِصولِإلىِالمكان،ِفالع  ماعي،ِفلموِ بحِ فيِوجوبِالز  لِومجميءِالس  وِحمالِالحمولِعلمىِالنِالحو 

ِماترِشاةِق ِث ِِ،أربعينِشاة ب رةي،ِأوِكانِو،ِفإنِلمِيكنِساعٍِكاةسقطرِالزِ ِ،لِمجيءِالس اعيبِ م  ِتعمذ رِوصموله،ِفمالع 

ل و  ِ.(1)فق ِبتمامِالح 

ممنةِالن ِ،ت طل ممقِعلممىِاإلبمملِوالبقممرِوالغنمفمميِاصممطالحِالفقهمماءِالماشمميةِ:ِالماشمميةزكمماةِ بويممةِعلممىِوقممدِدل ممرِالسُّ
ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِإلمىِالن ِِقمال:ِانتهيمرِ ِرضميِهللاِعنمهِفماريِالغِ ِ،ِمنهاِحمديثِأبميِذرِنكاةِفيهاوجوبِالزِ 

مِ-ذيِالِإلهِغيره،ِأوِكمماِحلمفوال ِ-وال ذيِنفسيِبيده،ِأو:ِ»قال:ِ منِرِ مماِم  لِتكمونِلمهِإبمل،ِأوِبقمر،ِأوِغمنم،ِالِج 

ق ها،ِإال ِ راهاِماِهِبأخفافها،ِوتنطحهِبقرونها،ِكل ِؤِ ط ِه،ِت ِن ِمِ سِ ماِتكونِوأ ِِظمِ عِ أ ت يِبهاِيومِالقيامةِأ ِِيؤد يِح  جازتِأ خ 

د تِعليهِأ ِ ىِبينِالن اسوال ِر  ِ.(2)«ها،ِحتىِي قض 

قِعندِالمالكيةِ مائمةِوالمعلوفمة،ِوبمينِالعاملمةِوالمهملمةفيِزكاةِالماشيةِوالِفر  كماةِ،ِ(3)بينِالس  فميِفتجمبِالز 

ِ.(4)«ومائة...ِشاةِإلىِعشرينأربعينِشاةِفيِالغنمِفيِكلِ ...و»:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِلعمومِقولهِ،ِالجميع

ِ:الماشيةأنصبةِزكاةِ

ِمنها:ِ،الماشيةفيِبيانِمقدارِاألنصبةِفيِزكاةِِصحيحةِأحاديثوردتِ

ديقِأبمماِبكممرِ:ِأنِ ِرضمميِهللاِعنممهِحممديثِأنممسِِ-1 هممهِإلممىِِبت ممكِ ِرضمميِهللاِعنممهِالص  لممهِهممذاِالكتممابِلممماِوج 

ممدقةِال ِ»حيم:ِحمنِالممرِ البحممرين:ِبسمممِهللاِالممرِ  علممىِِصمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِرضِرسممولِهللاِتمميِف ممهممذهِفريضممةِالص 

هما،ِوممنِصلىِهللاِعليهِوسلمِِالمسلمين،ِوال تيِأمرِهللاِبهاِرسوله ط  مئ لهاِممنِالمسملمينِعلمىِوجههماِفل ي ع  ،ِفمنِس 

ِخمٍسِشاة،ِإذاِبل ،ِفيِأربعِوعشرينِمنِاإلبلِفماِدونهاِمنِالغنمِمنِكل  ئ لِفوقهاِفالِي ع    رينِغرِخمساِوعشمس 

،ِفمإذاِخمسِوأربعينِففيهاِبنرِلبمونِأنثمىاِوثالثينِإلىِ،ِفإذاِبلغرِست  ِإلىِخمسِوثالثينِففيهاِبنرِمخاضِأنثى

مذِ ففيهماِجِ ِإلىِخممسِوسمبعينِ،ِفإذاِبلغرِواحدةِوستينملةِطروقةِالجق ِينِففيهاِحِ اِوأربعينِإلىِست ِبلغرِست  ِ ِ،ةع 

تمانِق ِففيهماِحِ ِغرِإحدىِوتسعينِإلىِعشرينِومائمةفإذاِبلِ،نتاِلبونٍِهاِب ِففيِوسبعينِإلىِتسعينِافإذاِبلغرِيعنيِست  ِ

مةق مخمسمينِحِ ِوفميِكملِ ِ،أربعمينِبنمرِلبمونِففيِكلِ ِ،ِفإذاِزادتِعلىِعشرينِومائةاِالجملطروقت ِ نِلممِيكمنِ،ِوم 

وفيِصمدقةِالغمنمِِ،ففيهاِشاةِاإلبلمنِِ،ِفإذاِبلغرِخمسا ِهاأنِيشاءِربُِّفليسِفيهاِصدقةِإال ِِنِاإلبلمِ ِأربعٌِِمعهِإال ِ

زادتِِ،ِفإذالىِعشرينِومائةِإلىِمائتينِشاتان،ِفإذاِزادتِعكانرِأربعينِإلىِعشرينِومائةِشاةفيِسائمتهاِإذاِ

ِ،ِفمإذاِكانمرِسمائمة ِففميِكملِمائمةِشماةِ،ِفمإذاِزادتِعلمىِثمال ِمائمةعلىِمائتينِإلىِثمال ِمائمةِففيهماِثمال ِشمياه

ِ،ِفمإنِلممِتكمنِإال ِعِالعشمرب مقمةِرِ وفيِالرِ ِ،هاأنِيشاءِربُِّفليسِفيهاِصدقةِإال ِِينِشاةِواحدةلِناقصةِمنِأربعجِ الرِ 

ِ.(5)«هاأنِيشاءِربُِّفليسِفيهاِشيءِإال ِِتسعينِومائة

 ـــــــــــــــــــ
 .2/22، ومنح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل 172-1/171، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 2/211انظري  مواهب اجل/ ل (1)
 ع وسيب مح ال عنيؤ،دو) الزَّك ة. (، كت ا الزَّك ة، س ا1137(، كت ا الزَّك ة/ س ا زك ة الب ري، وم /  قر:   1332رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (2)
 ال  ئميب هي اليت تريعى سن  م ، واملة/وفيب اليت عيطةمم  ص يبم  الة/ف، والة م/يب هي اليت تي ت،خم،م ) احلريث واحلمل وحنومه .(3)
صننن/ى ا  ع/ نننِّ  زَّكننن ة عنننح ر نننول ا  (،  سنننواا ال173(، كتننن ا الزَّكننن ة/ سننن ا ) زكننن ة ال ننن ئميب، والرتمنننذ) قر:ننن   1313رواه  سنننو داود )  نننننِّ قر:ننن   (4)

 (، كت ا الزَّك ة/ س ا صم:يب الغن . 1731، س ا زك ة اإلسل والغن ، واسح م جِّ قر:   و /  
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا ) زك ة الغن .1371رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (5)
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بيعِفيِثالثينِمنِالبقرِت ِ»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِعنِالن ِِرضيِهللاِعنهِحديثِعبدِهللاِبنِمسعودِِ-2

ِ.(1)«ةن ِسِ أربعينِمِ ِبيعة،ِوفيِكلِ أوِت ِ

 ـــــــــــــــــــ
(،  1733/ سنن ا منن  جنن ء ) زكنن ة الب ننري، واسننح م جننِّ قر:نن   صنن/ى ا  ع/ ننِّ و نن/   (،  سننواا الزَّكنن ة عننح ر ننول ا  171رواه الرتمننذ) )  ننننِّ قر:نن   (1)

 كت ا الزَّك ة/ س ا صم:يب الب ري. 
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مفمإذاِبلغتهماِففيهماِشماةإلىِت ِِ،نصمابِاإلبملِخممسٌِنصمابِاإلبل: فمإذاِبلغمرِعشمرةِففيهماِشماتانِإلمىِأربمعِِ،عس 

فمإذاِبلغمرِعشمرينِففيهماِأربمعِشمياهِإلمىِأربمعِِ،فإذاِبلغرِخمسِعشرةِففيهاِثال ِشياهِإلمىِتسمعِعشمرةِ،عشرة

,ِأوِفإنِلممِتوجمدِبنمرِمخماضِأصمال ِِ،وعشرينِإلىِخمسِوثالثينِففيهاِبنرِمخاضِفإذاِبلغرِخمسا ِِ،وعشرين

فإنِزادتِواحدةِعليهاِإلىِخمسِوأربعينِففيهاِبنرِلبون،ِفإنِزادتِواحمدةِعلمىِ،ِدتِمعيبةِفابنِلبونِذكرجِ وِ 

ق ةِطروقةِالفحلِإلىِسِ  ذ عمة،ِفمإنِزادتِِين،ِفإنِزادتِواحدةِإلىِخمسِوسمبعينِففيهمات ِخمسِوأربعينِففيهاِح  ج 

ق تممانِإلممىِمائممةِ واحممدةِعلممىِخمممسِوسممبعينِففيهمماِبنتمماِلبممونِإلممىِتسممعين،ِفممإنِزادتِواحممدةِعلممىِتسممعينِففيهمماِح 

ق تمينِأوِثمال ِبنماتِلبمونِعلمىِوعشرين،ِفإنِزادتِعلىِعشرينِومائةِواحدةِكمانِالس م اعيِبالخيمارِفميِأخمذِح 

ِعشٍرِيتغي رِالواجبِففيِِثمِ ،ِالمشهور ق تمانِوبنمرِفيِكل  ق ةِوبنتاِلبون،ِفمإذاِزادتِعشمرةِففيهماِح  مائةِوثالثينِح 

لبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِثال ِحقاق،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِأربعِبناتِلبون،ِفمإذاِزادتِعشمرةِففيهماِثمال ِ

ق تانِوبنتاِ ق ة،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِح  لبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِثال ِحقماقِوبنمرِلبمون،ِفمإذاِبناتِلبونِوح 

ي رِالس اعيِعلىِالمشهورِبينِأربعِحقاق,ِأوِخمسِبناتِلبون،ِفإذاِزادتِعشرةِ زادتِعشرةِوصارتِمائتينِخ 

ق تانِوثال ِبناتِلبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِثال ِح ق ةِوأربعِبناتِلبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِح  قماقِففيهاِح 

وبنتاِلبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِسرِبناتِلبون،ِفإذاِزادتِعشرةِففيهاِخمسِحقماق،ِفمإذاِزادتِعشمرةِففيهماِ

ق تانِوأربعِبناتِلبون،ِوهكذا ِ.(1)ح 

ِجدولِأنصبةِاإلبل

ِالمقدارِالواجبِعددِاإلبلِالمقدارِالواجبِعددِاإلبل

ِشاة9ِِ–5ِِِالِشيء3ِِ-1ِ

ِشياهثال 19ِِ-15ِشاتان16-13ِ

ِبنرِمخاض45ِ-25ِأربعِشياه26-23ِ

ِحق ة06ِ-30ِبنرِلبون40-35ِ

ِبنتاِلبون96ِ-70ِجذعة01-75ِ

ِحقتانِأوِثال ِبناتِلبون129ِ-121ِحقتان91-126ِ

ِحقتانِوبنرِلبون139ِ-136ِحقةِوبنتاِلبون146-149ِ

ِأربعِبناتِلبون109ِ-106ِثال ِحقاق156-159ِ

ق ة،ِوفيِكلِأربعينِبنرِلبون.؛وعشرينزادتِعنِمائةِمهماِوهكذاِ ِففيِكلِخمسينِح 

 ـــــــــــــــــــ
 .1/177، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 112-2/111انظري  اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (1)
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 مسائإ متعل قة  زكاة اإل إ:

أوِأنثى،ِِياهالشِ _1ِ أن،ِذكراِ  لُِِّفيماِإذاالمأخوذةِفيِأنصبةِاإلبلِيجبِأنِتكونِمنِالض  مِالبلمدِممنِن ِغِ ِكانِج 

لُِّ أنِأوِتساويا،ِفإنِكانِج  عِالمالمكِبمدِ ِ،امنهمِاألخمذتعمي نِِ،غنمِالبلدِممنِالمعمزالض  أنِيتطمو  مأنفِ إالِ  ،ِويؤخمذِعِالض 

فىِسنةِكاملة،ِأوِذِ منهاِالجِ  بي نا ِِن يِ الث ِعِوهوِماِأ و  فىِسنةِكاملةِودخلِفيِالس نةِالثانيةِدخوالِ  ِ.(1)وهوِماِأ و 

ِ:أسنانِاإلبلِالمأخوذةِفيِالزك اةِ_2

ف رهيِ:ومخاضبنرِ مِ،دخلرِفيِالثانيةوسنةِِماِأ و  مي ِمِ وس  من ِرِبمذلكِألنِاإلبملِس  هماِفأمُِِّ،يب مرِ ةِت ِن ِةِتحمملِوس 

ِك.أيِتحرِ ِضِالجنينِبطنهاخِ قدِمِ ِحاملٌِ

ِ.هاِصارتِت رضعِفهيِلبون;ِألنِأمِ رِسنتينِودخلرِفيِالثالثةف ِوِ أ ِِ:ِوهيِمابونلبنت

ق ة:وهيِ ِ.لِعليهاحمِ وإنِلمِي ِلِمِ رِالحِ ألنهاِاستحق ِِ؛ابعةرِثال ِسنينِودخلرِفيِالرِ ف ِوِ ماِأ ِالح 

ِ.(2) سق ِهاِأيِت ِن ِعِسِ جذِ فرِأربعةِودخلرِفيِالخامسة;ِألنهاِت ِوِ ماِأ ِ:وهيِعةذِ الجِ 

 نصاب البقر:

من ةِِ-ىِسنتينِودخلِفيِالثالثةف ِوِ وهوِماِأ ِ-إذاِبلغرِالبقرِثالثينِففيهاِتبيعِ س  وهميِ–حتىِتبل ِأربعينِففيهماِم 

فرِثال ِسنينِودخلرِفيِ ابعةماِأ و  ن ةِوتبيمع,ِوفميِبعِ عِوخمسين,ِوفيِالستينِتبيعان,ِوفيِالسِ سِ إلىِت ِِ-الر  س  ينِم 

منتانِوتبيمع,ِوفميِمائمةِ س  ن ةِوتبيعان,ِوفميِمائمةِوعشمرِم  س  نتان,ِوفيِالت سعينِثالثةِأتبعة,ِوفيِمائةِم  س  الث مانينِم 

ناتِأوِأربعةِأتبعة س  ي رِالس اعيِفيِأخذِثال ِم  ِ.(3)وعشرينِخ 

ِ

ِأنصبةِالبقرجدولِ

ِالقدرِالواجبِعددِالبقرِالقدرِالواجبِعددِالبقر

ِتبيع49ِ-46ِالِشيء1-29ِ

ِتبيعان09ِ-06ِمسنة36-59ِ

ِمسنتان09ِ-06ِمسنةِوتبيع76-79ِ

ِمسنةِوتبيعان169ِ-166ِثالثةِأتبعة96-99ِ

ِثال ِمسناتِأوِأربعةِأتبعة129ِ-126ِمسنتانِوتبيع116-119ِ

ِففيِكلِثالثينِتبيع،ِوفيِكلِأربعينِمسنة.ِ؛مهماِبلغرِوعلىِهذاِالقياس

 ـــــــــــــــــــ
 .1/332، وال واكِّ المواين 2/111انظري  اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (1)
 .1/171، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 1/331نظري  ي ش يب الم و:ي ا(2)
 .1/177، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 1/132انظري  ي ش يب الةمو) (3)
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ذ عةِأوِث ِشاةِِانصابِالغنم:الغنمِإذاِبلغرِأربعينِففيه ِ،ممنِذلمكِإلمىِمائمةِوعشمرينِوالِزكماةِفميِأقملِ ِة،ي ِن ِج 

فمإذاِِ،فمإذاِزادتِواحمدةِففيهماِثمال ِشمياهِإلمىِثالثمائمةِوتسمعةِوتسمعينِ،فإذاِزادتِواحدةِففيهاِشاتانِإلىِمائتين

ففميِِ،شماةٌِِمائمةٍِِفيجمبِلكملِ ِ،ينئ مبزيمادةِالمِ ِرِالواجمبِإال ِتغي مثمِبعمدِاألربعمائمةِالِي ِِ،زادتِواحدةِففيهاِأربعِشياه

ِ.(1)وهكذاِالخمسمائةِخمسٌِ

ِجدولِأنصبةِالغنم

ِالمقدارِالواجبِعددِالغنمِالمقدارِالواجبِعددِالغنم

ِشاةِواحدة126ِ-36ِالِشيء1-49ِ

ِثال ِشياه499ِ-261ِشاتان121-266ِ

ِخمسِشياه599ِ-566ِأربعِشياه366-399ِ

كاةأصنافِالن ِمُِّضِ  ِ:وعِالواحدِمنِاألنعامِفيِالز 

مُِّ مرابِِففيِاإلبل:ِي ض  م–صمنفِالع  مرِِ-نامِواحمدإبملِذاتِس  م–إلمىِصمنفِالب خ  كماةفميِالِ-امينن ِإبملِذاتِس  ِ؛ز 

مُِّدقِاسمِاإلبلِعليها،ِوت ِلصِ  ممُِِّ؛الب ق مرِالجواميسِإلىض  مِلصمدقِاسممِالبقمرِعليهما،ِوي ض  مأنِإلمىِصمنفِص  نفِالض 

ِ.(2)لصدقِاسمِالشاةِعليهاِ؛المعز

ما ِِ-دةبكسرِالنونِالمشمدِ –الن تاجِ:ِزكاةِالن تاج مجِ ِمِ س  كماةم  هِالبهمائم،ِوالمقصمودِبمهِفميِبمابِالز  مع  مماِِ،ٍعِلمماِت ض 

هِاإلبلِوالبقرِوالغنمِمنِأوالد. ع  ِت ض 

مِنِكانِلهمِ  لِولوِبيومِواحمد،ِأوِبعمدِالحمولِوق ب ملِمجميءِالس  و  اعيِإنِكمانِث مم ِنصابِماشيةِفولدتِق ب لِالح 

مُِّ وعشمرونِشماة،ِوحمالِعليهماِِمائمةٌِِ-ممثال ِ-إلىِاألم هاتِوت زك ىِلحولها،ِفلموِكانمرِعنمدِشمخصِِسعاة،ِفإنهاِت ض 

مماعيِفالواجمبِعليمهِشمماةِواحمدة،ِلكمنِلمموِولمدتِق ب ملِالحمولِبيممِ،الحمول ومِواحمد،ِأوِبعمدِالحممولِوقب ملِمجميءِالس 

ميِالن تماجِ ك  هماتِكل هما،ِفإنمهِي ز  فأصبحرِعندهِمائةِوإحدىِوعشرونِشاة،ِفالواجبِعليهِشاتان،ِبلِلوِماتمرِاألم 

مذِمنمهعلىِحولِاألمِ  كاةِفميِالن تماجِاأل خ  مِمنِوجوبِالز  ِبملِي كل مفِصماحبهاِأنِ،هاتِإنِكانِفيهِنصاب،ِوالِي لز 

ِقب ملِالحمولِبيمومِواحمد،ِأوِبعمدِالحمولِوق ب ملِ ِممنِنصماب،ِثمم  يشتريِماِيجزئه،ِوكذلكِإذاِكمانِعنمدهِماشميةِأقمل 

لِالن صاب م  ِ.(3)هاتفإنهِيزك يِالجميعِعلىِحولِاألمِ ِ؛مجيءِالس اعيِولدتِماِي ك 

مم:ِزكمماةِالفائممدةِالحاصمملةِفمميِالماشممية بشممراٍءِأوِهبممٍةِأوِإرٍ ِأوِنِكانممرِعنممدهِماشممية،ِوأفممادِماشمميةِأخممرىِم 

مممُِّ مميِالجميممعِلحممولِاألولممىِولمموِي ممإلممىِممماِب ِِصممدقٍة،ِفإنهمماِت ض  ك  دِالمالممكِمممنِالماشمميةِإنِكانممرِاألولممىِنصممابا ،ِوي ز 

لِبيومِواحد و  لرِالثانيةِق ب لِالح  ص  ماِلموِكانمرِاألولمىِأقملِ ِ،ح  ماعي،ِأم  ممنِنصمابِِأوِبعدِالحولِوق ب ملِمجميءِالس 

 ـــــــــــــــــــ
 .1/333، وال واكِّ المواين 2/113انظري  اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (1)
 .2/13، ومنح اجل/ ل 1/331انظري  ي ش يب الم و:ي (2)
، والشننريح الصننغ  2/137، واخلريشنني ع/ننى خمتصننري ه/ ننل 2/217، ومواهننب اجل/ ننل 1/231انظننري  املةونننيب ع/ننى مننذهب عنن مل املمعنننيب ل/  بنني عبننم الوهنن ا (3)

 .1/172ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 
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مُِّ مِ ستقب ِوي ِِ،للثانيةِفإنهاِت ض  أوِلِبالجميعِحوالِ  نِيومِأفادِالثانيةِإذاِبل ِالمجموعِنصابا ،ِسواءِكانرِالثانيةِنصاباِ 

ِ.(1)ال

مكِاثنمانِأوِأكثمرِفميِماشميةِمتحمدِ شترِ هيِأنِي ِطةِفيِالماشية:لِ الخِ  ،ِفيكونمانِأوِغمنمٌِِأوِبقمرٌِِاِإبملٌِةِالن موع،ِإم 

ا:ِكمالكِواحدِفيماِوجب ِإم 

رفي ِولموال،ِهماثل ِواحمدِث ِِالواجمبِعلميهمِشماةِواحمدة،علىِكملِ ِواحٍدِأربعمونِممنِالغمنم،ِفمإنِ ِلكلِ ِ-كثالثةٍِ-:ِالق د 

ِواحدِشاة. لطةِلكانِعلىِكل  ِالخ 

جِ ِوثالثونِمنِاإلبل،ِفإنِ ِواحدِسرِ ِلكلِ ِ-كاثنين-:ِنِ سِ الوأ لموالِ،ِوهاصمفن ِِواحمدٍِِعمة،ِعلمىِكملِ ذِ عليهمماِمعماِ 

لطةِ رِوتغييرٌِِبنرِلبون،ِفحصلِبهاِتنقيصٌِواحدٍِِلكانِعلىِكلِ الخ  ِ.نِ فيِالسِ ِفيِالق د 

مأن،ِفمإنِعليهمماِواحمدةِممنِلوِ،ثمانونِمنِالمعمزِيكونِألحدهما-كاثنين-نف:ِصِ الوأ آلخمرِأربعمونِممنِالض 

ل طةِلكانِعلىِكلِ هاثل ِ،ِوعلىِاآلخرِث ِهاثال ِمانينِث ِالمعز،ِعلىِصاحبِالث ِ مِ،ِولوالِالخ  نفِغنممه،ِواحٍدِشماةِممنِص 

أنبالن ِِرٌِغيُّفقدِحصلِفيهاِت ِ ِ.(2)سبةِلمالكِالض 

ل ة  :(3)شروط الخ 

لطة،ِِدِأصحابِالماشيةصِ أنِيكونِق ِوهوِية:ِ_ِالن 1ِ ِ؛يمةةِأحدهم،ِوقيلِالِحاجمةِالشمتراطِالن ِي ِوالِتكفيِن ِالخ 

ل طمةِبمدونِن ِ ل طمةِعمدمِن ِي من ِالممرادِب ِفمإنِِ؛بنماءِعليمهة،ِوي مإذِالِيمكنِأنِتكونِخ  لِ ي مةِالخ  طمةِممنِتكثيمرِةِالفمرارِبالخ 

ه.ِ،منِذلكِتهِالفراري ِالواجبِلت ق ل يل ه،ِفإنِكانرِن ِ د  ل طة،ِمعاملةِلهِبنقيضِق ص  ذِبماِق ب لِالخ  ِأ خ 

اأنِيكونِكِ _2ِ ِمنِالخلطاءِحر   ِوعبٍد،ِويزك يِالحرُِّ،ِل  لطةِحرن ِزكاةِاالنفراد.ِفالِأثرِلخ 

لطةِمسلٍمِوكافٍر،ِويزك يِالمسلمِزكاةِاالنفراد.4 ِمنِالخلطاءِمسلما ،ِفالِأثرِلخ  ِ_ِأنِيكونِكل 

فممأكثر،ِخممال ِبجميعممهِأوِببعضممه،ِ_3 ِواحممٍدِنصمماباِ  ِواحممدِنصممابأنِيملممكِكمملُّ ِِ،فلمموِكممانِلكممل  وخممال ِبعممض 

ل طةِ،ِحت ىنصابهِببعضِنصابِاآلخر فإنِالخ  وخمال ِبمهِِ،منِنصمابٍِِملكِأحدهماِأقلِ لوِتؤث ر،ِوِصارتِنصاباِ 

ل طة ِنصاٍبِلمِتؤث رِالخ  ِواحٍدِأقلِ كاةِعلىِصاحبِالن صابوالزِ ِ،صاحب  ل طةِِ،منِنصابٍِِ،ِوكذاِلوِملكِكلُّ وبالخ 

ل طةِ،نصابا ِِتصار ِ.والِزكاةِعليهماِ،لمِتؤث رِالخ 

ِواحدِِ_ِأنِتكونِماشية 5ِ لكِأوِمنِيومِزكِ ِولٌِعليهاِحِ ِرِ مِ منهمِكل  أربعمينِِواحمدٍِِفلوِملكِكلُِِّاه،منِيومِالم 

ل طة،ِزكِ ةِأشهر،ِثمِ تِعليهاِست ِشاة،ِومرِ  ل طة؛ِألنِ اختلطاومضرِستةِأشهرِمنِالخ  الحمولِقمدِصماحبِِياِزكاةِخ 

ل طة لكِوإنِلمِيصاحبِالخ  ل طة.ِأنِيت فقاِفيِالحولِوإال ِِ،ِوالبدِ الم  ِلمِتؤث رِالخ 

لكِالرِ ِ_ِأن0 ِمنِخمسةِأشياءِوهي:أموٍرِِفيِثالثة،ويكفيِاالجتماعِقبةِأوِالمنفعةيجتمعاِفيِم 

 ـــــــــــــــــــ
 .1/333، وي ش يب الم و:ي ع/ى الشريح الكب  2/217انظري  مواهب اجل/ ل (1)
، 1/331، وال واكنِّ النمواين 1/133، والشنريح الصنغ  ل/نمردعري منع ي شن يب الصن و) 2/117واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل  ،1/333انظري  ي ش يب الم و:ي (2)

 .2/11ومنح اجل/ ل 
 .2/17، ومنح اجل/ ل 2/117، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 1/331، وي ش يب الم و:ي 237-1/237انظري  املةونيب  (3)
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علمىِأ_ِماءِمباح،ِأوِمملوكِلهما،ِأوِألحدهما،ِ كماِيمكنِاجتماعهماِفيِالماءِبالمنفعمة،ِكمأنِيسمتأجراِبئمراِ 

لكلِ قِ أنِيأخذاِمنهاِمِ  معي ناِ  ِيوم.ِداراِ 

ِالذيِ راح:ِوهوِالمحل  ِتساقِمنهِللمِ ب_الم  ِبير.ت ق يلِفيه،ِأوِال ذيِتجتمعِفيهِآخرِالنهار،ِثم 

ِدِالمبيرِعندِالحاجة.تعدُِِّأيِالمكانِال ذيِتبيرِفيهِمجتمعة،ِوالِيضرُِّير:ِب ِج_ِالمِ 

ممنِِالبمدِ وويتعاونمانِبالن همارِعلمىِالجميمع،ِِ،راعٍِِماشميةٍِِلكلِ يكونِأوِِيرعىِالجميع،ِلهماِراعٍِد_ِأنِيكونِ

دهمِولوِق ل رِالماشية.ِإذنِأصحابِالماشية عاةِوجودِالحاجة،ِبلِيجوزِتعدُّ دِالرُّ ِ،ِوالِي شترطِفيِتعدُّ

ل:_ِه بِضمرِ هماِوي ِل ِحِ ماشميةِف ِِأوِلكلِ ِ،بِفيِالجميعضرِ اِبأحدهماِي ِ,ِأوِمختص ِ بأنِيكونِواحداِمشتركا ِالف ح 

ِ.فيِالجميعِأيضا ِ

أنِتكونِالماشميةِممنِصمنٍفِِالبدِ تيِحصلِفيهاِاالجتماعِالفحل،ِفالخمسةِاألشياءِال ِالثةِمنِالث ِِدِ حِ فإنِكانِأ ِ

مأن،ِأوِكل هماِممنِالمعمزِ-مثال ِ-نفيشتركاواحد،ِ مفيِشمياهِكل هماِممنِالض  ِضمأنٍِك،ِنفين،ِوالِيجموزِأنِتكمونِممنِص 

رابِالفحملِفميِجميعهما,ِومعزٍِ ما؛ِألنهِي عتب رِض  مإنِلممِيكمنِأ ِِوأم  لطمةِالثمةِالفحمل،ِفيجموزِأنِتكمونِالث ِِدِ ح  ممنِالخ 

رٍِِعرابٍِِوإبلٍِأ،ِومعزٍِِنفينِكضأنٍِصِ  ِ.وب خ 

ِ:(1)ينزكاةِالعِ 

ِّ زكاةِالعِ   ّ منةِواإلجمماعِِاألوراقِالن قديمة،ِوقمدِدلِ ماِيقومِمقامهماِمنِةِوهبِوالفضِ ينِهيِالذ  الكتمابِوالسُّ

ماِالكتمابِفقولمهِتعمالى:ِ كماةِفيهما،ِأم  مةِوالِي ن ف قونهماِفميِسمبيلِهللاِعلىِوجموبِالز  ن مزونِالمذ هبِوالفض  وال مذينِي ك 

همِبعذابٍِ ىِفب شر  م  وىِبهاِجِ عليهاِفيِنارِجهن ِِأليمِيومِي ح  نوبهمِباههمِمِفت ك  ن مزتمهمورهمِهمذاِوظ ِوج  ألنفسمكمِِمماِك 

ِ(.43ِ،45)التوبة:ِِ.زونفذوقواِماِكنتمِتكن ِ

ا نةِفحديثِأبيِهريرةِِأم  م»:ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِقمال:ِقمالِرسمولِهللاِِرضيِهللاِعنمهِالسُّ نِصماحبِمماِم 

إذاِكمانِيمومِ  ق هماِإالِ  د يِمنهماِح  ٍة،ِالِي ؤ  ه ٍبِوالِف ض  مف حِ ِالقياممةِ ِذ  يِعليهماِفميِنمارِص  م  رِلمهِصمفائحِممنِنمار،ِفمأ ح 
بين هِوظ هِ  ن ب هِوج  ىِبهاِج  و  د تِجهن م،ِفي ك  ل ماِب ر  ه،ِك  مىِر  أ عيد تِلهِفيِيومِكانِمقدارهِخمسمينِألمفِسمنةِحت مىِي قض 

اِإلىِالن اررىِسبيل ِبينِالعباد،ِفي ِ اِإلىِالجن ةِوإم  ِ.(2)«هِإم 

اِاإلجماعِفقدِأجمعرِاأل ِ كاةِفيِالعِ مِ أم  ِين.ةِعلىِوجوبِالز 

ةِمائتماِدرهمٍم،ِفعمنِابمنِعممرِوعائشمةِنصابِالذ هبِعشرونِدينارا،ِونصابِالفضِ :ِةنصابِالذ هبِوالفضِ 

مِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِ أنِالن ِ»رضيِهللاِعنهماِ ،ِوممنِنصمفِدينمارِفصماعدا ِِعشمرينِدينمارا ِِنِكملِ كانِيأخمذِم 

ِ.(3)«دينارا ِِاألربعينِدينارا ِ

 ـــــــــــــــــــ
، وال واكنننِّ 2/117، واخلريشننني ع/نننى خمتصنننري ه/ نننل 133-3/137، والتننن ا واإلك/ نننل ملختصنننري ه/ نننل 213، 1/237انظنننري  املةوننننيب ل/  بننني عبنننم الوهننن ا (1)

 .1/121، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 331-1/333المواين ع/ى ر  ليب اسح    زعم 
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا إمث م نع الزَّك ة.1133رواه م /  ) صح حِّ قر:   (2)
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا زك ة الذَّهب والو،ريم.1171م جيب )  ننِّ قر:    رواه اسح(3)
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خممسِِلميسِفيمماِدون»:ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِقمال:ِقمالِالن ِِرضميِهللاِعنمهِوحديثِأبيِسعيدِالخمدريِ

سٍقِصدقة ٍدِصدقة،ِوليسِفيماِدونِخمسِأ و  و  ِ.(1)«أ واٍقِصدقة،ِوليسِفيماِدونِخمسِذ 

ِ.ا ِغرام05=3.25×26هذاِنصابِالذ هبِيكونِِغرام،ِفعلى3.25ِيساويودينارِالذ هبِ

ثال ِرهمِيساويِتقري،ِوالدِ درهمِمائتيتساوي،ِفعلىِهذاِخمسِأواقِدرهما 36ِِِتساويوقيةِواأل ِ غرامات،ِباِ 

ِغ.066غِ=4×درهم266ِهو:ِةنصابِالفضِ ِوبناءِعليهِفإن

 :الِ ْقدار الةاجب إخراجه

منِالذ هبِمِ  ةغراما ،05ِوهوِماِيعادلِنِملكِنصاباِ  ب معِِ؛غمرام066وهوِمماِيعمادلِِأوِالفض  فعليمهِإخمراجِر 

ر،ِأيِ ش  ث مر،ِفيِالمائمة،2.5ِِالع  ِأوِك  مومماِزادِعلمىِالن صمابِفبحسمابهِقمل  معِبمينِالمذ هبِوالفض  ةِفميِتكميملِوي جم 

للمتالت ِالن صاب،ِ لألثمانِوق ي ماِ  ِلفات.فاقهماِفيِالمقصودِمنهماِفيِكونهماِأصوالِ 

قيمة،ِفمإذاِكانمرِقيمتمهِ ر  اِالن صابِبالعملةِالورقية،ِفإن هِي نظ رِإلىِقيمةِالغرامِالواحدِمنِالمذ هبِبالعملمةِالو  أم 

ِدج.176666غِ=05×دج2666لعملةِالورقيةِهي:ِدج،ِفالن صابِبا2666

ِ:(2)يننماءِالعِ زكاة

ل ة،ِأوِفائدة. ب ٌح،ِأوِغ  ينِثالثةِأنواع:ِر  ِنماءِالع 

بح ائدِعلىِثمنِسلعةِاشتراهاِللت جارةِوباعهاِ:فالر  ممِ ِ،بعينٍِهوِالز  ممِفيمهِأنِي ض  ك  لِأصمله،فمِ ِوالح  نِملمكِلحمو 

فيِشهرِم مفيهما،ِفإنمهِي زِ ِحِ ب ِرِ ف مِبعمي نٍِوباعهاِِ،سلعةِللت جارةم،ِفاشترىِبهِحرِ نصاباِ  م،ِك  يِالجميمعِفميِشمهرِمحمر 

مِأقلِ ِوإن مفيِمحرِ حتىِربحِتمامِالن صابِرِفيهِجِ ت ِِ،ِثمِ نِنصابمِ ِملكِفيِشهرِمحر  بحِواألصملِفميِىِالمرِ مِزك 

م، ِفِمحر  لِالن صابِإنِتم  مو  ميِِ-شموالِممثال ِِكشمهرِ -فميِأثنماءِالح  مِويزك  فإنمهِينتظمرِتممامِالحمولِوهموِشمهرِمحمر 

ِالن صابِبع لمهِليمومِالت زكيمةِوهموِشمهرِوِ ،ِوينتقملِحِ يهِحينئذٍِكِ فإنهِي زِ ِ-كشهرِرجب-ةِدِالحولِبمدِ الجميع،ِوإنِتم 

ِرجب.

ي ٍنِكمِ الغل ة:ِو ب ع  م،ِلِأصلهاوِ لهاِحِ وِ فحِ ِ،لغيرهِلي كريهنِاكترىِعقاراِ  أوِدونمهِنِملمكِممنِالعمينفم  فميِِنصماباِ 

راهاِِدارا ،ِثمِ بهاِفاكترىِمِمثال ،ِمحرِ  مِإنِكانِنصابا .كِ فإنهِي زِ ِ؛فيِرمضانِبربحٍِأ ك  ِيِالجميعِفيِمحر 

للت جارة،ِفأكراهاِوقبضِمنِالكِ  اِإذاِاشترىِداراِ  ممنِيمومِق مأم  بضِراءِماِفيمهِنصماب،ِفإن مهِيسمتقبلِبمهِحموالِ 

لسكناهاألجرة،ِوكذاِمنِاشترىِ لركوبهِ،داراِ  ممنِيمومِفإنهِيستقبلِبمالث ِِ،أكراهِثمِ ِ،أوِبعيراِ  ألنمهِِه؛ق بضممنِحموالِ 

ِمنِالفوائد.

م،ِأوِتجمدِ وإر ٍِِوصمدقةٍِِكهبمةٍِِ؛دِعنِغيرِممالٍِهيِماِتجدِ والفائدة:ِ ك  ز  ٍضِِ؛ىدتِعمنِمماٍلِغيمرِم  مر  كمثمنِع 

ممنِيمومِق بضمِفإنهِ،ونحوهما،ِفإذاِباعهِبعينٍِِمقتنىِمنِعقاٍرِوثيابٍِ فمإنِكمانِعنمدهِممالِممنِه،ِيسمتقبلِبمهِحموالِ 

 ـــــــــــــــــــ
 (، كت ا الزَّك ة.1117(، كت ا الزَّك ة/ س ا م   يدو) زك تِّ ف/ س سكْنز، وم /  قر:   1311رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (1)
، والشنريح 313-1/313، والشنريح الكبن  ل/نمردعري منع ي شن يب الم نو:ي 1/171، واخلريشني ع/نى خمتصنري ه/ نل 1/212انظري  املةونيب ل/  بي عبم الوه ا (2)

 .2/37، ومنح اجل/ ل ع/ى خمتصري ه/ ل 1/133الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 
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ِمنِنصاب مُِِّ،فائدةِأقل  ممنِيمومِأفمادِالثانيمةِفإنهِي ض  مإذاِبلغمِلفائدةِثانيةِويسمتقبلِبهمماِحموالِ  نِاسمتفادِاِنصمابا ،ِكم 

منِشهرِ م،ِفإنهِيستقبلِبهماِحوالِ  م.عشرةِدنانيرِفيِرمضان،ِثمِاستفادِعشرةِدنانيرِفيِمحر  ِمحر 

ل يِ  ِ:(1)زكاةِالح 

ِ ل مي  مما ِالح  همٍبِلرجمٍل،ِأوِ،ِإذاِكمانِمحر  ماتمِذ  لممةٍِكخ  كح  وِ م  ر  مةٍِِممنِذهمبٍِِدٍِوم  لرجمٍلِأوِاممرأٍة،ِأوِأوانمميِِأوِفض 

ممةِ ل ي  اكممانِِأو،ِلهممماالممذ هبِوالفض  ثمممِنويمماِبممهِالت جممارةولمموِكممانِللق ني ممةِأ ِِمباحا وات خممذاهِللت جممارةح  الِ  اِ،ِأوِكممانو  ممد   ع  ِم 
هِالمرأةِللباسهاِ،انتهاءِ ولوِمانِلهمالحواد ِالزِ  ِكأنِتت خذ  ل ي  ماأوِاشمترىِرِ ِ،فمإذاِكب مرتِات خذتمهِللعاقبمةابتداء  ِجمٌلِح 

قهِالمرأةِيتزوِ  د  كاةِواجبةِفيِالجميعلي ص  ِ.جها،ِفالز 

ِالجمممائزِال مممذيِت ِ ل مممي  ممماِالح  مممأم  مممه،ِأوِِهِالممممرأة ِذِ ت خ  ممملت ل بس  جل ِهِذيت خ  مممهِالر  مممةٍِلي ل بس  الِيتجممماوزِوزنمممهِِكخمممات مِفض 

لِ درهمين،أ يِ ،أم صحفٍِِةِ ي ِوح  ِلتلبسهِزوجت هِأوِابنت مهِحماالِ ٍف،وس  جل  هِالر  ِال ذيِيت خذ  ل ي  ِ،ِومحملُِّفمالِزكماةِفيمهأوِالح 
ِالجائزكاةِعدمِوجوبِالزِ  ل ي  ِماِلمِيِفيِالح  ِأحوال:ثالثةِمنِتكس ر،ِفإذاِتكس رِلمِيخل 

ب ك ه،ِِالحالةِاألولى: بس  كاةِواجبهِفيهأنِيتهش مِوالِي مكنِإصالحهِإالِ  ٍلِممنِيمومِ ِفالز  و  ممِ ِلح  ه،ِسمواءِنموىِتهشُّ

ِأوِلمِي ن و ِشيئا .ِ،أوِنوىِعدمِإصالحهِ،إصالحه

كاةالحالةِالثانية:ِأنِيتكس ر،ِوالِينويِإصالحه،ِأوِلمِي ن و ِشيئا ِ ِ.فتجبِفيهِالز 

ِالثالثة:ِأنِيتكس رِوينويِإصالحهِفالِزكاةِفيه.ِِالحالة

ِ:(2)زكاةِالد ين

قرِ حتكِ الِزكاةِعلىِالمِ  عنمدِالممدين،ِسمواءِكمانِثممنِ ضِفيِدِ رِوالم  ِسملعةٍِِيٍنِلهِعلىِآخمر،ِوإنِأقمامِأعوامماِ 

ين،ِحتىِي ِ د  أقرضهاِللم  مضِ ب ِهِعينا ،ِفإنِق ِضِ ب ِقِ باعهاِالمحتكر،ِأوِعيناِ  فإنم  يمهِلعماٍمِواحمدِممنِيمومِمِ اِهِعيناِ  كِل مي زك 

ِاألصلِأوِزك اه.

ِبالتفصيلِهي:ِالشروطو

ةِأوِماِيقومِمقامهماِمنِاألوراقِالن 1ِِ أوِفض  )ذهباِ  قرِ دي ِقدية(ِب ِ_ِأنِيكونِأصلِهذاِالد ينِعيناِ  دِي مأوِب ِضِالم 

ِض.رِ باعِالعِ دِالمحتك رفي ِب ِِجارةمنِعروضِالت ِِضا ِرِ أوِعِ ين،فأقرضِالعِ ِوكيله

ِلِق ب ضه.،ِفالِزكاةِق بينأنِيقبضِالدِ _2ِ

يأنِيقبضِ_4ِ ِه.ب ضِ منِيومِق ِواحدةِيهِلسنةِكِ زِ ي ِو،ِهعِ يِ عدِب ِإالِب ِِفيهفالِزكاةِِ،لهدِ ب ِِضا ِرِ ضِعِ ب ِإنِق ِ،فعينا ِنهِد 

ِممنِنصماٍبِوأوِِ،ينِنصمابا ِأنِيكونِالمقبوضِمنِالمدِ _3 مكِ عنمدهِمماِي ِأقمل  صمابِولموِفائمدةِجمعهماِممعِلِالن ِم 

لالمقبوضِ و  ل كِوالح  ينمهِال مذيِحمالِعليمهِكِعشرةِدنانيرِحمالِعليهماِالحمولِعنمده،ِواقتضمىِممنِدِ ل ِلوِمِ ِا،ِكمالم 

ك يِالعشرينِ؛عشرةِالحول ِ.فإنهِي ز 

 ـــــــــــــــــــ
، الشننريح 312-1/311، ي شنن يب الم ننو:ي مننع الشننريح الكبنن  173-2/173، اخلريشنني ع/ننى خمتصننري ه/ ننل 221-1/223املةونننيب ل/  بنني عبننم الوهنن ا (1)

 .121-1/121  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) الصغ
 .331-1/333، ال واكِّ المواين 317-1/317، ي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب  2/171اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (2)
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 :زكاة ال غصةب

ي تهاِفيِتلكِالمدِ  زهِعنِتن م  ج  ينِالمغصوبةِالِزكاةِعلىِصاحبهاِلع  ق ب ضهاِممنِالغاصمبِفالمشمهورِة،ِفإذاِالع 
ميهاِلعامِواحدِبمجرِ فيِالمذهبِأنهِيزكِ  ِاهماِكملِ ينِالمغصموبةِزكِ دِق ب ضها،ِوالغاصبِإنِكانِلهِماِيجعلمهِفميِالع 

مبرِثممِ  ماِالماشميةِإذاِغ ص  د تِبعمدِأعموامِعام،ِوإنِلمِيكنِلهِمماِيجعلمهِفيهماِفمالِزكماةِعليمه،ِوأم  فالمشمهورِأنِِ،ر 
يهاِلكلِ صاحبهاِي زِ  مبرِثممِ ِ،عاٍمِمضىِك  اِالن خملِإذاِغ ص  عاةِأخذواِزكاتهاِمنِالغاصب،ِوأم  أنِيكونِالسُّ د تِِإالِ  ر 

ِسمنٍةِِفإنهاِت زك ىِلكلِ ِ،بعدِأعوامِمعِثمرتها مر ِكمل  هاِالغاصب،ِوكمانِفميِث م  عاٍمِمضىِبالِخالف،ِهذاِإنِلمِي زك 

ِ.ِِِِِِ(1)نصاب

ِدين زكاة ال  
(2): 

هِعنِمقدارِمالِِلهِمالٌِِنمِ  ِمنهِلكنِي نق ص  ي نِمثله،ِأوِأقل  نهِنصابا ،ِوعليهِد  كاةِلكو  ليِتجبِفيهِالز  و  ي نيِح  ع 

كاةِ يالز  أوِمؤجال  ،ِهذاِإذاِلفالِزكاةِعليه،ِوسواءِكانِالد ينِع  ضا ،ِحاال ِ  ر  أوِع  مِيكنِعندهِمماِيجعلمهِفميِنظيمرِناِ 

ي ِكاة.نِالعروضِفعليهِالزِ نِولوِمِ يِالد ي،ِفإنِكانِلهِماِيجعلهِفنهد 

كاةِأثرِعثمانِبنِعفانِيعلىِأنِالدِ ِاِيدلُِّومم م»أنمهِقمال:ِِرضميِهللاِعنمهِنِي سق ِالز  نِهمذاِشمهرِزكماتكمِفم 

ي ينِف ل يؤد يِد  كاةكانِعليهِد  ونِمنهاِالز  لِأموالكمِفتؤدُّ ص  ِ.(3)«نهِحتىِت ح 

عد نِوالماشيةِوالحر ِ اِالم  كاةِواجبةِفوأم  ِن.يِأعيانها،ِفالِي سق ط هاِالد يفإنِالز 

 :(4)روض الت جارةزكاة ص  

ميِ زكاةِالعِ ِ؛جارةروضِالت ِعِ زكاةِوالمقصودِب مو ضِالع  منِالتيِهيِع  مماِوهميِروضِالِت زك مى،ِروض،ِإذِالع 

ممقِبهمماِممماِفمميكالث ِِ؛زكمماةِانهمميِ لمميسِفمميِعِ  صِعممنِق ممهِزكمماةِون ِن مميِ عِ ِيممابِوالحيوانمماتِواألوانمميِونحمموِذلممك،ِوأ ل ح 

ىِللت جمارةالحِ كذلكِو،ر كالماشيةِوالحِ ،الن صاب شمتر  ِالم  موإن ِِ،نمهيِ فإنمهِالِزكماةِفميِعِ ِ،ب  نِكمانِمماِزكاتمهِعلمىِم 

ل كه. ِوقرِالوجوبِفيِم 

ل كه،ِفي خاط بِبهاِروضِالِزكاةِفيهاِإالِإذاِنوىِوهذهِالعِ  ضهِإذاالت جارةِعندِاستحدا ِم  و  ِأوباعمه،ِِبزكاةِع 

ريهِإلىِأنِيجدِربحا ،ِأوِللت جارةِأنِيِعندِشرائهنوىِ ِسمكنىنِركموبِأوِعندِشرائهِللت جارةِاالنتفاعِبهِمِ ِنوىك 

لِ وأمِ ِ،إلىِأنِيجدِر ب حا ِ ل ةي ِبن ِةِفق ،ِأوِل ِةِفق ،ِأوِالغِ ي ِنِ ةِالق ِي ِبالِني ةِأصال ،ِأوِبن ِِكهاِإذاِاستحد ِم  ِ؛معا ِِةِالق نيةِوالغ 

ِ.(5)«المهِصدقةهِوالِغِ سِ رِ ليسِعلىِالمسلمِفيِف ِ»:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِفالِزكاةِعليهِلقولهِ

 ـــــــــــــــــــ
 .2/33، ومنح اجل/ ل 2/171، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 2/271انظري  مواهب اجل/ ل (1)
 .1/333، وال واكِّ المواين 2/172، واخلريشي ع/ى خمتصري 113-2/113انظري  املنت ى شريح املوطأ ل/ب جي (2)
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا الزَّك ة ) المَّعح.173رواه م لك ) املوطأ قر:   (3)
، والشنريح الصنغ  171-2/171، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 311-1/313، وي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب 333-1/332انظري  ال واكِّ المواين  (4)

 .137-1/137ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 
 (، كت ا الزَّك ة/ س ا  ل س ع/ى امل /  ) فري ِّ صم:يب.1331رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (5)
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اِاحتكار اِإدارةِ؛والت جارةِعلىِقسمين:ِإم  دِاألسواق،ِوإم  بحِويرص  يبيمعِولموِوهوِال ذيِ؛بأنِينتظرِبالبيعِالر 
خِ  ل فِماِباعهِبغيرهِصبالرُّ ينِمِ سِ ،ِوللق ِالث يابِأوِاألوانيِأوِال ذينِيبيعونِالموادِالغذائيةِالمحال تكأصحابِِ،وي خ 

ِشروطِأربعة:

ل كِبغيرِمعاوضةِماليةِكاإلر ِوالهبة_1ِ ل كِبمعاوضةِمالية،ِفإنِم  ضِم  ر  فمالِزكماةِعليمهِإذاِِ،أنِيكونِالع 

ِه.مِق بضمنِيوِحوال ِِارة،ِبلِثمنهِفائدةِيستقبلِبهباعهِولوِنوىِبهِحينِالت ملكِالت ج

ضِالت جارة ِِشراءعندِِينو ي_ِأن2ِ ر  مِ؛ولموِصماحبِني تهماِني مةِالق ن ي مةِبمهِالع  مدِب ِكم  ِ،همايعِ نِاشمترىِسميارةِق ص 

رِتلكِالسِ ِ؛،ِأوِني ةِالغل ةهاِإلىِأنِيجدِر ب حا ِستعمل ِوي ِ ِ.يارةِإلىِأنِيجدِر بحا ِكأنِيؤج 

اشتراهِبهاِولو4ِ ضِعيناِ  ر  مهِبمعاوضمٍةِولموِ_ِأنِيكونِأصلِالع  ل ك  م  ضاِ  ر  ِمنِنصاب،ِأوِع  ينِأقل  كانرِالع 

ضِبق ِِثمِ ِ،للق ن ي ة ر  ِدِالت جارة.صِ باعهِواشترىِبهِذلكِالع 

ين3ٍِ ضِب ع  ر  ٍض،ِإال ِ،ِ_ِأنِيبيعِذلكِالع  مر  ه،ِأوِباعهِب ع  كماةِفإنمهِي طالمبِِالِإنِلمِي ب ع  مدِالفمرارِممنِالز  أنِيق ص 

ِبها.

كةِبينِالم حتك رِوالمدير،ِ ِفمالِزكماةِعليمهِحتمىِيبيمعِ ِ،لكنِإنِكانِالت ماجرِمحتكمرا ِهذهِالشُّروطِاألربعةِم شتر 

مِ;ِألنِ الن صمابِىِيمتمِ حت مِعماتف ِولوِفيِدِ ِبنصابٍِ م,ِوإنِكمانِممديرا ِع  فيكفميِفميِوجموبِِ،روضِاالحتكمارِالِت قمو 

كاةِفيِحق هِم طل قِالبيعِولوِكانِثمنِ ه.منِنصابٍِِماِباعهِأقلِ الز  ِ;ِألنهِيجبِعليهِت ق و يمِب ق ي ةِع روض 

ضِفإنِ ِ؛وبناءِعلىِماِتقد م ر  ل مكِالمث منِال مذيِِ،المحتكرِإذاِباعِالع  دِحوٍلِفأكثرِممنِيمومِم  ب ع  وأخذِقيمتهِعيناِ 

ض ر  ماهِللت جارةِاشترىِبهِالع  ماهِ،إنِلمِيكمنِزك  كماةأوِممنِيمومِزك  مينِال ِِ،ِفعليمهِالز  عمنِفميِالع  ضماِ  و  تميِق ب ضمهاِع 

ولوِفيِدِ  طِأنِيقبضِنصاباِ  ضِلسنٍةِواحدةِفق ،ِبش ر  ر  ِعات.ف ِالع 

اِالمديرِال ذيِيبيعِويشتري،ِوالِي ستق ِ ضٌِِرُِّأم  ر  ي ٌنِوالِع  مِعِ بيدهِع  روضمهِ،ِفإنهِإذاِباعِب ن قٍدِولوِدرهمما ،ِي ق مو 

لٍِ د  ِعامٍِِقيمةِع  ل كِاألصل،ِأوِممنِِمنِيومِكل  كيتمهِيمومم  مِيراعمي ِِ،ت ز  ،ِممانِوالمكمانالزِ ِروضفميِهمذاِالت قمويمِللع 

ِفيِسائرِعِ هذاِو هِالمعد ةِللت جارة،ِحت ىِديونهِال ِالت قويمِعام  لمةِالكائنمةِممنِبيمٍع،ِسمواءِروض  تيِعلمىِالن ماسِالمؤج 
وِ كانرِعِ  حيثِكانرِمرج  أوِنقوداِ  ِالمرجوال ِإ,ِةِالس دادروضاِ  ِالس دادِديونهِالكائنةِمنِبيٍعِإذاِكانرِمنِالن قدِالحال 

عتب رِ د دفيِزكاتهاِالفالم  اِع  ةِالس داد،أم  ضو،ديونهِالغيرِالمرجو  ي نِالق ر  هِإال ِِازكاةِفيهفالِِ،د  هاِ،ِابعدِق ب ض  فإذاِق ب ض 

ل هامنِواحدةِلسنٍةِِزك اها ِأ ص  ل ك  ِ.يندِ المِ ِعندِأعواما ِِرولوِمكثِيومِم 

كاز ِ:زكاةِالمعد نِوالر 

د نِمأخوذِمنِقولهم:ِأوال :ِزكاةِالمعدن ع  د نِبالمكانِأيِأقامِ:الم  الجوهرِالذيِخلقهِهللاِفيهِعمدنِِ،ِوكأنِ بهِع 

ِ.(1)به

كاةفهوِال ِِ،ةهبِوالفضِ نِالذِ عدِ والمقصودِبهِهناِمِ  والحديدِوالر صاٌِحاسِدونِمعادنِالنُِِّ،ذيِتجبِفيهِالز 

ِوغيرهاِفإن هِالِزكاةِفيها.

 ـــــــــــــــــــ
 .377ملصب ح املن    ( انظري  ا(1
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فِفيهِحتىِي خب مرِاإلممامِ تصرِ الِي ِِ،ةهبِوالفضِ عد نِالذِ دِمِ جِ نِوِ ه:ِمِ مِ كِ حِ 
ق هِ(1) ملِلاممامِولممِيسمتح  ع  ،ِوإنمماِج 

جِوالفتنةِبينِالن ِ هِلماِقدِيحصلِمنِاله ر  خي مرٌِِاس،ِثممِ واجد  مِاإلممامِم  ع  فيمهِعلمىِأنِي مؤد يِِيعمملِ هِلممنِبمينِأنِي قط 

طِفيِالمِ كاة،ِولهِأنِيجعلهِفيِمصالحِالمسلمين،ِفحينئٍذِالِتجبِفيهِالزِ ه،ِزكات ِ ةِوالِإسمالمِي ِرِ حِ لهِقط عِوالِي شتر 

عهِلعبمدٍِ هِفميِمصمالحِالمسملمين،ِفحينئمٍذِالِيعمملِفيمه،ِولمهِأنِيجعل مِأوِكمافرٍِِعلىِالمشهور،ِفيجوزِلامامِأنِي ق ط 

كاةالزِ تجبِفيهِ
(2)

.ِ

ملحِهِلامامِفيِاألراضيِالمملوكمةِوغيمرِمملوكمة،ِإال ِكمِ حِ ِنٍِعدِ وماِظهرِمنِمِ  أرضِالصُّ
(3)

نِعمدِ فيكمونِالمِ ِ

اجحِفيِالمذهبكمِ للمصال ح،ِفإذاِأسلمِصارِحِ  هاِلامامِعلىِالر 
(4)

.ِ

وجمبِِ،أواقِ)مائتيِدرهم(ِةِخمسنِالفضِ عدِ أوِمِ ِ،هبِوزنِعشرينِدينارا ِنِالذِ عدِ إذاِبل ِمِ :ِنصابِالمعدن

«لميسِفيمماِدونِخممسِأواقِصمدقة»:ِصلىِهللاِعليهِوسملمِِر،ِلعمومِقولهِشِ بعِالعِ إخراجِرِ 
(5)

،ِوحمديثِعائشمةِ

نصمفِدينمار،ِوممنِِكمانِيأخمذِممنِكملِ ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِأنِالن ِ»رضيِهللاِعنهاِ عشمرينِدينماراِفصماعداِ 

دينارا ِ «األربعينِديناراِ 
(6)

.ِ

ِةِلهِحاالت:ضِ نِالذ هبِأوِالف ِعدِ وإخراجِمِ 

قالحالة مر  األولى:ِأنِيكمونِع 
(7)

مالمذ هبِأوِالف ِِ ممُِّض  ت صمل،ِفي ض  مال ،ِوالعمملِم  ىِبعضمهِإلمىِبعضمهِحت مِةِمت ص 

. يهِوإنِقل  يه،ِثمِماِخرجِبعدِذلكِي زك  ِيجتمعِمنهِماِفيهِنصابِفي زك 

ِرق،ِفحكمهِكالحالةِاألولى،ِوهوِالمعتمدِفيِالمذهب.لعِ الثانية:ِأنِينقطعِالعملِدونِاالحالة

ِرقِالثانيِحتىِيبل ِنصابا .رقِويكونِالعملِمتواصال ،ِفالِزكاةِفيِالعِ الثالثة:ِأنِينقطعِالعِ الحالة

رقِالثانيِحتىِيبل ِنصابا ِفالِزكاةِفيِالعِ ِ،الرابعة:ِأنِينقطعِالعرقِوالعملِمعا ِالحالة
(8)

.ِ

ك ىِالمعدن ف ي ته،ِعدِ يتعل قِوجوبِزكاةِالمِ :ِمتىِي ز  قوالنِمشهورانِفيِالمذهب،ِوهماِنِبإخراجه،ِوقيلِبت ص 

ق ب لِالت صفية،ِفعلىِالقولِبمأنِتعلُّمقِالوجموبِوب ِِ،وتظهرِثمرةِالخالفِفيماِإذاِأخرجهِولمِي صف ه قيِعندهِأعواماِ 

لُّمقِالوجموبِبِزك اهِلكلِ ِ،اجباإلخر ةِواحمدة،ِوكمذاِلموِأنفمقِمنمهِبعمدِِ،الت صمفيةعام،ِوعلىِالقولِبأنِتع  يمهِممر  يزك 

 ـــــــــــــــــــ
 ( امل صود س إلم م هن  احل ك   و اجلميب الَّيت تي ن،م إل م  هذه املم م.(1
 .2/17، ومنح اجل/ ل 1/331( انظري  ال واكِّ المواين (2
 .3/311(  رض الصُّ/ح  هو ع م م  مليب سني امل /مني واحلريس ني مّمة ل س احلري  ف م  حتت يك  اإل الم. انظري  مواهب اجل/ ل (3
 .1/112، و الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 2/17، ومنح اجل/ ل 2/331( انظري  مواهب اجل/ ل (4
 ، كت ا الزك ة/ س ا م   يدو) زك تِّ ف/ س سكْنز.1311( رواه البخ ر) ) صح حِّ سري:  (5
 ، كت ا الزك ة/ س ا زك ة الوريم والذَّهب.1171( رواه اسح م جِّ سري:  (6
 .2/331و الّن ل كم  ) سةض كتب امل لك يب، واملرياد سِّ م  هريا مح املةم . انظري  مواهب اجل/ ل ( وه(7
 .1/372، وي ش يب الةمو) ع/ى ك  عيب الط لب 2/237، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 2/331( انظري  مواهب اجل/ ل (8
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ماةِ،اإلخراجِوقب لِالت صفية،ِفعلىِالقولِبأنِتعلُّقِالوجوبِباإلخراج بِعليهِفميِالزك  س  وعلمىِالقمولِالثمانيِالِِ،ح 

عليهِي حسب
(1)

ِِ.ِ

رةِهيِالقطعةِالخالصةِمنِالذ هبِأوِالفضِ  إلىِعمٍلِكثيرِفميِتخليصمهاِممنِِةِالتيِالِتحتاجحكمِالن درة:ِالن د 

طِبلوغهمماِالنصمماب،ِوي مدف عِذلممكِالخمممسِلامممامِإنِكممانِ كماة،ِوالِي شممتر  موائب،ِوالواجممبِفيهمماِالخمممسِدونِالز  الش 

في عط ىِلفقراءِالمسلمينِ،عدال ِ وإالِ 
(2)

.ِ

كاز ِ:زكاةِالر 

كممازِهمموِالمممالِالمممدفونِفمميِالجاهليممة الر 
(3)

ضمما ،ِفالنُّحمماسِكممانِعِ مممس،ِسممواءِ،ِوالواجممبِفيممهِالخِ  أوِعر  ينمماِ 

طِبلوغمهِالن صماب،ِوهمذاِالخممسِي عط مىِلاممامِالعمدلِليصمرفهِفميِوالر صاٌِوالحديدِيسم ىِرِ  كمازا ،ِوالِي شمتر 

ااِالمالِالباقيِبعدِإخرمصارفه،ِأمِ  أوِكمافرا ،ِغني  ماِكمانِأوِاجِالخممسِمنمهِفهموِلممنِوجمده،ِحمر   أوِِعبمدا ،ِمسملماِ 

فقيرا ِ
(4)

.ِ

كممازِ»قممال:ِِصمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِأنِرسممولِهللاِِرضمميِهللاِعنممهِواألصمملِفيممهِحممديثِأبمميِهريممرةِ فمميِالر 

«الخمس
(5)

.ِ

 :زكاة الحبةب والث  ار

كاةِثالثةِأصناف:أجناسِالحبوبِوالث مارِال ِ ِتيِت تعل قِبهاِالز 

نط ة. يرِوِالح  بوٌبِالِزيرِلها،ِكالقمحِوالش ع  ِاألول:ِح 

م.الثاني:ِ لِاألحمرِوالس مس  يتونِوالف ج  بوٌبِلهاِزير،ِكالز  ِح 

بيبِفق . ِالثالث:ِثمرِالش جر،ِويكونِفيِالت مرِوالز 

د سِوالل وبياِوالفولِ،غيرهاِإنِكانِمماِي قتاتِوي د خرِللعيشِغالبا ِِذهِاألصنافويلحقِبه كالع 
(6)

.ِ

ِوجمٍهِكمانعادةِالن ِتيِجرتِالحبوبِال ِِ...إنِ »قالِأبوِالوليدِالباجي:ِ كماةِتجمبِِفمإنِ ِ،اسِباقتياتهاِعلمىِأي  الز 

ن طةِوالش عير،ِوذكرِفيِالموطأِمنهاِعشرةِأصناف... مرِفيِأنفسهاِكالح  «فيها،ِألنهاِق و 
(7)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .1/377، وي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب 2/337( انظري  مواهب اجل/ ل (1
 .1/331، وال واكِّ المواين 2/73، ومنح اجل/ ل 2/333( انظري  مواهب اجل/ ل (2
 . 1/333( اهتي/يف ) اجل ه/ يب هن   ف  ل م  :ْبل اإل الم، و: ل  هل ال رتة ومح ال كت ا هل . انظري  ال واكِّ المواين (3
 .1/333، وال واكِّ المواين 372-1/371( انظري  ي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب (4
، كت ا اخلرياا واإلم رة وال يء/ س ا م  ج ء ) الريوك ز ومن  ف نِّ، واسنح 2117، كت ا الزك ة/ س ا زك ة الريوك ز، و سو داود سري:  171( رواه م لك ) املوطأ سري:  (5

 ، كت ا ال/ طيب/ س ا مح  ص ا رك زا.2131م جيب سري:  
 .2/117، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 1/321، وال واكِّ المواين 2/271( انظري  مواهب اجل/ ل (6
 .2/111( انظري  املنت ى شريح املوطأ (7
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ِ.واإلجماعنةالكتابِوالسُِِّ،مارواألصلِفيِوجوبِزكاةِالحبوبِوالث ِ

اِالكتابِفقولهِتعالى:ِ ِبماتِمماِكسمبتمِوممماِأخرجنماِلكممِممنِاألرض...منواِأنفقمواِممنِطي ِآياِأيهاِال ذينِأم 

ِ(.270)البقرة:ِ

وهممذاِيشممملِالحبمموبِِومممماِأخرجنمماِلكمممِمممنِاألرض...وجممهِالد اللممةِمممنِاآليممةِالكريمممةِفمميِقولممهِتعممالى:ِ

كازوالمعادنِوالرِ 
(1)

.ِ

اجِبعأحاديثِمنهاِنةومنِالسُِّ ج  موادِفمأرادِ:ِماِوردِعنِموسىِبنِطلحةِأنِالح  ثِموسىِبمنِمغيمرةِعلمىِالس 

رِالس وادِفقمالِموسمىِبمنِطلحمة:ِ ض  ِعمنِرسمولِهللاِِرضميِهللاِعنمهِعنمديِكتمابِمعماذِبمنِجبملِ»أنِيأخذِمنِخ 

بيبِصلىِهللاِعليهِوسلمِ «أمرهِأنِيأخذِمنِالحنطةِوالش عيرِوالت مرِوالز 
(2)

.ِ

صلىِهللاِعليمهِوسملمِِيتونِفلمِيصحِفيِوجوبِزكاتهِحديثِعنِالنبيِأماِالزِ 
(3)

فميِوجموبِِت،ِوإنمماِورد

مِزكاتهِآثارٌِ ممنِذلمك:ِمماِوردِعمنِرجماءِبمنِأبميِسملمةِقمال:ِسمألرِيزيمدِبمنِجمابرِعمنِِ،ابعينحابةِوالت معنِالص 

يتونِفقال:ِ هِعمرِبنِالخط ابِبالش ام»الز  ش ر  «ع 
(4)

.ِ

يتونِالع شر»وعنِابنِعباسِرضيِهللاِعنهماِقال:ِ «فيِالز 
(5)

.ِ

يتونِفقال:ِِ:وعنِمالكِبنِأنس «فيهِالع شر»أنهِسألِابنِشهابِعنِالز 
(6)

.ِ

كاةِفيِالحِ  اِاإلجماعِفقدِأجمعِأهلِالعلمِعلىِوجوبِالز  بيبوأم  ِ.نطةِوالش عيرِوالت مرِوالز 
رِكالخِ والِتجبِالزِ  ض  ع،ِوالِفيِالفواكهِرِ يكاةِفيِالخ  رِوالق ر  ز  زِوِ زِوالجِ وِ قِوالل ِدِ نِ بهاِويابسهاِكالب ِطِ ارِوالج 

مانِوالتُِّ مفاحِوالبرتقمال،ِوالِفميِالب ِوالخوخِوالرُّ ألنهماِالِِون؛قمولِكالبصملِوالث موم،ِوالِفميِالت وابملِكالفلفملِوالكمُّ

ت قتاتِوالِت د خرِللعيشِغالبا ِ
(7)

م.ِ،ِويدلُِّ ِعليهِحديثِموسىِبنِطلحةِالمتقد 

اِإذاِكانرِالخضرِوالفواكه ك ىِ؛جارةةِللت ِمعدِ ِوالت وابلِأم  ِ.زكاةِعروضِالت جارةفإنهات ز 

  ارصاب في الحبةب والث  مقدار الن  
إذاِبلغرِخمسةِأوسق،ِلحديثِأبيِسعيدِالخمدريِالِتجبِالزِ  أنِِرضميِهللاِعنمهِكاةِفيِالحبوبِوالث مارِإالِ 

ِوالِتمٍرِصدقةِحتىِيبل ِخمسةِأوسق...»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِالن ِ «ليسِفيِحبن
(8)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .322-3/321( انظري  اجل مع أليك م ال ريآ  ل/ ريطيب (1
 / كت ا الزك ة، س ا اخلضري.1717( رواه عبم الريزام ) مصن ِّ سري:  (2
و) إ ن ده عثم   سنح   »2/321والنَّخل والزَّعتو ((، : ل احل فظ اسح يجري ) الت/خ ص الزك ة ) مخس  البنيرّي والشَّة  واألعن ا »( رو) عح ع ئشيب مريفوع   (3

 عبم الريمحح وهو الو،:َّ صي مرتوك احلمعا((.
 ، كت ا الزك ة/ س ا ) الزَّعتو  ف ِّ زك ة  م ال.7771( رواه اسح    ش بيب سري:  (4
 لزَّعتو  ف ِّ زك ة  م ال.، كت ا الزك ة/ س ا ) ا7771( رواه اسح    ش بيب سري:  (5
 ، كت ا الزَّك ة/ س ا زك ة احلبوا والزَّعتو .113( املوطأ سري:  (6
 .1/333، وال واكِّ المواين 2/171، ومواهب اجل/ ل 2/111( املنت ى شريح املوطأ (7
 ، كت ا الزَّك ة.1171( رواه م /  ) صح حِّ سري:  (8
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قِ س  بصماعِالن ِِ-بفتحِالمواوِوسمكونِالسمين–واألوسقِجمعِو  ِ،صملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِوهموِسمتونِصماعاِ 

هِ د  اعِأربعةِأمدادِبم  مِ:حفنمة،ِوالممد ِصلىِهللاِعليهِوسملمِِوالص  سمطتينِالِمقبوضمتينِوالِاليمدينِالمتوِ ِءِ لِ وهميِم 
ممممممبسممممموطتين،ِوي قمممممدِ  بممممم ِرِالص  مممممقِفيمممممهِعلمممممىِوجمممممهِالت قريمممممبِكلممممم 2.173اعِحاليممممماِ  س  ،ِفعلمممممىِهمممممذاِالو 

هو:ِماركل ،ِوبناءِعليهِفإنِنصابِالحبوبِوالث 146.33ِ=06×2.173 كل 052.2=5×146.33ِتقريباِ 
(1)

.ِ

موالمعتبرِفيِالن صابِمعيارِ نمب،ِفمإنِلممِيكمنِللش مرعِنِكالعِ زِ لِكمالقمح،ِأوِوِ ي ميءِممنِكِ الش رعِفميِذلمكِالش 

معيارِفبعادةِمحل ه
(2)

.ِ

مقيِبمالِمشمقةِشِ إذاِبلغرِالحبوبِوالث مارِخمسةِأوسقِوجبِإخراجِالعِ :ِرِالواجبِإخراجهدِ بيانِالق ِ رِفيماِس 

ِ.-كالن ضحِوالس انية-،ِونصفِالعشرِفيماِس قيِبمشقةِ-كماءِالمطرِواألنهار-

م»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِواألصلِفيِذلكِحديثِابنِعمرِرضيِهللاِعنهماِعنِالن ِ مماءِق ِفيمماِس  رِالس 

ي  ِ ث ر  اوالعيونِأوِكانِع 
(3)

ق يِبالن ضحالعِ ِ شر،ِوماِس 
(4)

«نصفِالعشرِ
(5)

.ِ

م»يقمول:ِِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِوعنِجابرِبنِعبمدِهللاِرضميِهللاِعنهمماِأنمهِسممعِالن ِ رِاألنهمارِق ِفيمماِس 

ي م والغ 
(6)

ق يِبالس انيةِ العشور،ِوفيماِس 
(7)

«نصفِالعشورِ
(8)

.ِ

ق يِبعضهِبالِمشق ِ عِإذاِس  ر  اِأنِيتساوياِأوِال؛ِة،ةِوبعضهِبمشق ِمسألة:ِالز  كاةِتجمبِعلمىِِفإم  فإنِتساوياِفالز 

ق يِبالِمشق ِ ر هما،ِفماِس  شِ ةِقد  جِمنهِالع  ق يِبمشق ِي خر  شِ ر،ِوماِس  جِمنهِنصفِالع  ِر.ةِي خر 

ِعلىِحِ  ك ىِكل  ل بِاألكثر،ِأوِي ز  ِه؟ِقوالنِمشهورانِفيِالمذهب.مِ كِ وأماِفيِغيرِالت ساويِهلِي غ 

مق يِباآللمة عِبماءِالمطرِأكثرِممماِس  ر  ق يِالز  ل بِاألكثر،ِفإذاِس  جِمِ،القولِاألول:ِي غ  مفإنمهِي خمر  ش  ر،ِوإنِنمهِالع 

جِمنهِنصفِالعِ ،سقيهِباآللةِأكثركانِ ِر.شِ ي خر 
ق يِثلثاِالزِ  ه،ِفإذاِس  م  ك  ِعلىِح  ِعلمىِالقولِالثاني:ِي زك ىِكل  ممِالحمبُّ رعِباآللة،ِوالثلمثِبمماءِالمطمر،ِفإنمهِي قس 

جِمنِالثُّل ثينِنصفِالعِ  رشِ ر،ِومنِالثلثِالعِ شِ الثُّل ثينِوالثلث،ِفي خر 
(1)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .1/213، ومةج  لغيب ال  م ء حملمم :/ةجي وي مم :ن يب 1/327، وال واكِّ المواين 111( املصب ح املن    (1

األرز  و ال منح  و الةنمس تنب ِّ  ت معري الصَّ ع س لك /و غريام  مرٌي ت ريعيب ول س ي     ً، أل  الصَّ ع م   س لأليج م، وس لت يل فنإ  صن ع التَّمنري ال ع ن و) صن ع 
 ) ي ل التَّ معري س لك/غ إالَّ ع/ى وجِّ الت ريعب.

 .2/273مواهب اجل/ ل ( (2
، و ينبل ال نالم شنريح س/نو  11هو الَّذ) ع،شري،ا سةريو:ِّ مح غ   ،ْ يي مس ٍء وال غ ه . املصنب ح املنن    -س تح الةني والث ء وك ري الرياء وتشمعم ال  ء-( ع،ث،رييعًّ   (3

 . 1/127املريام ل/صنة ين 
فمنن   ينن يي س لنَّضننح هننو منن  عي نن ،ى مبنن  عي ننتخري،ا مننح السنن ر سنن لغريا قوهنني الننّملو الةظ مننيب(،  و منن   هننو الصننّب والننريَّ ، -س ننتح النننو  و ننكو  الضنن د-( النَّضننح  (4

 .2/117عي ت،حري،ا مح األهن ر س لليب. املنت ى شريح املوطأ 
 ، كت ا الزك ة، س ا الةشري ف م  عي  ،ى مح م ء ال م ء.1323( رواه البخ ر) ) صح حِّ سري:  (5
 هو املطري. -و كو  ال  ء س تح الغني-( الغ،    (6
 .273( ال َّ ن يب  املرياد هب  البة  عي َن، ع/ ِّ،  ) اإلسل الَّيت عي ت، ى ع/ م  مح الس ر.املصب ح املن    (7
 ، كت ا الزك ة، س ا م  ف ِّ الةشري  و نصف الةشري.1173( رواه م /  ) صح حِّ سري:  (8
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ِ:وجوبِإخراجِزكاةِالحبوبِوالث مارِوصفةِاإلخراجوقرِ

يب ها،ِهذاِهوِالمشهورِفيِالمذهب بيبِبط  كاةِفيِالحبوبِباإلفراك،ِوفيِالت مرِوالز  يتعل قِوجوبِالز 
(2)

.ِ

رعِ»قممالِاإلمممامِمالممكِرحمممهِهللا:ِ يتممونِأوِقممارب،ِوأفممركِالممز  م،ِواسممود ِالز  ممر  إذاِزهممرِالن خممل،ِوطممابِالك 

«عنِالماءِوجبرِفيهِالزكاةواستغنىِ
(3)

.ِ

بمه،ِواسمتغنىِعمنِالمماءِوإنِبقميِفميِاألرضِلتممامِطِ  منتفعماِ  ِفريكماِ  يبمه،ِوالمرادِبماإلفراكِصميرورةِالحمب 

والقولِبأنهِالي بسِضعيف
(4)

.ِ

ر ِالن خلِ  ه و ِث م  ر ِيكونِبز  ِالث م  يب  ِأوِمقاربت هِ،وحالوة ِالعنبِ ِ،وط  يتون  ِالز  واسوداد 
(5)

.ِ

ِ(.131)األنعام:ِِوآتواِحقهِيومِحصادهألصلِفيِذلكِقولهِتعالى:ِوا
والِطعامما ،ِفمإذاِِالِقوتما ِِ،ب لِالط يبِيكمونِعل فما ِالحصادِيكونِيومِالط يب،ِألنِماِق ِِوجهِالد اللةِمنِاآلية:ِأنِ 

ِالن عمةِيجبِشكرِالن عمة،ِويكمونِاإليتماءِ رِهللاِبه،ِإذِب ت مام  ِال ذيِأ م  مِهللاِبهِوجبِالحق  طابِوحانِاألكلِال ذيِأ ن ع 

يومِالحصادِلماِقدِوجبِيومِالط يب
(6)

.ِ

نِبمهِشرهِال ذيىِمنِق ِصف ِهِمِ ن ِوِ هوِحالةِكِ ِصفةِاإلخراج:الن صابِالمعتبرِفيِالحبِ  مرِاألعلمىِِ،الِي خز  كالق ش 

طِتنقيتهِمنه رهِاألسفلِفالِي شتر  نِبهِكق ش  م صِوالعدس،ِوأماِال ذيِي خز  فيِالفولِوالح 
(7)

.ِ

ل سشرِاألرزِبِق ِوي حسِ  والع 
(8)

أربعمةِفيِجملةِالن ِِ صابِوالِيزادِفيِالن صابِألجله،ِفلوِكانِاألرزِمقشموراِ 

س ق س قِوجبرِفيهِالزِ شرهِخمسةِوبق ِِ،أ و  ِفالِزكاةِفيهأ و  كاة،ِوإنِكانِأقل 
(9)

.ِ

كاةالحبوبِال ِِثمِ  ِال ذيِالِزيرِلهِاِأنِتكونِمنِصِ إمِ ِ؛تيِتجبِفيهاِالز  ن طمة-نفِالحب  ِ-كالقمحِوالش عيرِوالح 

فهمذاِسمببِِ،كماةيمهِالزِ القممحِإذاِأفمركِوجبمرِفِ-ممثال ِ-جفيف،ِفيقمالِفاالعتبارِفيهاِأنِتبل ِخمسةِأوسقِمقد رةِالت ِ

ناِبلوغهِخمسةِأوسقِِ؟فِ يقال:ِماِمقدارِخمسةِأوسقِلوِجِ الوجوب،ِثمِ  كماة،ِِفيِحالةفإذاِقد ر  الجفمافِوجبمرِالز 

ق يِبالِمشق ة. ق يِبمشق ة،ِأوِالع شرِإنِس  جِمنِحب هِنصفِالع شرِإنِس  ِفي خر 

م،ِفهذاِالِيخلوِمنِحالتين:ِأماِالحبُِّ لِوالس مس  ِالف ج  يتونِوحب  ِال ذيِلهِزيرِكالز 

 = ـــــــــــــــــــ
 .32-2/31، ومنح اجل/ ل 1/311 ، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل2/273( مواهب اجل/ ل (1
 .2/271( مواهب اجل/ ل (2
 .2/271( مواهب اجل/ ل (3
 .2/33، ومنح اجل/ ل 1/312( ي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب (4
 .2/31( منح اجل/ ل (5
 .1/133، واجل مع أليك م ال ريآ  ل/ ريطيب 2/277(  يك م ال ريآ  السح الةري  (6
 .2/117( اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل (7
 .321بريٌا مح احلنطيب، عكو  ) ال شرية منِّ يبَّت  ، و:م تكو  وايمة  و ثالث.املصب ح املن     -س تحتني-( الة،/،س  (8
 .2/271( مواهب اجل/ ل (9
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يتمونِالحالةِاألولى:ِأنِتكونِهذهِالحبوبِقابلةِللت ِ ِ،خمسمةِأوسمقِفميِحمالِجفافمهِ-ممثال ِ-جفيف،ِفمإذاِبلم ِالز 

مق يِبمالِمشمق ة،ِوالِي ِ ق يِبمشق ة،ِأوِعشرِزيتهِإنِس  جمز ِاإلخمراجِممنِحب مهِوجبِإخراجِنصفِعشرِزيتهِإنِس 

ِوالِثمنهِعلىِالمشهور.

ففميِهمذهِالحالمةِي خمر ٌِ)أيِي قمد ر(ِِ-كزيتونِمصر-هذهِالحبوبِغيرِقابلةِللت جفيفِالحالةِالثانية:ِأنِتكون

مهِوجمبِإخمراجِنصمفِعشمرِثمنمهِفيفمه،ِفمإذاِبلم ِخمسمةِأوسمقِتقمديرا ِخمسةِأوسقِلوِأمكنِتج مق يِِبعمدِب ي ع  إنِس 
ق يِبالِمشق ة،ِبمشق ة،ِأوِعِ  مق يِمشمق ة،ِأوِعشمرِشرِثمنهِإنِس  مهِوأخرجِنصمفِعشمرِقيمتمهِإنِس  وإنِاستهلكهِقو 

ق يِبالِمشق ة،ِ ِعشرينِدينارا .قيمتهِإنِس  طِبلوغِالث من  ِوالِي شتر 

بيب ِالخارٌِفيِالِ؛أماِالت مرِوالز  طبِوهوِفاالعتبارِفيهماِأنِيبلغاِخمسةِأوسقِفيِحالِجفافهما،ِفي نظ ر  رُّ

بعمدِالجفماف(،ِفمإذاِ بعدِالجفاف(،ِوإلىِالعنبِوهوِعلىِالش جرِ)ال ذيِيصيرِزبيباِ  علىِالش جرِ)الذيِيصيرِتمراِ 

مق يِبمالِِ،بل ِبتخريصمهِخمسمةِأوسمق مق يِبمشمق ة،ِأوِالع شمرِإنِس  بيمبِإنِس  وجمبِنصمفِالع شمرِممنِالت ممرِأوِالز 

مما ن باِ  أوِع  طباِ  فِ ِمشق ة،ِوإنِكانِر  شِ حب هلمِي جز ِاإلخراجِمنِِ،الِيج  جِنصفِالع  بعدِب ي عهِرِمنِثمنهِ،ِبلِي خر 

شِ  ق يِبمشق ة،ِأوِالع  ق يِبالِمشق ةإنِس  رِإنِس 
(1)

.ِ

ِبعضهاِإلىِبعضِفيِتكميلِالن صاب ِ:أجناسِالحبوبِوالث مارِالتيِي ضم 

كاةِ،عضهاِإلىِبعضٍِبِي ضمُِِّمارِال تيالحبوبِوالث ِ ِإذاِبلغرِخمسةِأوسقِباالنضمام.تجبِفيهاِالز 

كِ-كالل وبياِوالع دسِوالفولِوالحم ص-القطانيف بعضهاِإلىِبعٍضِفيِتكميملِِاة،ِفي ضمُِّكلُّهاِجنسِواحدِفيِالز 

جِمنِكلِ  به،ِفلوِكانِعندناِوِ ِالن صاب،ِوي خر  س  سمقانِممنِسقانِمنِالعمدس،ِووِ ووِ ِ،وبياواحدِمنِاللُِِّقٌِسِ صنٍفِبح 

جِنصفِالع شرِمنِاللُِّ ق يِبمشق ِالفول،ِي خر  مق يِبمالِمشمق ِِ،ةوبياِإنِس  مفميِة،ِوكمذلكِأوِالع شرِإنِس  سِوالفمول،ِدِ الع 

مُِّ واحمدِفميِِهاِجمنسمورِكلُِّبعضهاِإلىِبعٍضِفيِتكميلِالن صاب،ِفالتُِِّوق سِعلىِهذاِالمثالِبقيةِالحبوبِالتيِي ض 

كاةِبيبِجنس،ِوكذلكِالزِ كاةالزِ  مُِِّ،واحدِفيِالز  لِ أنواعهِفيِتكميلِالن صاب،ِوالقمحِوالش عيرِِفت ض  روالسُّ
(2)

جنسِِ

كاة. ِواحدِفيِالز 

ل س اِالع  بعضمهاِإلمىِبعمٍضِفميِتكميملِِ؛والذُّرةِواألرزِأم  ِأيضماِ  ممُّ ملر،ِوالِي ض  معيرِوالسُّ ِللقممحِوالش  ممُّ فالِت ض 

ِدِمنافعها.ألنهاِأجناسِعلىِالمشهورِلتباعِ ِ؛الن صاب

لِاألحمر-تيِلهاِزيرِاِالحبوبِال ِأمِ  ِالف ج  مِوحب  ِالس مس  يتونِوحب  ِبعضهاِإلىِبعمٍضِفميِِ-كالز  مُّ فإنهِالِي ض 

كاةألنهاِأجناسِفيِالزِ ِ؛تكميلِالنصاب
(3)

.ِ

كاة اِالعسلِفالِتجبِفيهِالز  أم 
(4)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .113-2/117، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 271-2/273( وانظري  مواهب اجل/ ل (1
 .271بريٌا مح الشَّة  ل س لِّ :يْشري. املصب ح املن     -مسض  ال ني وتشمعمه  مع  كو  الال-( ال ُّ/ت  (2
 .33-2/33، ومنح اجل/ ل 112-2/111، واخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 1/311( ي ش يب الم و:ي مع الشريح الكب (3
 .3/121، الت ا واإلك/ ل 3/131،  يك م ال ريآ  السح الةري  2/113املنت ى شريح املوطأ  ((4
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كاة  :(1)مصارف الز 

همِهللاِتعممالىِفمميِكتابممهِ ممر  ك  كمماةِلألصممنافِالث مانيممةِال ممذينِذ  فِالز  ممر  قاتِللفقممراءِوالمسمماكينِت ص  ممد  إنممماِالص 

مبيلِفريضمةِممنِهللاِوهللاِعلميمِ قمابِوالغمارمينِوفميِسمبيلِهللاِوابمنِالس  والعاملينِعليهاِوالمؤل فةِقلموبهمِوفميِالر 

ِ(.06)التوبة:ِحكيم

ِه.عامِ قوتِالِي كفيهِوئاِ نِيملكِشيمِ الفقير:ف

بالكلي ة.و ِالمسكين:ِمنِالِيملكِشيئاِ 

رِكفايتهمما،ِومماِلممِتكمنِلهمماِ كاةِماِلمِيلتزمِملميءِباإلنفماقِعليهمماِعلمىِقمد  ط ىِالفقيرِوالمسكينِمنِالز  وي ع 

لِبهاِكفايتهما.ِ ص  ن عةِت ح  ِص 

كاةِالعامل:و بهِاإلمامِعلىِالز  طِفيهمِالعدالمةِاعيِكالسِ ِ؛منِي ن ص  قِوالحاشرِوالكاتب،ِوي شتر  ف ر  والجابيِوالم 

قِفيِتف ر قتها ب ي ها،ِوعدالةِالمفر  لُّواِفيه،ِفعدالةِالجابيِفيِج  طِكذلكِوهكذا،ِوِفيماِو  ِبأحكامها.ي شتر  ل م  ِالع 

كاةوالعامل ط ىِمنِالز  ِفِالفقر.ِفِالعملِالِبوصصِ وِ ،ِألنهِيأخذِب ِكانِغني  اِلووِي ع 

لهِفيِاإلسالم،ِوقيلالمؤل فةِقلوبهم:و كاةِترغيباِ  ه مٍدِباإلسمالمِ:هوِالكافرِي عط ىِمنِالز  نِِ،هممِحمديثوِع  ي عط مو 

كاةِليتمك نِاإلسالمِفيِقلوبهم. ِمنِالز 

قاب:هوِأنِي فيعت قمه،ِأوِيكمونِعنمدهِعبمٌدِأوِأمةٌِوالر  كاةِعبمداِ  ممهِقيممةِعمدٍلِف،شتريِبمالِالز  وي عت ق مهِعمنِي قو 

ِزكاته.

طهوِالِ :والغارمون ينِي ع  د  ي نهم  ِد  كاةِلي وف ي  ِبشرطين:ِ،ِوالِي عط ىِإال ِىِمنِالز 

يِ ِأنِيكوناألول:ِ ب سِفيهِكالد  اِي ح  كاةِوالكف ماراتحقوقِاآلدميين،نِمم  اِالِي حب سِفيهِكالز  إنمهِالِفِ؛فإنِكانِمم 

كاةِشيئا . ِي عط ىِمنِالز 

ف هِفيِمصالحِشرأنِيكونِماِاالثاني:ِ ر  ماتستدانهِص  كاة.ِعي ة،ِفإنِصرفهِفيِالمحر  ِفالِي عط ىِمنِالز 

كاةِولوِكانِغني  ِِسبيلِهللا: ط ىِمنِالز  باط،ِفإن هِي ع  منِيجمبِاوهوِالمجاهدِالمتلب سِبالجهادِأوِبالر  ،ِإنِكانِمم 

ألجلِآلةِالجهاد.عليهِالجهاد ِ،ِوي عط ىِأيضاِ 

مبيلابنِال ط نمه،ِفإنمهِي عِ :ِهموِالغريمبِس  رِكفايتمهِولموالمنقطمعِعمنِو  كماةِق مد  ب ب لمده،ِلكمنِِكمانِغني  ماِطمىِممنِالز 

ِبشروطِثالثة:

عِال ذيِهوِبهِإلىِماِي ِ ض  و  فيِذلكِالم  لهِإلىِوطنه،ِفإنِكانِغني  ااألول:ِأنِيكونِمحتاجاِ  ص  لهِفالِِو  ص  بماِي و 

كاة. ِي عط ىِمنِالز 

كاة.الثاني:ِ ف رِمعصيةِفالِي عط ىِمنِالز  اِإنِكانِس  ف رهِفيِغيرِمعصية،ِأم  ِأنِيكونِس 

دِمِ  نِ الثالث:ِأنِالِي ج  ِب ب لدهِنِي سلفه،ِفإنِوجدِم  كاة.ِ،ي سلفهِوهوِغني  ِفالِي عط ىِمنِالز 
كاةروطِالعامِ الشُِّ ق يِالز  ِ:(2)ةِلمستح 

كاةِلكافرِ فيِصورتين:أوال :ِاإلسالم،ِفالِت عط ىِالز  ِإالِ 

ِاألولى:أنِيكونِمنِالمؤل فةِقلوبهمِكماِتقد م.

ِلي خبرِالمسلمينِبحالهم. ِالثانية:ِالجاسوسِالكافر،ِوهوِال ذيِي رسلهِاإلمامِليط لعِعلىِعوراتِالعدو 

 ـــــــــــــــــــ
الشنننريح الصنننغ  ، 226-2/214، اخلريشننني ع/نننى خمتصنننري ه/ نننل 543-2/523،  يكننن م ال نننريآ  السنننح الةنننري  155-2/152ح املوطنننأ انظنننري  املنت نننى شنننري  (1)

 .003-1/057ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 

 .373-1/373، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 211-2/213، اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 2/331انظري  مواهب اجل/ ل ل/حط ا (2)
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ِبسي ده.ِية:ِفالِت عط ىِلعبد،ِألنهِغنيِ ثانيا :ِالحرِ 

مِعليهم،ِلقولهِ،ِِعليهِوسلمِصلىِهللاِمنِآلِمحمدِِثالثا :ِأنِالِيكون دقةِتحر  :ِصلىِهللاِعليهِوسملمِألنِالص 

دقةِالِتنبغيِآللِمحمدِإنماِهيِأوساخِالناس» ِ.(1)«إنِالص 

ممدِ ممدقةِهمممِصمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِوآلِمحم  مِعلمميهمِالص  عبممدِِومممنِفممروعِهاشمممِابنممه،ِبنمموِهاشمممِ:ال ممذينِتحممر 

ِالن ِ ةِهاشممِكملُِّصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِالمط لبِجمد  مٍرِأوِأنثمىِبمالِِ،ِوالممرادِبب نمو  ك  ِل هاشمٍمِعليمهِوالدةِممنِذ  من  م 

ِواسطة،ِأوِبواسطٍةِغيرِأنثى،ِفالِيدخلِفيِبنيِهاشمِولدِبناته.

كاة. ِوالِيدخلِفيِاآللِبنوِالمط لبِعلىِالمشهور،ِوالمط لبِهوِأخوِهاشم،ِفيجوزِإعطاؤهمِمنِالز 

ِ:(2)الفطرزكاةِ

ي رِزكاةِالفطرِلوجوبهاِبسببِالف طر م  م ىِكذلكِزكاةِاألبدانِلتعلُّقهاِبالبدن.س  ِ،ِوت س 

نةِالنبويمة،ِممنِذلمكِحمديثِابمنِعممرِرضميِهللاِ ِعلىِوجوبهاِالسُّ والمشهورِفيِالمذهبِأن هاِواجبة،ِوقدِدل 

منِشعير،ِعلىِالعبمدِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِفرضِرسولِهللاِ»عنهماِقال:ِ منِتمر،ِأوِصاعاِ  زكاةِالف طرِصاعاِ 

الةرِ والحِ  د ىِق ب لِخروجِالن اسِإلىِالص  غيرِوالكبيرِمنِالمسلمين،ِوأمرِبهاِأنِت ؤ  ِ.(3)«،ِوالذ ك رِواألنثى،ِوالص 

ائمِ؛كمةِمنِمشروعيتهاوالحِ  فر،ِوطعمةٌِمنِاأن هاِطهرةٌللص  ِبإعطمائهمِِفمقٌِورِ ،ِللمسماكينِلل غوِوالر  بهمم؛ِألن 

ؤالِيومِالعيد،ِِزكاةِالف طرِيستغنون صلىِِفرضِرسولِهللاِ»كماِفيِحديثِابنِعباسِرضيِهللاِعنهما:ِعنِالسُّ

مالةِفهميِزكماةِِهللاِعليهِوسلمِ ِأد اهماِق ب ملِالص  من  مةِللمساكين،ِم  ف ث،ِوط ع  ائمِمنِالل غوِوالر  زكاةِالفطرِط ه رةِللص 

دقاتمقبولة،ِو الةِفهيِصدقةِمنِالص  ِأد اهاِبعدِالص  ن  ِ.(4)«م 

ج منُا  :مقدار ا واألهناف ال تي ت خر 

ِبميِ،ِوالمعتبمرِفيمهِهموِصماعِالن ِهوِصاعِمنِغالمبِقموتِأهملِالبلمدفيِزكاةِالفطرِالمقدارِالواجبِإخراجهِ

:ِحفنةِملءِاليدينِالمتو-،ِوهوِأربعةِأمداد،ِصلىِهللاِعليهِوسلمِ ،ِأوِالِمقبوضتينِوالِمبسوطتينِ،سطتينوالمد 

جزءِصاٍع.ِاعٍِصِ ِءِ زِ جِ ِإخراجِ  ِلمِيجدِإالِ  ن  ِم  ِفيِالعبدِالمشترك،ِوالمعتقِبعضه،ِوفيِحق 

رةِ بيمبِوالمدُّخنِوالمذُّ ملرِوالت ممرِوالز  معيرِوالسُّ جِزكاةِالف طرِممنِاألصمنافِالت سمعةِالت اليمة:ِالقممحِوالش  وت خر 

نةِالت نصيصِعلمىِبعضمهاِ قمال:ِِرضميِهللاِعنمهِحمديثِأبميِسمعيدِالخمدريِِفميواألرزِواألق ،ِوقدِوردِفيِالسُّ

منِطعام،ِأوِصاعا ِ» ممنِأ ق م ،ِأوِصماعاِ ِكن اِن خر جِزكاةِالفطرِصاعاِ  ممنِتممر،ِأوِصماعاِ  منِشعير،ِأوِصماعاِ 

ِ.(5)«منِزبيب

 ـــــــــــــــــــ
 ع/ى الصَّم:يب. ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا الزَّك ة/ س ا تن،رْيك ا تةم ل آل النيب 1737رواه م /  ) صح حِّ قر:  (1)
، ال واكننِّ 470-2/403، مواهننب اجل/ ننل ل/حطنن ا 192-2/104، املنت ننى شننريح املوطننأ ل/بنن جي 207-1/206انظننري  املةونننيب ل/  بنني عبننم الوهنن ا  (2)

،  الشنننريح الصنننغ  569-1/565، الشنننريح الكبننن  ل/نننمردعري منننع ي شننن يب الم نننو:ي 243-2/220شننني ع/نننى خمتصنننري ه/ نننل ، اخلري 456-1/430النننمواين 
 .079-1/074ل/مَّردعري مع ي ش يب الص و) 

 ن/مني منح (، كت ا الزَّك ة/ س ا زك ة ال طنري ع/نى امل1177(،كت ا الزَّك ة/ س ا فريض صم:يب ال طري، وم /  قر:   1332رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:   (3)
 التَّمري والشَّة .

 (، كت ا الزَّك ة/ س ا صم:يب ال طري. 1024(، كت ا الزَّك ة/ س ا زك ة ال طري، واسح م جيب قر:   1403رواه  سو داود )  ننِّ قر:    (4)
زكننن ة ال طنننري ع/نننى تننن ا الزَّكننن ة/ (، ك1094(، كتننن ا الزَّكننن ة/ سننن ا صنننم:يب ال طنننري صننن ع منننح طةننن م، وم ننن/  قر:ننن   1335رواه البخننن ر) ) صنننح حِّ قر:ننن    (5)

 امل /مني مح التَّمري والشَّة .
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ِإخراجِزكاةِالفطرِمنِهذهِاألصنافِالت سعةِالِيخلوِمنِحاالت:و

ي رِفيِاإلخراجِمنِأي هاِشاء.الحالةِاألولى د تِاألصنافِالت سعةِأوِبعضها،ِوتساوتِفيِاالقتيات،ِخ  ج  ِ:ِإذاِو 

مد تِاألصمنافِالت سمعةِأوِبعضمها،ِممعِغلبمةِنموٍعِمعمي نالحالةِالثانيمة:ِإذاِ ج  جِممنِِمنهماِو  مر  فميِاالقتيمات،ِأ خ 

ِالغالب.

قتات د تِاألصنافِالت سعةِأوِبعضها،ِوالم  ج  جِغيرهما،ِفإن مهِي خمر جِممنِالمقتمات،ِوقيملِي خمرِ الحالةِالثالثة:ِإذاِو 

ِمنِاألصنافِالت سعة.

ِقتات.،ِفإن هِي خر جِمنِغالبِالط عامِالمِ فِالت سعةاألصناإذاِلمِتوجدِابعة:ِالحالةِالر

ملِِي خر جهاِالقادر،ِمسلمِالحرِ جبِعلىِالت:ِطرنِتجبِزكاةِالف ِعلىِمِ  عنِنفسه،ِوعم نِتلزمهِمؤنته،ِإذاِف ض 

ِفرٍد.يومِالعيدِصاعِأوِجزؤهِعنِقوتهِوقوتِعيالهِله ِ،ِوالواجبِهوِصاعِعنِكل 

ِهي:وي خر جِزكاةِالف طرِعنهمِِوالجهاتِال تيِتلزمهِمؤنتهم

ال :ِالقرابة،ِكوالديهِالفقيرين،ِوأوالدهِالذُّكورِحت ىِيبلغواِقمادرينِعلمىِالكسمب،ِواإلنما ِحت مىِي م لِبهمنِأو  دخ 

اِإلىِالدُّخول. و  ِاألزواجِأوِي دع 

وجية،ِ تهِثانيا :ِالز  ج  و  طل قمةِطالقماِ -سواءِكانرِغني ةِأوِفقيرة-كز  زوجمةِأبيمهِإنِكمذلكِ،ِورجعي  ماولموِكانمرِم 

ِكانِأبوهِفقيرا .

ق،ِكعبيدهِوإمائه ِالولدِوالمكات بِ؛نِفيهِشائبةومِ ِوالِفرقِبينِالقنِ ِ،ثالثا :ِالر  كِرِ شت ِاِالعبدِالمِ ،ِأمِ كالمدب رِوأم 

ِواحدٍِ مته،ِوالممبع ضعنِعبدهِفي خر جِكلُّ رِحص  ِوبعضمهِرقيمق-بق مد  بِالجمزءِي خمر جِصماحِ-وهموِممنِبعضمهِحمر 

زئه،ِ قيقِعنِج  االر  ِفالِشيءِفيه.ِوأم  ِالجزءِالحر 

ملِوقرِوجوبها: ِإخراجِزكماةِالفطمرِيمومِالعيمدِبعمدِطلموعِالفجمرِوق ب ملِالمذ هابِإلمىِالم صمل ى،ِليحص  بُّ ي ستح 

مؤالِفميِذلمكِاليموم،ِولِيربذلكِإغناءِالفق معمنِالسُّ تقمد  د ىِق ب ملِ...»:ِلحمديثِالم  خمروجِالن ماسِإلمىِوأممرِبهماِأنِت مؤ 

الة ِ.«الص 

أن هِكانِيبعمثِبزكماةِالف طمرِإلمىِ»،ِألثرِابنِعمرِرضيِهللاِعنهما(1)ويجوزِتقديمهاِق ب لِالعيدِبيومِأوِيومين

ِ.(2)«ال ذيِت جمعِعندهِق ب لِالف طرِبيومينِأوِثالثة

ِِعنِالموسرِبهاِ ق ِسِ وزكاةِالف طرِالِت ِ ن هابم ضي  م  نينبلِي خر جهاِ،ِز  مه،لماضيِالس  منِِفي خر جهاِعنِنفس  وعم 

اِلوِمضىِزمنِوجوبهاِوهوِمعسرِفإنهاِت ِ ِ ِعنه.ق ِسِ تلزمهِمؤنته،ِأم 

اِوقرِوجوبها:ِ ِفقوالنِمشهوران:أم 

لِليلةِالعيدِوهوِغروبِالش مسِمنِآخرِيومِمنِرمضانِ:فقيل تجبِِ:وقيل،والِيمتد ِوقرِالوجوبِتجبِبأو 

ِلعيد.بطلوعِفجرِيومِا

ل دِبعدِالغروبِوماتِق ب لِالفجمروتظهرِثمرةِالخالفِفيمِ  لموِو،ِهِالِتجمبِزكماةِالفطمرِعلمىِالقمولينفإن مِ؛نِو 

ل دِق ب ملِالغمروبِومماتِق ب م لِدونِالث مانيالقمولِوجبمرِعلمىِِ،الفجمرِلو  ل مدِبعمدِالغمروبِوبقميِلطلموعِاألو  ،ِولموِو 

ل،ِفإن هِتجبِعلىِ؛الفجر ل دِبعدِطلوعِالفجرِالقولِالث انيِدونِاألو  ِعلىِالقولين.تجبِِلمِ،وإذاِو 

 ـــــــــــــــــــ
، جنواز إهنرياا زكن ة ال يطنري :ن،ْبنل الة نم سثالثنيب  عَّن م، واملةتمنم ) املنذهب جنواز إهرياجمن  :ن،ْبنل الة نم س نوم  و 029ظ هري م  ) املوطأ لإلم م م لك يمعا ر:ن    (1)

نري،ا :ن،ْبنل الة نم س نو  ن  ري م  و عنومني إ  م،نْح ظ ظيمن  وعتنو َّ توزعةمن ، وال تيةط،نى ل/  نرياء إالَّ عنوم الة نم  و ل /تنِّ، وهنذا من  رجَّحنِّ ال  بني عبنم عومني ف ط، و: نل إمنَّ
 .1/202الوهَّ ا ) املةونيب 

 (، كت ا زك ة ال يطري/ س ا و:ت إر  ل زك ة ال يطري.029رواه م لك ) املوطأ قر:    (2)
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ِت عط ىِزكاةِالفطر؟ل ِ ن  ِفقيمرٍِِت دف عِزكاةِالف طرِلمسلمٍِم  منِ،غيمرِهاشمميِ ِحرن مهِالِيملمكِق مِوالفقيمرِهموِم  ام  وتِع 

للن صاب. ِولوِكانِمالكاِ 

ابمنِريلثمانيةِالمذكووالِت عط ىِلبقي ةِاألصنافِا مبيلنِفميِزكماةِالممال،ِإالِ  فإنمهِت عط مىِلمهِإذاِكمانِفقيمراِ ِ؛الس 

ه. ل هِإلىِب ل د  ص  ضعِال ذيِفيه،ِوالِي عط ىِمنهاِماِي و  و  ِبالم 
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يام  كتاب الص 
ومِلغة فلمنِأ كل ممِيءعنِالشِ ِوالكفُِِّ:ِاإلمساكالص  حمنِصموماِ  ،ِقالِتعمالىِحكايمةِعمنِممريمِيإن ميِنمذرتِللمر 

وأي:ِِ(.20)مريم:ِِا﴾.اليومِإنسي  ِ متاِ  عنِالكالم.ص  ِإمساكاِ 

مادقِممنِطلموعِالفجمرِِالمفط راتوشرعا :ِاإلمساكِعنِ بملِطلموعِالفجمرِأوِق ِِبني مةٍِِ،إلمىِغمروبِالش ممسالص 

ِمعه.

يامِأ ِحِ  ِعلمىِضيةِصِ رِ حدِأركانِاإلسالمِالخمسة،ِوف ِكمه:الص  مرورة،ِوقمدِدل  ينِبالض  مٌرِمعلمومِممنِالمد  هِأم  وم 

نةِواإلجماع.وجوبهِالكتابِ ِوالسُّ

اِالكتابِفآياتِكثيرة،ِمنهاِقولهِتعالى:ِي تمبِعلمىِال مذينِممنِياِأم  ميامِكمماِك  ت مبِعلميكمِالص  أي هاِال مذينِآمنمواِك 

ِ(.104)البقرة:ِِ﴾.لعل كمِتت قونِق بلكم

نة:ِحديثِابنِعمرِرضيِهللاِعنهماِقال:ِقالِرسولِهللاِ يِاإلسمالمِعلمىِب ن ِ»:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِومنِالسُّ

،ِوصومِرمضانِخمس:ِشهادةِأنِالِإلهِإال ِ كاة،ِوالحج  الة،ِوإيتاءِالز  رسولِهللا،ِوإقامِالص  داِ  ِ.(1)«هللا،ِوأنِمحم 

اِاإلجماع:ِفقدِ ةِعلىِوجوبِصومِرمضان،ِوأم  نِجحدِوجوبِصومِرمضانِولمِيكنِحديثِأجمعرِاألم  م 

نِأقرِ أنِيتوبِإال ِِمرتدِ ِعهٍدِباإلسالمِفهوِكافر ومِبوجوبهِوامتنعِعنِ،ِوم  اِ،الص  لطانِحد   ِ.ق ت لهِالسُّ

ِ.بويةالس نةِالثانيةِمنِالهجرةِالن ِفيِِضرِ ومِف ِوالصِ 

كمٌِ ومِح  وم:ِللص  كمةِمنِمشروعيةِالص  ِكثيرةِمنها:ِالح 

كمِتحقيقِتقوىِهللاِعزِ ِنِأعظم_مِ 1 ِّ ِهذهِالح   ّ ميامِأي هاِياِكماِقالِتعالى:ِيِوجل  ال ذينِآمنواِك تبِعليكمِالص 

ِ(.104)البقرة:ِِ.كماِك تبِعلىِال ذينِمنِق بلكمِلعل كمِتت قون﴾

مائمِةِالمراقبةكِ ل ِتنميةِمِ _2ِ والِيخفمىِعليمهِشميءِممنِِ،علمىِأفعالمهِيعلممِأنِهللاِتعمالىِمط ل معٌِِهللِتعمالى،ِفالص 

كفيحملهِهذاِأعمالِالعبادِالظ اهرةِوالباطنة،ِ ألمرِهللاِتعالى.ِالشُّعورِاإليمانيِعلىِتر  ِالمفط راتِامتثاالِ 

دِنفسمهِعلمىِتمركِالمباحماتِهللِِ،رِالن فسِعنِالهموىهِ ق ِ_4ِ لهماِعلمىِطاعمةِهللاِتعمالى،ِفاإلنسمانِإذاِعمو  م  وح 

حمن،ِومِ تعالىِفيِشهرِرمضان ِ.هورفيِسائرِالشُِِّدةِعنِسخ ِهللابتعِ ،ِأصبحرِنفسهِمستجيبةِلطاعةِالر 

ن يِ ِالفقراءِوالمحتاجين،ِألنِ ِذكُّر_ِت 3ِ نىِوسِ مِ ماِحِ ب ِلرِ ِالغ  زقِعلىِنسيانِإخوانهِالمحتاجين،ِفإذاِلهِالغ  عةِالر 

ِ.بذلِالمعروفِواإلحسانِللمحتاجينوذك رِنعمةِهللاِعليه،ِمأِت ِصامِوأصابهِالجوعِوالظ ِ

يامِفوائدِصحي ة،ِفمنِذلكِتطهيرِالبمدنِممن5ِ ممنة،ِوالقضماءِعلمىِديئمة،ِواألخمالطِالرِ _ِللص  الت قليملِممنِالس 

بةِفيِالبدن،ِلذلكِي ِ مِ ِحِكثيرٌِنصِ الموادِالمترس  ِ.ةي ِمنِاألط باءِبالح 

وم ِفضائلِالص 

ممومِآيمماتٌِ نممز لِالقممرآنِعلممىِخمماتمِاألنبيمماءِِوردِفمميِفضمملِالص 
ممهرِالكممريمِأ  وأحاديممثِكثيممرة،ِففمميِهممذاِالش 

للن ماسِوبي نماتِِنزلِفيهِالقرآنِهد ىمضانِال ذيِأ ِكماِقالِتعالى:ِيشهرِرِصلىِهللاِعليهِوسلمِِوالمرسلينِمحمدِ

وماِ،اِأنزلنماهِفميِليلمةِالقمدروفيمهِليلمةِخيمرِممنِألمفِشمهرِقمالِتعمالى:ِيإن مِ(،105)البقمرة:ِِمنِالهدىِوالفرقان﴾،

ِ(.4_1)القدر:ِِليلةِالقدرِخيرِمنِأ ل فِشهر﴾.،أدراكِماِليلةِالقدر

اِاألحاديثِالن بويةِالد الةِعل ِىِفضلِشهرِرمضانِفهيِكثيرة،ِمنها:أم 

 ـــــــــــــــــــ
(، كتنن ا 31سيننِني اإل ننالم ع/ننى مخننس، وم نن/  قر:نن    صنن/ى ا  ع/ ننِّ و نن/   (، كتنن ا اإلمينن  / سنن ا  :ننول النننيب 7رواه البخنن ر) ) صننح حِّ قر:نن   (1)

 سيِني اإل الم ع/ى مخس.  ص/ى ا  ع/ ِّ و /   اإلمي  / س ا  :ول النيب 
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مومِلميِ»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِعنِالن ِِرضيِهللاِعنهِأبيِهريرةِِحديث_1 يقولِهللاِعمزِوجمل:ِالص 
لهِوشِ  مائمِوأناِأجزيِبه،ِي د عِشهوتهِوأ ك  ن ة،ِوللص  ومِج  بهِمنِأجلي،ِوالص  حمةِر  مر،ِوف ر  حمةِحمينِي فط  فرحتمان:ِف ر 

ِ.(1)«يبِعندِهللاِمنِريحِالمسكطِ ائمِأ ِالصِ ِمِ لوفِف ِخِ حينِي ل ق ىِرب ه،ِول ِ

يمانِيمدخلِ»قال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِعنِالن ِِرضيِهللاِعنهِعنِسهلِو_2ِ ي قالِلهِالر  ِفيِالجن ةِباباِ  إن 

مائمون؟ِفيقوممونِالِيمدخلِمنمهِأحمٌدِغيمرهم،ِ ائمونِيومِالقيامة،ِالِيدخلِمنهِأحٌدِغيرهم،ِيقال:ِأيمنِالص  منهِالص 

ِ.(2)«فإذاِدخلواِأ غل قِفلمِيدخلِمنهِأحد

منِصمامِرمضمانِإيمانماِ :ِ»ِعليمهِوسملمِصلىِهللاِقال:ِقالِرسولِهللاِِرضيِهللاِعنهِ_ِوعنِأبيِهريرة4ِ م 

ف رِلهِماِتقد مِمنِذنبه غ  ِ.(3)«واحتساباِ 

وم ِثالثةِأقسام:علىِ:ِوهيِ(4)شروطِالص 

مِالبلوغ:ِ،ِوهيطِفيِالوجوبِفق و:ِشرأحدها مومبيِ فالِيجبِعلمىِالص  فمالِيجمبِعلمىِِ،ِوالقمدرةِعلمىِالص 

ِصومهم. ِعاجز،ِوالحضورِفالِيجبِعلىِمسافرِمسافةِقصر،ِفإنِصامِهؤالءِصح 

حةِفق ِوطالثاني:ِشر مومِِ:ِاإلسالم،ِوالك فُِّ،ِوهيفيِالص  منِالقابملِللص  عنِالمفطرات،ِوالن يةِالمبي تة،ِوالز 

ِفيماِليسِلهِزمنِمعي ن.

ممشممروطِالثالممث:ِ :ِالعقممل،ِوالن قمماءِمممنِدمِالحمميضِوالن فمماس،ِودخممولِوقممرِمعمما ،ِوهمميِحةفمميِالوجمموبِوالص 

ومِفيماِلهِوقرِمعي نِكرمضان. ِالص 

ومِوالِيصحُِِّ،ومثلهِالمغمىِعليهِ،فالمجنون صملىِهللاِعليمهِِليلِعليمهِقولمهِمنهمما،ِوالمدِ ِالِيجبِعليهماِالص 

بيِحت ىِيحتلم،ِوعنِالمجنونِحت ىِيعقلِعِالقلمِعنِثالثة:ف ِرِ »:ِوسلمِ ِ.(5)«عنِالن ائمِحت ىِيستيقظ،ِوعنِالص 

ةِصومهِلمزوالِعقلمهِوقمرِالن يمة،ِويلزممهِالقضماءِ ِأوِأ غميِعليهِمعِالفجرِفعليهِالقضاء،ِلعدمِصح  ن  فإنِج 

يِعليه ِأوِأ غم  ن  لوِج  ِاليومِبعدِالفجرِأيضاِ  نِ ،ِأمِ أوِأكثرهِكل  ِِاِإذاِج  أوِأ غميِعليهِبعدِالفجرِنصفِاليومِأوِأقمل 

ِفالِقضاءِعليه.

ِمنهماِلقولهِ ح  يامِوالِيص  ألميسِإذاِحاضمرِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسملمِِوالحائضِوالنُّفساءِالِيجبِعليهماِالص 

ِولمِت صم ل  ِ.(6)«لمِت ص 

يامِولوِلمِتغتسمالِإالِبعمدِِ،طهرتِالحائضِوالنُّفساءِقبلِطلوعِالفجرِولوِبزمنِيسيرِفإن وجبِعليهماِالص 
اِإذاِشكِ  ومِأيضا ،ِوعليهماِالقضاءطلوعِالفجر،ِأم  ِ.ِ(1)تاِهلِط هرهماِق بلِالفجرِأوِبعده،ِوجبِعليهماِالص 

 ـــــــــــــــــــ
لوا كالم ا ﴾.7675رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (1)  (، كت ا التوي م، س ا :ول ا  تة    ﴿عريعمو     عبمو
 (، كت ا الصو  م، س ا فضل الصو  م.2619(، كت ا الصَّوم، س ا الريَّع   ل/صَّ ئمني، وم /  ) صح حِّ قر:   1060رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (2)
(، كتن ا صنالة امل ن فريعح 1460(، كت ا اإلمي  ، س ا صوم رمض   ايت  س ً مح اإلمي  ، وم ن/  ) صنح حِّ قر:ن   40) ) صح حِّ قر:   رواه البخ ر  (3)

غ ب ) :  م رمض  .  و:،ْصريه ، س ا الرتَّ
صنننغ  ل/نننمردعري منننع ي شننن يب الصننن و) ، والشنننريح ال352، 334-1/332، وي شننن يب الةنننمو) ع/نننى ك  عنننيب الط لنننب الريسننن ين 1/460انظنننري  ال واكنننِّ النننمواين   (4)

1/002-004 ،762. 
، س ا م  ج ء ف مح ال جينب ع/ نِّ احلنّم، و سنو داود قر:ن   ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (،  سواا احلمود عح ر ول ا  1401رواه الرتمذ) )  ننِّ قر:    (5)

ا. 4033  (، كت ا احلمود، س ا ) اجملنو  ع ريم  و عيص ب يمًّ
 (، كت ا الصَّوم، س ا احل ئض ترتك الصَّوم والصَّالة.1003) صح حِّ قر:   رواه البخ ر)  (6)
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ِثبوتِصومِرمضان
صملىِهللاِعليمهِِاِبرؤيمةِالهمالل،ِلقولمهِالثينِيوما ،ِوإمِ اِبإتمامِشعبانِثويثبرِصومِرمضانِبأحدِشيئين:ِإمِ 

ب يِعليكمِفأكملواِعد ةِشعبانِثالثين:ِ»وسلمِ ِ.(2)«صومواِلرؤيتهِوأفطرواِلرؤيته،ِفإنِغ 

مورؤيةِ ،ِوالِيسمتحيلِتواطمؤهمِعلمىِالكمذبِدلين،ِأوِبرؤيمةِجماعمةِمستفيضمةهاللِرمضانِيثبرِبرؤيةِع 

فيهِفقال:ِأالِِكُِّشِ الناسِفيِاليومِالذيِي ِزيدِبنِالخطابِأنهِخطبِعبدِالرحمنِبنِواحد،ِلحديثِِدلرؤيةِعِ تكفيِ

صملىِهللاِعليمهِِهممِحمد ثونيِأنِرسمولِهللاِوسماءلتهم،ِوإن ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِيِجالسرِأصحابِرسمولِهللاِإن ِ

ِعلميكمِفمأكملواِثالثمينِصمومواِلرؤيتمه»قمال:ِِوسلمِ مم  ،ِفمإنِشمهدِشماهدانِوأفطمرواِلرؤيتمهِوانسمكواِلهما،ِفمإنِغ 

ِ.(3)«رواوأفطِفصوموا

ِ.(4)دلِوامرأتين،ِوالِالعبيددلِوامرأة،ِوالِعِ رمضانِبرؤيةِعِ ِيثبرِدخولوال

ِ(5)صيامِيومِالش ك
ي مرِالس ماءِليلةِالثالثينِمنِشعبان،ِوتعذِ  مابق:ِِةِشمعبانِثالثميندِ ل ز مِإتمامِعِ رِرؤيةِالهالل،إذاِغ  للحمديثِالس 

ِعليكمِفأكملواِثالثين...»... م  م،ِوت سم ىِصبيحةِالثالثينِيومِالش مك؛ِ«فإنِغ  مِهموِالممانعِممنِيِ إلمكمانِأنِيكمونِالغ 

ارِبنِياسرِِوقدِوردِالن هيِعنِصيامِيومِالش كالرؤية،ِ منِصامِاليومِال مذيِ:ِ»قالِرضيِهللاِعنهِفيِحديثِعم 

ِفيهِفقدِعصىِأبا ِ.(6)«القاسمِيشك 

لرمضان،ِ ِفلوِفالِي صامِيومِالش كِاحتياطاِ  ِدِ فعليهِالقضاء،ِلتمردُِِّ؛ثبرِبعدِذلكِأنهِمنِرمضانصامهِأحٌدِثم 

ِالن ية.
موي ند بِاإلمساكِصبيحةِالشِ  رِمماِي تحق مقِممنِدخمولِرمضمان،ِفلموِثبمرِأن مهِممنِرمضمانِف ل ي مس  كِبقي مةِكِبق د 

ِيقضيهِلعدمِوجودِالن يةِالجازمة.ِيومه،ِثمِ 

كمانِيصمومهِكيمومِمِ ،ِويجوزِصيامهِل ِارةعنِقضاءِرمضان،ِأوِكف ِِويجوزِصيامِيومِالش ك نِوافمقِصموماِ 

رجمٌلِكمانِيصمومِِيمومٍِِالِتقد مواِرمضمانِبصمومِ :ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِاالثنينِوالخميس،ِلقولهِ والِيمومينِإالِ 

له ف ل يص  ِ.(7)«صوماِ 

 = ـــــــــــــــــــ
 .1/762، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الصَّ و) 1/277املمونيب الكربى  (1)
وإذا ر عتمننوه فننأفطريوا، إذا ر عننت  اهلننالل فصننوموا »  صنن/ى ا  ع/ ننِّ و نن/   (، كتنن ا الصننوم، سنن ا :ننول النننيب 1024رواه البخنن ر) ) صننح حِّ قر:نن    (2)

 (، كت ا الصو  م، س ا وجوا صوم رمض   لريؤعيب اهلالل.1075وم /  ) صح حِّ قر:   
(، كتنن ا الصونن  م، سنن ا :بننول شننم دة الريَّجننل الوايننم ع/ننى هننالل شننمري رمضنن   وذيكننري االهننتال ، و محننم ) 2699رواه الن نن ئي ) ال نننح الصننغريى قر:نن    (3)

 .«وإ  شمم ش هما  م /م  »ظِّ  ( ول 106516م نمه قر:   
 .1/245، اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 404-2/402انظري  مواهب اجل/ ل  (4)
 .110-2/117، منح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل 330-1/335، ك  عيب الط لب الريس ين 1/467انظري  ال واكِّ المواين  (5)
، س ا م  جن ء ) كرياه نيب صنوم عنوم الشنك، و سنو داود قر:ن   ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (،  سواا الصَّوم عح ر ول ا  053رواه الرتمذ) )  ننِّ قر:    (6)

 (، كت ا الصو  م، ص  م عوم الشَّك.2171(، كت ا الصو  م، س ا كرياه يب صوم عوم الشَّك، والن  ئي قر:   2666
 (، كت ا الصو  م، س ا ال ت مَّموا رمض   سصوم عوم وال عومني.1077 حِّ قر:   رواه م /  ) صح (7)
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 األعباب ال بيحة للف ر
مف ِفيِرمضانِلقولهِتعالى:ِيفمِ الف طرِللمسافرِِيجوز:ِ(1)_ِالس فر1 أوِعلمىِس  ةٌِنِكانِمنكمِمريضماِ  منٍِرِفعمد  ِم 

ر﴾ِ)البقرة:ِأي امٍِ يامِأفضلِ،ِلكنِ (103أ خ  ِ(.103لقولهِتعالى:ِيوأنِتصومواِخيرِلكم﴾ِ)البقرة:يِعليه،وِ نِق ِلمِالص 

ِشروط:ِخمسةطرِللمسافرِوإلباحةِالف ِ

د،ِوهوِماِيعادلِأ_ِأنِيسافرِ الة،ِوهيِأربعةِب ر  رِفيهِالص  ت قص  ف راِ  ِكلمِتقريبا .05س 

ف رهِأنِالِيكونِب_ِ ف رِمعصية،ِس  ر.ِاِإذاأمِ س  ف رهِفلهِأنِي فط  ثم ِعصىِفيِس  مباحاِ  فراِ  ِسافرِس 

يامِج_ِأنِيبي رِني ةِالف ِ ف ره.طر،ِفإنِبي رِني ةِالص  رِفيِس  زِلهِأنِي فط  ِلمِي ج 

رعِفيِالس فرِق بلِالفجر،ِويصلِإلىِمحلِ د_ِ رِقبلِالفجرِأوِمعه،ِألنهِوقرِانعقادِالن ية.ِأنِي ش  ِبدءِالق ص 

اإلقامةِفيِالبلدِال مذيِسمافرِإليمهِأربعمةِأي مامِفمأكثر،ِفمإنِعمزمِإقاممةِهمذهِالممد ةِوجمبِعليمهِعلىِأناليعزم_ِه

يام. ِالص 

رِالب رء،ِوكذاِإنِحصلِلهِيجوزِللمريضِالف طرِفيِرمضانِإذاِخافِزيادةِالمرضِأوِتأخُِّ:ِ(2)المرض_2ِ

ممومِشممد ةِوتعممب،ِإذاِاسممتندِلبال مماِلمموِخممافِعلممىِنفسممهِِإلممىظن ممهِص  فِذلممكِبالت جربممة،ِأم  قممولِطبيممبِحمماذق،ِأوِعممر 

مفإنهِيجبِِا ِشديد،أوِأذ ىِهالكا ِ ةٌِعليمهِالف طمر،ِقمالِهللاِتعمالى:ِيفم  مف رِفعمد  أوِعلمىِس  ِممنِأي مامٍِِنِكمانِممنكمِمريضماِ 

ر﴾ِ)البقرة: ِ(.103ِأ خ 

_ِالحاملِوالم رضع4
(3):ِ

وجبِعليهماِالف طر،ِوإنِخافتاِحدو ِعِ مالحاملِوالم رضعِإذاِخافتاِعلىِولده ،ِأوِةل ِاِهالكا ،ِأوِأذ ىِشديداِ 

ِوجلِ إنِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِجازِلهماِالف طر،ِلقولهِِضٍِرِ مِ  موِ ِهللاِعز  مالة،ِوعمنِطِ ضعِعنِالمسمافرِش  رِالص 

يام ومِأوِالص  ِ.(4)«المسافرِوالحاملِوالم رضعِالص 

إذاِكانِالولدِالِي قبملِغيمرِأ ِ مه،والِت فطرِالم رضعِإالِ  كمانِي قبملِغيرهماِلكمنِالِتجمدِمرضمعةِتسمتأجرهاِِأوِم 

دِمنِي رضعهوالِمال،ِِهناكليسِإلرضاعه،ِأوِتجدِمرضعةِتستأجرهاِو انا ِِتج  ِ.مج 

أوِعلمىِو منِكمانِممنكمِمريضماِ  الحاملِوالم رضعِإذاِخافتاِعلىِأنفسهماِفهوِداخلِفيِعمومِقولهِتعالى:ِيفم 

ةٌِ ف ٍرِفعد  ر﴾منِأي ِِس  كمه.103)البقرة:ِامِأ خ  ٌض،ِوالر ضاعِفيِح  ر  لِم  م  ِ(؛ِألنِالح 

مال ِوالمشمهورِفمميِالمممذهبِأنِالحامملِ ِ،الِإطعممامِعليهمماتقضمميِاألي ممامِال تميِأفطرتهمماِوِ،لهماتمميِتخممافِعلممىِح 

ع ِيومٍِِفإن هاِتقضيِوت طعم،ال تيِتخافِعلىِولدهاِبخالفِالم رض  ِالن ِِأفطرتهِممد  اِعنِكل  مد  صملىِِبميِممنِطعمامِبم 

ِ.(5)هللاِعليهِوسلمِ

يامِِ:ِيباحِللش يخِالكبيرِال ذيِال(1)والشيخوخةالهرمِ_3ِ ند بِلمهِإذاِأفطمرِوي ِفميِرمضمان،ِالف طمريستطيعِالص 

ا ِيموم،ِومثلمهِأنِي طعمِمد   كِالمماءِلشمد ةِالعطمشِفميِجميمعِِعمنِكمل  منِالِيسمتطيعِت مر  نما ،ِوم  زم  م  ضماِ  ر  الممريضِم 

من، ِ(.103كين﴾ِ)البقرة:ىِال ذينِي طيقونهِفديةِطعامِمسلقولهِتعالى:ِيوعلِالز 

 ـــــــــــــــــــ
 .540-1/545، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 413-1/414، ال واكِّ المواين 1/353ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)   (1)
 .1/540الشريح الكب  ل/مردعري  (2)
 .2/202اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل ، 1/279املمونيب الكربى  (3)
 (، كت ا الصو  م، س ا م  ج ء ) اإلفط ر ل/ح مل واملرييبع.1004رواه اسح م جيب )  ننِّ قر:    (4)
 .1/724الشريح الصغ  ل/مردعري  (5)
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أةِالكبيممرةِالِيسممتطيعانِأنِ،ِوالمممرهمموِالشمميخِالكبيممرليسممرِبمنسمموخةِ»قممالِابممنِعبمماسِرضمميِهللاِعنهممما:ِ

ِ.(2)«مسكيناِيومٍِِ،ِفيطعمانِمكانِكلِ يصوما

ِ  

 = ـــــــــــــــــــ
 .2/234، اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 411-1/416ال واكِّ المواين شريح ر  ليب اسح    زعم  (1)
 (، كت ا ت    ال ريآ ،  ورة الب رية، س ا :ولِّ  ﴿ ع م  مةمودات فمح ك   منك  مريعض ً  و ع/ى...﴾.3233صح حِّ قر:   رواه البخ ر) )  (2)



33 

ةم  مركان الص 
ومِركنان،ِوهما:ِالن ية،ِواإلمساكِعنِالمفط رات. ِللص 

طٌِِوهيِ:(1)_ِالن ية1 رِمعمي ِِش ر  ضِون ف ملِوقضماءِون مذ  منِف مر  ِصموم،ِم  ةِكمل  صملىِهللاِعليمهِِن،ِلقولمهِفيِصح 

ِ.(2)«إن ماِاألعمالِبالن يات:ِ»وسلمِ

ومِليال ِ لهِالغروبِوآخرهِطلوعِالفجرِ،ويجبِت ب ي يرِني ةِالص  ادقِال ذيِأو  :ِصلىِهللاِعليمهِوسملمِِ،ِلقولهِالص 

نِ» يامِق بلِالفجرِفالِصيامِلهلمِي ِم  ِ.(3)«بي رِالص 

حُِّ األصملِفميِالن يمةِمقارنتهماِِ،ِألنِ بمهِطلموعِالفجمرق ِعِ يملِال مذيِي ِممنِالل ِِ،ِأيِفيِآخرِجزءمعِالفجرالن يةِوت ص 

لِالعبادة،ِوإن ماِاغت ِ يِالفجر.ف ِألو  ر  ومِلمشق ةِت ح  مهاِفيِالص  ِرِتقدُّ

ِالن يةِالواحدة،ِبملِِتابعالت ِفإذاِانقطعِِ،ومواحدةِلجميعِشهرِرمضانِماِلمِينقطعِتتابعِالصِ ِةٌِني ِوتكفيِ لمِت كف 
ِِالبدِ  وملمِينقطعاِِإذاالمسافرِوالمريضِحت ىِ،ليلةمنِتجديدهاِكل  لعدمِوجوبِِ؛وجبِعليهماِتجديدِالن يةِعنِالص 

دِالن ي،ِوكذلكِالحائضِت ِالت تابعِفيِحق هما مِالمسافر،ِوصحِ ةِإذاِط ه رت،ِوجد  رتِالحمائض،ِه مالممريض،ِوط ِِإذاِقد 

ف ر ِني ةِواحدةِلماِبقيِمنِرمضان.ِك 

ِليلة.نفيِالق ِةِواحدةِلجميعِشهرِرمضانِالِي ِةِاالكتفاءِبني ِوالق ولِبصحِ  ِولِباستحبابِتبييرِالن يةِكل 

ِ_ِاإلمساكِعنِالمفط رات:2

ممادقِراتِيبممدأِممنِطلمموعِالفجمروقمرِاإلمسماكِعممنِالمفط م إلمىِغممروبِالش ممس،ِقممالِهللاِتعمالى:ِيوكلممواِِالص 

يامِإلىِالل يل﴾.نِالخي ِاألسودِمنِالفجرِثمِأت مُِّواشربواِحت ىِيتبي نِلكمِالخي ِاألبيضِم ِ(.107)البقرة:ِواِالص 

بمرِالش ممس،ِف قمدِ :ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِوقالِ ر  أفطمرِِإذاِأقبلِالل يلِمنِهاهنا،ِوأدبرِالن هارِممنِهاهنما،ِوغ 

ائم .ِ.(4)«الص  ِأيِانقضىِصومهِوت م 

ممنِأفطمرِفميِرمضمانِالقاعمدةِعنمدِالمالكيمةِفميِهمذاِالبماب:ِأنِ و مدا ،ِأوِناسميا ،ِأوِسمهوا ِِ؛م  ،ِأوِغلبممة،ِأوِمتعم 

ف دِعليهِِعليهِالقضاء،ِلكنِ مكرهاِ  ِالكف ارةِالنتهاكهِحرمةِرمضان.والقضاءِالمتعم 

ل قِوصولِالمائعِأوِالجامدِللمعدة لِ:ِ(5)أوِالح  ائمإلىِوماِي ص  دةِالص  ع  اِيتحل ِم  لِكالمماءِوالط عمامِ،ِقدِيكونِمم 

الِيتحل لِكالحصاة،ِفإنِكانِممِ  كمالفمِأوِاألذنِأوِووصلِممنِمنفمذِعالٍِاِيتحل لِوالد هنِونحوِذلك،ِأوِيكونِجامداِ 

وم،ِسواءِكانِالمنفمذِواسمعاِكمالفم،ِأوِالعين،ِ فسٌدِللص  كماألفإنهِم  مي قاِ  ،ِوإنِوصملِممنِمنفمذِسمافلِفإنمهِغيمرِذنض 

إذاِكانِالمنفذِ ومِإالِ  فليِمفسٍدِللص  كالدُِّواسعالسُّ ابر،اِ  دِالصِ ِوأم  إذاِكانِالمنفمذِوصولِالجامدِللمعدةِفالِيفس  ومِإالِ 

ِعاليا .

 ـــــــــــــــــــ
، الشنننريح 522-1/521، الشنننريح الكبننن  ل/نننمردعري منننع ي شننن يب الم نننو:ي 1/465، ال واكنننِّ النننموان //ن رياو) 204-1/202املةوننننيب ل/  بننني عبنننم الوهننن ا  (1)

 .129-2/120، منح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل 090-1/097 يب الص و) الصغ  ل/مردعري مع ي ش
 ت مَّم رريجيِّ. (2)
 (، كت ا الصو  م، س ا إذا مل جييْميع مح ال/َّ ل هل عصوم ذلك ال وم مح التَّطوع.2464رواه الن  ئي )  ننِّ قر:    (3)
(، كتنن ا الصونن  م، سنن ا س نن   و:ننت ان ضنن ء 1960(، كتنن ا الصَّننوم، سنن ا مننِ ظ،يننل فيطننري الصَّنن ئ ، وم نن/  قر:نن   1007رواه البخنن ر) ) صننح حِّ قر:نن    (4)

 الصَّوم وهريوا النَّم ر.
، مننح اجل/ نل شنريح خمتصنري ه/ نل 766-1/099، الشنريح الصنغ  ل/نمردعري منع ي شن يب الصن و) 525-1/523الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي  (5)

2/142-144. 
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ائمِشيءٌِ ل قِالص  اِيتحل لِوإنِوصلِإلىِح  فيِنهارِرمضان،ِأوِيضعِِ،كأنيضعِدواءِفيِأنفهمنِمنفذِعالِمم 

وم ل قه،ِفإن هِمفسٌدِللص  ل قمهِشمي،ِالكحلِفيِعينه،ِفيجدِأثرِذلكِفيِح  مدِصمومهِإذاِوصملِإلمىِح  ءِغيمرِوكمذلكِي فس 

ل قِفالِشيءِعليهِوصيامهِصحيح.إلىِبعدِوصولهِِمتحل لِكالحصاة،ِفإنِرد ِالجامد ِالح 

نِوضعِدواءِأوِاكتحلِفيِالل يل،ِثم ِوجدِ ِفالِشيءِعليهِوصيامهِصحيح.ِ،أثرهِفيِنهارِرمضانوم 

(1)الجماع
مِزل،نِفسدِصومه،ِسمواءِأنمزلِأوِلممِي ن مئِزوجتهِفيِنهارِرمضاطِ نِوِ :ِمِ  فعليمهِفمإنِكمانِمتعم  داِ 

دِ ِمهِالقضاءِفق .زِ ل ِالقضاءِوالكف ارة،ِفإنِلمِيتعم 

كِإخراجِالم مدِصمومه،كمقمد ماتِالجمماع،ِِةِمعتمادةبلمذِ يقظمةِيذِ والمِن ميِ وعليهِت ر  وعليمهِالقضماءِِفمإنِفعملِفس 

اِإذاوالكف ارةِبإخراجِالمني،ِوالقضاءِفق ِبإخراجِالمذي، ضٍِِبسببِاالحتالمالمنيِخرجِِأم  ر  ِ.فالِشيءِعليهِأوِم 

ءِ(2)يءإخراجِالق ِ دِإخراجِالقي  نِتعم  منمهفعليمهِالقضماءفيِنهارِرمضانِ:ِم  ولموِغلبمةِفعليمهِِ،فإنِابتلمعِشميئاِ 

ءِوخرجِبغيرِاختيارهِفالِالقضاءِوالكف ِ نِغلبهِالق ي  منمهفمإنِ،ِقضماءِعليمهارة،ِوم  فمإنِِ،فعليمهِالقضماءِابتلمعِشميئاِ 

د ِفعليهِالقضاءِوالكف ارة.ِابتالعهِتعم 

ءِفلميسِ»قمال:ِِصلىِهللاِعليهِوسملمِِالن بيِِأنِ ِرضيِهللاِعنهِعنِأبيِهريرةِف عمهِالق مي  منِذ ر  عليمهِقضماء،ِم 

ف ل ي قض نِاستقاءِعمداِ  ِ.(3)«وم 

رٍِ(4)وصولِبخورِأوِشيءِتتكي فِبهِالن فس لمقِفسمدِِ:ِومثلهِبخارِق د  لطعام،ِمتىِوصلِشيءِمنِذلكِإلىِالح 

ومِووجبِالقضاء،ِومحلُِّ اِلوِوصلِبغيرِاختيارهِفالِقضاءِعليه.ِالص  ِوجوبِالقضاءِإذاِوصلِباستنشاق،ِأم 

ومِنهارا،ِ(5)ةِصومهرفعِني ِ نِرفعِني ةِالص  ِناويماِِرفعِالن يةِأوكأنِيقول:ِرفعرِني ةِصومي،ِ:ِم  ويسمتمر  ليالِ 

ِصمومه،ِفمإنِكمانِم معدمهِحتىِطلعِالفجمرِلممِيصمح  متعم  منِعمزمِعلمىِاألكملِأوِداِفعليمهِالقضماءِوالكف مارة،ِأم  اِم 

ِلمِيفعلِفالِشيِعليه. ِالشُّربِثم 

ةم  :(6)مندو ات الص 

بُِّنِعليهِشميٌءِممنِقضماءِرمضمانِتعجيملِالقضماء،ِي ند بِلم ،ِمبمادرةِإلمىِمتتابعما ِالقضماءِأنِيكمونِِوي سمتح 

ِللذ مة.ِالط اعةِوإبراءِ 

ممحور،ِلقولممهِوي نممد بِ ممائمِالسُّ ِممماِبممينِصمميامناِوصمميامِأهمملِالكتممابِأ ِ:ِ»صمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِللص  لممةِكِ فصممل 

رناِممعِالن بميِ:ِ»رضميِهللاِعنمهِ،ِلحديثِزيمدِبمنِثابمرِالل يلِ،ِوي ندبِتأخيرهِإلىِآخر(7)«رحِ السِ  صملىِهللاِِتسمح 

رِخمسينِآيةقامِإلىِالصِ ِثمِ ِعليهِوسلمِ ِكانِبينِاألذانِوالسُّحور؟ِقال:ِق د  م  ِ.(1)«الة،ِقلر:ِك 

 ـــــــــــــــــــ
 .1/099، الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الصَّ و) 1/523، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 239، 2/235اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل  (1)
 .2/142، منح اجل/ ل 416-1/469، ال واكِّ المواين 1/293انظري  املةونيب ل/  بي عبم الوه ا  (2)
، سننن ا مننن  جننن ء فننن مح ا نننت  ء عمنننماً، و سنننو داود قر:ننن   صننن/ى ا  ع/ نننِّ و ننن/   (،  سنننواا الصَّنننوم عنننح ر نننول ا  050رواه الرتمنننذ) )  نننننِّ قر:ننن    (3)

 (، كت ا الصو  م، س ا م  ج ء ) الصَّ ئ  ع يء.1072(، كت ا الصو  م، س ا الصَّ ئ  ع ت يء ع مماً، واسح م جِّ قر:   2635
 .1/761ريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الصَّ و) الش (4)
 .1/769الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الصَّ و)  (5)
، 517-1/510، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 233-2/234، اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل 446-4/420الت ا واإلك/ ل ملختصري ه/ ل  (6)

 .122-2/119منح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل  ،093-1/009الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 
 (، كت ا الصو  م، س ا تةج ل ال ُّحور وتأك م ا تحب سِّ وا تحب ا تأه ه وتةج ل ال يطري.1961رواه م /  ) صح حِّ قر:    (7)
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لممواِالِيممزالِالن مماسِ:ِ»صمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِقِالغممروب،ِلقولممهِتعجيمملِالف طممرِبعممدِتحقُّمموي نممد بِ بخيممرِممماِعج 

ِرضيِهللاِعنهِوأنِيكونِف طرهمِعلىِرطبات،ِأوِتمرات،ِأوِحسواتِمنِماء،ِلحديثِأنسِبنِمالكِِ،(2)«الف طر

ط باتِفعلىِتممرات،ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِكانِرسولِهللاِ»قال:ِ ل ي،ِفإنِلمِيكنِر  ط باتِق بلِأنِي ص  رِعلىِر  ي فط 

:ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِ،ِويقمولِعنمدِف طمرهِكمماِكمانِيقمولِالن ِ(3)«فإنِلمِيكنِتممراتِحسماِحسمواتِممنِمماء

ِ.(4)«ذهبِالظ مأ،ِوابتل رِالعروق،ِوثبرِاألجرِإنِشاءِهللا»

،ِلقولمهِ ،ِأحتسمبِعلمىِهللاِأنِصميامِيمومِعرفمة:ِ»صملىِهللاِعليمهِوسملمِِوي ند بِصيامِيومِعرفةِلغيرِالحاج 

ِ.(5)«بلهنةِالتيِق ِرِالسِ كف ِأحتسبِعلىِهللاِأنِي ِِتيِبعده،ِوصيامِيومِعاشوراءنةِال ِوالسِ ِبلهنةِالتيِق ِرِالسِ ف ِكِ ي ِ

مِللحديثِالس ابق،ِويصومِمعهِتاسوعاءِكماِجاءِفيِ ويند بِصيامِعاشوراءِوهوِاليومِالعاشرِمنِشهرِمحر 

يومِعاشوراءِوأمرِبصيامهِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِحينِصامِرسولِهللاِ»حديثِابنِعباسِرضيِهللاِعنهماِقال:ِ

ظ ممهِاليهمودِوالن صمارى،ِفقمالِرسمولِهللاِ فمإذاِكمانِالعمامِ:ِ»صملىِهللاِعليمهِوسملمِِقالوا:ِياِرسولِهللاِإن هِيموٌمِت ع 

مناِاليومِالتاسعالمقب ِ.صلىِهللاِعليهِوسلمِِيِرسولِهللاِوف ِ،ِحتىِت ِيأتِالعامِالمقبلِمِ ل ِف ِ:ِقال«لِإنِشاءِهللاِص 

ِشهرِلحديثِأبيِهريرةِ ِِأوصمانيِخليلميِبمثال ٍِ:ِ»رضيِهللاِعنمهِوي ندبِصيامِثالثةِأي امِمنِكل  الِأدعهمن 

مِعلىِوتر حى،ِون و  ِشهر،ِوصالةِالضُّ نِكل  ِ.(6)«حتىِأموت:ِصومِثالثةِأي امِم 

ِىِهللاِعليمهِوسملمِصلِ:ِأنِرسولِهللاِرضيِهللاِعنهِوي ند بِصيامِيومِاالثنينِوالخميس،ِلحديثِأبيِهريرةِ

ِ.(7)«أنِي عر ضِعمليِوأناِصائمِبُِّحِ ت عر ضِاألعمالِيومِاالثنينِوالخميس،ِفأ ِ»قال:ِ

ِأبميِسملمةِقمال:ِسمألرِعائشمةِرضميِهللاِعنهماِعمنِصميامِرسمولِهللاِوي ند بِصيامِأكثرِأي مامِشمعبانِلحمديثِ

مرِِحت ىكانِيصومِ»فقالر:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِ ممنِِحت مىنقولِقمدِصمام،ِوي فط  نقمولِقمدِأفطمر،ِولممِأرهِصمائماِ 

قليال ِ أكثرِمنِصيامهِمنِشعبان،ِكانِيصومِشعبانِكل ه،ِكانِيصومِشعبانِإالِ  ِ.(8)«شهرِق ِ 

 = ـــــــــــــــــــ
(، كتن ا الصون  م، سن ا تةج نل 1962:ن   (، كت ا الصَّوم، س ا  :،ْمر ك،  سني الّ حور وصالة ال جري، وم /  قر 1043رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (1)

 ال ُّحور وتأك م ا تحب سِّ وا تحب ا تأه ه وتةج ل ال يطري.  
نننحور وتأك نننم 1964(، كتننن ا الصَّنننوم، سننن ا تةج نننل ال يطنننري، وم ننن/  قر:ننن   1076رواه البخننن ر) ) صنننح حِّ قر:ننن    (2) (، كتننن ا الصوننن  م، سننن ا تةج نننل ال ُّ

 ال يطري. ا تحب سِّ وا تحب ا تأه ه وتةج ل
-، سنن ا منن  جنن ء منن  عي ننتح،ّب ع/ ننِّ اإلفطنن ر، و سننو داود صنن/ى ا  ع/ ننِّ و نن/   (،  سننواا الصَّننوم عننح ر ننول ا  003رواه الرتمننذ) )  ننننِّ قر:نن    (3)

 (، كت ا الصَّوم، س ا م  عي ط،ري ع/ ِّ.2622قر:    -وال/َّ ظ لِّ
 (، كت ا الصَّوم، س ا ال ول عنم اإلفط ر.2624رواه  سو داود )  ننِّ قر:    (4)
 (، كت ا الصو  م، س ا ا تحب ا ص  م ثالثيب  عَّ م مح كّل شمري، وصوم عوم عريفيب.2656رواه م /  ) صح حِّ قر:    (5)
(، كتن ا 1217، وم ن/  قر:ن   ثالث عشرية و رسنع عشنرية ومخنس عشنريةس ا ص  م  ع م الب ض   (، كت ا الصَّوم، 1097رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (6)

 صالة امل  فريعح و:،ْصريه ، س ا ا تحب ا صالة الّضحى. 
 ، س ا م  ج ء ) صوم عوم االثنني واخلم س.ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (،  سواا الّصوم عح ر ول ا  711رواه الرتمذ) )  ننِّ قر:    (7)

صن/ى  (، كتن ا الصون  م، سن ا صن  م النَّنيب 2629(، كت ا الصَّوم، س ا صوم شنةب  ، وم ن/  وال/َّ نظ لنِّ قر:ن   1004قر:    رواه البخ ر) ) صح حِّ (8)
 ) غ  رمض  . ا  ع/ ِّ و /  
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الِلقولهِ ِأتبعهِست  ا:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِوي ند بِصيامِستةِأي امِمنِشو  الِكانِِمنِصامِرمضانِثم  منِشو 

ِ.(1)«الد هرِكصيام

ِالمالكو إنِوصمملهاِوتابعهمماِِاقتممد ىِبممه،ِولمممنِي خممافِعليممهِاعتقممادِوجوبهمملمصمميامهاِِكراهممةيممةِعلممىِنممص 

مممنِوأظهرهما،ِولممم ممني ةِات صممالها،ِون ق مملِعممنِاإلمممامِمالممكِرحمممهِهللاِكراهممةِصممومهاِلممذيِالجهمملِخوفمماِ  نِاعتقممدِس 

ِ.(2)تقادهِوجوبهااع

ةم  :(3)م رو ات الص 

ل ك،ِ ائمِذوقِالط عامِالختبارِملوحته،ِوم ض  ِع  هِللص  ل قهِلزمهِفإي كر  ِالقضاء.نِسبقهِمنهِشيٌءِلح 

هِ ف ٍرِوي كر  فيِتأخيرهِإلمىِاِ،-وهوِفسادِأصولِاألسنان–مداوةِح  فميِل يملِف يجموزِمداوتمهِلإالِإذاِخافِضرراِ 

قضىل ِنهارِرمضان،ِفإنِسِ  ِ.مِفالِشيءِعليه،ِوإنِابتلعِشيئاِ 

ه. مُّ هِاستعمالِالط يبِفيِنهارِرمضانِوكذاِش  ِوي كر 

ل مر ائمِمقدم اتِالجماعِإنِع  مالمةِالس المةِمنِخروجِالمنيِوالمِوك رهِللص  ِأوِعل ممِعمدمِالس  ماِإذاِشمك  ذي،ِأم 

رِ  ِ.مرح 

هِالح ِفمميِهممذاِإذاِه،ِفيممؤد يِذلممكِإلممىِف طممرِأنِيضممع فجامممةِللمممريضِفمميِنهممارِرمضممانِمخافممةِوت كممر  شممك 

ل مِالس المةإنِالس المة،ِف اِرِ ،ِوإنِعل مِعدمهاِحِ جازتِع  هِِغيرِالمريضمر،ِأم  ِأوِعل مِِلهِالحجامةفالِت كر  إنِشك 

ئ لِأنسِبنِمالكِو،ِمررِ إنِعل مِعدمهاِحِ الس المة،ِف ائم؟ِقال:ِرضيِهللاِعنهِس  ال،ِ»:ِأكنتمِتكرهونِالحجامةِللص 

منِأ ِ عفجِ إالِ  ِ.(4)«لِالض 

ر،ِ رِصومِيوٍمِمكر  هِن ذ  ِيومِثالثاءِكقوله:ِهللوي كر  ِأنِأصومِكل  هِعلي  رِصومِالد هر،ِكماِي كر  عِن ذ  ،ِأوِالتطمو 

يامِلم ِنِعليهِصومِواجبِكقضاءِرمضان.بالص 

هِ مٍدِاالستياكبسمواكِرِ وي كر  م  لمقِممنِغيمرِع  فعليمهِطمبِلمماِيتحل ملِمنمه،ِفمإنِتحل ملِمنمهِشميءِووصملِإلمىِالح 

دِذلكِف ِعليهِالقضاءِوالكف ارة.القضاء،ِفإنِتعم 

ائط  :(5)الجائزات للص 

ائمِاالستياكِ لموالِأنِ:ِ»صلىِهللاِعليمهِوسملمِِبسواكِالِيتحل لِمنهِشيء،ِلقولهِِفيِنهارِرمضانيجوزِللص 

تيِألمرتهمِبالسِ  ائمِوغيره.ِ،ِوهذاِيعمِ (6)«صالةِلِ واكِمعِكِ أ ش ق ِعلىِأم  ِالص 

رِالغ سلِإلىِطلوعِالفجرِوإنِكانِخالفِاألولى،ِو كانِ»قالرِعائشةِرضيِهللاِعنها:ِيجوزِللجن بِأنِيؤخ 

نِغيرِحِ ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِالن ِ ِ.(1)«فيغتسلِويصومِلمي در كهِالفجرِفيِرمضانِم 

 ـــــــــــــــــــ
 (، كت ا الصو  م، س ا ا تحب ا صوم  تيب  عّ م مح شوال إتب ع ً لريمض  .2650رواه م /  ) صح حِّ قر:    (1)
 .122-2/119شريح خمتصري ه/ ل  منح اجل/ ل (2)
، الشنريح الصنغ  ل/نمردعري منع 526-1/510، الشنريح الكبن  ل/نمردعري منع ي شن يب الم نو:ي 230-2/233اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ نل منع ي شن يب الةنمو)  (3)

 .125-2/124، منح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل 090-1/093ي ش يب الص و) 
 ا الصَّوم، س ا احلج ميب وال يء ل/صَّ ئ .(، كت 1054رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (4)
 .1/545، الشريح الكب  ل/مَّردعري مع ي ش يب الم و:ي 270، 1/272املمونيب الكربى  (5)
 (، كت ا الطم رة، س ا ال وواك.490(، كت ا اجلمةيب، س ا ال وواك عوم اجلمةيب، وم /  قر:   001رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (6)
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ائمِِويجوز دهِأوِأنِيتمضمضلللص  ط شِي ج  رِنع  ِ.ح 

ائمِفيِابتالعِريقه،ِوابتالعِماِبينِاألسنانِممنِبقايماِالط عمامِوالِشيءِعلى صمولِغبمارِالط ريمقِ،ِوو(2)الص 

ل قهِلمشق ةِاالحتمرازِمنمه،ِ منعة،ِوغبمارِدقيمقِلصمانعهِوإلىِح  مرحِالكمائنِفميِلضمرورةِالص  معِعلمىِالج  د همنِي وض 

ِالط عامِوالش راب ِ.(3)البطنِالواصلِللجوف،ِألن هِالِيصلِلمحل 

ةٌِو ائمِتأخيرِقضاءِرمضانِإلىِماِق بلِرمضانِالثانيِلقولهِتعالى:ِيفعد  مأ ِِمنِأي مامٍِِيجوزِللص  مرِخ  ر﴾،ِفمإنِأخ 

رِممدِنالقضاءِحت ىِدخلِعليهِرمضانِالث انيِمنِغ هِِيرِعذرِوجبِعليهِإطعامِق د  مد  عمنِِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبم 

ِيومٍِ مِكل  د ينِعمنِيمومينِلممِي جمزه،ِوإن مماِيعطميِم  م  ِالثمانيِلمسمكينِِاد ِ لمسكين،ِفلوِأعطىِمسكيناِ  لمسمكين،ِوالممد 

ِآخر.

ِيموٍم،ِأوِبعمدِمضميِأي مامِالقضماءِكل هماِي خمر جِ ِكمل  ِيوٍمِيقضيه،ِأوِبعدِمضي  وي ند بِأنِيكونِاإلطعامِمعِكل 

ِالثانيِوقبلِالشُّروعِفيِالقضاءِأجزأهِذلك.جميعِاألمداد،ِفإنِأطعمِبعدِالوجوبِبدخولِرمضانِ

ِوالعبممرةِفمميِالت فممري ِأنِيبقممىِمممنِشممعبانِق بمملِرمضممانِالثممانيِبق ممدرِعممددِاألي ممامِال تمميِعليممهِمممنِرمضممان

ل، طِفيِقضائهااألو  اِلموِكمانِعليمهِقضماءِخمسمةِأي ماموهوِصحيحِمقيمِخاٍلِمنِاألعذارِوي فر  رهماِِممثال ،ِ،ِأم  فأخ 

ملِبرمضمانِالثمانيِكمالمرضِواإلغمماءخمسةِأي امِعلىِانتهاءِشهرِشمعباننِبقيرِإلىِأ مذرِمتص  ،ِ،ِفحصملِلمهِع 

ِ.ِِ(4)الِإطعامِعليهفإن هِيقضيهاِبعدِرمضانِو

ائم ِ:األمورِالمترت بةِعلىِف طرِالص 

ِيترت بِعلىِاإلفطارِالقضاءِواإلمساكِوالكف ارة.

ِ:(5)_ِالقضاء1

القضاءِمطلقما ،ِسمواءِِلزمهاليمين،كف ارةِأوِالكف اراتِككف ارةِالظ هارونِأفطرِفيِصيامِالف رضِكرمضان،ِمِ 

رمةِرمضمان،ِِأوِإكراها ،ِأفطرِعمدا ،ِأوِسهوا ،ِأوِغلبة، كمنتهٍكِلح  كمسافر،ِأوِحراماِ  وسواءِكانِف طرهِجوازاِ 

نِخافِعل كم  ِ.ىِنفسهِالهالكأوِوجوباِ 

نِ اِم  رِمعمي نأم  مذرِِأفطرِفيِن مذ  مذرهِوبقميِمنمهِشميٌءِِ-كممرضٍِ-لع  فمالِقضماءِعليمهِلفمواتِوقتمه،ِفمإنِزالِع 

اِإذاِنسيِنذره كر هِعلمىِالف طمرالمعي نِوجبِصومه،ِأم 
األربعماءِيظنُّمهِفيمه،ِأوِأخطمأِفميِوقتمهِكمأنِيصمومِِ،ِأوِأ 

ِالقضاء.عليهِجبِفإن هِيِالخميسِال ذيِنذره،

نِأفطرِفيِنذرِغي ذر،ِفوم  مِتعيينِوقتهِالبدِ رِمعي نِلع  د  ِ.منِقضائهِلع 

وجبِعليهِالقضاء،ِ داِ  نِأفطرِفيِصيامِالت طوعِمتعم  داِ ِ،أوِغلبةِ،إنِأفطرِفيهِناسيا ِووم  أوِمكرها ،ِأوِمتعم 

ِشفقةِعليه،ِفالِقضاءِعليه. ِبأمرِالوالدِأوِاألم 

 = ـــــــــــــــــــ
(، كتنن ا الصونن  م، سنن ا صننحَّيب صننوم م،ننح ط/ننع ع/ ننِّ 1946(، كتنن ا الصَّننوم، سنن ا اغت نن ل الصَّنن ئ ، وم نن/  قر:ن  1033رواه البخن ر) ) صننح حِّ قر:نن    (1)

 ال جري وهو جينب.
 .144-2/142، منح اجل/ ل شريح خمتصري ه/ ل 520، 1/523ي ش يب الم و:ي (2)
 .1/543الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي  (3)
 .549-1/540الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي  (4)
 .765-1/763، الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 254-2/251اخلريشي ع/ى خمتصري ه/ ل  (5)
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ِ:(1)_ِماِيجبِفيهِاإلمساكِإذاِأفطرِوماِالِيجب2

ذرِمنِ نِأفطرِلع  ،ِأوِحيٍض،ِأوِنفاٍسِلمِيجبِعليهمِإمساكِبقي ةِاليومِبعدِزوالِم  ف ٍر،ِأوِجنون  ٍض،ِأوِس  ر  م 

ِع ذرهم.

نِأفطرِفيِفرضِمعي نٍِو إمساكِبقي ةِيومه،ِسمواءِأفطمرِعممدا ،ِوجبِعليهِِ-انِوالن ذرِالمعي نكرمض-وقتهِم 

ِها .اكرنسيانا ،ِأوِإِأوِسهوا ،ِأو

ضِغيرِمعي نعمداِ وإنِأفطرِ قي ةِاكِبككف ارةِالظ هارِوالقتل،ِلمِيجبِعليهِإمسلكنِيجبِتتابعه،ِِوقتهِفيِف ر 

أوِغلبةِوجبِعليهِِيومه؛ مرهِفميمساكِاإللفسادِجميعِصومه،ِوإنِأفطرِفيهِسهواِ  ل،ِِإنِكانِفط  غيمرِاليمومِاألو 

ل ِلهِاإلمساكِفإنِأفطرِفيِاليومِاألو  ب  ِ.است ح 

ي مرِبمينِاإلمسماكِ ضِلمِيتعي نِوقته،ِولمِيجبِتتابعه،ِككف مارةِاليممين،ِوقضماءِرمضمان،ِخ  نِأفطرِفيِف ر  وم 

ِ.وعدمه،ِسواءِكانِالف طرِعمدا ،ِأوِسهوا ،ِأوِغلبة،ِأوِإكراها ِ

لمِيجبِعليهِ داِ  عِمتعم  نِأفطرِفيِصيامِالت طو  مِالفائدةِ؛كمسااإلوم  معِوجوبِالقضماء،ِوإنِأفطمرِفيمهِِ،لعد 

د ِوجبِعليهِاإلمساك.ِ،غيرِمتعم 

ِ_ِالكف ارة:4

ِ:(2)تجبِالكف ارةِالكبرىِعلىِالمكل فِبشروطِخمسة

نِأفطرِناسيا ،ِوإن ماِعليهِالقضاءِفق .أ_ِالعمد:ِ ِفالِتجبِعلىِم 

نِأفط رب_ِاالختيار:ِأنِيكونِمختارا ،ِفالِكف ارةِ ه،ِوعلىِم  كر  ِغلبة،ِوي ستثنىِمنِالغلبةِمسألتان:ِعلىِم 

منهِفعليهِالقضاءِوالكف ارة.األولى:ِمنِتقي ِ ِابتلعهِولوِشيئاِ  ِأِعمدا ،ِثم 

ممدِاسممتياكاِبممماِيتحل مم ممنِتعم  مم،ِفابتلعممهِغلبممةِفمنممهِشمميءِلالثانيممة:ِم  إذاِابتلعممهِنسممياناِ ِاعليممهِالقضمماءِوالكف ممارة،ِأم 

ِفالقضاءِفق .

لٍِج_ِأنِيكونِمنتهكاِلحِ  قريبا ،ِوسيأتيِبيانه.ِرمةِالش هر،ِفالِكف ارةِعلىِمتأو  ِتأويالِ 

اِحديثِعهٍدِباإلسالمِيجهلِحِ  رمة،ِأم  بالح  ماِرمةِالد_ِأنِيكونِعالماِ  ف طرِفميِرمضمان،ِفمالِكف مارةِعليمه،ِأم 

ِالِتسق ِعنه.إن هِفِ،رمةِالف طرِوجهلِوجوبِالكف ارةإذاِعل مِحِ 

فميِقضماءِرمضمانطرِالف ِبأنِيكونِ_ِه مداِ  منِأفطمرِمتعم  ِفميِصمومِكف مارة،ِأوِنمذٍر،ِلمم،ِأوِفيِرمضان،ِفم 

ِ.تلزمهالكف ارة

داِبأكلٍِ نِأفطرِمتعم  بشرطينِ،أوِش ربٍِِوم  ِ:(3)الِتجبِعليهِالكف ارةِإالِ 

لاألول:ِ ل قهِفعليهِالقضاءِفق .إلىِجوفه،ِفإنِوصلِِأنِي ص  ِإلىِح 

ارةِعليمه،ِفمالِكف مِنذاأل ِأوِِعنِطريقماألنفالثاني:أنِيصلِالمأكولِأوِالمشروبِعنِطريقِالفم،ِفإنِوصلِ

ِوإن ماِيلزمهِالقضاء.

 ـــــــــــــــــــ
 .1/760، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 527-1/520الشريح الكب  ل/مَّردعري مع ي ش يب الم و:ي  (1)
، الشننريح الصننغ  ل/ننمردعري مننع ي شنن يب الصنن و) 546-1/520،  الشَّننريح الكبنن  ل/ننمَّردعري مننع ي شنن يب الم ننو:ي 253-2/254ه/ ننلاخلريشنني ع/ننى خمتصننري  (2)

1/760-769. 
 .1/760، ي ش يب الّص و) ع/ى الشريح الصغ  1/415ال واكِّ المواين  (3)
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يام ِ:(1)الت أويلِالقريبِوالبعيدِفيِالص 

ال ذيِيستندِطر،ِوالتأويلِالبعيدِهوِإباحةِالف ِِستندِفيهِصاحبهِإلىِأمٍرِموجودِفيظنُِّيالتأويلِالقريبِهوِال ذيِ

ِ.إباحةِالف طرِ،ِفيظنُِّهِالِي عذ رِبهِشرعا ِموجودِلكن ِِأوأوِموهوم،ِ،ِمعدومصاحبهِإلىِأمرٍِ

ِالكف ارةِتسق قريبما ِوقدِتقد مِأن  لِتأويالِ  نِتأو  فيلزممهِويلزممهِالقضماءِفقم ِ ِعلىِم  لِتمأويالِبعيمداِ  ماِالمتمأو  ،ِأم 

ِالقضاءِوالكف ارة.

ِال تيِيجبِفيهاِالقضاءِدونِالكف ارةِالقريبنِمسائلِالتأويلِفمِ  فيِنهارِرمضان،ِفظن  نِأفطرِناسياِ  عمدمِ،ِم 

متعمِ لفسادِصومه،ِبقي ةِيومهِإمساكوجوبِ إنِهللاِوضعِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِقولهِفقدِاستندِإلى،ِدا ِفأفطرِثانياِ 

ِ.(2)«هواِعليهكرِ عنِأمتيِالخطأِوالن سيانِوماِاست ِ

ن:ومنها ِإباحةِالفطمرِفمأفطر،ِم  إلمىِأممٍرِموجمودِوهموِقولمهِتعمالى:ِِفقمدِاسمتندِسافرِدونِمسافةِالقصرِفظن 

ةٌِ ف ٍرِفعد  أوِعلىِس  مومِفميِِرِ ليسِمنِالب ِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِر﴾،ِوقولهِخِ أ ِِمنِأي امٍِِيفمنِكانِمنكمِمريضاِ  الص 

ِ.(3)«الس فر

نِاحمتجمِفميِنهمارِرمضمانِفظمنِ ِ:ومنها :ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِإلمىِقولمهِِفقمدِاسمتندفأفطر،ِاحمةِالف طمرإبِم 

ِ.(4)«أفطرِالحاجمِوالمحجوم»

د ِالحماكمِشمهادتهِِال تيِيجبِفيهماِالقضماءِممعِالكف مارة،ِومنِمسائلِالتأويلِالبعيد منِرأىِهماللِرمضمانِفمر  م 

ِإباحةِالف طرِفأفطر،ِ لمخالفتمهِنمصِاآليمةفظن  مِوإن ماِكانِتأويلهِبعيداِ  ممه﴾،ِالكريممةِيفم  مهرِف ل يص  نِشمهدِممنكمِالش 

ِ.(5)«صومواِلرؤيتهِوأفطرواِلرؤيته:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِوحديثِالن ِ

ِمِ ِ:ومنها إلمىِقولمهِتعمالى:ِيأيحمب  ِإباحمةِالفطمرِمسمتنداِ  ِأخيهِالمسلم،ِفظن  يبةِصدرتِمنهِفيِحق  نِأفطرِلغ 

كملِفميِاآليمةِعلمىِالمعنمىِلب عمدِحمملِاألِ؛وإن مماِكمانِهمذاِتمأويالِبعيمدا ِ﴾،ِأنِيأكلِلحمِأخيهِميتاِفكرهتمموهِأحدكم

ِالحقيقي.

مِ نِأفطرِمِ :ومنها لِالف طرِقبملِحصمولهاِ،فيِذلكِاليومِاعتادِوقوعهاىِلح  الكف مارةِولموِالقضماءِوفعليمهِِ،فعج 

ِ.لهِفيِذلكِاليومِحصلر

 :(6)ال ف ارة خصال

 .وهيام  وإطعامثة منةا:: إصتا،  ال ف ارة ث 

،ِقمال:ِومماِفقمال:ِهلكمرِ ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِجاءِرجلِإلىِالن بيِ»قال:ِِرضيِهللاِعنهِلحديثِأبيِهريرةِ
دِماِتعتقِرقبة؟ِقمال:ِال،ِقمال:ِفهملِتسمتطيعِأنِتصمومِجِ علىِامرأتيِفيِرمضان،ِقال:ِهلِت ِِشأنك؟ِقال:ِوقعرِ 

مت ينِمسمكينا ؟ِقمال:ِالِأجمد،ِفمأ ت يِالن بميِ صملىِهللاِعليمهِِشهرينِمتتابعين؟ِقال:ِال،ِقال:ِفهملِتسمتطيعِأنِت طعممِس 

 ـــــــــــــــــــ
 .130-2/135، ومنح اجل/ ل 714-1/712ي ش يب الص و)  ، والشريح الصغ  ل/مردعري مع1/544الشريح الكب  ل/ّمردعري مع ي ش يب الم و:ي  (1)
 (، كت ا الطَّالم، س ا طالم املكري،ه والن  ي.2631رواه اسح م جيب )  ننِّ قر:    (2)
 ملح ظ/َّل ع/ ِّ واشتّم.  ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا الصَّوم، س ا :ول النيب 1059رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)

(  2644، سن ا كرياه نيب احلج منيب ل/صَّن ئ ، و سنو داود قر:ن   صن/ى ا  ع/ نِّ و ن/   (،  سواا الصَّوم عح ر نول ا  749)  ننِّ قر:    رواه الرتمذ) (4)
 (، كت ا الصو  م، س ا م  ج ء ) احلج ميب ل/صَّ ئ .1070كت ا الصَّوم، س ا ) الصَّ ئ  ظتج ، واسح م جيب قر:   

 ت مَّم رريجيِّ. (5)
 .1/713، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 410-1/415، ال واكِّ المواين 299-1/290املةونيب ل/  بي عبم الوه ا  (6)
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لىِأفقرِمِ ِوسلمِ ذِهذاِفتصد قِبه،ِفقال:ِأ ع  ٍقِفيهِتمر،ِفقال:ِخ  ر  مهِمن ِِهاِأفقريِ ت ِا،ِماِبينِالب ِن ِبع  ذهِفأ ط ع  ِقال:ِخ  ا،ِثم 

ِ.(1)«أ هل ك

يهِألفرادِكثيرة،ِثمِالعتق،ِألنِ ِوتجبِالكف ارة ولتعد  ِِعلىِالت خيير،ِوأفضلهاِاإلطعام،ِألن هِأكثرِنفعاِ  ن ف عهِمتعدن

وم. ِللغيرِبخالفِالص 

مِست ِِاإلطعام: هِي طع  ِبمد  ِمد  أوِفقيرا ،ِلكلن ِوالِليهِوسلمِصلىِهللاِعِينِمسكيناِ  ف عهماِ،ِالِأقل  أكثر،ِوالِي جز ِد 

ِمنِست ين ِ.مسكينا ِِألقل 

ِأوِالعتق:ِأيِعتقِرقبةِمؤمنةِسالمةِمنِالعيوب.

لِالش مهر،ِفمإنِابتمدأهاِأثنماءِشمهر يام:ِصيامِشهرينِمتتابعينِبمالهاللِإنِابتمدأهاِأو  صمامِال مذيِبعمدهِِ،أوِالص 

لِممنِالثالمثِثالثمينِيومما ،ِفمإنِأفطمرِفميِيمومِعممدا ِ ملِاألو  أوِناقصما ،ِوكم  بطملِجميمعِمماِصمامهِِ،بالهاللِكامالِ 

ِواستأنفه.

أنِيممأذنِلممهِسممي دهِ ممومِإالِ  مماِالعبممدِفي كف ممرِبالص  شمميد،ِأم  ِالر  ِالحممر  والت خييممرِبممينِخصممالِالكف ممارةِيكممونِفمميِحممق 

وم،ِفإنِلمِيقدرِكف رِعنهِبأدنىِالن وعينِقيمةِمنِالعتقِواإلطعام.باإلطعام،ِو ِالس فيهِيأمرهِوليُّهِبالص 

 ـــــــــــــــــــ
(، كتن ا الصون  م، سن ا تغ/ن ط حتنريا اجلمن ع ) 1945(، كت ا الصَّوم، س ا إذا جن مع ) رمضن  ، وم ن/  قر:ن   1039رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (1)

  ئ .هن ر رمض   ع/ى الصَّ 
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  اب االصت اف
فا ِمأخوذِمنِقولهم:ِاالعتكافِلغة:ِ ك  وع  ك فرِِ،عكفِعلىِالش يءِعكوفاِ  الش يءِأعكف هِأيِالزمهِوواظبه،ِوع 

ِ.(1)وأعك فهِأيِحبسته

ِتعريفِاالعتكافِشرعا:

مي زِمسل زومِم سلِهو: ممِم  و  بص  باحاِ  م  بليلت هعنِالجِ ِ،ِكاف  اجداِ  ماته،ِيوماِ  قد  بادة،ِبني ةٍِِماعِوم  ِ.(2)فأكثر،ِللع 

ةِاالعتكاف ِ(3)شروطِصح 

مي ز.ِ«زمسلمِممي ِِل زوم»ِ- ِمنِكافر،ِوالِمنِغيرِم  حُّ ِفالِيص 

ِفميِغيمرهِ«مسجدا ِ»ِ- ة،ِِفمالِي صمحُّ ل مو  منِأرادِأنِيعتكمفِأي امما ِممنِب ي مٍرِأوِخ  ت ِوم  كمهِفيمهِدرِ ،ِأوِنمذرِاعتكافماِ 

اِبأنِكانِذك را ِِ؛عليهِالجمعةِتجبِنوهوِممِ ِالجمعة، مقيما ،ِحر   تعي نِفيِحق هِأنِيعتكفِفيِمسجدِتقامِفيمهِِبالغاِ 

وبطلِاعتكافه،ِوعليهِالقضاء.ِ ِالجمعة،ِفإنِاعتكفِفيِمسجدِالِت قامِفيهِالجمعة،ِخرجِلهاِوجوباِ 

باحا ِ»ِ- ة.ِ«م  ِفيِمسجدِالبيوتِالمحجور  حُّ ِللن اس،ِفالِي ص 

م»ِ- و  ِأوِغيره.ِأيِ «ِبص  أوِن ف ال،ِرمضان  ِصوٍمِكان،ِفرضاِ 

مات هاف  اك»ِ- قد  ماعِوم  د.أي:ِِ«عنِالج  ف س  ِفيِل ي لهِون هاره،ِوإالِ 

بليلته»ِ- ِل يلةِاليوم،ِوهيِالس ابقةِعليه،ِكل ي ل ةِاِ«يوماِ  ه،أي  ِاالعتكاف.ِلخميسِويوم  ِوهذاِإشارةٌِإلىِأقل 

ةٌِإلىِأِ«فأكثر»ِ- ِأي اٍم.ِحبُّهِعشرةنهِالِحد ِألكثره،ِوأ ِفيهِإشار 

بِإلىِهللاِأيِ«للعبادة»ِ- ِوجلِ ألجلِالتقرُّ رِوقراءةِالذِ الةِوصِ البِعز  ِقرآن.الك 

بادةٌِفت شت رطِفيِاالعتكافِالن ية،ِألِ«بني ةٍِ»ِ- ِلني ةٍِنهِع  ِعبادةِت فتق ر  إن مماِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسملمِِلقولهِ،ِ،ِوكلُّ

ِ.(4)«األعمالِبالنيات

 :(5)ح  ط االصت اف
ِنافلةٌِمنِ عا ِاالعتكاف  مر  مٌبِفيمهِش  ِعلمىِالمشهورن وافلِالخيمر،ِم رغ  واألصملِفميِمشمروعيتهِ،ِوهموِمسمتحب 

ِالن بميِ»وعنِعائشةِرضيِهللاِعنها:ِ،ِ(107قولهِتعالى:ِيوالِتباشروهنِوأنتمِعاكفونِفيِالمساجد﴾ِ)البقرة:ِ ِأن 

ِ.(6)«ثمِاعتكفِأزواجهِمنِبعدهىِتوف اهِهللا،ِكانِيعتكفِالعشرِاألواخرِمنِرمضانِحت ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِ

 ـــــــــــــــــــ
 .325املصب ح املن     (1)

 .527-1/527الشريح الصغ  ل/مردعري  (2ق

 .1/532، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 200-2/207، شريح خمتصري ه/ ل ل/خريشي 497-4/495الت ا واإلك/ ل ملختصري ه/ ل  (3)
 ت ّمم رريجيِّ. (4)
 .1/305ك  عيب الط لب الريس ين ع/ى ر  ليب اسح    زعم ال  واين   (5)
(، كتننن ا االعتكننن  ، سننن ا 2606(، كتننن ا االعتكننن  ، سننن ا االعتكننن   ) الةشنننري األواهنننري، وم ننن/  قر:ننن   1949رواه البخننن ر) ) صنننح حِّ قر:ننن    (6)

 اعتك   الةشري األواهري مح رمض  .
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ِ:(1)ماِيلزمِالمعتكف

ِّ يلزمِالمعتكمفِيموٌمِبليلتمهِالمنمذورة  ّ منِنمذرِاعتكمافِيمومِاألربعماء،ِوهميِالل  مابقةِلليموم،ِفم  لزممهِِ،يلمةِالس 

نِنذرِاعتكافِليلةِالخميس ِلزمهِليلتهِمعِيومها.ِ،اعتكافِليلةِاألربعاءِمعِيومها،ِوم 
مطلقمماِ  منِنممذرِاعتكافمماِ  شممأنهِواالعتكممافِطريقممةِلزمممهِتتمابعِاالعتكمماف،ِألنِِ،تفريممقٍِلممِي قي ممدهِبتتممابٍعِوالِووم 

لِبه.ِهالت تابع،ِفإنِقي د ِبشيءِعم 

ا مروعِفيمه،ِفمإنِلممِِ،عا ِنِأرادِأنِيعتكفِتطوُِّمِ ِوأم  فيلزمهِماِنواهِبدخولِمعتكفه،ِألنِالن فلِيلمزمِكمالمهِبالشُّ

ِيدخلِمعتكفهِلمِيلزمهِشيء.

جِبعدِالمغربِليتحق قكمالِالل يلِليتحق قِ،فِق بلِالغروبِأوِمعهدخولِالمعتكِ ويلزمِ ِكمالِالن هار.ِِة،ِويخر 

 :(2) ت االصت افب ِ م  
دِإفسادِالصِ  ِأوِش رٍب،ِويستأنفِالميبطلِاالعتكافِبتعم   ّ ومِعتكِ ومِبأكٍل له،ِسواءِكانِالص  فِاعتكافهِمنِأو 

كرمضمممانِوالن ممم عممما ،ِكمممانِ،أوِذرف رضممماِ  مممدِإفسمممادِصمممومهتطو  مممومِِفمممإنِلممممِيتعم  لممممِيبطممملِاعتكافمممهِإنِكمممانِالص 

ضا ، باعتكافممهوفر  ممالِ  ممومِقضممىِاالعتكممافِمتص  أوِلمممرٍضِأوِحمميٍضِأوِنفمماٍس،ِوإنِكممانِالص  ،ِسممواءِأفطممرِناسممياِ 

عا ِ جمبِعليمهِقضماءِوِ،إنِكانِالف طمرِلممرٍضِأوِحميٍضِأوِنفماٍس،ِوإنِكمانِالفطمرِنسمياناِاعتكافهِلمِيقضِ ِ،تطو 

ِاعتكافه.

أوِنهمارا ،ِويجممبِاسممتئنافِ أوِسمهوا ،ِوقممعِذلمكِلمميالِ  ماتممه،ِسمواءِكممانِعمممداِ  ويبطملِاالعتكممافِبالجمماعِومقد 

له. ِاالعتكافِمنِأو 

ويجممبِعليممهِالقضمماء،ِبخممالفِخروجممهِِ،ويبط مملِاالعتكممافِبخممروجِالمعتك ممفِمممنِالمسممجدِلغيممرِضممرورة

ِ.فإن هِالِيبط لِاعتكافهِلطهارةِلضرورتهِمنِشراءِمأكولِأوِمشروبِأو

أوِنهارا . ِويبطلِاالعتكافِبش ربِالم سكرِليالِ 

بطمل مذرِأوِم  ضِحصولِع  طِالمعتك فِلن ف سهِسقوطِالقضاءِعنهِعلىِفر  طه،ِووجمبِِ،وإنِش ر  مر  لممِينفعمهِش 

ِ.(3)وجبهعليهِالقضاءِإنِحصلِمِ 

لِاالعتكاف ِ:(4)أعذارِالِت بط 

ومِفق ،ِوماِيمنعِالم كثِفيِالمسجدِفق ،ِوماِيمنعهماِمعا .ِهيو ِثالثةِأقسام:ِماِيمنعِالص 

ل:ِ منِن مذ رِاعتكمافِأي مامِي درِ فاألو  ومِفق ،ِكم  عتك مفِبممرضٍِفيهماِكمهِماِيمنعِالص  خفيمفِِالعيمد،ِأوِي صمابِالم 

موم،ِفإن مهِالِيخمرجِممنِالمسمجد ،ِفمإنِخمرجِبطملِاعتكافمهِممنِيستطيعِالم كثِمعهِفيِالمسجدِوالِيقد رِعلىِالص 

ِأصله.

نِبهِس لسِالبولِالمانعِمنِ ومِمعا ،ِكم  الثانيِوالثالث:ِماِيمنعِالم كثِفيِالمسجدِفق ،ِأوِيمنعِالمسجدِوالص 

وم،ِوالحيضِال وم،ِالم كثِفيِالمسجدِدونِالص  الخمروجِممنِعليهمماِفيجمبِمانعِمنِالم كثِفيِالمسجدِومنِالص 

 ـــــــــــــــــــ
 .741-1/746، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 530-1/537ح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي ، الشري 1/412املةونيب ل/  بي عبم الوه ا  (1)
 .535-1/533، الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي 424-1/422ال واكِّ المواين  (2)
 .1/736، الشريح الصغ  ل/مردعري 1/469املةونيب ل/  بي عبم الوه ا  (3)
، 554-1/552، الشننريح الكبنن  مننع ي شنن يب الم ننو:ي 309-1/300، ك  عننيب الط لننب الريسنن ين ع/ننى ر نن ليب اسننح    زعننم ال نن واين 1/424ال واكننِّ الننمواين  (4)

 .749-1/740الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 
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رمةِاالعتكاف،ِفالِيفعال مباشمرةِبعمدِِعليهمماِالبنماءيجمبِمماِالِيفعلمهِالمعتك مف،ِوِنالمسجدِمعِالمحافظةِعلىِح 

راِالرُِّ،ِالع ذرزوالِ ِاستئنافه.ِبطلِاالعتكافِووجبِ،جوعِللمسجدِلتكميلِاالعتكافِولوِلنسيانِأوِإكراهفإنِأخ 

ِ:(1)مكروهاتِاالعتكاف
هِللمعتك فِأنِيأك لِبف ناءالمسجدِأوِرحبتمهِال تميِزيمدتِلتوسمعته حبمةِبطملِافمإنِأكملِخم،ِي كر  رجِالف نماءِأوِالر 

ِ.منارتهالمسجدِأوِفيِصحنهِأوِفيِأنِيأكلِفيِِاعتكافه،ِوالمستحبُِّ

،ِفي نمد بِلمهِأنِ ف ين ك  لمب ٍس،ِفمإنِوي كرهِللمعتك فِأنِيعتكفِغيرِم  ملِمماِيحتماجِلمهِممنِمأكمٍلِومشمربِوم  ي حص 

ِجازِلهِأنِيخرجِلشراءِطعاٍمِونحوه،ِوالِيتجاوزِأقربِمكان ف ين ك  بطلِاعتكافه.ِ،اعتكفِغيرِم  ِوإالِ 

ِف عٍلِغيرِصالٍةِوذكٍرِوتالوٍةِللقرآن. عتك فِاشتغالهِبكل  هِللم  ِوي كر 

ِ:(2)مندوباتِاالعتكاف

كافِفيِشهرِرمضان،ِوأنِيكونِفيِالعشمرِاألواخمرِمنمه،ِألنِليلمةِالقمدرِفيمهِأرجمى،ِي ند بِأنِيكونِاالعت

كانِيعتكفِالعشمرِاألواخمرِممنِشمهرِرمضمانِحت مىِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِأن هِ»ولحديثِعائشةِرضيِهللاِعنهاِ

ِ.(3)«توف اهِهللا

رةِالمسجد؛ِألنهِأبعدِعنِالن اس. ِوي ند بِمكثهِفيِمؤخ 

الةِوقراءةِالقرآن.وي ند بِ ِاشتغالهِحالِاعتكافهِبالذ كرِوالص 

فهلمِستحبُِّوي ِ ينصرفِمنِمعتك  ِحت ىِيشهدِالعيدِمعِالمسلمين.ِنِاعتكفِالعشرِاألواخرِمنِرمضانِأالِ 

ِ:(4)للمعتك فِأمورِجائزة

ِأوِنهاٍر.ِيجوزِللمعتك فِأنِيتطي بِبأنواعِالط يبِفيِليلٍِ

نِلهِعليهاِواليةِإذاِكانِذلكِفيِمجلسهي ِوِويجوزِلهِأنِيعق دِلنفسه، جِم  ك ر ه.ِط ل،ِولمِيزو  من،ِوإالِ  ِالز 

أنِيقل ممِأظم أوِمنمدوباِ  واجباِ  وإذاِخمرجِره،ِويأخمذِممنِشماربه،ِافوجازِلهِإذاِخرجِمنِالمسجدِليغتسلِغ سالِ 

ِإذاِلمِيكنِلهِثوٌبِغيره.ِجفافهسلِثوبهِجازِلهِأنِينتظرمنِالمسجدِلي غ

 ـــــــــــــــــــ
 .745-1/743، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 1/539الشريح الكب  ل/مردعري مع ي ش يب الم و:ي  (1)
 .742-1/741، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 1/551الشريح الكب  مع ي ش يب الم و:ي  (2)
 ت مَّم رريجيِّ. (3)
 .1/740، الشريح الصغ  277-2/270، شريح خمتصري ه/ ل ل/خريشي 369-4/360الت ا واإلك/ ل ملختصري ه/ ل  (4)
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ِابِالحجِ    كت
: ِتعريفِالحج 

ِ: ة،دِالت ِي ممق ِوقيمملِب ِِوهمموِلغممةِمطلممقِالقصممد،ِ-بممالفتحِوالكسممر-الحممج  ةِبعممدِمممر  مميءِمممر  ممدِالش  ألنِِكممرار،ِأيِق ص 

ِعام، اجِيرجعونِإلىِالكعبةِكل  ج  ِأوِالعمرة.ِالح  دِالكعبةِللحج  رِاستعمالهِفيِالش رعِعلىِق ص  ِق ص  ِثم 

مة،ِوطموافِبالبيمرِسمبعا ِشرعا :ِعبادةٌِذاتِوقوفِ مفاِوالممروةِبعرفةِليلمةِعاشمرِذيِالحج  ،ِوسمعيِبمينِالص 

ِ.علىِوجهِمخصوٌ،ِبإحرامِ،سبعا ِ

كمهِودليلِمشروعيته ِ:(1)ح 

ممرِعمينٍِِفرضِ ِالحجُِّ ةِفميِالع  ِّ ِومماِزادِعلمىِذلمكِفهموِمنمدوب،ِ،ممر   ّ الكتمابِِعلمىِفرضميةِالحمجِ ِوقمدِدل 

نةِواإلجماع. ِوالسُّ

اِالكتمابِ مفقولمهِتعمالى:ِيوهللِعلمىِالن مأم  مِجُِّاسِح  منِكِ نِاسمتطاعِإليمهِسمبيال ِالبيمرِم  ِعمنِِرِفمإنِ ف م،ِوم  هللاِغنمي 

ِ(.97)آلِعمران:ِ﴾العالمين

اِاألحاديثِفكثيرة ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِ:ِقمال:ِخطبنماِرسمولِهللاِرضيِهللاِعنمهِحديثِأبيِهريرةِِمنهاِ،أم 

وا،ِفقالِرجل:ِأ ك لِ هاِالن اسِقدِفرضِهللاِأي ِ»فقال:ِ جُّ ،ِىِقالهماِثالثما ِعماٍمِيماِرسمولِهللا؟ِفسمكرِحت مِعليكمِالحجِفح 

برِولماِاستطعتمِ:ِلوِق لرِ صلىِهللاِعليهِوسلمِِفقالِرسولِهللاِ ج  ِ.(2)«نعمِلو 

اِاإلجماعِفقدِأجمعرِاأل ِ ِفيهِفهوِكافر،ِي ست،ِفمِ ةِعلىِوجوبهمِ أم  منِتابِفمإنِلممِيت مبِق ِنِجحدهِأوِشك  تمل،ِوم 

ِعلمىِالت راخمي،ِوالبوجوبهِوامتنعِمنِأدائهِفاهللِحسيبهِوالِي تعرِ ِأقرِ  حتممالِعمدمِضِلمهِبنماءِعلمىِوجموبِالحمج 

ِقِشرطِاالستطاعة.تحقُِّ

:ِالحجُِّ كنِالخامسِمنِأركانِاإلسالم،ِوقدِوردتِأحاديثِصحيحةِعنِالنبيِِفضائلِالحج  صملىِهللاِِهوِالرُّ

ِوالترغيبِفيه،ِمنها:ِعليهِوسلمِ ِفيِفضلِالحج 

ثِولممِرف مهللِفلممِي ِِجِ منِحِ »يقول:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِأنهِسمعِالن ِِرضيِهللاِعنهِحديثِأبيِهريرةِِ_1

«ه،ِرجعِكيومِولدتهِأمُِّقفسِ ي ِ
(3)

.ِ

مئلِالن ِِرضميِهللاِعنمهِ_ِِوعنِأبيِهريرة2ِ ِاألعممالِأفضمل؟ِقمال:ِِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِبميِقمال:ِس  »ِأيُّ

«مبرورِماذاِ؟ِقال:ِحجِ ِفيِسبيلِهللا،ِقيل:ِثمِ ِماذاِ؟ِقال:ِجهادٌِِباهللِورسوله،ِقيل:ِثمِ ِإيمانٌِ
(4)

.ِ

العممرةِإلمىِالعممرةِ»قمال:ِِصلىِهللاِعليهِوسملمِِأيضا:ِأنِرسولِهللاِِرضيِهللاِعنهِ_ِِوعنِأبيِهريرة4ِ

ِالمبرورِليسِلهِجزاءِإالِالجن ِ «ةكف ارةِلماِبينهما،ِوالحج 
(5)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .1/451، ال واكِّ المواين 2/307مواهب اجل/ ل  (1)
 (، كت ا احلج، س ا فن،رْيض احلّج مريَّة ) الةمري.2350  ) صح حِّ قر:   رواه م / (2)
 (، كت ا احلج، س ٌا ) فضل احلّج والةمرية.2301(، كت ا احلج، س ا فضل احلّج املربور، وم /  قر:   1359رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)
(، كتن ا اإلمين  ، سن ا س ن   كنو  اإلمين   سن   تةن   134احلنّج املنربور، وم ن/  قر:ن   (، كتن ا احلنّج، سن ا فضنل 1357رواه البخ ر) ) صنح حِّ قر:ن    (4)

  فضل األعم ل. 
 (، كت ا احلّج، س ا ) فضل احلّج والةمرية.2306(، كت ا احلج، س ا وجوا الةمرية وفض/م ، وم /  قر:   1091رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (5)
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ِعلىِالف ِ ِ(1)ورِأمِعلىِالت راخيهلِيجبِالحج 

؟ِللمالكيمةِ رِالحمج  ِفميِنفمسِالعمام،ِأمِيجموزِلمهِأنِيمؤخ  ،ِهلِيجبِعليمهِأنِيحمج  نِتوف رتِفيهِشروطِالحج  م 

ِقوالنِفيِالمسألة:

ِعلىِالفور،ِ ل:ِيجبِالحج  ِويعصيِبالت أخير،ِوهيِروايةِالعراقيينِعنِمالك،ِوهيِاألرجح.القولِاألو 

ِيجبِالحجِعلىِالت راخيِإلىِوقرِيخافِفيهِفواتهِبالت أخيرِإليه،ِوهيِروايةِالمغاربة.القولِالثاني:ِ

ِ:(2)شروطِالحجِ 

طل ةِالحجِ ي شتر  طٌِواحدِفق ِوهوِوالعمرةِصح  ِ.سلمٍِمغيرِمنِانِاإلسالم،ِفالِيصحِ شر 

اِشروطِالوجوبِف ِ:ثالثةأم 

ِبإذنِسي دهِصحِ  ية:ِفالِيجبِعلىِالعبد،ِفإنِحج  هِالحر  ِووقعِنفال .ِحجُّ

ِوم ماِجنون،ِالت كليف:ِفالِيجبِعلىِصبين ِمنهممافإنِحج  ِغيمرِالممي مزِ،ِوي حمرِ ووقمعِنف مال ِِصمح  مِعمنِالصمبي 

اِ ِالممي زِفي حرِ وعنِالمجنونِولي هما،ِأم  ِ.بإذنِولي هِمِعنِنفسهالصبي 

نِاستطاعِإليهِسبيال﴾االستطاعة:ِ ِالبيرِم  ِاالستطاعةِلقولهِتعالى:ِيوهللِعلىِالن اسِحج  )آلِِمنِشروطِالحج 

ِ(.97عمران:ِ

ةِاإلسالم.الذ هابِإلىِمك ةِألداءِمناسكِالحجِ ِولوِتكل فِغيرِالمستطيع هِعنِحج  ِحجُّ ِ،ِصح 

ِتكونِباجتماعِأمورِأربعةِوهي: ِواالستطاعةِالمطلوبةِفيِالحج 

1. ِ_ِالط ريقِالس ابلة:ِأيِالمأمونة،ِفإنِلمِيأمنِعلىِنفسهِأوِمالهِسق ِعنهِالحج 

ادِالصِ 2 ادِالموصلِإلىِمك ة:ِويقومِمقامِالز  م_ِالز  ادِم  نِكمانِيقمدرِعلمىِالمز  نِصمنعةِيتكس مبِنعةِالكافية،ِفم 

.ِ،بهاِوتوصلهِإلىِمك ة ِوجبِعليهِالحج 

منِغيرِمشق ةِعظيمة._4ِ أوِراجالِ  ِإمكانيةِالوصولِإلىِمك ةِراكباِ 

ِوإنِوِ 3 ةِالبدن:ِفالمريضِالِيجبِعليهِالحج  احلة._ِصح  ادِوالر  ِجدِالز 

ِالمرأةِِي ضافو موجودِفيِحق  ر  ح  ِالمرأةِتؤمنِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِلقولهِِزوجِيسافرِمعهاِأوِم  لُّ الِيح 

رمةتسافرِمسيرةِأنِباهللِواليومِاآلخرِ ِ.(3)«يومِوليلةِليسِمعهاِح 

ٌم،ِأوِفإن حر  مدلمِيك نِلهاِزوٌجِوالِم  ج  مفرِمعهما،ِأوِكانماِعماجزين،ِجمازِللممرأةِأنِتسمافرِِاو  وامتناعماِعمنِالس 

فقةِالمأمونةِألداء ِمعِالرُّ ِ.فريضةِالحج 

ِ:أركانِالحجِ 
نِف عل ه،ِوالِي جز ِعنهِدِ :ِكنِ الرُِّ كنوالِغيره،ِِمٌِهوِماِالبد ِم  ؛ِِوالفرضِبمعنىِالرُّ اِفيِبابِالحج  الواجبِأم 

كهِوينجبرِبالد مفهوِ لغيرِضرورة،ِوالِيفس دِالنُّسكِبت ر  مِت ركهِاختياراِ  م،ِماِيحر  اِس  كهما،ِننِأم  ِفمالِينبغميِت ر  الحمج 

لمِيلزمهِدم داِ  نِتركهاِولوِمتعم  وم 
(4)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .2/5يب الص و) ع/ى الشريح الصغ  ، وي ش 3-2/4ي ش يب الم و:ي  (1)
 .16-2/7، الشريح الكب  ل/مَّردعري مع ي ش يب الم و:ي 1/452وم  سةمه ، ال واكِّ المواين  2/300مواهب اجل/ ل  (2)
 (، كت ا اجلمةيب، س ا ) ك  ع، صيري الصَّالة.1652رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)
 .2/20انظري  الشَّريح الصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الصَّ و)  (4)
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ِالمروة.فاِوبينِالصِ ِعيوالسِ ِاإلفاضة،ِوطوافِ،والوقوفِبعرفةِ،أربعةٌِوهي:ِاإلحرامِأركانِالحجِ و

مٌِوهيِعلىِثالثةِأقسام:ِ رِبشميء،ِوهموِاإلحمرام،ِِيفوتِالحمجُِِّق س  كمهِوالِي مؤم  بفواتمه،ِِالحمجُِّوق سمٌمِيفموتِب تر 

رِبالت حللِبعمرةِوبالقضاءِفيِالعامِالقابلِوهوِالوقوفِبعرفة،ِوق سٌمِالِيفموتِالحمجُِّ بفواتمه،ِوالِيتحل ملِممنِِويؤم 

فاِوالمروةولوِرجعِإلىِبلدهِإحرامه ،ِبلِيرجعِإلىِمك ةِليأتيِبهِوهوِطوافِاإلفاضةِوالس عيِبينِالص 
(1)

.ِ

ِهذهِاألركانِفيماِ ِيأتي:وبيان 

ِاألوِ الرُِّ ِل:ِاإلحرام:كن 
ِالن ِ لهافِ وهوِلغة :ِإدخال  ر مِعليهاِبهِماِكانِحالالِ  سِفيِشيءِح 

(2).ِ

ِأوِالعمممرة،ِأوِهممماِمعمما ِ رممماتِالحممج  دِمممنِالمخممي ؛ِجممرُِّمممعِالت لبيممةِوالت ِِ،واصممطالحا :ِهمموِني ممةِالممدُّخولِفمميِح 

ِوالرِ  دِالن ِأن ِفيِالمذهبِاجح  اية؛ِهِينعقد ِبمجر  ِمنهماِواجٌبِي جبرِترك هِبالد مجرُِّلبيةِوالت ِالت ِِوأم  ِ.(3)د ِفكل 

ِالنُِّوإذاِل مِي عي ِ ممنِأعممالِِعمملٍِِدءِبمأيِ بملِالب مسكِعندِاإلحمرام؛ِانعقمدِنسمك هِم طلقما ،ِوعليمهِتعيين مهِق ِنِالمحرم 
؛ِوإذاِشكِ  أوِحج ِ ِالحج  ِأنِي غي ِِ؛اهلِنوىِعمرةِ  مرةِبعده؛ِوالِيصحُّ ،ِويأتيِبع  ِإلمىِفإن هِينويِالحج  رِني ت هِمنِحمجن

ِلممنِأحمرمِبعممرةِأنِي مدخلِ ِمفردا ،ِويجوز  ِقارنا ،ِوالِالقارن  ،ِوالِأنِيصيرِالمفرد  مرةِإلىِحجن ع مرة،ِوالِمنِع 

ِبذلكِقارنا ؛ِإذاِنوىِالق مرانِق ِ ،ِويصير  مروعِفميِعليهاِالحج  ِالن ِبملِالشُّ ِرفمض  يمةِبعمدِاإلحمرامِالط مواف،ِوالِيضمرُّ

ه هِإتمام  بالن سك؛ِويلزم 
(4).ِ

ِمممنِالممزِ «وقممر»:ِالمواقيممرِجمممعِمواقيممرِاإلحممرام ِ؛ِوهمموِالمقممدار  منِالمفممروضِألمممٍرِممما،ِواسممت عيرِالوقممر 

ِالحممجِ  محممدوٍد:ِموق مموتِشمميٍءِِقيمملِلكمملِ ِوالعمممرة؛ِوالمممراد ِمواضممع ِاإلحممرامِب هممما،ِث مممِ ِللمكممان،ِومنممهِمواقيممر 

ؤق ِ ِ.(5)روم 

ِولاحرامِميقاتان:ِميقاتِزمانيِوميقاتِمكاني.

ممماني ممةِبتمامممه،ِلكنِ ،وأشممهرِالحجِ والمرادِبممهِ:الميقمماتِالز  يبممدأِوقممرِجمموازِهممي:ِشمموالِوذوِالقعممدةِوذوِالحج 

الِمنِأوِ ِاإلحرامِبالحجِ  منِأحمرمِق بملِفجمرِيمومِالن حمرِلِليلةِعيدِالف طمر،ِويمتمد ِلف جمرِيمومِالن حمر،ِفيِشهرِشو  فم 

،ِألنِالممرُِّ ِأدركِالحمج  رفممةِفقمد  رفمةِلميال ،ِويبقممىِعليمهِِاألعظممِكنبلحظمةِوهموِب ع  اإلفاضممةِطموافِهموِالوقمموفِبع 

ا،ِوالس عي ِإلىِآخرِِوأم  ةشهرِاإلحاللِمنهِفيبدأِمنِفجرِيومِالن حرِويمتد  ذيِالحج 
(6)

.ِ

ِاإلحمرامِالميقاتِالمكاني:ِ مم؛ِفإن معِبماختالفِحمالِالمحمرِ تتنموِ المكانيمةِمواقير  ا،ِاِأوِآفاقي  ماِأنِيكمونِمكي  مهِإم 

نِيكونِخارجِالمواقيمرِالمكاني مِةِسواءِكانِمنِأهلهاِأوِال،ِواآلفاقيُِّهوِالمقيمِبمكِ ِيُِّوالمكِ  ةِلاحمرام،ِولموِهوِم 
ِ.(7)ةكانِمنِأهلِمكِ 

 ـــــــــــــــــــ
 .17-2/10، وي ش يب الصَّ و) 2/22انظري  ي ش يب الم و:ي  (1)

 .133( انظري  املصب ح املن    2ق
 .1/121، وي ش يب الةموّ)  111، وال وانني ال  مّ يب السح جيز،ّ)   2/311( انظري  مواهب اجل/ ل 3ق
 ، وم  سةمه .2/21، وي ش يب الّص و) ع/ى الّشريح الّصغ   3/37( انظري مواهب اجل/ ل 4ق
 .117( انظري  املصب ح املن    5ق

 .2/22، وي ش يب الّم و:ي ع/ى الّشريح الكب  2/10الّشريح الصَّغ  ل/مردعري  (6)
 (.1/71  ق«املو يوعيب ال  مّ يب»( انظري  7ق
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ِالمكِ أوِ ِ- زدلفمة:ِمن مىبةِأوِلمنِهوِمقيٌمِب هاِأوِألهلِمكِ ي:ِالميقاتِالمكانيِال :ِميقات  مة،ِوي نمدبِِ-أوِم  هموِمك 

قيمِبمك ةِأنِيخرجِإلىِميقاتِأهلِبلدهِالمكانيِوي حرِ  ِأنِيحرمِمنِالمسجدِالحرام،ِكماِي ندبِللم  مِمنه؛ِفمإنِللمكي 

ِ.(1)جِإليه؛ِفالِشيءِعليهِبالِخالفلمِيخرِ 

ِللعمممرةِوالق ممران: ِالمكممي  ِإحممرامِكممماِف ِِ-وميقممات  ِوالحممرمِفمميِكممل  ؛ِلوجمموبِالجمممعِبممينِالحممل  ِالحممل  ممأرض  لِع 

ِلفسادهما،ِوالِف ِبيُِّالن ِ وجهِللحل  ِوطافِوسعى؛ِأعادِطوافهِوسعي هِبعدِخر  ِللحل  ديةِعليهِ؛ِفإنِل مِيخرجِالمكي 

ِ.(2)بلِالخروجِإلىِالحلِ رهِق ِعِ قِشِ إذاِحل ِِإال ِ

ِاآلفاقيِ ثانيا :ِِ- ِبحِ ِ:ِيختلف(3)ميقات  ِاآلفاقي  دِمنهِإلىِمك ة،ِفأهلِالمدينمةِوممنِيمأتيِف ِذيِي ِفقِال ِبِاأل ِسِ ميقات 

ل ي ف مة مودانِوممنِيمأتيِعلمىِطمريقهمِميقممات همِ(4)علمىِطمريقهمِميقمات همِذ وِالح  مامِوالمغمربِوالس  ،ِوأهملِمصمرِوالش 

ف ة ح  ل م(5)الج  ،ِوأهلِنجدِومنِيأتيِعلىِطريقهمِميقمات همِ(6)،ِوأهلِاليمنِوالهندِومنِيأتيِعلىِطريقهمِميقات همِي ل م 

ن از ل ِالم  ن  ق ر 
ِعِ ِ،(7) ِ.(8)قرِ وأهلِالعراقِومنِيأتيِعلىِطريقهمِميقات همِذات 

ِعليمهِ ِبميقماتِممنِهمذهِالمواقيمرِأوِحماذاهِوجمبِعليمهِاإلحمرامِمنمه؛ِسمواءِممر  نِمر  ِم  اوكلُّ أوِأوِِب مر   بحمراِ 
نِكانِميقاتهِالجِ ،اجو ِ  م  ليفمةِفإنمهِي نمد بِلمهِأنِي حمرِ حفةِإالِ  ِبمذيِالح  ليفمةِمِممنفممر  إذاِكمانِهمذاِوالِيجمب؛ِِذيِالح 

حفممةِأوِمحاذاتهمما المممرورِبالج  حفممةِوجممبِعليممهِأنِي حممرمِمممنِذيِِالمممرور،ِفممإنِأرادِقاصممداِ  مممنِغيممرِطريممقِالج 

ليفة،ِ نِكانِمسكن هِدونِهذهِالمواقيرِوخارجِمك ة؛ِفإنِ الح   .(9)مسكنهِهوِميقات هِوم 

ِفيِتحديدِهذهِالم سلٌمِعنِابنِعب اسِِواقيرِالمكاني ةِماِرواهِالبخاريواألصل  قمال:ِوق مرِِرضيِهللاِعنمهِوم 

ِهللاِ حفة،ِوألهلِنجدِق ِِرسول  امِالج  ؛ِوقمالِرِ ألهلِالمدينةِذاِالحليفة،ِوألهلِالش  ل مم  نِالمنمازل،ِوألهملِالميمنِي ل م 

ِممنِغيمرِأهلهم ِولمنِأتىِعليهن  ِلهن  ممنِأهلمه،ِ:ِهن  ه لُّمهِ  منِكمانِدونِذلمكِفم  ِوالعممرة،ِوم  منِي ريمدِالحمج  ؛ِمم  ن 

ِ.(10)«وكذلكِحت ىِأهلِمك ةِي ه لُّونِمنها

سلٌمِعنِجابرِبنِعبدِهللاِ ِِأنِ ِرضيِهللاِعنهِوروىِم  قٍِ»قال:ِِالنبي  ر  ِأهلِالعراقِمنِذاتِع  ه لُّ ِ.(11)«م 

 ـــــــــــــــــــ
 .1/121مع ي ش يب الةموّ)  ، وك  عيب الط لب الريَّس ين3/21( انظري  مواهب اجل/ ل 1ق
 .1/121، وي ش يب الةموّ) 3/27( انظري  مواهب اجل/ ل 2ق
 .1/122، وم  سةمه ، وك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةموّ) 3/31( انظري  مواهب اجل/ ل 3ق
 ك/ .  313ني مّكيب ك/ ، وس نِّ وس  17( وهو موبٌع ع ع ) اجلنوا الغريّ  ل/ممعنيب املنّورة، س نِّ وسني احلريم املميّن 4ق
ريمننو  ال  مننح 5ق ، وهنني :ريعننيٌب ت ننع ) «راسننغ»( وهننو موبننٌع ع ننع ع/ننى  نن يل البحننري األمحننري الّشننري:ّي، و:ننم ذهبننت مة ملننِّ ومل عبننّ منننِّ إال ر ننوٌم، وصنن ر النّنن س ظي

 ك/  منم .  233الّشم ل الغريّ  ملّكيب ع/ى سيةم 
 ك/ .  73( وهو جبٌل ع ع جنوا مّكيب ع/ى سةم 6ق
 ك/  منم .  73بٌل مطلٌّ ع/ى  رض عريف ت شري:ّي مّكيب املكرّيميب مي ل :/ اًل إ  الّشم ل ع/ى سيةم ( وهو ج7ق
 .: ً ريْ بمةي ألنّ املك  ؛  بِّمسيّ ك/  منم ؛ والةريمي هو اجلبلي الّصغ ، و   73( وهو موبٌع ع ع ) الّشم ل الّشري:ّي ملّكيب ع/ى سةم 8ق
 .23-2/23، وي ش يب الّص و) 1/123 ، وي ش يب الةمو)ّ 3/37( انظري  مواهب اجل/ ل 9ق
(، كتننن ا  احلنننّج، سننن ا  موا: نننت احلّجنننيب 2/737، ق1171(، كتننن ا  احلنننّج، سننن ا  ممنننّل  هنننل الّشننن م، وم ننن/  ر:ننن   2/111ق 1313( البيخننن ر) ر:ننن   10ق

 والةمرية.
يم،لُّ  سضّ  امل2/733، ق1173( م /  ر:   11ق

    وفتح اهل ء موبع اإلهالل. (، كت ا  احلّج، س ا  موا: ت احلّجيب والةمرية؛ وامل
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ِعلىِمِ ِ- ِفيِاألحوالِالت الية:ِنِجاوزِالميقاتيجبِاإلحرام 

نِي خاطبِباإلحرامِ-أ مك ةِللن سك،ِوكانِمم  مة،ِأوِقصمدِإذاِكانِقاصداِ  ِبالميقاتِوهوِغيرِقاصدِلمك  ،ِفإنِمر 

بيِوالعبد ِلمِيجبِعليهماِاإلحرام.ِِ،مك ةِوهوِمم نِالِي خاط بِباإلحرامِكالص 

يارة،ِوكانِممِ ِ-ب مك ةِللت جارةِأوِالز  ِنِي خاطبِباإلحرام.إذاِكانِقاصداِ 

ِعادِمنِسفرهِإلىِمك ة،ِول مِيكنِمنِالمتردِ إذاِكانِمكي  ِِ-ج ِ.(1)دينِعليهااِوسافرِمسافةِالقصر،ِث م 

جموعِإلمىِالميقماتِلاحمرامِمنمه؛ِفمإنِرجمعِ ِبغيمرِإحمرام؛ِوجمبِعليمهِالرُّ نِي ريدِالن سكِالميقمات  فإنِجاوزِم 

تجماوزِالميقمات،ِفمإنِأحمرمِبعمدِتعمد يِالميقماتِلزممهِدٌم،ِسمواءِرجمعِإلمىِوأحرم؛ِفليسِعليهِدٌمِماِلمِي حر مِبعدِ

فقة؛ِفالِيلزمهِالرُِّ ِأوِالرُّ كالخائفِمنِفواتِالحج  إذاِكانِمعذوراِ  يهِجوع،ِوعليهِدٌم؛ِلتعدِ الميقاتِأوِلمِيرجع؛ِإالِ 

 .(2)الميقاتِبغيرِإحرام

ِاإلحرام أنمواع؛ِوهميِبحِ _ِِأنواع  م:ِاإلحرامِثالثةِ  ِفميِ(3)اإلفمراد ِوالقمرانِوالتمت معِ-بِأفضملي تها:س  ؛ِواألصمل 

ِعنِعائشةِرضيِهللاِعنهاِقالر:ِخرجناِمعِالن ِ ةالوداع؛ِف ِِبيِ ذلكِماِرواهِالبخاريُّ نِأهملِ ن ِمِ فيِحج  ممرة،ِِاِم  بع 

نِأهلِ ن ِومِ  ةِوعمرة،ِومِ ِاِم  نِأهلِ ن ِبحج  ِهللاِِ،ِوأهلِ بالحجِ ِاِم  منِأهملِ فأمِ ،ِبالحجِ ِرسول  ِأوِجممعِالحمجِ ِبمالحجِ ِاِم 

ِالن ِوالعمرةِل مِيحلُِّ ِ.(4)حرواِحتىِكانِيوم 

رِالعمرة؛ِألنِإذاِفرغِمنهِِ،ِث مِ وحدهِمِبالحجِ :ِوهوِأنِي حرِ :ِاإلفرادال ِأوِ  ِلهِأنِي حر مِبعمرة،ِوإنِشاءِأخ  ي سنُّ

؛ِلماِيأتي:ِاإلفرادو،ِالِق بلهِوالِبعدهِ،اإلفرادِالِيتوق فِعلىِعمرةٍِ ِأفضلِأنواعِالحج 

ِِ-أ ِالنبي  ِأن هِيختارِاألفضلِفيِحق ِِأن  حيح،ِواألصل  علىِالص  فرداِ  ِم  ِته.مِ أ ِِهِوحقِ حج 

وجِمنِاإلحرام.أن هِالِي ترخِ ِ-ب ِصِفيهِبالخر 

ِفاجتمعِفيهِأمران.ِسكِعلىِانفراده،ن ِِأن هِيأتيِبكلِ ِ-ج

ِقِعليهِأفضل.ف ِلِماِاتُِّعِ مختلفِفيه،ِوف ِأن هِم جمٌعِعليهِوغيرهِِ-د

ِالدِ تعل ِبدليلِأن هِالِي ِِ،للِفيهأن هِالِخِ ِ-ه  بِالدِ قِبهِوجوب  وبِالدِ م,ِوغيرهِي وج  ِ.(5)للعلىِالخِ ِمِدليلٌِم,ِووج 

ا ِمعا ،ِويقمن:ِثانيا :ِالق ر  ماوهوِأنِي حرمِبالعمرةِوالحج  وحج   ِ،ِبمدءاِ ولِفميِتلبيتمه:ِلب يمكِعممرةِ  بني مةِالعممرةِث مم 

،ِوذلكِجائٌزِبشرطين: ِيدخلِعليهاِالحج  ال ،ِث م  أنِي حرمِبالعمرةِأو  ورِالقرانِأيضاِ  ،ِومنِص   الحج 

ِباقيماِ ِ-1 ؛ِبلِيكمون  ِعليها؛ِفإنِأفسدها؛ِل مِي شرعِلهِقران هاِبالحج  مرةِقبلِإدخالِالحج  أنِالِيكونِقدِأفسدِالع 

ِحتممىِيقضميها؛ِ هاِبعممدِعلمىِعمرتممه,ِوالِيحمج  ،ِوعليممهِقضماؤ  ممهِبمالحج  ِإحرام  ِقبملِقضممائهاِصمح  فممإنِأحمرمِبممالحج 

هِعلىِإفسادِعمرتهِدمٌِ اإلحاللِمنه،ِويلزم 
(6).ِ

ِعلىِالعمرةِق ِِ-2 ِالحج  هِوق ِأنِيكونِإدخال  واف؛ِبلِصمالةِركعتميِالط مبلِالبدءِبطوافهاِأوِأثناءه،ِوي كرهِبعد 

ِاإلدخممالِ ممن،ِالط مموافركعتمميِبعممدِاالنتهمماءِمممنِوالِيصممحُّ ِطواف ممهِِوم  ِعلممىِالعمممرةِأثنمماءِالط مموافِأت ممم  أدخمملِالحممج 

وبا ،ِوصل ىِ مارِالس عيِإلمىِمماِبعمدِطموافِاإلفاضمةِوجوبما ِ،ِويؤخِ ركعتيِالط وافوج  ِعلمىِِ؛ِألن مهِل م  أدخملِالحمج 

 ـــــــــــــــــــ
 .113وم  سةمه ، وال وانني ال  مّ يب ال جز)    3/31( انظري  مواهب اجل/ ل 1ق
 .21-2/21، الّشريح الصغ  ل/مردعري 3/33، مواهب اجل/ ل 1/321( انظري  املةونيب 2ق
 .117، وال وانني ال  مّ يب  3/13( انظري  مواهب اجل/ ل 3ق
 .م كنمةممم)ٌ من/، /ي وف خ حلجّ ةواإل:ريانواإلفريادس حلجّ التمتّ (، كت ا  احلّج، س ا  2/111، ق1371( البخ رّ) ر:   4ق
 .1/311، وال واكِّ المواين 3/13، ومواهب اجل/ ل 313-1/313( انظري  املةونيب 5ق
 .1/111، وي ش يب الةموّ) 3/12( انظري  مواهب اجل/ ل 6ق
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ِركمٍنِالعمرةِأثناءِالط وافِانقلبِطوافِالعمرةِال ذيِهوِركنِإلىِطوافِنافلة،ِوالس عيِيجبِأ نِيقعِبعدِطواف 

دهِلزمهِدم ِ.(1)أوِواجب،ِفلوِسعىِبعدِطوافِنافلةِولمِي ع 

ِوسمعيهِ هاِفميِبعمٍض؛ِفي سمتغن ىِبطموافِالحمج  ِبعض  ِويتداخل  ِأفعالِالعمرةِفيِأفعالِالحج  وفيِالق رانِتندرج 

نِقرِ (2)قهالِ قهِعنِطوافِالع مرةِوسعيهاِوحِ لِ وحِ  ِ،ِوعلىِم  ِالهدي  علىِالمتمت ع.نِالعمرةِبالحج   قياساِ 

ِجميعِأعمالهاِويتحل ِع:ِومتثالثا:ِالت ِ ،ِوي تم  تمت ِهوِأنِي حرمِبالعمرةِفيِأشهرِالحج  بالتحلُّملِمنهما،ِويبقمىِم  لِعماِ 

،ِث مِ  ِفميِ؛ِأمِ (3)فيِنفسِالعامِي حرمِبالحجِ ِإلىِالحج  ِأحمرمِبمالحج  ،ِث مم  اِإذاِانتهىِمنِأفعالِالعممرةِقبملِأشمه رِالحمج 

تمت ِأشه ِ فردا ِرهِفيِنفسِالعام؛ِل مِيكنِم  ِم  عا ،ِوإنماِيكون 
(4). 

ِمنِتمت ِ منِالهمدي﴾ويلزم  ِم  ِفمماِاستيسمر  مرةِإلمىِالحمج  نِتمت عِبالع  ؛ِلقولهِتعالى:ِيفم  ِالهدي  ِعِبعمرتهِإلىِالحج 

ِالع مرة(190)البقرة:ِ رِمنهِفعل  نِعامه،ِفإن هِي جز ئهِهدٌيِواحدٌِِ؛ِولوِتكر  ِم  ،ِثم ِحج  ؛ِفمإنِلممِيجمدِفيِأشهرِالحج 

م ِم  صممامِثالثمةِأي ممامِفميِالحممج  امِصمامهاِأي ممصميامهاِفمميِتلمكِالمممد ةِنِوقممرِإحراممهِإلممىِيمومِعرفممة؛ِفمإنِفاتممهِهمدياِ 

إذاِرجعِإلىِبلدهأي امِسبعةصامِوِ،شريقالت ِ
(5)

.ِ

ِإالِبعدِأنِي ِوالِي حرِ  ه،ِوحِ لِ بلِالحِ قِللعمرة؛ِفإنِأحرمِق ِل ِحِ مِبالحج  ِإحرام  مِعليهِالحلقِإلمىِحمينِرِ قِلهاِصح 

،ِوعليهِهدٌيِلتأخيرِالحِ التحلُِّ بلِذلكِلزمتهِفديةٌِقِق ِل ِق؛ِفإنِحِ لِ لِمنِإحرامِالحج 
(6)

.ِ

ِعِوالقارنِماِيأتي:ِيِعلىِالمتمت ِقِالهدِ :ِي شترطِلتحقُِّعِوالقارنش روطِلزومِالهديِعلىِالمتمت ِِ-

بمكِ أنِالِيكونِالمتمت ِِ-أ قيماِ  اِالِيقصرِالمسافرِمنهاِحت ىِيجاوزهِكمهاأوِماِفيِحِ ِ،ةعِأوِالقارنِم  ؛ِلقولهِمم 

ممةِ؛ِو(190)البقممرة:ِِتعممالى:ِيذلممكِل مممنِلمممِيكممنِأهل ممهِحاضممريِالمسممجدِالحممرام﴾ عممنِمك  نقطعمماِ  ِإذاِكممانِم  المكممي 

ِعادِإليهاِل ِبعممرة،ِث ممِ خارجها،ِث م  مِاقامةِفيها،ِودخلهاِفميِأشمه رِالحمج  ِِجِ ح  ممنِعاممه،ِأوِدخلهماِقارنما ؛ِفعليمهِدم 

الهدي
(7)

. 

نِأحرمِبعمرةِوتحل ِِ-ب ِمنِعامه؛ِفم  ِإالِمنِقابل،ِأوِفاتِالمتمت معِأنِيحج  ،ِث مِل مِيحج  لِمنهاِفيِأشهرِالحج 

ِبفواتِعرفة،ِوتحل ِ هِالأوِالقار نِالحجُّ مرةِفالِيلزم  عِوالِالقرانمتُِّالت ِِهديِ ِمابع 
(8)

.ِ

نِحِ ِ،ِأوِبعضهاِولوِالس عي،أنِيفعلِأركانِالعمرةويشترطِفيِالمتمت عِِ-ج ؛ِفم  مرتمهِِلِ فيِأشهرِالحج  منِع 

عمه؛ِفليسِبمتمت ِمنِعا ِِجِ حِ ِ،ِث مِ بلِدخولِأشهرِالحجِ ق ِ
(9)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .1/111، وي ش يب الةموّ) 3/12اهب اجل/ ل ، ومو 311-1/311( انظري  املةونيب ل/  بي عبم الوه ا 1ق
 .3/12( انظري  مواهب اجل/ ل 2ق
 . 117( انظري  ال وانني ال  مّ يب  3ق
 .1/311( انظري  املةونيب 4ق
 .1/117، وي ش يب الةموّ) 117( انظري  ال وانني ال  مّ يب  5ق
 . 3/11( انظري  مواهب اجل/ ل 6ق
 .1/111، وي ش يب الةموّ) 122وال وانني ال  مّ يب  وم  سةمه ،  3/11( انظري  مواهب اجل/ ل7ق
 .3/17( انظري  مواهب اجل/ ل 8ق
 .3/13، ومواهب اجل/ ل 1/311( انظري  املةونيب 9ق



11 

ِالمتمت عِأيضا ِوِ-د ي شترطِفيِحق 
(1)

ِعودتهِبعدِالتحلُِّ:ِ ِإلىِبلده،ِأوِبلٍدِمثلهِعدم  لِمنِالعمرةِفيِأشه رِالحج 

ِعد.فيِالب ِ

ِعمدمِاشمتراطهِوفيِاشتراطِكونِالحجِ  اجح  تممرِ،ِفلموِاعوالع مرةِعنِشخصِواحٍدِخالٌفِفيِالممذهب،ِوالمر 

، ٌلِعنِنفسهِفيِأشهرِالحج  ِعنِغيرهِفيِنفسِالعامِِرج  عليهِدمِالت متعِوجبوحج 
(2)

. 

ننٌِ ِ؛ِوبيان هاِفيماِيأتي:ومندوباتولاحرامِواجباٌتِوس 

ال :ِواجباتِاإلحرام ِ:(3)أو 

موالِي ِِالت لبيمة:ِويجمبِوصممل هاِبماإلحرامأ_ منِتركهارأسما ،ِأوِفصمملِبينهماِوبممينِالفصمملِاليسميرِبينهممماِرُِّض  ؛ِفم 

ِولوِأتىِب هاِبعدِذلك.ِاإلحرامِبفاصٍلِطويٍل؛ِوجبِعليهِدمٌِ

دِالت ِ_ِب مِمنِل بسِالمخي جرُّ ج  ِالر  يمابِأنِتلمبسِمماِتشماءِممنِالث ِِلممرأةول،ِكمالقميصِوالسمراويل،ِلفميِحمق 

جالِب ِِتسترالِتنتقبِوالِتلبسِالق ف ازين،ِولهاِأنِِاترةِلبدنهاِغيرِأن هاالسِ  لِشيٍءِعليمهِممنِغيمرِدِ سِ وجههاِعنِالر 

بٍ . رٍزِوالِر  ِغ 

ومندوباتهثانيا :ِس ننِاإلحرام
(4)

:ِ

ِ.باإلحرامِمت صلٌِِلاحرامِغ سلٌِسنُِّي ِِ-أ

جلِأنِي حرِ ِ-ب ِللر  نُّ ِمِفيِإزارِورداءِونعلين.ي س 

نُِِّ-ب ركعتينِفأكثرِي س  ِمقامِذلكِإنِأحرمِبعده.ق ِبعدِالغ سلِوصالةِ  ِالفرض  ِبلِاإلحرام،ِويقوم 

مي ند بِللمحرمِإزالةِشمعثهِق بملِالغ سمل،ِكتقلميمِاألظفمار،ِوق مِ-د ِالش  ل مقِالعانمة،ِوالِارب،ِون ت مص  فِاإلبم ،ِوح 

ِيحلقِرأسه.

ِالت ِوي ند بِِ-ج مق مهبوطِوصعودِوحدو ِحماد ِوعِ ِلبيةِعندِكلِ تجديد  مِي نمد بلوات،ِوبِالص  ِالص  وتِب هماِرفمع 

ِهممِ الل ِكِي ملب ِ»ِ-صميغت ها:وِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِي ند بِاالقتصمارِعلمىِتلبيمةِرسمولِهللاِساء،ِوالن ِِدونِإسرافِإال ِ

«لك،ِالِشريكِلكعمةِلكِوالمِ الحمدِوالن ِِك؛ِإنِ يِ كِالِشريكِلكِلب ِيِ ك،ِلب ِيِ لب ِ
(5)

إذاِِفميِالحمجِ الت لبيةِِالحاجُِِّ؛ِويقطعِ 

ِيومها ما،ِوصلِإلىِعرفةِوزالرِشمس  مِوأم  منِتمركِالت ِفميِالعممرة؛ِفيقطعهماِإذاِدخملِالح  فعليمهِرم،ِوم  ملمةِ  لبيمةِج 

دمٌِ
(6)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .3/13، ومواهب اجل/ ل 1/311( انظري  املةونيب 1ق
 . 2/37، وي ش يب الصَّ و) 3/13( انظري  مواهب اجل/ ل 2ق
 .131-2/131، وممونيب ال  ِّ امل لكي ل/غريع ين 33-2/27الّشريح الّصغ  ل/مردعري ، و 111( انظري  ال وانني ال  مّ يب   3ق
 .2/33و الّشريح الّصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الصَّ و)  ، وم  سةمه ،1/121ّ) ، وك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو 111( انظري  ال وانني ال  مّ يب    4ق
  ع ولماً /بوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمي /ُّ مي عي مسةرت ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوال   :نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن سنةمري( و صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلي ذلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننك منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  رواه البخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر)ُّ ومي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن/  5ق

، كتننن ا  الّ/بننن س، 1/2213، 1111. البخننن رّ) ر:ننن   العزعنننمع/المؤالءالك/م ت،«الشنننريعك/ك،ةميبلكوامل/ك حلمموالنّ إنّ ؛ ك كالشريعك/ك/بّ لبّ ،/ب ك ك ل/ممّ لبّ »
 وو:تم . ، كت ا  احلّج، س ا الّت/ب يب وص تم 2/731، 1173س ا الّت/ب م، وم /  ر:   

 .2/33والّشريح الّصغ  ل/مَّردعري  ، وم  سةمه ،1/121ّ) ، وي ش يب الةمو 111( انظري  ال وانني ال  مّ يب    6ق
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ِ كن  ِبعرفةالر  ِ:الث اني:ِالوقوف 
إذاِِبمالمرور،ولموِِةِكانرحالِة؛ِعلىِأيِ جِ لةِالعاشرِمنِذيِالحِ ليعرفةِالحضوربعرفة:ِبالوقوفِفيِالمرادِ

،ِوهوِالوقوفِبعرفة؛ِفإنِمِ  ِبأرضِعرفة،ِونوىِبمرورهِأداءِركنِالحج  ب هاِول مِيعلمِأن هماِعرفمة،ِِرِ علمِأن هِيمر 

؛ِفالِي جزئهِالمرورِرِ أوِمِ  كنِالحج  ب هاِدونِأنِينويِأداءِر 
(1)

.ِ

ِاألعظم؛ِفمِ  ِالحج  كني ت هِباِ؛نِفاتهِفقدِفاتهِالحجِ والوقوفِبعرفةِركن  نوثبترِر  ةِألدل ةِالقاطعةِمنِالكتابِوالسُّ

ِفقمدِثبمرِأن هماِنزلمرِتمأمرِ ِ؛(199البقمرة:)ِأفيضواِمنِحيمثِأفماضِالن ماس﴾ِمِ اِالقرآنِفقولهِتعالى:ِيث ِواإلجماع:أمِ 

بالوقوفِبعرفة
(2)

.ِ

ا نِوأم  هعنِعبمدِالمرحمنِبمنِي ِِ,ِمنهاكثيرةٌِِة:ِفأحاديثالسُّ ِوغيمر  ممماِرواهِالن سمائي  ِرضميِهللاِعنمهِيِيل ِرِالمدِ عم 

ٍعِق ِ»يقول:ِِبيِ قال:ِسمعرِالن ِ م  نِأدركِعرفةِليلةِج  ِعرفة ؛ِم  «فقدِأدركِالحجِ ؛ِبلِطلوعِالفجرالحجُّ
(3)

.ِ

ا منِالوقموفِبعرفمةِعلمىِأنِ ِالعلمماءِاإلجماع:ِفقدِأجمعِوأم  ,ِوم  ِِركمٌنِممنِأركمانِالحمج  ِأحمرمِبمالحج  ِفاتمهثمم 

ِ.لقاب ِمنِحجُِّالفعليهِِالوقوفِبعرفة

اجِالخروجِإلىِ ةِبق دِ ِمن ىي ند بِللحج  همرِفميِوقتهماِالمختمار،ِكونِصالةِالظُِّدرِ رِماِي ِيومِالثامنِمنِذيِالحج 
بح،ِوبعدِطلوعِهرِوالعصرِوالمغربِوالعشاءِق صِ فيصلُّونِبهاِالظُِّ ِيبيتونِبهاِفيصلُّونِالص  ٍع،ِثم  منِغيرِجم  راِ 

ل هاِمِ هونِإلىِعرفة،ِالش مسِيتوجِ  قفِإال ِوعرفةِك  قفِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِرنة،ِلقولهِبطنِعِ ِو  و  لُّهاِم  عرفةِك 

قفِوارتفعواِعنِب طنِم حس رِوارتفعواِعنِب طنِع رنة،ِوالمزدلفة و  لُّهاِم  «ك 
(4)

. 

مممسِيممومِعرفممةِوي ِالوقمموفِبعرفممةِمممنِزوالِالش  ممة-بممدأِوقممر  ِإلممىِطلمموعِالفجممرِوي ِِ-وهمموِتاسممعِذيِالحج  متممدُّ

ادقِيومِالن حر ق مرِالوقموفِال مذيِهموِركمنِويفموتِالص  كمن،ِومنمهِمماِهموِواجمب،ِفو  ،ِوهذاِالوقوفِمنهِماِهوِر 

ِبفواتهِيبدأِ ِمماِيكفميِمنمهِالحج  مادق،ِوأقمل  مةِإلمىِطلموعِالفجمرِالص  منِغروبِالش ممسِليلمةِالعاشمرِممنِذيِالحج 

رِالطمأنينة،ِووقرِالوقوفِالواجبِال ذيِي ِ مذرنِتركهِمِلمدِ البنجبرِحضورِلحظةِبق د  يبمدأِممنِزوالِِ،ممنِغيمرِع 

ةِإلىِالغروب الشمسِيومِالتاسعِمنِذيِالحج 
(5)

.ِ

ةِالوقوف ِ:ماِيليِوي شترطِلصح 

ِجزءِمنها،ِوِ-أ رفةِفيِأي  باشرةِأرضِعرفةِأوِماِات صلِب ها؛ِفمالِيكفميِأنِيقمفِفميِمنِِالبدِ الحضورِب ع  م 

ِعليهاِبالط ائرةِمثال ِ-الهواءِ اكب.-كأنِيمر  ِ؛ِبخالفِالر 

زٍءِمنِالليلِوقوفِ-ب ةِج  مِ؛ليلةِالعاشرِمنِذيِالحج  منِل مفم  اِممنِالل يملمِيقمفِج  ِ،هوقوف مِعنمهِجمز مِي ِل مِ؛زء 

امنِقابٍل,ِِوعليهِالحجُِّ اِفواجبٌِالوقوفِن ِِوأم  ِشرِ ِهار  طغير 
(6)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .2/13، والشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الّص و) 3/71( انظري  مواهب اجل/ ل 1ق
 .2/323( انظري  اجل مع أليك م ال ريآ  ل/ ريطيب 2ق
 ، كت ا  من  ك احلّج، س ا  فريضي الو:و  سةريفيب.1/211، 3311( الّن  ئي ر:   3ق

 (، كت ا احلج، س ا املو:ف سةريفيب.46690(، كت ا احلج، س ا الو:و  سةريفيب واملزدل يب، واسح م جِّ )  ننِّ قر:   074رواه م لك ) املوطّأ قر:    (4)
 .3/72( انظري  مواهب اجل/ ل 5ق
 وم  سةمه . 2/13غ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) ، الشَّريح الص3/71( انظري  مواهب اجل/ ل 6ق
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ننٌِ ِ؛ِوبيان هاِفيماِيأتي:ومندوباتوللوقوفِواجباٌتِوس 

ِالوقوفِبعرفة- ال :ِواجبات  أو 
(1)

:ِ

لسةِبينِالس جدتين،ِقائما ،ِأوِجالسا ،ِأوِراكبا ِالط مأنينةِ-أ رِالج  ِ.؛ِأيِاالستقرارِبق د 

منِتركمهِ-ب ةِإلىِالغمروب،ِوم  فيِأرضِعرفةِمنِبعدِزوالِشمسِاليومِالت اسعِمنِذيِالحج  ِلحظةِ  الوقوف 

ذرِلزمهِدٌم. ِمنِغيرِع 

ومندوباتهثانيا :ِس ننِالوقوفِبعرفةِ-
(2):ِ

ممنُِِّ-أ والِي س  ممرة،ِوالجمممعِبممينِصممالتيِيممومِعرفممةِخطبتممانِبعممدِالممز  الظ هممرِِبمسممجدِعرفممةِويسممم ىِمسممجدِن م 

طبة، نُِِّوالعصرِجمعِتقديمِمعِاإلمامِبعدِفراغهِمنِالخ  ِِرهما،صِ ق ِِوي س  عِالصِ ِللحاجِ فإنِلمِيتسن  م  الةِمعِاإلمامِج 

حله. ِفيِر 

الق بلة.خراتِعندِجبلِالرِ الوقوفِأسفلِالصِ ي ند بِِ-ب ئا ،ِومستقبالِ  ِحمةِمتوض 

أوِعلىِالقدمين،ِوالِيجلسِِ-ج ِراكباِ  اِالن ِوالوقوف  ِالقيام.إالِلمرٍضِأوِتعب؛ِأم  ِساءِفالِي ندبِل هن 

ِمنِالت ِِ-د ِمس.عاءِحتىِغروبِالشِ عِواالبتهالِإلىِهللاِتعالى،ِوالدُِّضرُِّواإلكثار 

ِ.حمةِوالق بولةِالرِ االجتماعِمظن ِِوالوقوفِمعِسائرِالن اس؛ِألنِ ِ-ه

ِاإلفاضة ِالث الث:ِطواف  كن  ِ:الر 

ِبطوافِ ِمن مىيمرِبالمزدلفمة,ِويمأتيِب ِفميضِممنِعرفمةِوي ِبعمدِأنِي ِِيمهِالحماجُِّؤدِ اإلفاضةِالط وافِالمذيِي ِالمراد 

ِِفيرميةجِ صباحِيومِالعاشرِمنِشهرِذيِالحِ  ِي ِدِ ه ِِينحرجمرةِالعقبة،ِثم  أوِمتمت عا ،ثم  ِ،رأسمهِيحلمقهِإنِكانِقارناِ 

ِيأتيِمنِِأيضا ؛ِيارةطوافِالزِ ِسم ى؛وي ِفيطوفِبالبيرِ،إلىِمك ةِيضِ ف ِبعدِذلكِي ِِمِ ث ِ ِالحاج  ِ،فيزورِالبيمرِمن ىألن 

ِ.من ىبيرِب ِبلِيرجعِلي ِِ؛قيمِبمك ةوالِي ِ

كني ةِطوافِو نِاإلفاضةثبترِر  اِالكتاب:ِفقولهِتعمالى:ِيولِ بالكتابِوالسُّ ِفمواِبالبيمرِالعتيمق﴾وِ ط ِي ِةِواإلجماع:أم 

ِاآليةِنزلرِ؛و(29)الحج:ِ ِفيِطوافِاإلفاضة.أجمعِالعلماءِعلىِأن 

ا سملٌمِعمنِنالسُِِّوأم  ِوم  ِبعمدِمماِ:ِحاعائشمةِرضميِهللاِعنهماِقالمرة:ِفقدِروىِالب خماري  يمي  ِح  ضمرِصمفي ةِبنمر 

قالممر:ِفقلممر:ِيمماِرسممولِهللاقِإن همماِقممدِكانممرِ«.ِأحاب سممت ناِهممي؟»فقممال:ِِفذكرتِحيضممتهاِلرسممولِهللاِأفاضممر،

«ف ل ت ن ف رِ :ِ»حاضرِبعدِاإلفاضة.ِفقالِرسولِهللاِِأفاضر،ِوطافرِبالبير،ِث مِ 
(3)

.ِ

ا كني ته،ِوعدمِصحِ ِوأم  ِكه.رِ ت ِِنِ مِ ِجِ حِ ِةِ اإلجماع:ِفقدِأجمعِالعلماءِعلىِر 

مة-يبدأِوقرِطوافِاإلفاضةِمنِطلوعِفجرِيومِالن حرِِوقته: ِللحماجِ ،ِو-وهوِاليومِالعاشرِمنِشهرِذيِالحج 

ة رهِإلىِآخرِشهرِذيِالحج  ةِلزمهِدم؛ِِأنِيؤخ  ،ِِالنتهاءِأشهروالِشيءِعليه،ِفإنِطافِبعدِشهرِذيِالحج  الحمج 

نِنسيِطوافِاإلفاضة أن مهِيبقمىِم حِ،ورجعِإلىِبلدهِوم  جوعِإلىِمك ةِليأتيِبهِولوِطالرِالمد ة،ِإالِ  رمماِ لزمهِالرُّ

ةعنِالن ساءِفيِهذهِالمدِ 
(4)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .2/11، و الّشريح الّصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الص و) 3/71( انظري  مواهب اجل/ ل 1ق
 .2/11، و الّشريح الّصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الص و) 3/72( انظري  مواهب اجل/ ل 2ق
 .وسطواف لوداعو  وطمةن حل ئضس سوجي ، حلجّ ، كت س2/713، 1211  /  ر: مي ة عوم الّنحري، و ، كت ا  احلّج، س ا  الّزع ر 2/117، 1131( البيخ ر) ر:   3ق

 .2/02الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و)  (4)
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أوِمندوبا .ِرِ الط وافِشروطٌِوواجباٌتِوسنٌنِومندوبات،ِسواءِكانِِوللط واف أوِواجباِ   كناِ 

شروطِصحةِالط واف
(1)

:ِ

ترِالعورة.ِ-أ ب ثِوس  ِالط هارةِمنِالحد  ِوالخ 

ِأنِيجعلِالبيرِعنِيسارهِحالِالط واف.ِ-ب

ِالبدنِعنِالشِ ِ-ج جرِإسماعيل.خروجِكل  ِاذروانِوعنِح 

ِ.كاملةِيكونِالط وافِسبعةِأشواطأنِِ-د

ِفريقِاليسير.الت ِِرُِّضِ أنِيكونِالط وافِمتواليا ،ِوالِي ِ-ه

ِأنِيكونِالط وافِداخلِالمسجد،ِفالِي جز ِخارجه.ِ-و

ِالط واف واجبات 
(2)

:ِ

مةالمشيِ ِ-أ إنِلمِيخرجِممنِمك  معِق درتهِعلىِالمشي؛ِفعليهِاإلعادةِ  أوِمحموالِ  والِيجزيمهِِ؛ِفإنِطافِراكباِ 

ِفعليهِدمٌِخرجِمنِمك ةوِ؛ِفإنالد م د  فالِإعادةِعليه،ِوالِي لزمهِدم.ل مِيع  أوِمحموالِ  فطافِراكباِ  ِ،ِفإنِكانِعاجزاِ 

ِالط ِِ-ب ِالحِ وافِمنِالحِ ابتداء  ِإليمه؛ِأعمادهِِجرِوأت مِ جرِاألسود؛ِفإنِابتدأهِمنغيرهِألغىِماِقبل  إليه؛ِفإنِلمِي ت م 

ِفعليهِدٌم.ِهِماِدامِبمك ة؛ِوإال ِوأعادِسعيهِبعد

ركعتينِبعدِالط ِِ-ج ِ.وافصالةِ 

ومندوباتهثانيا :ِس ننِالط واف
(3)

:ِ

ِِ-أ نُّ جرِاألسودِتقبيلي س  ممِ ل ِِ،،ِفمإنِلممِيقمدرروعِفيِالط وافق بلِالشُِّالح  مف يمهِهِبيمدهِووضمعهاِعلمىِس  نِغيمرِم 

ِفميِطوافمهِ،فإنِلممِيقمد رِنِغيرِتقبيٍل،يهِمِ وٍدِويضعهِعلىِف ِعِ أوِب ِِ،تقبيل كبيمرِوي نمد بِالت ِِ،كب مرِإذاِحماذاهِواسمتمر 

جرِاألسودِأوِل ِِود،قبيلِأوِالل مسِباليدِأوِالعِ عندِالت ِ اِتقبيلِالح  ِفق .ِمندوبٌِةِاألشواطِفي ِق ِهِفيِب ِسِ مِ أم 

نُِّوِ-ب لِكنِاليمانيالرُِّاستالمِي س  ،ِنِغيرِتقبيلمِ ِبأنِيضعِيدهِالي منىِعليهِويضعهاِعلىِف يهِ؛فيِالش وطِاألو 

اكب رِإذاِحاذاه،ِِ،فإنِلمِيقد ر ِفق .ِاستالمهِبعدِالش وطِاألولِوأم  ِفمندوب 

ِمنِالدُِّي ند بِِ-ج ِساء.جالِدونِالن ِللرِ ِالكعبةنوُّ

نُِِّ-د ِمنِالدُِّوي س  معاءِبالمِ ،ِوي ند بِالدُِّعاءِبالِحدِ اإلكثار  جمرِمِمماِبمينِالحِ زِ لت مبعدِالفراغِممنِالط مواف،ِوالمِ ِلت ز 

ِاألسودِوبابِالكعبة.

ري،ِ-ه ل:ِوهوِالهرولةِفوقِالم شيِودونِالج  م  ويكونِفيِاألشواطِالث الثةِاألولىِممنِالط مواف،ِوبماقيِِالر 

مِ،األشواطِتكونِمشيا ِ ِأوِعممرة،ِفي رم  نِأحمرمِممنِالميقماتِبحمجن لِفميِطموافِالقمدوم،ِوفميِطموافِوهوِسن ةِفيم 

االعمرة،ِ ِكالت ِِوأم  ِأوِعمرةِمنِالحل  مِ ِنعيمِفإنهِيستحبُِّإنِأحرمِبحجن مِل،ِويسمتحبُِّلهِالر  م  فميِطموافِالر  لِأيضماِ 

نِطافِللقدومِفالِي ِ اِم  ملِفميِطموافِالقمدومِمِ رِ اإلفاضةِلمنِلمِيط فِللقدوم،ِوأم  م  لِفيِطوافِاإلفاضة،ِسمواءِر 

 ـــــــــــــــــــ
 .337-2/331، ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو) 31-2/33( انظري  الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و) 1ق
 .2/37، و الّشريح الّصغ  مع ي ش يب الص و) 2/33وم  سةمه ، الشريح الكب  ل/مردعري  3/17ل/حط ا ( انظري  مواهب اجل/ ل 2ق

ك نيب املغ رسنيب، وع/ نِّ املنموا مريادٌ  ل/م تحّب عننم  كثنري ع/من ء امل لك نيب، وال ُّننيب عننمه   ع/نى رتبنيب منح املننموا وامل نتحّب، وهنذا التَّ ريعنّ مشنمور عنح امل ل (3)
 ك يب ك لةمو) ) ي ش تِّ ع/ى ك  عيب الط لب الريس ين، والم و:ي ع/ى الشريح الكب  ل/مردعري، والصَّ و) ع/ى الشريح الصَّغ  ل/مَّردعري.مشى متأهوريو امل ل
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ل،ِورأوِلمِي ِ لِسِ هذاِم  م  رِطاقتهِدونِأنِيتسب بِن ِالر  لِاإلنسانِق د  حمةِيرم  جالِدونِالن ساء،ِوعندِالز  ِالر  ةِفيِحق 

اجِأوِالمعتمرين فيِإيذاءِالحج 
(1)

.ِ

كعممةِاألولممِ-و ى،ِوفمميِالثانيممةِالفاتحممةِي نممد بِفمميِركعتمميِالط مموافِقممراءةِالفاتحممةِوسممورةِالكممافرونِفمميِالر 

ِ.-عليهِالسالم–واإلخالٌ،ِوي ند بِإيقاعهماِخلفِمقامِإبراهيمِ

ةِبطوافِاإلفاضة أحكامِخاص 
(2)

:ِ

جممرةِيجبِتقديمِرميِجمرةِالعقبةِيومِالن حرِعلىِطوافِاإلفاضة،ِفإنِقد مِطوافِاإلفاضمةِعلمىِرمميِِ-أ

ِمهِدم.العقبةِلزِ 

ةِفيِشهريجبِإيقاعِطوافِاإلفاضةِِ-ب ج  ِ،ِفإنِطافِبعدهِلز مهِدم.ِذيِالح 

ِبهما.إحرامهِلتِيِ وب ِفِطوافِاإلفاضةِفيِث ِي ندبِأنِيطوِ-ب ِكونِجميعِأركانِالحج 

ل قه.ِ-ج ِوي ند بِأنِيكونِطوافِاإلفاضةِعق بِح 

نِلمِيط فِطوافِالقدوم.ِ-د لِفيِطوافِاإلفاضةِلم  م  ِوي ند بِالر 

ِبينِالرُِّ ابع:ِالس عي  ِالر  فاِوالمروةكن  ِ:الص 

مم ممالمممرادِبالس  اٍتِبعممدِقطممعِ ِ:فاِوالمممروةعيِبممينِالص  ممفاِِطممواٍفِصممحيٍح؛ِالمسممافةِبينهممماِسممبعِمممر  بالص  مبتممدئاِ 

ه.ال ِِركٌنِمنِأركانِالحجِ وهوِِبالمروة،ِما ِت ِخت ِمِ و ِتيِالِب د ِمنها،ِوالِيجز ِفيِتركهِهدٌيِوالِغير 

«تبِعليكمِالس عيهللاِكِ ِعواِفإنِ سِ ا ِ»سعىِوقال:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِواألصلِفيِذلكِأنهِ
(3)

.ِ

بعدِطوافٍِ اِأنِيكمو،ِصحيحِوالس عيِالِيكونِإالِ  إم  ِوالحاج  بمالعمرةِإلمىِالحمج  عليمهِسمعيان؛ِسمعٌيِفنِمتمت عماِ 

مهِبعمدِطموافِاإلفاضمة،ِو ماأنِيكمولعمرتهِبعدِطوافِالعمرة،ِوسعٌيِلحج  أوِقارنماِ إم  فمرداِ  ٌِيِواحمد،سمعِفعليمهنِم 
بعدِطوافِالقدوم،ِفإنِهمي قدِ  مِلممِيجمبِعليمهِطموافِالقمدومِوجوباِ  مر  ِممنِالح  وجمبِ،ِأوِكمالمك يِإذاِأحمرمِبمالحج 

دا ِ ذٍر،ِِعليهِوتركهِمتعم  رأوِلع  ِ.وجوبا ِِالس عيِبعدِطوافِاإلفاضةِأخ 

ِبدون ها؛ِ فاِوالمروةِثالثةِشروطِالِيصح  ةِالس عيِبينِالص  وهذهِالش روطِهيوي شترطِلصح 
(4)

:-ِ

ل:ِ ِكانِهذاِالط ِِ،صحيحِمهِطوافٌِأنِيتقدِ األو  ِركنا ِسواء  كطموافِالقمدوم،ِأوِواجبماِ ِكطموافِاإلفاضمة،ِواف 

ِكمانِفيمهِمكمانٍِِيبقىِم حرما ،ِوعليهِأنِيرجعِممنِأيِ و؛ِلمِي عتد ِبهِصحيحِمِطوافٍِقدُِّمنِغيرِت ِأوِنفال ؛ِفإنِسعىِ

ه.ِعىسليطوفوي ِبعد 

ِاستأنفه. ِالث اني:ِالمواالة؛ِفإنِجلسِفيِسعيهِوطالِالفصل 

نِتركِمنِالس عيِ ولوِالث الث:ِإكمالِالعددِسبعا ؛ِفم  ِبه.شيئاِ  ل مِي جز ه،ِوعليهِاإلتيان  ِذراعاِ 

نٌن؛ِوبيان هاِفيماِيأتي: فاِوالمروةِواجباٌتِوس  ِوللس عيِبينِالص 

 ـــــــــــــــــــ
 .352-2/356انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (1)
 .2/01الشَّريح الصغ  مع ي ش يب الص و)  (2)
 (. 20736(، كت ا احلج، س ا املوا: ت، و محم ) م نمه قر:   2202رواه المار:طِن )  ننِّ قر:    (3)

 .2/33، والّشريح الّصغ  مع ي ش يب الصَّ و) 317-2/317، وك  عيب الط/ب الريس ين مع ي ش يب الةمو) 3/71( انظري  مواهب اجل/ ل 4ق
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ِالس عيِ- ال :ِواجبات  أو 
(1):ِ

ِأجزأه،ِوعليهِدٌم.درالمشيِللقاِ-أ ذرِأعادِسعيهِإنِكانِقريبا ؛ِفإنِتباعدِبهِالمكان  ِ؛ِفإنِركبِمنِغيرِع 

ِ.فا؛ِفيقفِعليه،ِويمشيِإلىِالمروةِفيقفِعليهالت رتيب،ِبأنِيبدأِبالصِ ِ-ب

ِاإلفاضة.ركٍنِكِو،أأنِيكونِالس عيِبعدِطوافِواجبِكالقدومِ-ج

بِطوافِالقدومِإنِوجبِعليه،ِفإنِلمِيجبِعليهِطموافِق ِبأنِيوقعهِعِ ِ،تقديمِالس عيِعلىِالوقوفِبعرفةِ-د

بعدِطوافِاإلفاضة رِالس عيِوجوباِ  ِ.القدومِأخ 

ومندوباتهثانيا :ِس ننِالس عيِ-
(2)

:ِ

ِأ-أ نُّ بالط واف.الس عينِيكونِي س  ِمت صالِ 

ِيشربِمنِماءِزمزمِن دبا ،تقبيلِالحجرِاألسودو-ب ِ.ق بلِالخروجِللس عيوبعدِصالةِركعتيِالط وافِِ،ِثم 

يلي نِاألخضرينِللرِ و-ج لِفيِبطنِالمسيلِماِبينِالم  م  ِجال.الر 

ِعليهماِوفيِسعيه.وِ-د جال،ِوللن ساءِإنِخالِالمكان،ِوالد عاء  فاِوالمروةِللر  ِعلىِالص  ق يُّ ِالرُّ

ِالوِ-ه  تر  ب ثِوس  د  ِوالخ  منِالح  ِعورة.ي ند بِالط هارةِ 

فاِوالوقوفِعلىِو-و لى.الص  ِالمروة،ِوالجلوسِمكروهِأوِخالفِاأل و 

: ِواجباتِالحج 

ك نِتركهِلمِيفس دِنسكه،ِوي ِِواجٍبِمنِواجباتِالحجِ ِالِيجوزِتر  رهِبدم؛ِوبيانِهمذهِالواجبماتِجب ِاختيارا ،ِوم 

ِيأتي:ِافيم

ل:ِطوافِالقدومالواجب ِاألو 

نِتركهِممنِ لِشميءِيفعلمهِالحِ طوافِالقدومِواجب،ِم  مذٍرِلزممهِهمدي،ِوهموِأو  مغيمرِع  مةِج  –اجِإذاِقمدمواِمك 

فهاِهللا لِ»كماِفيِالصحيحِمنِحديثِعائشةِرضميِهللاِعنهما:ِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِاقتداءِبفعلِالن ِِ-شر  أنِأو 

مِالن بيِ أِثمِطافِصلىِهللاِعليهِوسلمِِشيءِبدأِبهِحينِق د  «أنهِتوض 
(3)

.ِ

القدومِيجبِبشروطِثالثةوطوافِ
(4)

:ِ

ِإذاِكمانِمسمكنهِخمارجِالحمرم،ِِ-1 منِالحل  أوِقارناِ  ِمفرداِ  ِأنِي حرمِبالحج  بمكمةِوخمرجِللحمل  أوِكمانِمقيمماِ 

اِالمتمت عِفيطِ،رانهق ِل ِقدوم.وفِطوافِالعمرةِوليسِعليهِطوافِالأوِخرجِإلىِميقاتِأهلِبلده،ِأم 

نِيخشىِِ-2 ِإنِهوِاشتغلِبطوافِالقدوم،ِفإنِكانِكذلكِوجمبِعليمأنِالِيكونِمراهقا؛ِوهوِم  هِفواتِالحج 

كِطوافِالقدومِإلدراكِالحجِ  مذرهمِف ِوالنُِِّالحائضِ ِ؛المراهقِ ِ،ِومثلِ تر  ِع  ساءِوالمغمىِعليمهِوالمجنمونِإذاِاسمتمر 

ِولمِيمكنهمِاإلتيانِبطوافِالقدوم.

 ـــــــــــــــــــ
 وم  سةمه . 2/33، و الّشريح الّصغ  مع ي ش يب الصَّ و) 317-2/317( انظري  ك  عيب الط/ب الريس ين مع ي ش يب الةمو) 1ق
 .11-2/13، وم  سةمه ، الشَّريح الصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الص و) 11-2/13( انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو) 2ق

(، كت ا احلج، سن ا من  ع/نزم م،نح طن   2230( كت ا احلج، س ا م،ح ط   س لب ت إذا :،ميم مكَّيب، وم /  قر:   1530رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)
 س لب ت و ةى مح الب  ء ع/ى اإليريام وترْيك التَّح/ل.

 .2/31الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و)  (4)
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ِعلىِالعمرةِبالحرمِ-4 ِعلىِالعمرةِبمالحرمِلممِيجمبِعليمهِطموافِفإنِأردفِ،ِأنِالِيكونِأردفِالحج  الحج 

ِ.لةِالمقيمِبمك ةزِ بمنِ بالحرمفهوِِجد دِني ةِالحجِ ِألن هالقدوم؛ِ

ِشمرطِممنِالش مروطِالثالثمةِ الس معيِبعمدِطموافِِوجمبِعليمهِتمأخيرلممِيجمبِعليمهِطموافِالقمدوم،ِوفإنِاختل 

مدهِ بعمدِطموافِاإلفاضمة،ِفمإنِلممِي ع  اإلفاضة،ِفإنِقد مِالس عيِعلىِطوافِاإلفاضةِبعدِطوافِن ف مٍل،ِأعمادهِوجوبماِ 

ممة،ِفممإنِتبا من،ِفعليممهِأنِي عيممدِطمموافِاإلفاضممةِويسممعىِبعممدهِممماِدامِبمك  عممدِعنهمماِفعليممهِدمِوالِيلزمممهِوطممالِالممز 

ِبمواجبٍِرُِّبأصلِالمِجوعِإلىِمك ة؛ِألن هِأتىالرُِّ ِ،ِوهموِإيقماعِالس معيِبعمدِطموافٍِينجبرِبالمدمكنِوهموِالس معي،ِوأخمل 

أوِركنٍِِواجبٍِ
(1)

.ِ

ِفةزدل ِمِ بِولزالثاني:ِالنُِّالواجب

مم مماجِإلممىِالمإذاِغربممرِالش  ممهِالحج  ممنةِتممأخيرِصممالةِمسِيممومِعرفممة،ِيتوج  ممكينةِوالوقار،والسُّ زدلفممةِوعلمميهمِالس 

ِهاِمعِصالةِالعشاء،ِعِ مِ المغربِوجِ  ِالنبي  ف ل ممِ:ِ»...ِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِففيِحديثِجابرِالطويلِفيِصفةِحج 
ف معِرسمولِهللاِِحت ىي زلِواقفاِ  ل فمه،ِود  حتىِغمابِالق مرٌ،ِوأ ردفِأسمامةِخ  فرةِقليالِ  ِغربرِالش مس،ِوذهبرِالصُّ

ن قِصلىِهللاِعليهِوسلمِ وقدِش 
(2)

مام،ِِ ر كِحت ىللقصواءِالز  و  ِرأسهاِليصيبِم  إن 
(3)

له،ِويقولِبيدهِاليمنى:ِِ ح  ر 

بِ  ال ِأيُّهاِالن اسِالس كينةِالس كينة،ِكل ماِأتىِح 
(4)

أتىِالمزدلفمة،ِفصمل ىِِحت ىتصعد،ِِحت ىبالِأرخىِلهاِقليالِ منِالحِ ِ

بهاِالمغربِوالعشاءِبأذانِواحدِوإقامتين،ِولمِي سب ح
(5)

صلىِهللاِعليهِوسلمِِ،ِثم ِاضطجعِرسولِهللاِبينهماِشيئا ِِ

ل ىِالفجرِحينِت ِِحت ى مواءِط ل عِالفجر،ِوص  ك مبِالق ص  ِر  بح،ِبأذانِوإقامة،ِثم  رِالحمرام،ِِحت مىبي نِلهِالصُّ شمع  أتمىِالم 

...«مسلِأنِتطلعِالشِ بعِق ِا،ِفدف ِد ِ سفرِجِ أ ِِحت ىلِواقفا ِزِ ،ِفلمِي ِدهحِ لهِووِ فاستقبلِالق بلة،ِفدعاهِوكب رهِوهل ِ
(6)

.ِ

اجِأن همِداخلِ ِمكمانِمنهما،حدودِمزفإذاِتحق قِالحج  مر،ِلقولمهِِدلفةِوجمبِعلميهمِالنُّمزولِفميِأي  بطمنِمحس  ِإالِ 

ممر:ِ»صمملىِهللاِعليممهِوسمملمِ قممفِوارتفعممواِعممنِب طممنِم حس  و  لُّهمماِم  «والمزدلفممةِك 
(7)

:ِصمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِ،ِوقممال

ِّ ِنحممرتِهاهنمما» ِقممف،ِووقفممرِهاهنمماوِ همماِمِ وعرفممةِكلُِِّ،ِووقفممرِهاهنمماانحرواِفمميِرحممالكمفممِنحممرهمماِمِ لُِّكِ ِىن مموم 

عٌِمِ وجِ 
(8)

«هاِموقفكلُِِّ
(9)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 .2/31، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/43دعري انظري  الشريح الكب  ل/مر  (1)
 شنّ   ) شمَّ زم مم  ل ك َّم  عح اإل رياع. (2)
ْوريك  (3)

،
 .كوامح الريُّ  لَّ يل إذا م، و ط الريَّ  ،ع/ ِّ :مام ج/ِّاكب ري ثِن الريَّ املوبع الذ) عي امل
 هو التل ال/ط ف مح الريَّمل. (4)
  ) مل عيصلو صالة ن ف/يب سني املغريا والةش ء. (5)
 .ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا احلج، س ا يجَّيب النَّيب 2212رواه م /  ) صح حِّ قر:    (6)
 ت مَّم رريجيِّ. (7)
  ) مزدل يب، ومسيو ت َج،ْة  الجتم ع الن س ف م ، و: ل  جلمع املغريا والةش ء ف م . (8)
 (، كت ا احلج، س ا م  ج ء    عريفيب كّ/م  مو:ف. 2214قر:    رواه م /  ) صح حِّ (9)
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حال،ِوصالةِالمغربِوالعشاء،ِوي كفيِالم كثِبهاِواجبِمزدلفةبالنُّزولو الر  ملِِ،ِوتناولِشيءٍِبق درِح ِ  منِأ ك 

وِش ربٍِأ
(1)

.ِ

ِ:(2)النُّزولِبمزدلفةِومندوباتِسنن
نُِِّ-1 ِالجمعِبينِصالتيِالمغربِوالعشاءِبعدِمغيبِالش فق.ي س 

أهملِمزدلفمةِفممإنهمِي ِوِ-2 مماج،ِإالِ  مرِالعشماءِلجميمعِالحج  ون؛والقاعمدة:ِأن ِت ِق ص  مِأهملِ مُّ مملِنِلِ ك  ح  مِم  مةِومِ م  ىِن ممنِمك 

رِغيرهم.ِوعرفةِومزدلفةِي تمُِّ ل ه،ِويقص  الةِفيِمح  ِالص 

البيرِللد عاءِوالث ِرِوالوقوفِبالمشعِ ِ-4 بحِمستقبالِ  ناءِعلىِهللاِحت ىِاإلسفار،ِقمالِهللاِتعمالى:ِالحرامِبعدِالصُّ

ملِالن بميِ(،190ِيفإذاِأفضتمِمنِعرفماتِفماذكرواِهللاِعنمدِالمشمعرِالحمرام﴾.ِ)البقمرة:ِ صملىِهللاِعليمهِِواقتمداءِبف ع 

مِِرضيِهللاِعنهِحديثِجابرِكماِفيِوسلمِ ط ل عِالفجمر،ِِحت ىصلىِهللاِعليهِوسلمِِثم ِاضطجعِرسولِهللاِ»المتقد 

ل ىِالفجرِحينِت ِ مواءِوص  ك مبِالق ص  ِر  بح،ِبمأذانِوإقاممة،ِثمم  رِالحمرام،ِفاسمتقبلِالق بلمة،ِِحت مىبي نِلهِالصُّ شمع  أتمىِالم 
لِواقفاِ  ده،ِفلمِي ز  ح  د ِ ِحت ىفدعاهِوكب رهِوهل لهِوو  ِ«.،ِفدف عِق بلِأنِتطلعِالش مساأ سفرِج 

ل سِللوقوفِبالمشعرِالحرام.ي ند بِالمبيرِبمزدلفة،ِواالرتحالِمنهاِبعدِصالةِِ-3 بحِبغ  ِالصُّ

ِى.ن ِوي ند بِاإلسراعِب ب ط نِم حس ر؛ِوهوِوادِبينِالمشعرِالحرامِومِ ِ-5

عفةِمنِالن ِِ-0 تقديمِالض  بيانِوي رخ صِندباِ  ن مىِونحوهمساءِوالمرضىِوالص  ،ِفمالِيبيتمونِبمزدلفمةِبعمدِإلمىِم 

رِالواجبِمنِالنُّزولتحقيقِالق دِ 
(3)

.ِ

ِيِجمرةِالعقبةِيومِالن حرمِ رِ الثالث:ِالواجب

بحِبمزدلفة،ِوِبعدِأداءِ  اجِصالةِالصُّ ن مىِق بملِلهمِبالمشعرِالحرامِإنِتيس رِِوقوفهمالحج  هونِإلمىِم  ذلك،ِيتوج 

يِجمرةِ م  ن ىِ،ِوت سم ىِالجمرةِالك برى،ِوهيِأقربِالجمارِلمالعقبةطلوعِالش مسِلر  ِالفاصلِبينِم  ك ة،ِوهيِالحد 

ن ى مهبعدِطلوعِالش مسِن مد بِلهممِِومك ة،ِفإذاِوصلواِإلىِم  بملِأنِإلمىِجممرةِالعقبمةِلرميهماِبسمبعِحصمياتِق ِِالت وجُّ

ِسكناهم ِعليهم،ِماِلمِي ن زلواِإلىِمحل  مةِالن بميِ ِهللاِعنمهِرضميِ،ِففميِحمديثِجمابرِيش ق  صملىِهللاِِفميِوصمفهِلحج 

سطىِال تميِتخمرجِعلمىِالجممرةِالكبمرى،ِ:ِ»...عليهِوسلمِ ِسلكِالط ريقِالو  كِقليال ،ِثم  حتىِأتىِب طنِم حس رِفحر 

ب ِأتىِالجمرةِال تيِعندِالشِ ِحت ى مذ فِرِممعِكملِ جرةِفرماهاِبسبعِحصيات،ِي ك  رممىِ،ِحصماةِمنهما،ِمثملِحصمىِالخ 

...«طنِالواديمنِب ِ
(4)

.ِ

ِوقرِرميِجمرةِالعقبة:

يهاِبعدِطلوعِالفجمر،ِوي نمد بِتأخيرهماِ م  يِجمرةِالعقبةِمنِطلوعِالف جرِإلىِالغروب،ِفيجوزِر  م  يمتد ِوقرِر 

ناِرسولِهللاِ ليلةِالمزدلفةِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِحت ىِتطل عِالش مس،ِلحديثِابنِعباسِرضيِهللاِعنهماِقالِ:ِق د م 

 ـــــــــــــــــــ
 .2/57انظري  الشَّريح الصغ  ل/مردعري  (1)
 .50-2/57وم  سةمه ، الشريح الصغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و)  2/307انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (2)
 .2/39الشريح الكب  ل/مَّردعري  (3)
 .ص/ى ا  ع/ ِّ و /   (، كت ا احلج، س ا يجَّيب النَّيب 2212رواه م /  ) صح حِّ قر:    (4)
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م رات ي ل مةِب ن يِعبدِالمطلبِعلىِح  أ غ 
(1)

،ِفجعلِي ل ط مح
(2)

ِالِترممواِالجممرةِحتمىِت طل معِ»أفخاذنماِويقمول:ِِ أ ب ي ن مي 

«الش مس
(3)

.ِ

يِجمرةِالعقبةِوقرِأداءِوهو:ِمنِطلوعِفجرِيومِالن حرِإلىِغروبِالش مس م  ِولر  ،ِووقمرِقضماءِوهمو:ِكمل 

ي،ِويبدأِمنِبعدِغروبِالش مسِيومِالن حرِيوٍمِمنِأي امِالرِ  ،ِيموٍمِممنِأي مامِالت شمريقِآخمرِ ِوينتهميِبغمروبِشممسِ م 

منِلممِِحينئمذٍِِآخرِيومِمنِأي امِالت شريق؛ِفمالِقضماءِووقرِفواتِوهو:ِغروبِالش مس لفمواتِوقتمه،ِفيجمبِعلمىِم 

ِجمرةِالعقبةِلفواتِوقتها م  نِرمىِفيِوقرِالقضاءِدمِير  وعلىِم 
(4)

.ِ

يِجمرةِالعقبة م  يومِالن حرِواجباتِر 
(5)

:ِ

يِفعليهِدم.ِ-1 م  ل قِعلىِالر  يِجمرةِالعقبةِعلىِالحل ق،ِفإنِقد مِالح  م  ِتقديمِر 

فعليهِدم.ِ-2 يِجمرةِالعقبةِعلىِطوافِاإلفاضة،ِوإالِ  م  ِتقديمِر 

مندوباتِرميِجمرةِالعقبةِيومِالن حر
(6)

:ِ

مي هاِحينِوصولهِلهاِبسِ ِ-1 ِيات.صِ حِ عِبِ ر 

مِ ِ-2 فوقرِالجوازِيهر  وال،ِوإالِ  ِمنِطلوعِفجرِيومِالن حر.يبدأِاِبعدِطلوعِالش مسِإلىِالز 

ميِعلىِالن حر.ِ-4 ِتقديمِالر 

ِحصاةالت كبيرِ-3 يِكل  م  ِ.معِر 

ِالحصيات،ِفالِيفصلِبينهاِبكالمِأوِغيره.ِ-5 ي  م  ِتتابعِر 

هِ-0 ِ.ويرميِبهِأنِيكسرِحجراِكبيرا ِِل ق  ِالحصياتِبنفسهِأوِغيره،ِوي كر 

ٍس.ِ-7 ميِبنج  هِالر  ِطهارةِالحصيات،ِوي كر 

ن ىِعنِيمينه.-0 الجمرةِبحيثِتكونِمك ةِعنِيسارهِوم  ِرمي هاِمنِبطنِالوادي،ِمستقبالِ 

ةِشروط يصح  العقبةِجمرةِرم 
(7)

:ِ

يِالحصياتمنِِالبدِ ِ-1 م  مجز ِالوِ ،ِفالِي ِر  رممى،ِفلموِأصمابِعِأوِالط مرح،ِوالبمد ِأنِض  تقمعِالحصماةِفميِالم 

ِبها. ِالعمودِالش اخصِبالحصاةِثم ِسقطرِخارجِالم رمىِلمِي عت د 

يِالجمارِ-2 م  ف عمةِبسبعِحصيات،ِواحدةِِر  ِممنِذلمك،ِولموِرممىِسمبعِحصمياتِد  بعدِواحدة،ِفمالِيجمز ِأقمل 

برِواحدة. س  ِواحدةِح 

 ـــــــــــــــــــ
 محييريات َجع محييري، ومحييري َج،ٌْع حلم ر.(1)
 ال/َّطح هو الضَّريا اخل  ف سب طح الكّف.(2)
 (، كت ا املن  ك، س ا التَّةج ل مح َج،ٍْع.1009رواه  سو داود )  ننِّ قر:    (3)
 .2/04، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/371ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)   انظري  (4)
 .01-2/06الشريح الصغ  ل/مردعري  (5)
 .59-2/50، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/374انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (6)
 .2/00، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/372انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (7)
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راِونحوه،ِفالِيجز ِالِتكونِالحصياتأنِِ-4 ج  ،ِأوِالنمواةِالفولمةرِبق مدِ ِكمونوالِالمعمادنِكالحديمد،ِوتِط ينح 

ا ِ،ِويجز ِالكبيرِمعِالكراهة.فالِيجز ِاليسيرِجد  

الت حلُّلِاألصغر
(1)

:ِ

مماجِالت حلُّمملِاألصممغر مميِجمممرةِالعقبممةِيتحل مملِالحج  م  ِ،فب ر  ل  ِشمميءيح  هِلهممِلهمممِكممل  مميد،ِوي كممر  الن سمماءِوالص  ِمإالِ 

الط يب
(2)

،ِفعنِعبدِ،ِ مرِالحمج  هممِأ م  ل م  ِعمرِبنِالخط ابِخطبِالن اسِبعرفة،ِوع  هللاِبنِعمرِرضيِهللاِعنهماِأن 

ن ِ»وقالِلهمِفيماِقال:ِ مِعلىِالحماجِ إذاِجئتمِم  ر  ِلهِماِح  ل  ِرمىِالجمرةِفقدِح  ن  ِِى،ِفم  الن سماءِوالط يمب،ِالِيممس  إالِ 

يباِ  «يطوفِبالبيرِحت ىأ حٌدِنساءِوالِط 
(3)

.ِ

لهديأوِالذ بحِلحرِن ِالالرابع:الواجبِ
(4)

:ِ

ي مرِماِي مذبحِالهد  مِأوِي نح  هللِتعمالى،ِوقمدِيكمونِواجبما ِِ؛أوِغنمما ِِ،أوِب قمرا ِِ،سمواءِكانمرِإبمال ِِ؛ممنِالمن ع  بماِ  ِ؛تقرُّ

يِالت متعِوالقران،ِ ٍع.،ِكِواجبِمنِواجباتِالحجِ ت رِ أوِل ِكه د  يِتطو  ِوقدِيكونِه د 

وال.وي ند بِأنِيكونِ ِالذ بحِبعدِرم يِجمرةِالعقبةِوق بلِالز 

يوهذا ن ىِالهد  المد ماءِالواجبمةِفميِِمبحمثذب حهِفيِمك ة،ِوسميأتيِبيمانِذلمكِفميِِيتعي نوجوبا ،ِوقدِِي ذبحِفيِم 

. ِالحج 

ل قِأوِالت قصير ِ:(5)الواجبِالخامس:ِالح 
يِ م  لقِأوِالت قصيرِبعدِطلوعِالفجر،ِويجبِأنِيكونِبعدِر  العقبمة،ِوي نمد بِأنِيكمونِبعمدِجممرةِيبدأِوقرِالح 

وال. ِالن حرِوق بلِالز 

ِ جال،ِلقولِالن بي  ِالر  ل قِأفضلِمنِالت قصيرِفيِحق  ل قين،ِقمالوا:ِ:ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِوالح  ح  الل همِارحمِالم 

رينِ ق ص  رينوالم  رينِياِرسولِهللا،ِقال:ِوالمقص  «ياِرسولِهللا،ِقال:ِالل همِارحمِالمحل قين،ِقالوا:ِوالمقص 
(6)

.ِ

اِالن ساءِفالواجبِفيِحق ِ منِذلك.ِرمنهِق دِ ِبأنِتجمعِش عرهاِوتق صِ ِلت قصير؛اِهنِ أم  ِاألنملةِأوِقريباِ 

ِ:بعدِطوافِاإلفاضةالت حلُّلِاألكبر

مميِجمممرةِالعقبممة،ِونحممرِ م  يبعممدِر  مماجِإالهممد  ممهِالحج  ممعرِأوِت ق صمميره،ِيتوج  ن ممى،ِوحل ممقِالش  ألداءِطمموافِِلممىِم 

ةاإلفاض
(7)

مِعليهمِباإلحرام،ِ ر  ِشيٍءِح  ِلهمِكل  ِِ،ِلحديثِابنِعمرِرضيِهللاِعنهمافإذاِطافواِحل  ةِالن بي  ِفيِحج 

 ـــــــــــــــــــ
 .2/30انظري  الشريح الكب  ل/مردعري  (1)
 .130-2/137، وممونيب ال  ِّ امل لكي ل/غريع ين 2/50انظري  الّشريح الصغ  ل/مَّردعري مع ي ش يب الصَّ و)  (2)
 (، كت ا احلج، س ا اإلف بيب.923رواه م لك ) املوطأ قر:    (3)
 .2/137امل لكي  انظري  ممونيب ال  ِّ(4) 
 .155-2/153، ممونيب ال  ِّ امل لكي 124، اإلك/ ل شريح خمتصري ه/ ل حملمم األم    552-1/551انظري  التمذعب ) اهتص ر املمونيب ل/رباذعي  (5)
(، كت ا احلج، س ا ت ض ل احل/نّ ع/نى 2400(، كت ا احلج، س ا احلْ/ّ والتَّ ص  عنم اإليالل، وم /  قر:   1051رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (6)

 الت ص  وجواز الت ص .
م الكالم ع/ ِّ ) مبحا  رك   احلّج. (7)  وهذا الّطوا  ركٌح مح  رك   احلجو، وت مَّ
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لملِممنِ:ِ»...ِصلىِهللاِعليهِوسلمِ مِمنمهِِشميءٍِثمِلممِي ح  مر  يمهِيمومِالن حمر،ِوأفماضِِحت مىح  مرِه د  مه،ِون ح  قضمىِحج 

ِمِ  ل  ِح  لِرسولِهللاِفطافِبالبير،ِثم  ثلِماِف ع  لِم  مِمنه،ِوف ع  ر  ِشيءِح  ِأهدىِوسماقِِصلىِهللاِعليهِوسلمِنِكل  ن  م 

«الهديِمنِالن اس
(1)

.ِ

مماِ ممعيِبعممدِطمموافِالقممدوم،ِوأم  ِمممنِقممد مِالس  بممالط وافِهممذاِفمميِحممق  ِفممالِيتحل مملِالت حل مملِاألكبممرِإالِ  ممع  ممنِلمممِي س  م 

والس عي
(2)

.ِ

ِ:(3)أعمالِيومِالن حر
ة،ِواألعمالِا يِجمرةِالعقبةيومِالن حرِهوِاليومِالعاشرِمنِذيِالحج  ،ِفالن حر،ِلمطلوبةِفيِهذاِاليومِهي:ِرم 

ن ىِبهذاِالت رتيب؛ِ،فطوافِاإلفاضةفالحلق،ِ ابعِفيِمك ة.لكنِالث الثةِاألولىِفيِم  ِ،ِوالر 

ممي ل مقِق بملِالر  ميِعلىِالحل قِوعلىِاإلفاضمةِواجمب،ِفمإنِح  كمِهذاِالت رتيبِمختلف؛ِفتقديمِالر  فعليمهِِلكنِح 

يِعلىِالن حمر،ِوالن حمرِعلمىِوإنِ،ِالف دية م  اِتقديمِالر  يِلزمهِدم،ِأم  م  الحل مق،ِوتقمديمِطافِطوافِاإلفاضةِق بلِالر 

ممي رِق بملِالر  ِن ح  ن  لِالحل مق،ِأوِأفماضِق بملِ،ِأوِأفماضِق بملِالن حمر،ِأوِق ب مالن حرِوالحل قِعلىِاإلفاضةِفمندوب،ِفم 

ل قِ ملِحمديثِعبمدِهللاِبمنِعمروِعلمىالن حرِوالحلق،ِأوِقد مِالح  حم  ِرضميِهللاِعنمهِالن حمر،ِفمالِشميءِعليمه،ِوهموِم 

ِرسولِهللاِ» جِ ِهللاِعليهِوسلمِصلىِِأن  ةِالوداع،ِفجعلواِيسألونه،ِفقالِر  ج  ق فِفيِح  ق بملِأنِِعرِفحلقرِ ل:ِلمِأ شِ و 

مئ لِيومئمٍذِِعرِفنحرتِ شِ أذبح،ِقال:ِاذبحِوالِحرج،ِفجاءِآخرِفقال:ِلمِأ ِ ق بلِأنِأرممي،ِقمال:ِارمِوالِحمرج،ِفمماِس 

قال:ِافعلِوالِحرجِعنِشيءٍِ رِإالِ  مِوالِأ خ  «ق د 
(4)

.ِ

ن ىالواجبِالس ادس:ِالمبيرِب أي امِالت شريقِم 
(5)

:ِ

اجِطوافِاإلفاض ن ىِللمبيرِبهاِأي امِالت شريق،ِوهيِليلةِالحاديِة،ِوجبِعليهمِالرُِّإذاِطافِالحج  جوعِإلىِم 

ر،ِقالِهللاِتعالى:ِ نِأرادِالت أخُّ ل،ِوليلةِالثالثِعشرِلم  نِأرادِالت عجُّ ةِلم  يواذكمرواِعشرِوالثانيِعشرِمنِذيِالحج 

لِفيِيومينِفالِإثمِع نِتعج  رِفالِإثمِعليهللاِفيِأي اٍمِمعدوداتِفم  نِتأخ  قى،ِواتقواِهللاِواعلمواِأن كممِنِات ِهِلمليهِوم 

ِ(.264إليهِت حش رون﴾.ِ)البقرة:ِ

ممارِالمث ال ِفميِاليمومِالث مانيِعشمر لِفعليهِأنِيرمميِالج  نِأرادِالت عجُّ والِوينصمرف؛ِبعمدِالمِوم  ِفلموِأدركمهز 

يِالجمارِبهاِالمبيرِلز مهغروبِالش مسِوهوِبمن ى م  ِ.عشرِفيِاليومِالثالثِالث ال ِلر 

ن ى نِتركِالمبيرِبم  ميِلز مهِدم.ِوم  ِليلةِفأكثرِمنِلياليِأي امِالر  ل  ِج 

بُّ لواتق ِأي امِالت شريق،ِوالت كبيرِعِ ِتعالىِاإلكثارِمنِذ كرِهللاويستح  مرِأوِ هِ منِظ ِِ؛بِالص  حِبِ لِأي امِالن حرِإلىِص 

حرمنِأي امِالن ِِرابعِيوم
(1)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 (، كت ا احلج، س ا م،ح   م البيم .1017ح حِّ قر:   رواه البخ ر) ) ص (1)
 .3/105انظري  مواهب اجل/ ل ل/حطَّ ا  (2)
، وي شن يب الةنمو) ع/نى الك  عننيب 2/01ومنن  سةنمه ، الشنريح الصنغ  ل/ننمردعري  1/470، املةونننيب ل/  بني عبنم الوهن ا 343-1/344انظنري  املموننيب الكنربى  (3)

2/375. 
اسيب عنم اجلمرية.1006   رواه البخ ر) ) صح حِّ قر: (4)  (، كت ا احلج، س ا ال يت   ع/ى المَّ
 .05-2/03، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 301، 2/370انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (5)
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يِ الجمارِالث ال ِأي امِالت شريقالواجبِالسابع:ِرم 
(2)

:ِ

ن ى ِالجمرةِالوسطى،ِثمِالجمرةِِالجمارِالث ال ِفيِم  يف،ِثم  غرى،ِوهيِقريبةِمنِمسجدِالخ  هي:ِالجمرةِالصُّ

ن ىالك برىِوت سم ىِجمرةِال ِالفاصلِبينِم  ِومك ة.ِعقبة،ِوهيِالحد 

ِيممومٍِفيرممميِالحِ  مماجِكممل  والمممنِأي ممامِالت شممريقِبعممدِِج  ِِالممز  ممغرى،ِثممم  أِبالصُّ الجمممارِالممثال ِبسممبعِحصمميات،ِي بممد 
ِالكِ  سطى،ِثم  ِيوٍم.الو  ِبرى،ِفالمجموعِإحدىِوعشرونِحصاةِلك ل 

ي ِو م  هوِال ذيِيجوزِالت أخيرِِ:ِوقرِأداء،ِووقرِقضاء،ِووقرِفوات؛ِفوقرِاألداءلهاِثالثةِأوقاتالجمارهذهِر 
والِإلىِالغِإليه،ِويمتدِ  ِيومِروبمنِالز  نِرممىِ؛ووقرِالقضاءِ،لكل  فيمهِلزممهِهوِال ذيِالِيجوزِالت أخيرِإليه،ِوم 

ق مبِكملِ  وقمرِأداء،ِلمهِلميسِِ،مماِعممداِآخمرِيمومقضماءِلمذلكِاليموم،ِِيمومٍِِدم،ِوالل يملِع  ويمتمد ِوقمرِالقضماءِإلممىِإالِ 

ابعِمنِأي امِ ِلبقي مةِِالفواتووقرِ،ِمن ىغروبِالش مسِمنِاليومِالر  ِآلخرِيموم،ِوقضماء  ميِأداء  هوِانتهاءِوقرِالر 

ابع؛ِاألي ام ِ.ويكونِبغروبِالش مسِمنِاليومِالر 

يِالجمارِالث ال  م  ةِر  شروطِصح 
(3)

:ِ

طِ يِجمرةِالعقبةِيومِالن حرِال تيِتقد مر،ِوي شتر  م  ةِر  مغرى،ِِ،تمرتيبهنِ ِأيضما ِهيِنفسِشروطِصح  أِبالصُّ في بمد 

سطى،ِِثمِ  والالو  طِدخولِالز  ِالك برى،ِوي شتر  وال.ثم  يِق بلِالز  م  ِ،ِفالِي جز ِالر 

يِالجمارِالث ال  م  مندوباتِر 
(4)

:ِ

والِق بلِصالةِالظُِِّ-1 يهاِبعدِالز  م  ِ.هري ند بِر 

غرِ-2 غرىِوالوسطى،ِفإذاِرمىِالجمرةِالصُّ عاءِوذكرِهللاِتعالىِبعدِالجمرةِالصُّ تقد مِأمامها،ِىِالوقوفِللدُّ

ا ِوجلِ فوقفِمستقبالِ  ِيرميِالجمرةِالوسطى،ِلق بلةِفيدعوِوي ثنيِعلىِهللاِعز  إي اهماو،ِثم  ِيتقد مِأمامهاِقليال ،ِجاعالِ 
الق بلةِللدُِّ عاء.عاءِوالذ كر،ِوإذاِرمىِالجمرةِالك برىِانصرفِوالِيقفِعنِيمينهِمستقبالِ  ِللدُّ

4-ِِ يِكل  م  ِحصاة.الت كبيرِمعِر 

ِالحصيات،ِفالِيفصلِبينهاِبكالمِأوِغيره.ِ-3 ي  م  ِتتابعِر 

ويرميِبه.ِ-5 هِأنِيكسرِحجراِكبيراِ  ِل ق  ِالحصياتِبنفسهِأوِغيره،ِوي كر 

ٍس.ِ-0 ميِبنج  هِالر  ِطهارةِالحصيات،ِوي كر 

ِطوافِالوداع:

مة،ِوعلميهمِأنِ اجِلاقامةِبمك  مالةِفميِالمسمجدِالحمرامِبعدِانتهاءِأي امِالت شريقِيرجعِالحج  يحرصمواِعلمىِالص 

قمال:ِِصملىِهللاِعليمهِوسملمِِ:ِأنِرسمولِهللاِرضميِهللاِعنمهِ،ِفعمنِجمابرِبمنِعبمدِهللاِألمفِصمالةِفإن هاِتعدلِمائة

المسمجدِالحمرام،ِوصمالةٌِفميِالمسمجدِالحمرامِأفضملِممنِ» صالةِفيِمسجديِأفضلِمنِألفِصالةِفيماِسمواهِإالِ 

«اهمائةِألفِصالةِفيماِسو
(5)

.ِ

 = ـــــــــــــــــــ
 .239-1/230انظري  املمونيب الكربى لإلم م م لك سح  نس، رواعيب  حنو  عح عبم الريمحح سح ال      (1)
 .2/05الشريح الصَّغ  ل/مردعري مع ي ش يب الص و)  انظري  (2)
 .09-2/00انظري  الشريح الصغ  ل/مردعري  (3)
 .2/102وم  سةمه ، وممونيب ال  ِّ امل لكي  2/377وم  سةمه ، ك  عيب الط لب الريس ين  1/345انظري  املمونيب الكربى  (4)
 .ص/ى ا  ع/ ِّ و /   م  ج ء ) فضل الصالة ) امل جم احلريام وم جم النَّيب (، كت ا إ: ميب الصالة، س ا 1362رواه اسح م جِّ )  ننِّ قر:    (5)
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همِبالبيمر،ِفعمنِابمنِعبماسِرضميِهللاِعهمدِ ِليكمونِآخمرِ ِلخروجِمنِمك ةِأنِيطوفواِبالبير؛ويند بِلهمِق بلِا

ف فِعنِالحائض»ِعنهماِقال:ِ أنهِخ  رِالن اسِأنِيكونِآخرِعهدهمِبالبير،ِإالِ  «أ م 
(1)

.ِ

ِمحظوراتِاإلحرام:

أمِأنثى،هيِاألمورِال تيِي من عِمنهاِالمحر مِبسببِ مدِِإحرامه،ِسواءِكانِذكراِ  وهذهِالمحظوراتِمنهماِمماِي فس 

ِكالجِ  مم،ِومنهمماِممماِالِي فسممدهِكل ممبسِالمخممي ِويلزمممهِفديممة،ِومنهمماِممماِهمموِحممرامِويلممزمِمنممهِالجممزاءِكِ ممماعالحممج  دِيِ ص 

ي. ِالحيوانِالب ر 

ل ممبسِالمخممي ِ-1
(2)

حممر مِالممذ كرِل ممبسِالمخممي ِمممنِالث يممابِكممالِ: مِعلممىِالم  ممراويلِيحممر  قميصِوالعمامممةِوالس 

ف ين،ِوالِتلبسِالمرأةِالن قابِوالِالق ف ازين،ِواألصملِفميِذلمكِقمولِالن بميِ لبسمواِالِت ِ:ِ»صملىِهللاِعليمهِوسملمِِوالخ 

مليسمرِلمهِن ِِأنِيكمونِأحمدٌِِإال ِِ،رانس،ِوالِالب مممائم،ِوالِالعِ راويالت،ِوالِالسِ القميص ِقطمعيلِ وِ ِينف ميلمبسِالخِ ل ِف ِِالنع 

ممممِ ِلبسمممواِشممميئا ِ،ِوالِت ِأسمممفلِممممنِالكعبمممين لمممبسِ،ِوالِت ِممممةرِ حِ نتقمممبِالممممرأةِالمِ ،ِوالِت ِسرِ والِالممموِ ِهِزعفمممرانس 

«ازينف ِالق ِ
(3)

.ِ

نِل ب سِالمخي ِفعليهِالف دية،ِ طِلزومفم  ماِإنِنمزعِالث موبِِانتفاعِالال بسِبماِي لب سهاِوش ر  ،ِأم  مرن بات قاءِب مردِأوِح 

ِفيِحينهِولمِينتفعِبهِفالِفديةِعليه.

ماتهِ-2 الجماعِومقد 
(4)

:ِِ، وجِوطءِزوجتهِفيِالحج  مِعلىِالز  ه،ِسواءِأنزلِيحر  نِوطئِزوجتهِفس دِحجُّ وم 

ِاإلفسادِإنِوقعِذلكِق بلِيومِالن حر،ِأوِيومِالن حر يِِأمِلمِي ن ز ل،ِومحل  م  جمرةِالعقبةِوق بلِطوافِاإلفاضة،ِق بلِر 

حيح،ِوعليهِالقضاء هِكالص  رِويجبِعليهِأنِي ت م ِحج  يمعِِالقابلفيِالعامِِعلىِالف و  ِزمنِالقضاء.ِالهد 

نِوطئِزوجتهِيومِالن حرِبعدِرميِجمرةِالعقبةِولوِق بلِطوافِاإلفاضة،ِأوِبعدِطموافِاإلفاضمةِولموِ اِم  أم 

مه،ِ مميِواإلفاضمةِفمالِيفسمدِحجُّ مميِوالط موافِيمومِالن حمر،ِأوِبعمدِيمومِالن حمرِولموِق بملِالر  ممي،ِأوِبعمدِالر  ق بلِالر 

ِويلزمهِه دي.

مقد ماتِالجم مِعليهِأيضاِ  منِذلكاعويحر  نِفعلِشيئاِ  مه،ِفمإنِلممِي ن مز لِفعليمهِِ،ِوم  مدِحجُّ وكانِمعمهِإنمزالِفس 

ِه دي.

لن فسهِأوِلغيرهِعقدِالن كاحِ-4
(5)

فيمهِنكماٍحِيكمونِِالِيجوزِللم حر مِأنِيعق دِالن كماحِلنفسمه،ِوالِلغيمره،ِوكملُِّ:ِ

وجة،ِفهوِنكاحِباطل،ِي فسخِق بل وج،ِأوِالز  صلىِهللاِِالدخولِوبعده،ِواألصلِفيِذلكِقولهِِالوليِم حر ما ،ِأوِالز 

«ح،ِوالِي خط بالِي نك حِالم حر م،ِوالِي نكِ :ِ»عليهِوسلمِ
(6)

.ِ

 ـــــــــــــــــــ
 (، كت ا احلج، س ا طوا  الوداع.1070رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (1)
 وم  سةمه . 2/75، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/391انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (2)
حريميب.1756رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)

ي
 (، كت ا احلج، س ا م  عينمى مح الطو ب ل/ميحرييم وامل

 .2/309وم  سةمه ، وي ش يب الةمو)  2/94انظري  الشريح الصغ  ل/مردعري  (4)
 .241-2/246انظري  الشريح الكب  ل/مردعري  (5)
حرييم.(، كت ا النك ح، س ا حت2061رواه م /  ) صح حِّ قر:    (6)

ي
 ريا نك ح امل
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استعمالِالط يبِ-3
(1)

ِالط يبِالمؤنثِِ: مِمس  نِاستعملهِفميِبدنمهِ-وهوِماِظهرِريحهِوخف يِلونه–يحر  ،ِفم 

ِمماِي ِأوِثوبهِفعليهِالف ديةِولوِأزالهِسريعا ،ِوسواءِعل قِ مِاالد هانِبكمل  ترف مهِبمهِولموِلممِبهِأوِلمِيعلق،ِوكذلكِيحر 

ير. كالز  يباِ  ِيكنِط 

إزالةِالش عثِ-5
(2)

ِالش ارب،ِوتقليمِاألظفار،ِ ،ِأسقِالرِ وحلِ ون ت فِاإلب ،ِ:ِيجتنبِالم حر مِإ ل قاءِالت فثِكقص 

يواألصلِفيِذلكِقولهِتعالى:ِيوالِتحلقواِرؤوسكمِحت ىِيبل  ِ ممنِِفممنِكمانِممنكمِمريضماِأوِبمهِأ ذ ىِمٍحل مهِالهد 

ِ(.190البقرة:).أوِنسك﴾ِصدقةٍِأوِرأسهِففديةِمنِصيامٍِ
نِقل مِظ فرهِلغيرِإماطةِاألذىِولغيرِك سِ  فنمةِممنِطعمام،ِوإنِف ِهِعِ ل معِ ٍر،ِبأنِف ِوم  أوِترفُّهما ؛ِففيمهِح  مبثماِ  لِذلمكِع 

ِشيءِعليه.ِماطةِاألذىِففيهِفدية،ِوإنِفعلهِلك سٍرِفالإل

ق ت لِالهوامِ-0
(3)

حهِمنِجسده،ِبخالفِالبرغو ِفإنهِيجوزِإلقاؤهِألنمهِ لِوط ر  مِعلىِالم حر مِق ت لِالقم  :ِيحر 
حه،ِوعليهِف ِِمنِاألرض،ِولكنِ  قمال:ِِرضميِهللاِعنمهِدية،فعنِكعبِبنِعجرةِالِيقتل ه،ِوإذاِتأذىِبالقملِجازِط ر 

ِرسولِهللاِ» يِ ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِوقفِعلي  د  مك؟ِق لمر:ِنعمم،ِي ِب ِبالح  ام  مال،ِفقمال:ِي ؤذيمكِه و  ة،ِورأسيِيتهافمرِق م 

ِنزلرِهذهِاآليةِيفمنِكانِمنكمِمريضاِأوِبهِأذِ -أوِقال:ِاحلق-قال:ِفاحلقِرأسك،ِ ىِمنِرأسه...﴾ِإلمىِ،ِقال:ِف ي 

مِثالثةِأيام،ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِبيِ آخرها،ِفقالِالن ِ ق:ِص  أوِتصد قِب ف ر 
(4)

«ركِبماِتيسِ بينِست ة،ِأوِانسِ ِ
(5)

.ِ

يدِ-7 الص 
(6)

يِ يدِالحيوانِالب مر  مِولوِعلىِغيرِالم حر م،ِص  ر  م،ِوبالح  ر  مِعلىِالم حر مِولوِفيِغيرِالح  :ِيحر 

ش ن زير،سواءِكانِممأكولِالل حممِكالحممارِالوحشمي،ِأوِغيمرِممأكولِ،ِأوِالت سبُّبِفيِاصطيادهِالمتوح  ِالل حممِكمالخ 

باحمما ، أوِم  ت مما ن سِكممالغزالِوالطُّيممور،ِوسممواءِكممانِمملوكمماِ  يِالم  ممي دِالحيمموانِالب ممر  قممالِهللاِتعممالى:ِِوكممذلكِيحممرمِص 
ِماِدِ  ي دِالب ر  مِعليكمِص  ر  ما ﴾ِ)المائدة:ِيوح  ر  ِ(.90متمِح 

اِي صاد،ِويجوزِكمذلكِصمي دِالبحمرِويجوزِللم حر مِأنِي ذبحِاإلبلِوالغنمِوالبقرِغيرِالوحشي؛ِ ألن هاِليسرِمم 

مِعليكمِصِ  ر  لكمِوللسي ارة،ِوح  ِلكمِصي دِالبحرِوطعامهِمتاعاِ  ل  مما ﴾.ِ)المائمدة:ِلقولهِتعالى:ِيأ ح  ر  ِماِد ممتمِح  يدِالب ر 

90.)ِ

ماِيجوزِق ت ل هِمنِالد واب
(7)

والكلمبِوالحي مة،ِوالعقمرب،ِِالفمأرة،كوان،ِيجوزِللم حر مِق ت لِماِيؤذيِمنِالحيمِ:

دأة،ِوالغ راب أ،ِوالِي قت ِالعقور،ِوالح  إذاِبدأتهِبماألذى،ِواألصملِفميِلِسِ ،ِسواءِبدأتهِباألذىِأوِلمِت بد  باعِالط يرِإالِ 

 ـــــــــــــــــــ
 .2/103وم  سةمه ، ممونيب ال  ِّ امل لكي  2/00، الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/396انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (1)
 .2/05، والشريح الصغ  مع ي ش يب الص و) 2/394انظري  ك  عيب الط لب الريس ين مع ي ش يب الةمو)  (2)
 .2/100، وممونيب ال  ِّ امل لكي 2/392ب الريس ين انظري  ك  عيب الط ل (3)
 ال ،ري،م  س تح الرياء وإ ك هن ، وهو ثالثيب آصع. (4)
 (، كت ا احلج، س ا :ول ا  تة    ﴿ و صم:يب﴾ وهي إطة م  تَّيب م  كني.1746رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (5)
 .107-2/100، وممونيب ال  ِّ امل لكي 2/392انظري  ك  عيب الط لب الريَّس ين مع ي ش يب الةمو)  (6)
 .2/107، ممونيب ال  ِّ امل لكي 453-1/454انظري  املةونيب ل/  بي عبم الوه ا  (7)
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نِالد وابِالِحِ :ِ»صلىِهللاِعليهِوسلمِِق ت لِالحيوانِالمؤذ يِقولهِ مراب،ِرِ خمٌسِم  :ِالغ  منِقمتلهن  مدأة،ِجِعلىِم  والح 

«والفأرة،ِوالعقرب،ِوالكلبِالعقور
(1)

.ِ

ِدماءِالحج:

يد،ِووهيِعلىِثالثةِأضر ب ي:ِالف دية،ِوجزاءِالص  ِ.الهد 

ال :ِ الف ديةأو 
(2)

لِبعضِمحظوراتِاإلحرام،ِكاستعمالِالط يبِوإلقاءِالت فث: ول مبسِالمخمي ،ِِوتكونِبسببِف ع 

ِمسكين،ِأوِذبمحِشماةثالثةِأي ام،ِأوِإطعامِست ةِمساكينِمِ :ِصيامِعلىِالت خييرِوهيِثالثةِأنواع ،ِواألصملِد ينِلكل 

ممنِصمياٍمِأوِصمدقٍةِأوِنسمك﴾.ِ)البقمرة:ِِممنِرأسمهِففديمةٌِِفمنِكانِمنكمِمريضاِأوِبمهِأذ ىفيِذلكِقولهِتعالى:ِيِ

م:ِ(190 قِبي»...،ِوفيِحديثِكعبِبنِعجرةِالمتقد  مِثالثةِأيام،ِأوِتصد قِب ف ر  ِ«.رسِ نِست ة،ِأوِانسكِبماِتي ِص 

ِوقرٍِِ-1 يام:ِصيامِثالثةِأي ام،ِويجوزِصومهاِفيِكل  يام،ِِالص  مك ةِأوِفميِغيرهماِويصومهاِفييجوزِفيهِالص 

قة.منِالب لدان ِ،ِويصومهاِإنِشاءِمتتابعةِوإنِشاءِمتفر 

ِمسمكينِِ-2 دقة:والمرادِبهاِالت صدُّقِعلىِست ةِمساكين،ِلكمل  مد انالص  منِغالمبِقموتِالبلمدِال مذيِأخرجهماِ،ِم  م 

ِي خرجهاِفيِمك ةِأوِفيِغيرهاِمنِالب لدان.فيه،ِو

طِفيهماِممنِذبحِشاةِويتصد قِبهاِعلىِالفقراء،ِيذبحهاِفيِمكةِأوِفيِغيرهاِمنِالب لدان،ِوي شترِ ي ِذبحِشاة:ِ-4

ِوالس المةِمنِ ن  طِفيِاأل ضحالس  ييةِوالعيوبِماِي شتر  ِيجوزِلصاحبِالف ديةِأنِيأكلِمنها.ِ،ِوالالهد 

يدثانيا :ِ جزاءِالص 
(3)

م،ِ مر  ِأوِفميِالح  مل  حمر م،ِسمواءِكمانِفميِالح  يِعلمىِالم  ي دِوق ت لِِالحيوانِالب مر  مِص  :ِيحر 

يد؛ِ لِذلكِوجبِعليهِجزاءِالص  نِف ع  مِعلىِغيرِالم حر م،ِفم  ر  ي دهِوق ت لهِفيِالح  مِكذلكِص  سواءِكانِالحيوانِوي حر 

يِمأكولِالل حمِأوِغيرِمأكولِالل حم،ِو فِ ِت لهِعمدا ِسواءِقالب ر  كمد  أوِاضمطراراِ  ،ِوسمواءِعِمجاعمةأوِخطأِأوِنسياناِ 

يدِ ِب بِفيه.تسالمِ أوِكانِهوِالمباشرِللص 

مِومِ واألصلِفيِذلكِقولهِتعالى:ِي ر  ي دِوأنتمِح  دياأيُّهاِال ذينِآمنواِالِتقتلواِالص  تعم  ث ملِِا ِنِقتلهِمنكمِم  فجزاءِم 

ي دلِمنكمِه د  مِيحكمِبهِذواِع  نِالن ع  لِذلمكِصميامعبال  ِالكعبةِأوِكف ارةِطِا ِماِق تلِم  مد  ل ي مذوقِوبمالِِا ِامِمسماكينِأوع 

نِعادِفينتقمِهللاِمنهِوهللاِعزيزِذوِانتق اِسلفِوم  م  ِ(.95ام﴾ِ)المائدة:ِأمرهِعفاِهللاِع 

ِوهي:حدِمنِثالثةِأشياءِعلىِالت خييرِوالجزاءِوا

مِ-1 ثمملِمممنِالممن ع  مميدِ:الم  ثمملِالص  أوِغنممما ،ِم  أوِب قممراِ  ب ممحِحيمموانِمممنِالممن عم،ِإبممالِ  رِِال ممذيِصممادهِوهمموِذ  فمميِالق ممد 

ورة رِفق ِإنِتعذ رِمماثلةِالصُّ ورة،ِأوِفيِالق د  لِففميِالن عاممةِبدنمة،ِوفميِحممارِالموحشِبقمرة،ِوفميِالغمزاِ،والصُّ

 ـــــــــــــــــــ
حرييم مح المَّواا.1736رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (1)

ي
 (، كت ا احلج، س ا م  ع، تيل امل

 .171-2/176، ممونيب ال  ِّ امل لكي 94-2/92، الشريح الصغ  ل/مردعري 436-1/449ملةونيب ل/  بي عبم الوه ا انظري  ا (2)
ومن  سةنمه ،  2/164وم  سةمه ، الشريح الصنغ  منع ي شن يب الصن و)  2/567وم  سةمه ، ك  عيب الط لب الريَّس ين مع ي ش يب الةمو)  1/431انظري  املةونيب  (3)

 وم  سةمه . 2/172وممونيب ال  ِّ امل لكي 
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م ثلِلهِمنِالن ع  يدِالِم  ِمسمكينِ،كالط يرِواألرنب،ِفالواجبِالت صدُّقِبقيمتمهِطعامما ِِ؛شاة،ِفإنِكانِالص  ،ِأوِممدِ ِلكمل 

ومِ  دِنِيومٍِِص  ِم  ِ،ِوسيأتيِبيانه.عنِكل 

يوالمماثلةِبينِ يدِالبد ِأنِيحكمِبهاِعدالنِعالمانِبماِيحكممانِبمه،ِويجتهمدانِفميِمعرفمةِالمماثلمةِِالهد  والص 

ِ مِبهِالن بي  ك  ِوأصحابه.ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِفيِغيرِماِح 

ي بال ِالكعبة﴾،ِفالبد ِأنِيوسم ىِهللاِتعالىِهذاِالجزاءِهدياِ  من  اأوِهدياِ  اِيجز ِفيِاألضحيةِس  وسمالمةِ ِكونِمم 

رِفيِمنِ كمِِمن ىالعيوب،ِويجبِأنِي ذب حِأوِي نح  كمهِح  يأوِمك ة؛ِألن هِصارِح  الهد 
(1)

.ِ

يدِطعاما:ِ-2 موطريقتمه:ِأنِي ق موِ الت صدُّقِبقيمةِالص  معِال مذيِق ت ملِفيمهِمِالص  ض  و  يدِبالط عمامِممنِغالمبِطعمامِالم 

يد،ِ مالص  افيتصد قِبهِعلىِفقراءِذلكِالموضع،ِفي عطيِم  ِمسمكين،ِفمإنِلممِيوجمدِفقمراءِفميِذلمكِِد   ممنِالط عمامِلكمل 

ضع،ِأعطاهِ و  مِبلفقراءِأقربِمكانِإليهم،الم  يِوت عتب رِالقيمةِيومِالت لف،ِفل وِق ت لِطيرا ،ِفق و  ز،ِفإنهِيعط  ي نِأ ر  صاع 

د  ا ِلثمانيةِمساكين.ِم 

ِيشتريِبهِطعا مهِبدراهم،ِثم  اما ِفإنِتعذ رِالت قويمِبالط عامِقو  ِمِ ِ،ِفي عطيِمد   ِسكين.لكل 

وم:ِ-4 ِيومما ،ِولمهِأنِعامِط ِالولهِأنِيختارِعدلِِالص  مدن ِم  ِصياما ،ِوصمفته:ِأنِيصمومِعمنِكمل  يصمومِفميِأي 

ِصاٍعِفيهِأربعةِأمداد. ِكل  ز،ِفإنهِيصومِثمانيةِأي ام،ِألن  مِبصاعينِأ ر  ِوقر،ِفلوِق ت لِطيرا ،ِفق و  ِمكان،ِوفيِأي 

ِبمالحرم،ِ ياِاخمتص  نِأخرجِفيِالجزاءِه د  فِوإنِأخمرجوالحاصل:ِم  ِِالبمدِ طعامماِ  مل  ح  ممنِاعتبمارِالقيممةِفميِم 

يامالت لف،ِ ِ.فحيثِشاءوإنِاختارِالص 

ثل ثلِفإن هِي خي رِفيهِبينِالم  يدِإنِكانِلهِم  مِوالص  أوِِمنِالن ع  ثملِلمهِفقيمتمهِطعامماِ  وم،ِوماِالِم  واإلطعامِوالص 

علىِالت خيير.عِ  ِدلِذلكِصياماِ 

يثالثا :ِ إلمىِهللاِتعمالىِ:الهد  بماِ  ِأوِالعممرةِتقرُّ مِفيِالحج  مهوِماِي ذب حِأوِي نحرِمنِالن ع  يِاِواجمبِكه مدِ ،ِوهموِإم 

ِفماِاستيسرِمنِوالق رانِالت متع نِتمت عِبالعمرةِإلىِالحج  ي،ِقالِهللاِتعالى:ِيفم  جمبِيِممامنمهِ،ِو(190البقرة:﴾)الهد 

ِأو كِواجبِفيِالحج  كِالت لبيةِرأسا ِِلت ر  ولِبالمزدلفمةأوِِالوقوفِبعرفمةِنهمارا ِأوِِوافِالقدومطوأالعمرة،ِكت ر  ِالنُّمز 

ي،ِوقدِيكونِمفسٍدِأوِغيرِمفسدِماعٍِبسببِجِ ِومنهِماِيجبأي امِالت شريق،ِِمن ىأوِالمبيرِب ِعا .تطوُِِّالهد 

ةِاله (2)ديشروطِصح 
:ِ

ةِ طِلصح  يي شت ر  ِماِيلي:ِالهد 

مِخمرجِبمهِِ-1 م،ِفإنِاشتراهِمنِالحر  ِوالحر  ،ِوإنإلمىِأنِيجمعِبهِصاحبهِبينِالحل  ِِالحمل  اشمتراهِممنِالحمل 

لِالن بيِ  ِبف ع  م،ِاقتداء  ر  ِ.صلىِهللاِعليهِوسلمِِدخلِبهِالح 

رِنهارا ابتداءِمنِطلوعِفجرِيومِالن حر،ِفالِي جز ِماِ-2 رِليال ِِأنِي نح  يِحمجِنن ح  ،ِفمإنِكمانِ؛ِهمذاِإنِكمانِه مد 

ب حِبعدِتمامِسعيِالعمرة. مرة،ِذ  يِع  ِه د 

 ـــــــــــــــــــ
 ْم).  أيت س    مِ جيب الذَّسح ) مًَن، ومِ جيب الذَّسح ) مكَّيب، عنم الكالم ع/ى اهل (1)
 .2/156، ممونيب ال  ِّ امل لكي 2/121انظري  الشريح الصَّغ  ل/مردعري  (2)
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مِ-2 ِوالس مالمةِممنِالعيموبأنِتتوف رِفيهِشروطِاألضحيةِممنِحيمثِالس  مأنِن  مذ عِممنِالض  ،ِفمالِي جمز ِإالِالج 

اِسواه. ِمم  ِوالث ني 

يس ننِومندوبات (1)الهد 
:ِ

ِتقليدِاإلبلِِ-1 ن  ن قها،ِأيِ –والبقري س  لِقالدةِبع  ع  ب ٌلِمنِنباتِاألرضِج  منُِّ-ح  –إشمعارِاإلبملِبسمنامهاِ،ِكمماِي س 
رِأنملتينِحت ىِيسيلِالد مأيِشِ  ي.وهذاِالت قليدِواإلشعارِ؛ِ-قُّهاِبسكينِفيِسنامهاِبق د  ِلي علمِأن هاِه د 

ِي ند بِأنِيقول:ِبسمِهللاِعندِإشعارها.-2

ن قِالهعلينِتعليقِن ِوي ند بِِ-4 بِ يِدِ فيِع  ٍِلِمنِنباتِاألرض.بح 

ِالجِ -أيِوضعِالث يابِعليها–وي ند بِتجليلِاإلبلِِ-3 نامِفيهاِفيظهرِاإلشعار.،ِوي ند بِشق  ِاللِليدخلِالس 

يي ند بِفيِِ-5 ِالمعمز،ِوي قمد مِالمذ كرِِفأفضلهماِكانِكثيرِالل حم،ِالهد  أنِثمم  ِالض  ِالبقرِثم  ماإلبلِثم  ِممنِك  علمىِلن

ِ،ِواألسمنِعلىِغيره.األنثى

يوي ند بِالوقوفِبِ-0 ي،ِوهمذاِفميِ-من ىأيِعرفةِوالمشعرِالحرامِو-فيِالمشاعرِِالهد  ال مذيِي مذب حِفميِِالهمد 

م.من ى ر  ِوالح  اِماِي ذب حِفيِمك ةِفالش رطِفيهِأنِيجمعِبينِالحل  ِ،ِأم 

ب حِالهِ-7 ب حِبمك ةي ند بِذ  روةِإنِذ  يِبالم  ب حِبللن حر،ِِ،ِومك ةِكلُّهاِمحلِ د  ،ِالجمرةِاألولىند بِعندِفي ِِمن ىوإنِذ 

ن حِ ِمن ى»ِ:صلىِهللاِعليهِوسلمِِنحر،ِقالِكل هاِمِ ِمن ىو رركلُّهاِم  ن ح  ِف جاجِمك ةِطريٌقِوم  «،ِوك لُّ
(2)

.ِ

بِ متىِ يِبحِالهيجبِذ  من ىد 
(3)

يِبيجبِذبحِالهِ: ِ:إذاِتوافرتِثالثةِشروطمن ىد 

يِالهِأنِيكونِ-1 ،ِوإنِكانِموجبهِنقصاِ مسوقاِ د  غيمرِال مذيِهموِفيمهِِفيِعمرةِأوِفيِحجِنفيِإحرامهِبالحج 

عا . ِأوِكانِتطو 

يِهوِأوِنائبهِأنِيقفِبالهِ-2 منِليلةِالن حرجِ بعرفةِد  ِ.زءاِ 

رِأي امِالن حر،ِ-4 ِأيِيومِالن حرِواليومانِال ذيِبعده.ِأنِي نح 

مروطِأجمزأِوقمدِخمالفِمن ىروطِالثالثةِوجبِالن حرِبهذهِالشُِّفإذاِتوافرتِ ،ِفإنِنحرِبمك ةِمعِتموافرِهمذهِالشُّ

انتفرِالشُّروطِالث الثةِأوِبعضها،ِبأنِساقهِفيِإحرامهِبالعمرة،ِأوِفاترِأي امِالن حمر،ِأوِلممِيقمفِبمهِ،ِوإنِالواجب

منِليلةِالن حرِوجبِالن حرِبمك ةِوالِي ِبعرفةِ ِغيرها.فيِجز ِجزءاِ 

 ـــــــــــــــــــ
 وم  سةمه . 2/119وم  سةمه ، والشريح الصغ  مع ي ش يب الص و)  2/03الّشريح الكب  ل/مردعري  (1)
سج.4635رواه اسح م جِّ )  ننِّ قر:    (2)  (، كت ا املن ك، س ا الذَّ
 .2/00ري انظري  الشريح الكب  ل/مردع (3)
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يامِل دينِلمِيجدِالهمالص 
(1)

نِوجبِعليهِالهِ: يفعجزِعنه،ِم  ماِلف ِد  ده،ِأوِعمدمِتمل مكِثمنمه،ِأوِلممِيجمدِممنِق مإم 

ببلده،ِ نِيسل فهِثمنهِإنِكانِموسراِ  ِوسبعةِإذاِرجعِم  نِتمت عِمن ىلزمهِصيامِثالثةِأي امِفيِالحج  ،ِلقولهِتعالى:ِيفم 

ِفماِاستيسرِمنِ يبالعمرةِإلىِالحج  ِوسبعةِإذاِرجعتم﴾ِ)البقرة:ِِالهد  نِلمِيجدِفصيامِثالثةِأي امِفيِالحج  ِ(.190فم 

،ِوي ند بِأنِتكمونِمتتابعمة،ِِاألي امِالث الثةويبدأِوقرِصيامِ هِتأخيرهماِألي مامِمنِحينِإحرامهِبالحج  ِمن مىوي كمر 

ذٍر،ِ الثالثمةِبعمدِيمومِالن حمر،ِوإنِصمامِبعضمهاِق بملِيمومِِمن مىأي مامِِها،ِصماممن مىامِأي ِفإنِفاتهِصومهاِق بلِبغيرِع 

ل رهماِعمنِأي مامِمن ىهاِبعدِيومِالن حرِأي امِالن حر،ِكم  مصمامهاِمتمىِشماء،ِوِ ِمن مى،ِفمإنِأخ  مبعةِأوِال؛ِوهمذال ِص  ِهاِبالس 

يإنِتقد مِموجبِِهالث الثةِمحلُِِّالت فصيلِفيِصيامِاألي ام علىِالوقموفِبعرفمة،ِكتمتُّمٍعِوق مراٍنِوتعمد يِالميقماتِِالهد 

كِالنُّمزولِبالمزدلفمة،ِأوِرِ  رِالموجبِلله مديِعمنِالوقموفِبعرفمة،ِكت مر  اِإنِتأخ  ميِالجممار،ِصمامِبغيرِإحرام،ِأم  م 

ِ.الث الثةِمن ىالث الثةِاألي امِمتىِشاءِبعدِأي امِ

نِفراغهِمنِصيامِثالثةِأي اموبعد من ى،ِيصومِسبعةِأي امِإذاِرجعِم 
(2)

تعالى:ِيوسبعةِإذاِرجعتم﴾ِأيِِلقولهِ،

ِبعدِأي امها،ِسواءِرجعِلمك ةِأوِلغيرها.ِمن ىمنِ

نِأيسرِق ِ ومِلزمهِوم  يبلِالش روعِفيِالص  لِِأوِ،أوِالثمانيِ،صيامِاليمومِالثالمثِإتمامبلِ،ِوإنِأيسرِق ِالهد  األو 

ي،ِن د بِلهِالرُِّ جوعجوعِلله د  يِوإنِأكملِصيامِاألي مامِالث الثمةِلممِيطالمبِبمالرُّ ،ِوسمق ِعنمهِلله مد  ،ِفمإنِرجمعِصمح 

صيامِاألي امِالس بعة
(3)

.ِ

ِالثالثة:ِ يبيانِماِيجوزِاألكلِمنهِوماِالِيجوزِمنِدماءِالحج  يدِالهد  ِ:والف ديةِوجزاءِالص 

ِوهيِعلىِأربعةِأقسام:

 ـــــــــــــــــــ
، والشننريح الصننغ  مننع ي شنن يب الصنن و) 564-2/562، وك  عننيب الط لننب الريسنن ين مننع ي شنن يب الةننمو) 577-1/570انظننري  التمننذعب ) اهتصنن ر املمونننيب  (1)

2/124-125. 
ًَن عصنوم  نبةيب  عّن م مبنًَن سةنم فرياغنِّ منح الريَّمني، وم،نح  املرياد س لريُّجوع مح مًَن؛ االنتم ء مح ر،ْمني اجليمن ر  عَّن م منًَن،  و ال نريا  منح  فةن ل احلنّج، فمنح كن   م  من ً مبن (2)

 َِّ ننيب وهننذا هننو مشننمور املننذهب، و: ننل ال عصننومم  ينن ننيب، والفنن :ي لننِّ    عصننومم  إذا رجننع إ  مكَّ ننيب عصننومم  إذا رجننع إ  مكَّ  عريجننع إ  وطنننِّ، كنن   م  منن ً مبكَّ
 وعينما لِّ صومم  إذا رجع إ  وطنِّ هريوج ً مح اخلال .

 .2/125الشريح الصغ  مع ي ش يب الص و)  انظري  (3)
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م صلى رّب القِسط األول:  منه م لقا: األكإ الُْديما يحر 

يِ-1 ل هِأمِلمِيبل  ِالهد ين،ِسواءِعي نهمِأمِلمِي عي نهم،ِوسواءِبل ِالمعي نِال ذيِنذرهِللمساكيِالهد  مح 
(1)

.ِ

عِال ذيِنواهِللمساكين،ِسواءِعي نِالمساكينِأمِلمِيعي نهم،ِوسواءِبل ِِ-2 يِالت طو  يه د  ل هِأمِلمِيبل .ِالهد  ح  ِم 

ب حرِبمك ةِأوِغيرها.إزالةِاألذى،ِإذاِلمِينوِبهاِالههِأوِف ديةِالت رفُِِّ-4 ِدي،ِسواءِذ 

،ِوجوازهِق بله ل  ح  مِاألكلِمنهِبعدِبلوغِالم  ِ:الق سمِالثاني:ِماِيحر 

اهِللمساكين،ِكأنِيقمول:ِهللِعِ ِ؛الن ذرِال ذيِلمِي عي نِ-1 وسم  رِبدنمةِللمسماكين،ِأوِنمواهِِيِ ل مبأنِكانِمضموناِ  ن مذ 

ِلهم.

ثلِمنِالن عمِوذبحه.ِ-2 يد،ِفيماِإذاِاختارِالم  ِجزاءِالص 

يسمكِونموىِبمهِ،ِفإذاِاختمارِالنُِّالهد يوىِبهاِهِأوِاألذىِإذاِنف ديةِالت رفُِِّ-4 ِىمن م،ِتعمي نِعليمهِأنِيذبحمهِبالهمد 

ِروطِأوِبعضها.شروطه،ِأوِبمك ةِعندِف ق دِالشُِّب

،ِوجوازهِبعده ل  ِ:القسمِالثالث:ِماِيحرمِاألكلِمنهِق بلِبلوغِالمح 

لِللمساكين.ِ-1 ِه ديِالت طوعِال ذيِلمِي جع 

لِللمساكين.ِ-2 ِالن ذرِالمعي نِال ذيِلمِي جع 

ابع: ِ:ماِيجوزِاألكلِمنهِمطلقا ِِالق سمِالر 

يويجوزِاألكلِمنِ ِوبعمده،ِالهد  مل  اِسوىِاألقسامِالث الثةِمطلقا ،ِق بلِبلموغِالمح  يِوجمبِفميِِوهموِكملُِِّمم  ه مد 

ِأوِعمرة،ِكهديِالت متعِوالق ران،ِو ِكطوافِالق ِِالهد يحجن كِواجبِمنِواجباتِالحج  يِالن ذرِوم،ِوه دِ دالمتعل قِبتر 

ِالمضمونِلغيرِالمساكين.

(2)الحجِ الن يابةِفيِ
:ِ

ِالن يابةِِالمعتمدِفيِالمذهبِعدمِجواز أوِمريضا ،ِكانرِالن يابمةِفيِالحج  ِمطلقا ،ِسواءِكانِصحيحاِ  عنِالحي 

عا .فيِالفرضِأوِالن ِ ِفل،ِوالِفرقِبينِأنِتكونِالن يابةِبأجرةِأوِتطو 

ِالصمحيحالن يابمةِِجموازوذهبِبعضِالمالكيةِإلمىِ ِالن فملِعمنِالحمي  ِ،ِفميِحمج  والن يابمةِعمنِالعماجزِسمواءِحمج 

ِسواءِكانِ ِالفريضةِأمِال،ِوجوازِاالعتمارِعنِالمي رِأوِالحي  ِعنِالمي رِسواءِحج  الفريضةِأمِال،ِوجوازِالحج 

رِاألربعة.عاجزاِأمِال،ِمعِا و  ِلكراهةِفيِهذهِالصُّ

 ـــــــــــــــــــ
م س  نِّ، فإ  ع،ط،ب ذحبِّ :،ب (1)  ل س/و  احمليّل.إذا س/غ اهلْم) احملّل فإنَِّّ عيذس،ح مبًَن سشريوطِّ،  و مبكَّيب عنم فن،ْ مي الشُّريوط  و سةضم  كم  ت مَّ
، الّشننريح الصننغ  ل/ننمردعري مننع ي شنن يب 4/470، ي شنن يب الم ننو:ي ع/ننى الشننريح الكبنن  2/17ومنن  سةننمه ، الشننريح الكبنن  ل/ننمردعري  3/4انظننري  مواهننب اجل/ ننل  (2)

 وم  سةمه . 2/96وم  سةمه ، ممونيب ال  ِّ امل لكي  2/13الص و) 
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نِ ِعنهِن ِفيِحالِمرضهِصىِأ وِ وم  وإنِكانمرِمكروهمةِعلمىِالمشمهور؛ِِ،منِث لمثِمالمهِةتِالوصي ِف ذِ أنِي حج 

ممةِاإلسممالملوجمموبِتن ِحج  تهِوقممدِحممج  ممنِأوصممىِفمميِحممالِصممح  ن ف ممذتِِفيممذِالوصممي ةِوإنِتعل قممرِبمكممروه،ِوكممذلكِم 

ِعنهِفإن هِالِت نف ذِوصي ته.ِ ةِاإلسالم،ِوأوصىِأنِي حج  ِحج  اِالصحيحِال ذيِلمِيحج  ِالوصيةِمنِث لثِماله،ِأم 

ِصرةِفيِبابِالحجالمسائلِالمعا

ا،ِمنِاألمورِالمستجد ةِفيِعصرناِ وجمو   اِوبحمراِ  مةِبمر   اجِيسمافرونِإلمىِمك  رِوسائلِالن قل،ِفأصبحِالحج  تطو 

،ِونممتجِعنممهِازدحممامٌِِمممماِأد ىِإلممىِارتفمماعِعممددِالوافممدين فيِتلممكِالبقمماعِإلممىِبيممرِهللاِالحممرامِألداءِمناسممكِالحممج 

اج،ِفيلحالمقد سة منِمقاصمدِالش مريعةِِوإنِ ألمرِإلىِحدو ِوفياتِبينهم،ِقدِيصلِا،وأثناءِأداءِن سكهمِمشق ةِقالحج 
ٍجِولكمنِيريمدِلي طه مركمِكماِعِالحرجِعنِالمكل فِاإلسالميةِرفِ  مر  قالِهللاِتعالى:ِيماِيريمدِهللاِليجعملِعلميكمِممنِح 

ِنعمتممهِعلمميكمِلعلكمممِتشممكرون﴾.ِ) ينِمممنِحممرج﴾.ِ)الحممج:ِِ:ِيوممماِجعممل(،ِوقولممه0المائممدة:ول ي ممت م  علمميكمِفمميِالممد 

ِ(.105ييريدِهللاِبكمِاليسرِوالِيريدِبكمِالعسر﴾.ِ)البقرة:ِوقوله:ِ(.70

ممرعي،ِأعممادِالعلممماءِالمعاصممرونِالن ظممرِوالبحممثِفمميِبعممضِالمسممائلِالفقهيممةِ مممنِهممذاِالمقصممدِالش  وانطالقمماِ 

لتغيُّ ِال تيِوردتِفيِكتبِالفقه؛ِنظراِ  رِالظ مروفِفميِعصمرنا،ِكمسمألةِالمبيمرِبمزدلفمةِأي مامِالمتعل قةِبكتابِالحج 

؛ِِلضيقِالمكانِبمن ى،ِالت شريق دةِفميِالحمج  ِكمالط وافِحمولِالبيمرِفميِالط مابقِالعلمويكماِبحثواِالمسائلِالمسمتج 

فيِشارعِالجمراتِلتيسيرِِةبقِعلويطواِإحدا للمسجدِالحرامِوسطحه،ِوالس عيِفوقِسقفِالمسعىِوسطحه،ِو

ماجِال تميِقمدِت ِِرمي علمىِأرواحِالحج  غ ِوحفاظماِ  للض  زهمقِبسمببِالت مدافعِالجمارِمنِاألسفلِومنِاألعلى؛ِتخفيفاِ 

ِعندِالجمار.

أن هِجرىِالعملِعلىِأكثرهاِاالوهذهِالمسائلِالمعاصرةِوإنِلمِيحصلِ لمرأيِت فاقِعلىِجوازها،ِإالِ  اعتباراِ 

ِأغلبيةِعلماءِالعصر،ِفمنِتلكِالمسائل:

أن مهِعنمدِاالقتمرابِممنِالمسمعىِوافِحولِالبيرِفيِالط ابقِالعلويِللمسجدِالحرامِوسطحالط ِجوازِ-1 ه،ِإالِ 

ا،ِ بجزءِمنِالط وافِداخلِالمسعى،ِوقدِيضيقِالمكانِجد   ِإلىِالمسعىِلكانِآتياِ  بعمضِذلكِأجازِولوِدخلِالحاج 

حامِالش ديد.ِالعلماء ِعندِوجودِالمشق ةِوالز 

ممممعيِفمممموقِسممممقفِالمسممممعىِوعلممممىِسممممطحه،ِجممممواِ-2 را ِزِالس  خ  فمممميِموسمممممِحممممجِعممممامِِوقممممدِأ حممممد  ِمممممؤ 

ممنِجانبيهمماِبمأكثرِممماِِ؛توسعةالمسعىمنالجهةالش رقيةه1320 ضاِ  فاِوالمروةِيمتدانِعر  ب ليِالص  ِج  بناءِعلىِأن 

جِ فاِوالمروةِفيِالت وسعةِالجديدةِلمِيخر  هماِعليهِفيِالوقرِالحاضرِحت ىِبعدِتوسعةِالمسعى،ِفالس اعيِبينِالص 

ضية. ِعنِحدودهماِالعر 

نِعجزِعنِالمبيرِ-4 بمن مى؛ِمبيمرالِهسق ِعنمبمن ىِلياليِالت شريقِم  ِمكانماِ  مي قهاِعمنِ؛كمأنِالِيجمدِالحماج  ِلض 

اجِالكثيرة؛ ِمكانِكماِقالهِبعضِالعلماءِالمعاصرين؛ِبنماءِِاستيعابِأعدادِالحج  فإنِكانِكذلكِفلهِأنِيبيرِفيِأي 

ِالمقصودِبالمبيرِبمنىِ رِإلمىِهيِالب قعةِذاتها،ِفإذاِلمِيتيس رِلهِذلكِباتِحيثِشاء،ِوذهمبِالمبعضِاآلخمعلىِأن 

ِالحاجِ  فيِمنىِلياليِالت شريقِأن  مِ،إذاِلمِيجدِمكاناِ  ماج،ِنِمنمىِفإن هِيبيرِفيِمكانِقريمبِم  ممنِالحج  ليكمونِقريبماِ 

اجِفيِمكانِواحدِكأنِيبيرِفيِمزدلفة؛ ِالمقصودِبالمبيرِفيِمنىِهوِالبقعةِذاتهاِواجتماعِالحج  ِ.بناءِعلىِأن 

ِ،ِحيثِالعلويةِال تيِأ حدثرِعلىِشارعِالجمراتجوازِرميِالجمارِمنِالط وابقِِ-3 ِوحموض  ف عِالش ماخص  ر 

ِجمرٍةِإلىِمنسوبٍِ يِالجمارِمنِالط ِِكل  ِوابقِالعلويةِومنِاألسفل.يمكنِمعهِرم 
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ِأحكامِالع مرة:
يارة. ِتعريفِالعمرة:ِت طل قِالعمرةِفيِالل غةِعلىِالز 

فاِ ِ.(1)والمروةِمعِإحراموشرعا :ِعبادةِيلزمهاِطوافِوسعٌيِبينِالص 

ةِفيِالعمر،ِوماِزادِعلىِذلكِفهوِمندوب كمها:ِالعمرةِسن ةِمؤك دةِمر  ح 
(2)

.ِ

ِفيِبيانِفضلِالعمرةِوالت رغيبِفيها،ِمنِذلك:ِصلىِهللاِعليهِوسلمِِفضلها:ِوردتِأحاديثِعنِالمصطفىِ

ممرةِكف مارةِلمماِبي:ِ»صملىِهللاِعليمهِوسملمِِقولهِِ-1 ممرةِإلمىِالع  ِالمبمرورِلميسِلمهِجمزاءِإالِ الع  نهمما،ِوالحمجُّ

«الجن ة
(3)

.ِ

ممدلِ»المممرأةِمممنِاألنصممارِِصمملىِهللاِعليممهِوسمملمِِوقممالِِ-2 ِعمممرةِفيممهِت ع  فممإذاِجمماءِرمضممانِفمماعتمري،ِفممإن 

ة ج  «ح 
(4)

.ِ

،ِفلميسِلممنِأحمرمِ ِأنِوقتها:ِيجوزِاإلحرامِبالعمرةِفيِجميعِأي امِالس نة،ِماِعداِزممنِاإلحمرامِبمالحج  بمالحج 

ابعِمنِأي امِمن ى. بعدِغروبِاليومِالر  ِي حر مِبالعمرةِإالِ 

ِمواقيرِالعمرة:ِ

منِ ِلمنِكمانِمسمكنهِخمارجِالمواقيمر،ِوم  المواقيرِالمكانيةِللع مرةِهيِنفسهاِالمواقيرِالمكانيةِالخمسةِللحج 

نِكانِ م،ِي حر مِمنِبيته،ِوم  ر  م،ِيجبِعليهِعنمدِاإلحمرامِكانِمسكنهِدونِالمواقيرِوخارجِالح  ر  مسكنهِداخلِالح 

مِفيِالنُّسك. ِوالحر  ل  ِلي حر مِمنه،ِلوجوبِالجمعِبينِالح  ل  جِإلىِالح  مرةِأنِيخر  ِبالع 

(5)أركانِالع مرةِوصفتها
:ِ

ِفيماِيتعل قِبهذهِاألر مرةِلهاِثالثةِأركانِوهي:ِاإلحرام،ِوالط واف،ِوالس عي،ِوأحكامهاِكأحكامِالحج  كمانِالع 

ِمنِشروطِوواجباتِوسننِومندوباتِوممنوعات.

 ـــــــــــــــــــ
 .201-2/206ل/خريشي  ، شريح خمتصري ه/ ل2/4، الشريح الكب  ل/مَّردعري 2/376مواهب اجل/ ل  (1)
 .1/451انظري  ال واكِّ المواين  (2)
 (، كت ا احلج، س ا وجوا الةيمرية وفض/م .1091رواه البخ ر) ) صح حِّ قر:    (3)
 (، كت ا احلج، س ا فضل الةمرية ) رمض  .2270رواه م /  ) صح حِّ قر:    (4)
 .2/170، وممونيب ال  ِّ امل لكي 74-2/72الشريح الصغ  ل/مردعري  (5)



12 

ِذ كرهماِفميِ ممرةِعنمدِالميقماتِبعمدِتحقيمقِاألممورِالمطلوبمةِلاحمرامِال تميِممر  وصفتها:ِأنِينويِاإلنسمانِالع 

م ر  ِي لب يِحت ىِيدخلِالح  ،ِثم  الحج 
(1)

يِ،ِفإذاِدخلِالمسجدِالحرامِبدأِبمالط وافِناويماِأداءِطموافِالعممرة،ِثممِيصمل ِ

هِإلىِ ِركعتيِالط وافِخلفِمقامِإبراهيم،ِثمِيتوج 

مر،ِويلمبسِثيابمه،ِ ِيحلمقِرأسمهِأوِي ق ص  يِالعممرة،ِثمم  سمع  فاِوالمروةِسبعةِأشواطِناوياِ  فاِليسعىِبينِالص  الص 

ِوقدِت م رِعمرته.

فمقِالممذهبِالممالكيِههذاِماِتيس رِليِجمع ِو  ميامِوالحمج  كاةِوالص  ِفالحممدِهللِال مذيِبنعمتمهِتمتمِ ِ،فيِمسائلِالز 

الحات،ِوصل ىِهللاِعلىِسي دناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِأجمعين. ِالص 

 ـــــــــــــــــــ
إذا ر ى س وت مكَّيب. انظري  الشنريح الكبن  إ   يريم س لةمرية مح امل   ت فإنَِّّ ع طع التَّ/ب يب إذا دهل احلريم، وإ   يريم هب  مح اجليةريانيب  و التَّنة   فإنَِّّ ع طع التَّ/ب يب  (1)

 .2/36ل/مردعري  


