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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 كتاب الصيام

َيامِ   [(1)]كَِتاُب الصِّ

 الشرح: 

 اإلمساك.الصيام لغة: 

 كما قال الشاعر: 

ـــَ     ـُ َياٍِــ ــ ــ ص َ ْي ــ ص ِيــَيامص َيَخْي  َخْي

 

ُ ــــُ     َْ َجــــاِي َيَخْيـــ ص َت ََ َتْحـــَا اْل

 ال ُُّجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ِل, َوَخي ٌل آكَِلٌة.َيُقوُل َخي    َك  ِسَكٌة َعِن اْل   ٌل ُمم 

فهو اإلمساك عن المفطرات: من طلوع الفجر إلى غروب وأما يف االصطالح: 

 . الشمس, بنية التعبد والتقرب هلل 

 الكتاب, والسنة, واإلجماع.واْلصل يف فرضية الصيام: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: فقول اهلل  أما الكتاب:

 .[183:]البقـة {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 وأما السنة:

 َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث اب ِن ُعَمَر,  
ِ
ُبنَِي اإِلْسالَُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

الَِة، َوإِيَتاِء  ًدا َرُسوُل اهَّللِ، َوإَِقاِم الصا َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوَأنا ُمَحما

َكاِة، وَ  ، َوَصْوِم َرَمَضانَ الزا  .(2)«الَحجِّ

َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنا َعَلْينَا َصْوَم » َقاَل:,  من حديث َأَنِس ب ِن َمالِك  ففي مسلم: 

                                                           

كان االبتداء يف كتاب الصيام من كتاب ب وغ ال ـام يف اليوم الثالث يالَشـين من شهـ شوال, لَام  (1)

 يأربَ اٍ  يألف, من الهجـة النبوي  الشـيف , ع ى ياحبها ي وات اهلل يتس ي ه. أربَين

 (.11(, يمس م )8أخـجه البخاري ) (2)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َسَلَك, آهلُل َأَمَرَك بَِهَذا؟ َقاَل: «َصَدَق »َشْهرِ َرَمَضاَن فِي َسنَتِنَا، َقاَل:  ِذي َأر  , َقاَل: َفبِالَّ

 . (1) «َنَعمْ »

 ها كثير.وغير

 فهو إجماع يقين معلوم ضرورة, وقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأما اإلجماع: 

  :بيان كيفية بدء فرض الصيام 

 مراحل: ثالث وقد كان فرض الصيام على 

 فرض صيام يوم عاشوراء, وهو اليوم العاشر من شهر محرم.المرحلة اْلولى: 

َبيِِّع بِن  ففي الصحيحين:  ذ  من حديث الرُّ : ِت ُمَعوِّ َغَداَة  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَل النابِيُّ » , َقاَلت 

َمْن َأْصَبَح ُمْفطًِرا، َفْلُيتِما َبِقياَة َيْوِمِه َوَمْن َأْصَبَح َصائًِما، »َعاُشوَراَء إَِلى ُقَرى األَْنَصاِر: 

ُم ِصب َياَننَا, َوَنج  «َفلَيُصمْ  ُد, َوُنَصوِّ : َفُكنَّا َنُصوُمُه َبع  ِن, َفإَِذا , َقاَلت  َبَة مَِن الِعه  َعُل َلُهُم اللُّع 

َطارِ  َطي نَاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعن َد اإِلف   .(2)«َبَكى َأَحُدُهم  َعَلى الطََّعاِم َأع 

: من حديث َعائَِشةَ ويف الصحيحين:  َيْأُمُر بِِصَياِمِه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » , َقاَلت 

ا ُفرَِض َرَمَضاُن، َكاَن َمْن َشاَء َصاَم َيْوَم َعاُشوَراَء، َوَمْن َقْبَل َأْن ُيْفَرَض َرَمَض  اُن، َفَلما

 .(3)«َشاَء َأْفَطرَ 

 المرحلة الثانية: فرض صيام شهر رمضان على الخيرة.

فكان الناس مخيرين فيه بين الصيام, و اإلفطار مع اإلطعام, فمن شاء صام, ومن 

 شاء أفطر وأطعم, وكان الصيام أفضل.

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: لقول اهلل 

                                                           

 (.12أخـجه مس م ) (1)

 (.1131(, يمس م )1610أخـجه البخاري ) (2)

 (.1121(, يمس م )2001أخـجه البخاري ) (3)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑک ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 ..[184-183:]البقـة {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک
 المرحلة الثالثة: وجوب الصوم على المكلفين إال من عذر.

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}: لقول اهلل 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 التدرج يف ليلة الصيام:  بيان 

 :وكان الشأن يف ليلة الصيام على ثالثة أحوال

الحال اْلول: كان يف أول اْلمر من نام بعد أذان المغرب قبل أن يطعم, أو يجامع 

 أهله, حرم عليه اْلكل والجماع. 

ٍد » , َقاَل:من حديث الَبَراِء بن عازب ففي البخاري:  ا إِذَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأْصَحاُب ُمَحما

ُجُل َصائًِما، َفَحَضَر اإِلْفَطاُر، َفنَاَم َقْبَل َأْن ُيْفطَِر َلْم َيْأُكْل َلْيَلَتُه َوالَ َيْوَمُه َحتاى  َكاَن الرا

ا َحَضَر اإِلْفَطاُر َأَتى اْمَرَأَتُه،  ُيْمِسَي، َوإِنا َقْيَس ْبَن ِصْرَمَة األَْنَصاِريا َكاَن َصائًِما، َفَلما

: َأِعنَْدِك َطَعاٌم؟ َقاَلْت: الَ َوَلكِْن َأْنطَِلُق َفَأْطُلُب َلَك، َوَكاَن َيْوَمُه َيْعَمُل، َفَغَلَبْتُه َفَقاَل َلَها

ا اْنَتَصَف الناَهاُر ُغِشَي َعَلْيِه،  ا َرَأْتُه َقاَلْت: َخْيَبًة َلَك، َفَلما َفُذكَِر َعْينَاُه، َفَجاَءْتُه اْمَرَأُتُه، َفَلما

 { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َفنََزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  ملسو هيلع هللا ىلصنابِيِّ َذلَِك لِل

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}، َفَفرُِحوا بَِها َفَرًحا َشِديًدا، َوَنَزَلْت: [781:]البقرة

 .(1)« [781:]البقرة { چ چ چ ڃ

ا َنَزَل َصْوُم َرَمَضاَن َكاُنوا الَ »:  من حديث الَبَراَء بن عازبويف البخاري:  َلما

                                                           

 (.1611أخـجه البخاري ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ُه، َوَكاَن ِرَجاٌل َيُخوُنوَن َأْنُفَسُهمْ  َيْقَرُبونَ   ٺ ٺ}. َفَأن َزَل اهلُل «النَِّساَء َرَمَضاَن ُكلا

 .(1) [181:]البقـة { ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ُت اب َن َأبِي َلي َلى, يف حديث عند أبي داود: و َة, َسِمع  ِرو ب ِن ُمرَّ من طريق َعم 

َحاُبنَا طويل...َقاَل: َثنَا َأص   َوَحدَّ
ِ
َمِدينََة:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ا َقِدَم ال  َأَمَرُهْم بِِصيَاِم »َلمَّ

َياُم َعَلْيِهْم  َياَم، َوَكاَن الصِّ ُدوا الصِّ َثاَلَثِة َأيااٍم، ُثما ُأْنِزَل َرَمَضاُن، َوَكاُنوا َقْوًما َلْم َيَتَعوا

 ہ ہ ہ ۀ}َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: َشِديًدا َفَكاَن َمْن لَْم َيُصْم َأْطَعَم ِمْسكِينًا، 

َياِم [781:]البقرة { ہھ رِ َفُأِمُروا بِالصِّ
ْخَصُة لِْلَمرِيِض، َواْلُمَسافِ َقاَل:  "، َفَكاَنِت الرُّ

ُجُل إَِذا َأْفَطَر َفنَاَم َقبَْل َأْن َيْأُكَل  َثنَا َأْصَحاُبنَا، َقاَل: َوَكاَن الرا  َلْم َيْأُكْل  [741]ص:َوَحدا

َفَجاَء ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب، َفَأَراَد اْمَرَأَتُه، َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد نِْمُت َفَظنا  "َحتاى ُيْصبَِح، َقاَل: 

َن َلَك َشْيًئا َها َتْعَتلُّ َفَأَتاَها، َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر َفَأَراَد الطاَعاَم َفَقاُلوا: َحتاى ُنَسخِّ ، َأنا

ا َأْصَبُحوا ُأْنِزَلْت َعَلْيِه َهِذِه اآْلَيُة  "َفنَاَم   پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َفَلما

 .(2)« [781:]البقرة {

 الحال الثاين: أن من صلى العشاء حرم عليه اْلكل.

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:  فعند أبي داود: من حديث اب ِن َعبَّاس  

النابِيِّ َفَكاَن النااُس َعَلى َعْهِد »,  [183:]البقـة { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

َراُب َوالنَِّساُء، َوَصاُموا إَِلى اْلَقابَِلِة،  ملسو هيلع هللا ىلص ُوا اْلَعَتَمَة َحُرَم َعَلْيِهُم الطاَعاُم َوالشا إَِذا َصلا

َأْن  َفاْخَتاَن َرُجٌل َنْفَسُه، َفَجاَمَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َصلاى اْلِعَشاَء، َوَلْم ُيْفطِْر، َفَأَراَد اهَّللُ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } لَِك ُيْسًرا لَِمْن َبِقَي َوُرْخَصًة َوَمنَْفَعًة، َفَقاَل ُسبَْحاَنُه:َيْجَعَل ذَ 

                                                           

 (. 4108أخـجه البخاري ) (1)

 (.123(, يهو يف يحيح أبي دايد لإلمام األلباين رح ه اهلل )101أخـجه أبو دايد ) (2)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َص لَُهْم  [781:]البقرة {ٿ   ٿ   ا َنَفَع اهَّللُ بِِه النااَس َوَرخا اآْلَيَة، َوَكاَن َهَذا ِمما

رَ   .(1)«َوَيسا

قال  جميع الليل حيثوالبعال يف أن اهلل أباح لهم اْلكل والشرب  الحالة الثالثة:

  [181:]البقـة { چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} تعالى:

  :بيان أن الصيام كان مفروًضا على األمم السابقة أيًضا 

 ٿ ٿ}: قال اهلل من اْلمم تقدم,  وقد كان الصيام مفروًضا على من

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 .[183:]البقـة

والتشبيه إِنََّما ُهَو فِي أصل (: 1/282هام )يف جالء اْلف قال اإلمام ابن القيم 

م, اَل فِي عينه, َوقدره, وكيفيته.  و   اهـالصَّ

  قال اإلمام القرطبي ( 272-2/272يف تفسيره :) 

بِيِه:  ِضِع التَّش  ُل التَّأ ِويِل فِي َمو  َتَلَف َأه   َواخ 

ُّ َوَقَتاَدُة َوَغي ُرُهَما: 
بِي ع  بِيهُ َفَقاَل الشَّ ِم, َفإِنَّ  التَّش  و  ِر الصَّ ِم َوَقد  و  ِت الصَّ ِجُع إَِلى َوق  َير 

َباُرُهم  َعَلي ِهم   َم َرَمَضاَن َفَغيَُّروا, َوَزاَد َأح  ِم ُموَسى َوِعيَسى َصو  اهلَل َتَعاَلى َكَتَب َعَلى َقو 

, َفنََذَر إِن  َشَفاُه اهللُ  َباِرِهم  ُض َأح  , ُثمَّ َمِرَض َبع  َرَة َأيَّام  َرَة َأيَّام  َعش  مِِهم  َعش   َأن  َيِزيَد فِي َصو 

بِيِع.  َحرِّ َفنََقُلوُه إَِلى الرَّ ًما, َفَصُعَب َعَلي ِهم  فِي ال  ِسيَن َيو  ُم النََّصاَرى َخم   َفَفَعَل, َفَصاَر َصو 

َيةِ  َبُه بَِما فِي اْل  َش  اُس َوَقاَل: َوُهَو اْل  َل النَّحَّ َقو  َتاَر َهَذا ال   . َواخ 

 َوفِيِه َحِديٌث يدل على صحته أسنده عن دغفل ابن َحن َظَلَة 
ِّ
َكاَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

َعَلى الناَصاَرى َصْوُم َشْهرٍ َفَمرَِض رجل منهم فقالوا لئن شفاه اهَّلل لنزيدن َعْشَرًة ُثما َكاَن 

                                                           

 (.2003(, يهو يف يحيح أبي دايد لإلمام األلباين رح ه اهلل )2313أخـجه أبو دايد ) (1)
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ن َسْبَعًة ُثما َكاَن َمِلٌك آَخُر َفَقالُوا آَخُر َفَأَكَل َلْحًما َفَأْوَجَع فاه فقالوا لئن شفاه اهَّلل لنزيد

بِيِع َقاَل َفَصاَر َخْمِسينَ  اَم َوَنْجَعَل َصْوَمنَا فِي الرا ْبَعَة اأْلَيا نا َهِذِه السا  . «َلنُتِما

ِر َرَمَضاَن َعَلى ُكلِّ أمة.  َكَتَب اهلُل َوَقاَل ُمَجاِهٌد:  َم َشه   َصو 

َوثِيوقيل:  , َحتَّى َأَخُذوا بِال  ن  َد َقر  ًنا َبع  ًما, َقر  َدَها َيو  ًما, َوَبع  يَن َيو 
َقِة َفَصاُموا َقب َل الثَّاَلثِ

 .
ِّ
ِسي م  ِل الشَّ َفص  َحرِّ َفنََقُلوُه إَِلى ال  ًما, َفَصُعَب َعَلي ِهم  فِي ال  ِسيَن َيو  ُمُهم  َخم   َبَلَغ َصو 

اُش:  . َوفِي َذلَِك َحِديٌث َعن  دَ َقاَل النَّقَّ يِّ دِّ , َوالسُّ ِريِّ َبص  َحَسِن ال  َفِل ب ِن َحن َظَلَة, َوال   غ 

َلمُ  -َولَِهَذاُقل ُت:  ِم  -َواهلُل َأع  ِر َيو  اَل بِإِث  تَُّة مِن  َشوَّ , َوالسِّ كِّ ِم الشَّ ُم َيو  َن َصو  ُكِرَه اْل 

ِر ُمتَِّصاًل بِِه.  ِفط   ال 

 :
ُّ
بِي ع  نََة َقاَل الشَّ ُت السَّ , َوَذلَِك َأنَّ النََّصاَرى ُفِرَض َلو  ُصم  كِّ َم الشَّ ُت َيو  َطر  ُكلََّها َْلَف 

َنَُّه َقد  َكاَن 
ِ
, ْل

ِّ
ِسي م  ِل الشَّ َفص  ُلوُه إَِلى ال  ِر َرَمَضاَن َكَما ُفِرَض َعَلي نَا, َفَحوَّ ُم َشه  َعَلي ِهم  َصو 

ًما, ُثمَّ َجاءَ  يَن َيو 
وا َثاَلثِ َقي َظ َفَعدُّ َن ُفِسِهم  َفَصاُموا  ُيَوافُِق ال 

ِ
َوثِيَقِة ْل ٌن َفَأَخُذوا بِال  َدُهم  َقر  َبع 

َتنُّ بُِسنَِّة َمن  َكاَن َقب َلُه َحتَّى َص  َخُر َيس  ًما, ُثمَّ َلم  َيَزِل اْل  َدَها َيو  ًما َوَبع  يَن َيو 
اُروا َقب َل الثَّاَلثِ

ُلُه َتَعاَلى: ًما َفَذلَِك َقو  ِسيَن َيو   { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ }إَِلى َخم 
 . [183:]البقـة

َكي ِفيَِّة. َوقِيَل:  َوق ِت َوال  َم, اَل فِي ال  ِل ُوُجوبِِه َعَلى َمن  َتَقدَّ بِيُه َراِجٌع إَِلى َأص   التَّش 

ِل َوقِيَل:  َك  ِذي َكاَن َعَلي ِهم  مِن  َمن ِعِهم  مَِن اْل  ِم الَّ و  بِيُه َواقٌِع َعَلى ِصَفِة الصَّ التَّش 

يَاَء َمن  َناَم. َوالشُّ  َش  َعُل َهِذِه اْل  َطاُر َفاَل َيف  ف  ِ ِب َوالنَِّكاِح, َفإَِذا َحاَن اإل   ر 

لِِه:  اَلِم, ُثمَّ َنَسَخُه اهلُل َتَعاَلى بَِقو  س 
ِ ِل اإل  اًل, َوَكاَن فِي َأوَّ َوَكَذلَِك َكاَن فِي النََّصاَرى َأوَّ

ا َيأ تِي َبَياُنُه, َقاَلُه , َعَلى مَ [181:]البقـة { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

بِيُع.  َعالَِيِة َوالرَّ يُّ َوَأُبو ال  دِّ  السُّ

َفِة, َواَل َعَلى َوَقاَل ُمَعاُذ ب ُن َجَبل  َوَعَطاٌء:  ِم, اَل َعَلى الصِّ و  بِيُه َواقٌِع َعَلى الصَّ التَّش 
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َص  َياَدِة َوالنُّق  َياَماِن بِالزِّ َتَلَف الصِّ ِة, َوإِِن اخ  ِعدَّ  اِن. ال 

نَى:  َمع  اَلِم َثاَلَثَة َأيَّام  مِن  [183:]البقـة { ٹ ٹ ٹ}ال  س 
ِ ِل اإل  , َأي  فِي َأوَّ

َم َعاُشوَراَء, ر  َوَيو  , َوُهُم [183:]البقـة { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}ُكلِّ َشه 

َيُهودُ  ِل اب ِن َعبَّاس   -ال  َم َعاُشوَراَء.  -فِي َقو   َثاَلَثَة َأيَّام  َوَيو 

ِر َرَمَضاَن. ُثمَّ ُنِس  ِة بَِشه  ُمَّ  َخ َهَذا فِي َهِذِه اْل 

َيَّاُم "{ ٻ  پ }بـ "نسخ ذلكَوَقاَل ُمَعاُذ بن جبل:  , ُثمَّ ُنِسَخِت اْل 

 اهـبَِرَمَضاَن. 

  :بيان من جيب عليه الصيام 

 يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم, عاقل, بالغ, صحيح, مقيم.

, والنفاس, والحمل, والمرضع, يف حق ويكون سالًما من موانعه: كالحيض

 النساء.

  :ذكر أقسام الناس يف رمضان 

 والناس يف رمضان على أقسام: 

 اْلول: من يجب عليهم الصوم. 

وهم عامة المسلمين المكلفين, ممن كان عاقاًل بالًغا مقيًما صحيًحا خالي من 

 الموانع على ما تقدم.

 الثاين: من يجب عليهم الفطر.

ئض, والنفساء, والمسافر الذي يخشى على نفسه الضرر من الصوم وهم الحا

 ويخشى على نفسه الهالك.

: َسَأل ُت واللفظ لمسلم رحمة اهلل عليهما: ففي الصحيحين  َعائَِشَة َعن  ُمَعاَذَة, َقاَلت 
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-  -  َاَلَة. َفَقال ِضي الصَّ َم, َواَل َتق  و  ِضي الصَّ َحاِئِض َتق  ٌة َفُقل ُت: َما َباُل ال  : َأَحُروِريَّ ت 

 : َأُل. َقاَلت  , َوَلكِنِّي َأس 
ُت بَِحُروِريَّة  َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء »َأن ِت؟ ُقل ُت: َلس 

اَلةِ  ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصا  .(1)«الصا

 
ِ
 َكاَن َرُسوُل , َقاَل:  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِي َسَفر 

َتَمَع النَّاُس َعَلي ِه, َوَقد  ُظلَِّل َعَلي ِه, َفَقاَل:  َقاُلوا: َرُجٌل َصائٌِم,  «َما َلُه؟»َفَرَأى َرُجاًل َقِد اج 

 
ِ
َفرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل  .(2)«لَْيَس اْلبِرا َأْن َتُصوُموا فِي السا

 هم الجهاد مع الصوم.ويشق علي ومن كان يف جهاد يف سبيل اهلل 

 
ِ
 ,  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
َفت ِح  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َخَرَج َعاَم ال 

َغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح  مِن  َماء   َة فِي َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع ال  إَِلى َمكَّ

َض النَّاِس َقد  َصاَم,  َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظرَ  َد َذلَِك: إِنَّ َبع  النَّاُس إَِلي ِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبع 

 .(3)«ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َفَقاَل: 

َما َينْ »َوَزاَد َفِقيَل َلُه: ويف رواية له:  َياُم، َوإِنا ُظُروَن فِيَما إِنا النااَس َقْد َشقا َعَلْيِهِم الصِّ

 .«َفَعْلَت، َفَدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء بَْعَد اْلَعْصرِ 

 الثالث: يجوز لهم الفطر.

 وهم المسافرون, والمرضى الذين مرضهم ليس بشديد.

 .[184:]البقـة { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}: لقول اهلل 

الصيام, وقد استدل بعض أهل العلم باْلية على المرض الشديد الذي يشق معه 

 يف أي مرض كان.الفطر وغيره من أهل العلم جواز  والذي عليه اإلمام البخاري 

                                                           

 (.331(, يمس م )321أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111أخـجه مس م ) (2)

 (.1114أخـجه مس م ) (3)
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 أطلق يف اْلية, ولم يخص مرًضا دون غيره, وال سفًرا دون غيره. ْلن اهلل 

هو أفضل؛ ْلن الصوم عند عدم ففالصحيح أنه يجوز لهما الفطر, وإن صاما 

باب المسابقة والمسارعة إلى فعل المشقة هو اْلصل, وْلنه أبرأ للذمة, ومن 

 الخيرات والطاعات.

ُر َمَع النابِيِّ »َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث َأَنِس ب ِن َمالِك  
َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصُكناا ُنَسافِ

ائِمِ  ُم َعَلى الُمْفطِرِ، َوالَ الُمْفطُِر َعَلى الصا
ائِ  .(1)«َيِعِب الصا

ُخد    ملسو هيلع هللا ىلصُكناا َنْغُزو َمَع َرُسوِل اهَّللِ », َقاَل: ِريِّ ويف مسلم: من حديث َأبِي َسِعيد  ال 

ائُِم َعَلى اْلُمْفطِرِ، َواَل اْلُمْفطُِر َعَلى  ُم َوِمناا اْلُمْفطُِر، َفاَل َيِجُد الصا
ائِ فِي َرَمَضاَن، َفِمناا الصا

ًة َفَصاَم، َفإِنا َذلَِك َحَسٌن  ِم، َيَرْوَن َأنا َمْن َوَجَد ُقوا
ائِ َوَيَرْوَن َأنا َمْن َوَجَد َضْعًفا، الصا

 .(2)«َفَأْفَطَر َفإِنا َذلَِك َحَسنٌ 

فمن خشي على نفسه الضرر, والمشقة, والهالك, وكان مسافًرا, أو مريًضا, 

 .فالفطر يف حقه أوكد, لما سبق يف حديث جابر 

 ففي سنن ابن ماجه , ويجوز الفطر للحامل, والمرضع ِمن حديث َأَنِس ب ن : 

 "َقاَل:  َمالِك  الكعبي 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأَغاَرت  َعَلي نَا َخي ُل َرُسوِل اهلل

ِ
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَأَتي ُت َرُسوَل اهلل

ى َفَقاَل:  َياِم، »ُقل ُت: إِنِّي َصائٌِم, َقاَل  «اْدُن َفُكْل »َيَتَغدَّ ْوِم َأِو الصِّ ْثَك َعِن الصا اْجِلْس ُأَحدِّ

ْوَم، َوَضَع َعِن ا إِنا اهَّللَ  اَلِة، َوَعِن اْلُمَسافِرِ َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضِع الصا رِ َشْطَر الصا
ْلُمَسافِ

َيامَ    «َأِو الصِّ
ُّ
 َلَقد  َقاَلُهَما النَّبِي

ِ
ِسي, َفَهالَّ ُكن ُت ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل َف َنف  َداُهَما, َفَيا َله  َتاُهَما َأو  إِح  , كِل 

 
ِ
ُت مِن  َطَعاِم َرُسوِل اهلل  .(3)"ملسو هيلع هللا ىلصَطِعم 

                                                           

 (.1118(, يمس م )1641أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111أخـجه مس م ) (2)

(, يهو يف الصحيح ال سند 1111(, يابن ماجه )2211(, يالنساٍي )2408أخـجه أبو دايد ) (3)

 (. 121لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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  :حكم من أفطر يف رمضان 

 ومن أفطر يف رمضان وجب عليه القضاء, إن كان فطره لعذر مرض, أو سفر.

الصحيح من وومن أفطر متعمًدا دون عذر شرعي, فقد اختلف العلماء يف ذلك 

وهذا  , والندم واالستغفار, وعليه القضاءأقوال أهل العلم أن عليه التوبة إلى اهلل 

 علماء.قول جمهور ال

ويقولون: إذا كان المعذور يقضي ما عليه من الصيام, فالمتعمد من باب أولى؛ 

 ْلنه ليس له عذر يف الفطر.

  :حكم من أفطر يف رمضان لعجزه عن الصيام 

اختلف أهل العلم يف حق من أفطر يف رمضان لعجزه عن الصيام, إما لكرب سنه, 

 إلى أقوال: يرجى برؤهعجوز, أو مرضه مزمن ال كما هو يف الشيخ وال

 فمنهم من أوجب عليه الكفارة, وهي اإلطعام عن كل يوم مسكين.القول اْلول: 

ا ا كرب سنة كان يطعم عن كل يوم خبزً , أنه لمفقد ثبت عن أنس بن مالك 

 ولحًما.

َياَم, َفَقد  َأط َعَم أَ قال البخاري:  ي ُخ الَكبِيُر إَِذا َلم  ُيطِِق الصِّ ا الشَّ َبْعَد َما »:  َنٌس َوَأمَّ

 .(1)«َكبَِر َعاًما َأْو َعاَمْيِن، ُكلا َيْوٍم ِمْسكِينًا، ُخْبًزا َوَلْحًما، َوَأْفَطرَ 

  قال الحافظ ابن حجر ( 8/181يف الفتح :):َكبِيُر إَِذا  قوله ي ُخ ال  ا الشَّ َوَأمَّ

 َبع  
َعَم َأَنُس ب ُن َمالِك  َياَم َفَقد  َأط  كِينًا َلم  ُيطِِق الصِّ م  مِس  َد َما َكبَِر َعاًما َأو  َعاَمي ِن ُكلَّ َيو 

َطَر.  ًما َوَأف   ُخب ًزا َوَلح 

َطَر فِي َرَمَضاَن َوَكاَن  : َأنَُّه َأف  ِر ب ِن َأَنس  َعن  َأَنس   مِن  َطِريِق النَّض 
َوَرَوى َعب ُد ب ُن ُحَمي د 

 . م  كِينًا ُكلَّ َيو   َقد  َكبَِر َفَأط َعَم مِس 

                                                           

 (.1/21أخـجه البخاري مَ ًقا ) (1)
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َواَن َعن  ُمَعاِوَيَة َعن  ُحَمي د  َقاَل:  ِد ب ِن ِهَشاِم ب ِن ُماَلس  َعن  َمر  ينَاُه فِي َفَوائِِد ُمَحمَّ َوُروِّ

ا  َم َقاَل اَل َفَلمَّ و  ُت اب نَُه ُعَمَر ب َن َأَنس  َأَطاَق الصَّ  َفَسَأل 
َ
ِم َعاَم ُتُوفِّي و  َضُعَف َأَنٌس َعِن الصَّ

م  َفَأط َعَم ال عدة َأو َأكثر. َعَرَف َأنَُّه ال ي  مِن  ُخب ز  َوَلح 
َقَضاَء َأَمَر بِِجَفان   طيق ال 

له ِفط ِر.«فقد أْطعم»: َتن بِيه: َقو  الِّ َعَلى َجَواِز ال  َفاء َجَواب للدليل الدَّ  , ال 

يَاَم فَ  َكبِيُر إَِذا َلم  ُيطِِق الصِّ ي ُخ ال  ا الشَّ َكاَلِم: َوَأمَّ ِديُر ال  طَِر َوُيط ِعَم َوَتق  إِنَُّه َيُجوُز َلُه َأن  ُيف 

 .  َفَقد  َأط َعَم إَِلخ 

ِر "َكبِرَ " قوله:وَ  , َوَكاَن َأَنٌس ِحينَئِذ  فِي َعش  َدِة َأي  َأَسنَّ ُمَوحَّ ِر ال  َكاِف َوَكس  , بَِفت ِح ال 

َم التَّن بِيُه َعَلي ِه َقِريًبا.  ِماَئِة, َكَما َتَقدَّ  اهـال 

أن الصيام قد سقط عليه؛ ْلنه عاجز عن الصيام يف مثل هذه الحالة, : القول الثاين

 ۆ ۇ ۇ}: ويقول اهلل , [11:]التغابن { ھ ہ ہ ہ}يقول:  واهلل 

 .[281:]البقـة {ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ

 .[1:]الطالق { ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ويقول اهلل 

, واإلطعام ليس عنه  ء يسقطاْلقرب يف هذه المسألة, أن القضاالقول وهذا 

 بواجب عليه.

فسيأيت أهنا  رطجاز, وأما الكفارة على المف ومن أطعم لفعل أنس بن مالك 

, وهو قول ابن [181:]البقـة { ہھ ہ ہ ہ ۀ}منسوخة بقوله تعالى: 

 . عمر وسلمة بن اْلكوع

   :حكم احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف رمضان 

 حامل والمرضع إذا أفطرتا يف رمضان إلى أقوال: واختلف أهل العلم يف ال

 أن عليهما القضاء والكفارة.الثاين:    أن عليهما القضاء.اْلول: 
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 التفريق بين الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها, أو على جنينها.الثالث: 

 فقال: إذا خافتا على أنفسهما عليهما القضاء.

 ضعه, عليها القضاء والكفارة.وإذا خافتا على جنينها, أو على من تر

يف التفريق بين ذلك, فالصحيح أن عليهما القضاء,  ملسو هيلع هللا ىلص وال دليل يثبت عن النبي

 ہھ ہ ہ ہ ۀ}: وأما الكفارة فالصحيح أهنا منسوخة, بقول اهلل 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 { ڌ ڍ ڍ ڇ}َباُب ": يف صحيحه وقد بوب اإلمام البخاري 
 ." [184:]البقـة

َوِع : ثم قال   ہ ہ ۀ} َنَسَخت َها: - -َقاَل اب ُن ُعَمَر, َوَسَلَمُة ب ُن اْلَك 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

َثنَا: ثم قال  , َحدَّ َثنَا اب ُن َأبِي  َوَقاَل اب ُن ُنَمي ر  َة, َحدَّ ُرو ب ُن ُمرَّ َثنَا َعم  َمُش, َحدَّ اْلَع 

د  َلي َلى, َح  َحاُب ُمَحمَّ َثنَا َأص  َنَزَل َرَمَضاُن َفَشقا َعَلْيِهْم، َفَكاَن َمْن َأْطَعَم ُكلا َيْوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصدَّ

َص َلُهْم فِي َذلَِك، َفنََسَخْتَها:  ْن ُيطِيُقُه، َوُرخِّ ْوَم ِمما  ک ک ک}ِمْسكِينًا َتَرَك الصا

ْومِ  [784:]البقرة { گگ  .(1) «َفُأِمُروا بِالصا

ثَ  , َعِن اب ِن ُعَمرَ َحدَّ , َعن  َنافِع 
ِ
َثنَا ُعَبي ُد اهلل َلى, َحدَّ َثنَا َعب ُد اْلَع  , َقَرَأ:  نَا َعيَّاٌش, َحدَّ

َيُة َطَعاِم َمَساكِيَن( َقاَل:   .(2) «ِهَي َمنُْسوَخةٌ »)فِد 

 واهلل أعلم.

           

                                                           

 (.3/34أخـجه البخاري ) (1)

 (.1646أخـجه البخاري ) (2)
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 حكم صيام يوم الشك

َرَة  َعن  ) – 021   -  -َأبِي ُهَري 
ِ
ُموا َرَمَضاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَل َتَقدا

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«بَِصْوِم َيْوٍم َواَل َيْوَمْيِن، إاِلا َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، َفْلَيُصْمهُ 

اِر ب ِن َياِسر   َوَعن  ) – 021 فِيِه َفَقْد  َمْن َصاَم اْلَيْوَم الاِذي ُيَشكُّ »َقاَل:  -  -َعمَّ

َحُه اب ُن  َوَذَكَرهُ  .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص -َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم  َسُة, َوَصحَّ َخم  لِيًقا, َوَوَصَلُه ال  ُبَخاِريُّ َتع  ال 

 (.ُخَزي َمَة, َواب ُن ِحبَّانَ 

 الشرح: 

 لبيان تحريم صيام يوم الشك, والصيام لقصدالحديثين:  ساق المصنف 

 استقبال الشهر. االحتياط و

َرَة و  فيهما بيان لضعف حديث َأبِي ُهَري 
ِ
إَِذا اْنَتَصَف »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

 .(3)«َشْعَباُن، َفاَل َتُصوُموا

                                                           

 يال فظ له. (,1082)يمس م  (,1614)أخـجه البخاري  (1)

 (,2188)يالنساٍي  (,2334)ييي ه أبو دايد  (,1601)أخـجه البخاري مَ ًقا بَد رقم  (2)

من طـيق  (3111)يابن حبان  (,1614)يابن خزي    (,1141)يابن ماجه  (,181)يالرتمذي 

فتنحى بَض القوم؛ فقال: إين  ,فقال: ك وا ,مص ي كنا عند ع ار فأيت بشاة "ي   بن زفـ قال: 

. يسنده يحيح, إال أن فيه عنَن  أبي إسحاق, يهو عبد اهلل بن ع ـي "ياٍم. فقال ع ار: فذكـه

يله طـيق  (, يقال:2022ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )السبيَي. 

ييحح إسناده شيخنا الحجوري يف تحقيق  ."(611) "اإلرياء"أخـى؛ خـجتها مع األيلى يف 

 (.160الصغـى )

 الحديث ليس يف ال سند.«: تنبيه»

(, يابن ماجه 138(, يالرتمذي )112/ 2« )الكربى»(, يالنساٍي يف 2331أخـجه أبو دايد ) (3)

 (.442/ 2(, يأح د )1111)
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 فقد ضعفه أهل العلم ورودوا داللته بأمور:

 حكموا عليه بالنكارة, على ما يأيت إن شاء اهلل. اْلول:

متفق  «جال كان يصوم يوًما فليصمهال تقدموا رمضان بصوم يوم، وال يومين إال ر»

 عليه.

فمفهوم الحديث هو جواز الصوم بعد النصف من شعبان إلى قبل انتهاء الشهر 

 بيوم, أو بيومين.

:  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ  َثت ُه َقاَلت    َلم  َيُكنِ , َحدَّ
ُّ
َيُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َباَن, َفإِنَُّه كَ  ثََر مِن  َشع  ًرا َأك  َباَن ُكلَّهُ َشه   .(1)«اَن َيُصوُم َشع 

، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم »ولفظ مسلم:  َوَلْم َأَرُه َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ

ُه، َكاَن َيُصوُم َشْعبَاَن إاِلا َقِلياًل   .«َشْعَباَن ُكلا

وال يستطيع أن  كان يصوم أكثر شعبان, ملسو هيلع هللا ىلص فهذا الحديث صريح يف أن النبي

 يصوم أكثر شعبان حتى يصوم بعد النصف من شعبان.

أن المنهي عنه هو تقديم رمضان بصوم يوم, أو يومين, على سبيل اْلمر الثاين: 

 االحتياط, أو على سبيل الرتحيب بالشهر.

وأما من كانت له عادة يف الصيام: كاالثنين والخميس, أو كان يصوم يوًما ويفطر 

 ن يصوم ثالثة أيام من كل شهر.يوًما, أو كا

أو كان عليه قضاء, أو صيام نذر, أو صيام كفارة, فال حرج يف صيامه, بل قد 

 يجب.

 .«إاِلا َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، َفْلَيُصْمهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي اْلمر الثالث:

ُعَلَماُء: (: 121-2/128يف الفتح ) قال الحافظ ابن حجر   نَى َمع  َقاَل ال 

                                                           

 (.1111(, يمس م )1610أخـجه البخاري ) (1)
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تَِياِط لَِرَمَضاَن.  ح 
ِ
بُِلوا َرَمَضاَن بِِصَيام  َعَلى نِيَِّة اال َتق  َحِديِث اَل َتس   ال 

 : مِِذيُّ ُجُل َقاَل التِّر  َل الرَّ ِم َكِرُهوا َأن  َيَتَعجَّ ِعل  ِل ال  َعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه  َرَجُه ال  ا َأخ  َلمَّ

نَى َرَمَضاَن اهـ بِِصَيام  َقب َل ُدُخوِل َرَمَضاَن لِمَ   ع 

َمُة فِيِه:  ِحك  َنَّ َوال 
ِ
. َوَهَذا فِيِه َنَظٌر؛ ْل ة  َوَنَشاط  ُخَل فِيِه بُِقوَّ ِر لَِرَمَضاَن لَِيد  ِفط  ي بِال  التََّقوِّ

ُكرُ  َبَعة  َجاَز, َوَسنَذ  َمُه بِِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّام  َأو  َأر  َحِديِث َأنَُّه َلو  َتَقدَّ َتَضى ال   َما فِيِه َقِريًبا.  ُمق 

َمُة فِيِه:  ِحك  َنَُّه َيُجوُز لَِمن  َوقِيَل ال 
ِ
ِض, َوفِيِه َنَظٌر َأي ًضا؛ ْل َفر  ِل بِال  تاَِلِط النَّف  َيُة اخ  َخش 

َحِديِث.   َلُه َعاَدٌة َكَما فِي ال 

م  َوقِيَل:  َمُه بَِيو  َيِة, َفَمن  َتَقدَّ ؤ  َق بِالرُّ َم ُعلِّ ُحك  َنَّ ال 
ِ
َن فِي ْل َمي ِن َفَقد  َحاَوَل الطَّع  َأو  َيو 

َتَمُد.  ُمع  ِم, َوَهَذا ُهَو ال  ُحك   َذلَِك ال 

تِث نَاِء:  س 
ِ
نَى اال ُك َوَمع  َتاَدُه َوَألَِفُه, َوَتر  َنَُّه اع 

ِ
ٌد َفَقد  ُأِذَن َلُه فِيِه؛ ْل َأنَّ َمن  َكاَن َلُه ِور 

َمأ ُلوِف َشِديٌد, َوَلي َس َذلَِك مِ  . ال  ء 
 
َباِل َرَمَضاَن فِي َشي تِق   ِن اس 

َقَضاِء َوالنُُّذُر لُِوُجوبِِهَما.  َتَحُق بَِذلَِك ال   اهَوُيل 

ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َواَل َيْوَمْينِ » قوله:  .«اَل َتَقدا

  :حكم صوم يوم, أو يومني قبل رمضان احتياًطا لرمضان 

  قال اإلمام الصنعاين  َحِديُث َدلِيٌل َعَلى (: 227-1/220)يف السبل ال 

َمي ِن َقب َل َرَمَضاَن.  م  َأو  َيو  ِم َيو  ِريِم َصو   َتح 

َد ِرَواَيِة ال َحِديِث:  مِِذيُّ َبع  ِعل ِم َكِرُهوا َأن  َقاَل التِّر  ِل ال  َعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه  َوال 

َياَم َقب َل ُدُخولِ  ُجُل الصِّ َل الرَّ نَى َرَمَضاَن ان َتَهى.  َيَتَعجَّ  َرَمَضاَن لَِمع 

نَى َرَمَضانَ " قوله:وَ  تَِياًطا, اَل َلو  , "لَِمع  ِم اح  و  ِن الصَّ ُروٌط بَِكو  ِي بَِأنَُّه َمش  يِيٌد لِلنَّه  َتق 

ِوِه. ِر, َوَنح  َلِق, َوالنَّذ  ُمط  ِل ال  َلًقا: َكالنَّف  ًما ُمط  ُم َصو  و   َكاَن الصَّ

خرج مخرج الغالب, وإال فالحكم : «ُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، َفْلَيُصْمهُ إاِلا رَ » قوله:
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 عام للرجال والنساء.

حديث  استحباب التطوع, وال سيما يف شهر شعبان, فقد تقدم َوفِيِه من الفوائد:

 كان يصوم شعبان إال قلياًل منه. ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحين, أن النبي  عائشة

 .مضان, برمضانمشروعية تسمية شهر ر َوفِيِه:

َرَة   اَل َتُقوُلوا: َجاَء َرَمَضاُن َفإِنا َرَمَضاَن اْسٌم ِمْن َأْسَماِء »: وأما َحِديُث َأبِي ُهَري 

, فال يثبت, ففيه أبو معشر نجيح السندي (1)«اهَّللِ َوَلكِْن ُقوُلوا: َجاَء َشْهُر َرَمَضانَ 

 ضعيف.

 بأنه حديث (: 0708حة برقم )وقال اإلمام اْللباين رحمه اهلل يف الصحي

وروي ذاك عن مجاهد والحسن البصري, والطريق إليهما ضعيف "باطل... وقال: 

. وأقول: كل ذلك منكر جًدا؛ ْلن أسماء اهلل توقيفية, وهؤالء اْلئمة أجل من أن "

يقولوا ذلك؛ ولهذا فإين أشك يف ثبوت مثله عن أحد من السلف الصالح رضوان اهلل 

. "حديث ضعيف  "( بأنه:113/ 2) "الفتح  "ح الحافظ يف عليهم,...وصر

(: هذا حديث موضوع ال 2/187والصواب قول ابن الجوزي يف الموضوعات )

أصل له, وأبو معشر: كان يحيى بن سعيد يضعفه وال يحدث عنه, ويضحك, إذا 

 . قلت: ولم يذكر أحد يف أسماء اهلل"إسناده ليس بشيء "ذكره, وقال يحيى بن معين:

من حديث أبي هريرة  "الصحيحين  ")رمضان(, وال يجوز أن يسمى به إجماًعا, ويف

 ."إذا دخل رمضان؛ فتحت أبواب الجنة"مرفوًعا: 

  :سبب تسمية رمضان بهذا االسم 

 هذا الشهوسبب تسمية رمضان هبذا االسم: أن العرب حين سموا الشهور وافق 

                                                           

(, يالدي  ي يف مسند 201/ 4(, يالبيهقي يف الكربى  )13/ 1) أخـجه ابن عدي يف الكام  (1)

 (. 116/ 3الفـديس )
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 يف الرمضاء, وهو شدة الحر. كان أنه

 ْلنه يرمض الذنوب, أي يهلكها ويزيلها. وقيل:

 غير ذلك من اْلقوال.وقيل: 

ليس على الوجب, إال إذا كان عليه صيام واجب: من قضاء, أو : «فليصمه» قوله:

 نذر, أو كفارة.

اِر ْبِن َياِسرٍ » قوله:  . أبو اليقظان: « -َوَعْن َعما
 , أول شهيدة يف اإلسالم. سمية بنت خياطأمه: 

 ., ممن قتل يف سبيل اهلل ياسر  وأبوه:

, مع معاوية بن أبي وقد قتل عمار أيًضا مظلوًما يف قتال علي بن أي طالب 

 . سفيان
, َقاَل: َبي نََما َأَنا ِعن َد ُمَعاِوَيَة, : يف مسند أحمد  وثبت َعن ِزيِّ  ال 

َعن  َحن َظَلَة ب ِن ُخَوي لِد 

َتِصَما ُتُه, إِذ  َجاَءُه َرُجاَلِن َيخ  , َيُقوُل ُكلُّ َواِحد  مِن ُهَما: َأَنا َقَتل  ار  َفَقاَل َعب ُد ِن فِي َرأ ِس َعمَّ

و ر   ب ُن َعم 
ِ
ُت : -  -اهلل ًسا لَِصاِحبِِه, َفإِنِّي َسِمع  نِي  -لَِيطِب  بِِه َأَحُدُكَما َنف  َرُسوَل  -َيع 

 
ِ
َباِغَيُة  "َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِفَئُة ال  ُتُلُه ال  ُرو؟ , "َتق  نُوَنَك َيا َعم  نِي َعنَّا َمج  َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َأاَل ُتغ 

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَما َباُلَك ؟ َقاَل: إِنَّ َأبِي َشَكانِي إَِلى َرُسوِل اهلل

ِ
َأطِْع »: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل لِي َرُسوُل اهلل

ُت ُأَقاتُِل «َأَباَك َما َداَم َحيًّا، َواَل َتْعِصهِ   .(1) ", َفَأَنا َمَعُكم  َوَلس 

 يف سننه: من حديث َرُجل   وأخرج النسائي 
ِّ
َحاِب النَّبِي َقاَل: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصمِن  َأص 

 
ِ
اٌر إِيَماًنا إَِلى ُمَشاِشهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  .(2) «ُمِلَئ َعما

هو اليوم الثالثين من شعبان, يوم الشك:  «َمْن َصاَم اْلَيْوَم الاِذي ُيَشكُّ فِيهِ » قوله:

                                                           

 (. 168(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1626أخـجه أح د ) (1)

 (. 1413(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1001أخـجه النساٍي ) (2)
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 وم من رمضان, أم آخر يوم من شعبان.فال يدرى أهو أول ي

 وهذا إذا كان غيم, فإذا لم يكن غيم فليس بيوم شك.

 الهالل حكم بأنه من رمضان, وإن لم ُيَر الهالل فما يزال من شعبان.
َ
 فإن ُرئِي

 :حكم صوم يوم الشك 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

 . اءلمجمهور العتحريم صيامه وهو قول اْلول: 

وهذا قول أبي  صامه ثم ظهر أنه من رمضان فإن صيامه صحيح من أنالثاين: 

 .حنيفة

 واْلظهر خالف هذا القول, فإن اْلعمال مبنية على اليقين ال الشك.

ُت َرُسوَل َعَلى الِمن َبِر َقاَل  ويف الصحيحين: من حديث ُعَمَر ب َن الَخطَّاِب  : َسِمع 

 
ِ
َما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوىإِنا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(1)«َما األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِنا

 والذي يصوم يوم الشك نيته لم تتمحض يف صيام رمضان, وإنما هو متشكك.

 ثم إن صيام يوم الشك مبني على االحتياط المخالف للنص.

 . «ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم » َقْوُلُه:

 قال الحافظ ابن حجر  ( 2/121يف الفتح:)  ِم ِريِم َصو  ُتِدلَّ بِِه َعَلى َتح  اس 

ُفوع.  َمر  َبِل َرأ يِِه, َفيَُكوُن مِن  قبيل ال 
 اَل َيُقوُل َذلَِك مِن  قِ

َّ
َحابِي َنَّ الصَّ

ِ
؛ ْل كِّ ِم الشَّ  َيو 

 : َبرِّ َتلُِفوَن فِي َذلَِك.َقاَل ابن َعب ِد ال  , اَل َيخ  نٌَد ِعن َدُهم    ُهَو ُمس 

, َفَقاَل: 
ُّ
َمالِكِي َهِريُّ ال  َجو  ُقوٌف. َوَخاَلَفُهم  ال   ُهَو َمو 

َجَواُب:  ًما. َوال  ُفوٌع ُحك  ًظا, َمر  ُقوٌف َلف   َأنَُّه َمو 

 :
ُّ
يبِي م  فِيِه َقاَل الطِّ َم َيو  , ُمَباَلَغًة فِي َأنَّ َصو  كِّ َم الشَّ ُصوِل, َوَلم  َيُقل  َيو  َمو  إِنََّما َأَتى بِال 

                                                           

 (. 1601يمس م ) (,1أخـجه البخاري ) (1)
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ِع.  ر  َياِن َصاِحِب الشَّ َنى َشكٍّ َسَبٌب لِِعص   َأد 

ُلُه َتَعاَلى:  ُوُه َقو  كُّ فِيِه َقائٌِم َثابٌِت, َوَنح  ًما الشَّ  ڳ ڳ ڳ}َفَكي َف بَِمن  َصاَم َيو 

َتَمرِّ [113:]هود { ڱ ڱ ُمس  ِم ال  ل  , َفَكي َف بِالظُّ َنى ُظل م  ِذيَن ُأونَِس مِن ُهم  َأد  , َأِي الَّ

 ي ِه. َعلَ 

ِظ: ُقل ُت:  ُرِق بَِلف  َت َأنَُّه َوَقَع فِي َكثِير  مَِن الطُّ كِّ »َوَقد  َعلِم   . «َيْوَم الشا

َشاَرُة إَِلى َأنَُّه ُهَو , قِيَل: «َأَبا اْلَقاِسمِ » قوله:وَ  ِ ُكن َيِة, اإل  ِر َهِذِه ال  ِصيِص ِذك  َفائَِدُة َتخ 

 
ِ
ِسُم َبي َن ِعَباِد اهلل ِذي َيق  َكاَمُه, َزَماًنا, ومكانا, َوغير َذلِك. الَّ  اهـ َأح 

ار  : حيث قال: والحديث علقه اإلمام البخاري  : -  -َوَقاَل ِصَلُة, َعن  َعمَّ

كِّ َفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم »  .(1) «ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َصاَم َيْوَم الشا

 َعب ُد َأبي َس وهو من طريق: يف سننه موصواًل:  وقد أخرجه اإلمام الرتمذي 
ِعيد 

, َعن  َأبِي  ِرو ب ِن َقي س  َمُر, َعن  َعم   اْلَح 
َثنَا َأُبو َخالِد   اْلََشجُّ َقاَل: َحدَّ

 ب ُن َسِعيد 
ِ
اهلل

َحاَق, َعن  ِصَلَة ب ِن ُزَفَر, َقاَل: ُكنَّا ِعن َد  اِر ب ِن َياِسر  إِس  ,  -  -َعمَّ لِيَّة   َمص 
 بَِشاة 

َ
َفُأتِي

اٌر:  َفَقاَل: ُكُلوا, ِم, َفَقاَل: إِنِّي َصائٌِم, َفَقاَل َعمَّ ُض الَقو  ى َبع  َمْن َصاَم الَيْوَم الاِذي »َفَتنَحَّ

يِه النااُس َفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم 
 . (2) «ملسو هيلع هللا ىلصَيُشكُّ فِ

 إلمام الرتمذي قال ا :  َوفِي الَباِب َعن  َأبِي ُهَري َرَة, َوَأَنس– - َحِديُث ,

ار  َح   ِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َعمَّ

 
ِّ
َحاِب النَّبِي ِل الِعل ِم مِن  َأص  َثِر َأه  َدُهم  مَِن ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأك  , َوَمن  َبع 

 
ُّ
افِِعي  ب ُن الُمَباَرِك, َوالشَّ

ِ
, َوَعب ُد اهلل , َوَمالُِك ب ُن َأَنس  ِريُّ َياُن الثَّو  , التَّابِِعيَن, َوبِِه َيُقوُل ُسف 

ِذي ُيَشكُّ فِيِه.  َم الَّ ُجُل الَيو  َحاُق, َكِرُهوا َأن  َيُصوَم الرَّ َمُد, َوإِس   َوَأح 

                                                           

 (.3/21أخـجه البخاري ) (1)

 (.181أخـجه الرتمذي ) (2)
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ِر َرَمَضاَن أَ  َثُرُهم  إِن  َصاَمُه َفَكاَن مِن  َشه  ًما َمَكاَنُه َوَرَأى َأك  َ َيو 
ِضي  . ن  َيق 

 ( 122-3/121قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل يف تغليق التعليق :)

ِعَلل َأن بعض الرَواة َقاَل فِيِه: َعن وَ  مِِذّي فِي ال  َية, ذكر التِّر  لِل َحِديِث َمَع َذلِك عله ُخف 

َحاق, َقاَل: حدثت َعن صَلة َفذكره.   أبي إِس 

  :فتبين من ذلك أن يف الحديث انقطاًعا.قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

نَاد: ثم قال الحافظ   حسن. قلت: َوله متابع بِإِس 

اق فِي ُمَصنفه:  زَّ رّي, َعن َمن ُصور, َعن ربعي بن ِحَراش, َعن َقاَل عبد الرَّ َعن الثَّو 

 رجل, َعن عَماَرة َنحوه.

ُّ َعن  َمن ُصور  َوَقاَل اب ن أبي شيبَة فِي ُمَصنفه: 
ي َعمِّ َمِد ال  َعِزيِز ب ُن َعب ِد الصَّ َثنَا َعب ُد ال 

ارَ  ٍّ َأنَّ َعمَّ
ِم الَِّذي ُيَشكُّ فِيِه َأنَُّه مِن   َعن  ِرب ِعي َيو  َأُلوَنُه فِي ال  ُهم  َيس  ب َن َياِسر  َوَناًسا َمَعُه َأَتو 

اٌر َتَعاَل َفُكل  َفَقاَل َفإِنِّي َصاِئٌم َفَقاَل َلُه  تََزَلُهم  َرُجٌل َفَقاَل َلُه َعمَّ َتَمُعوا َواع  َرَمَضاَن َفاج 

مُِن  اٌر إِن  ُكن َت ُتؤ  ِم اْلِخِر َفَتَعاَل َفُكل  َهَكَذا َرَواُه.َعمَّ يَو   َوال 
ِ
 بِاهلل

ُمب هم  ة, َوإِن َكاَن الرجل ال  ِقصَّ رك َهَذا ال  رّي َدلِيل على َأن ربعيا لم يد  َوفِي ِرَواَية الثَّو 

َحاق. َ ُمَتابَعة َقِويَّة لَحِديث أبي إِس 
 فِي ِرَواَيته ُهَو صَلة بن زفر, َفِهي

ِرَمة َعن َوله َش قلت:  ب َعن ِعك  رّي َعن سماك بن َحر  يع َعن الثَّو 
اهد من ِرَواَية َوكِ

 
ّ
َبَرانِي مد بن عمر الوكيعي, َوأحمد بن َعاِصم الطَّ و َحِديث عمار َرَواُه َأح  اب ن َعبَّاس َنح 

َحاُق ب ُن إِب َراِهيَم ب ِن َراَهَوي ِه َعن َوكِيع ُصوال, َوَرَواُه إِس  يع َمو 
َفلم ُيَجاوز بِِه  َعن َوكِ

رّي. ِرَمة, َوَهَكَذا َرَواُه يحيى ال قطَّان َعن الثَّو   ِعك 

د بن ِعيَسى من َتاِريخ ال َخطِيب.  َجَمة ُمَحمَّ  اهـورويناه فِي َتر 

  :أخرجه ابن أبي شيبة من غير ذكر الرجل, قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل

ن بمجموع الطريقين, ولكن موقوف وطريق عبد الرزاق أرجح, فاْلثر عن عمار يحس
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 على عمار, واهلل أعلم. 

َباِب (: 2/121يف الفتح ) ثم قال الحافظ ابن حجر  ُبَخاِريُّ فِي ال  َوَذَكَر ال 

ار   َرَها بَِحِديِث َعمَّ تِيًبا َحَسنًا, َفَصدَّ َبَها َتر  كِّ َرتَّ ِم الشَّ ِم َيو  ِي َصو  َأَحاِديَث َتُدلُّ َعَلى َنف 

ُمَص  َهي ِن: ال  َياِن َمن  َصاَمُه, ثمَّ بَِحِديث بن ُعَمَر مِن  َوج  ِح بِِعص   رِّ

ِظ:   . «َفإِْن ُغما َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ »َأَحُدُهَما بَِلف 

ِظ:  َخُر بَِلف  َة َثاَلثِينَ »َواْل  لِِه: «َفَأْكِمُلوا اْلِعدا ُمَراِد مِن  َقو  , َوَقَصَد بَِذلَِك َبَياَن ال 

 . «دروا َلهُ فاق»

ْبَهاَم فِي »ثمَّ استظهر بَِحِديث ابن عمر َأي ضا:  ْهر َهَكَذا َوَهَكَذا َوحبس اإْلِ الشا

: «الثاالَِثةِ  ًحا بَِأنَّ َرة لَحِديث ابن ُعَمَر ُمَصرِّ َة », ُثمَّ َذَكَر َشاِهًدا مِن  َحِديث أبي ُهَري  ِعدا

فِي َكْوِن », ُثمَّ َذَكَر َشاِهًدا لَِحِديِث ابن ُعَمَر: «َشْعَبانَ  الثااَلثِيَن اْلَمْأُموَر بَِها َتُكوُن ِمنْ 

ْهرِ تِْسًعا َوِعْشرِينَ  : «الشا ًحا فِيِه بَِأنَّ ْهَر تِْسٌع َوِعْشُرونَ », مِن  َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة ُمَصرِّ , «الشا

 اهـَومِن  َحِديِث َأَنس  َكَذلَِك. 

دليل على أن صيام يوم الشك معصية : «ملسو هيلع هللا ىلص -ِسِم َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقا» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل

يف  الحديث لم يخرجه اإلمام أحمد بن حنبل : «َوَوَصَلُه اْلَخْمَسةُ » قوله:

 مسنده.
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 شهادة الواحد العدل على رؤية هالل رمضان

   َوَعِن اب ِن ُعَمرَ ) – 022
ِ
ُت َرُسوَل اهلل إَِذا َرَأْيُتُموُه »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َسِمع 

«َفُصوُموا، َوإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفطُِروا، َفإِْن ُغما َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ 
 
 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)

 : لِم   .(3) «َثاَلثِينَ  (2)َفإِْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ »َولُِمس 

 : ُبَخاِريِّ َة َثاَلثِينَ َفَأْكمِ »َولِل   (.(2) «ُلوا اْلِعدا

ةَ »: - -َأبِي ُهَري َرَة فِي َحِديِث  َوَلُه:) – 023  (.(2) «َشْعَباَن َثاَلثِينَ  َفَأْكِمُلوا ِعدا

 -اْلِهاَلَل، َفَأْخَبْرُت َرُسوَل اهَّللِ  َتَراَءى النااُس »: َقاَل  -  -اب ِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 022

َحُه اب ُن ِحبَّاَن,  .(0) « ، َفَصاَم، َوَأَمَر النااَس بِِصَياِمهِ َأنِّي َرَأْيُتهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَصحَّ

َحاكِمُ   (.َوال 

  -اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 022
ِّ
َرابِيًّا َجاَء إَِلى النَّبِي َفَقاَل: إِنِّي  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َأع 

ِهاَلَل, َفَقاَل:  ًدا »َقاَل:  .َقاَل: َنَعم   «?َأْن اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َأَتْشَهُد »َرَأي ُت ال  َأَتْشَهُد َأنا ُمَحما

                                                           

 .(1080)يمس م  (,1600)أخـجه البخاري  (1)

 زيادة عن ال خطوط. ((2

 .(1080)أخـجه مس م  (3)

 .(1601)أخـجه البخاري  (4)

 .(1606)أخـجه البخاري  (1)

ييححه اإلمام األلباين . (1141) يالحاكم (,3441)يابن حبان  (,2342)أخـجه أبو دايد  (1)

ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف , (608ييف اإلرياء ) (,2028رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )

يحسن إسناده شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى قب  حديث , (141الصحيح ال سند )

(161 .) 
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ْن فِي النااِس َيا بِاَلُل َأْن َيُصوُموا َغًدا» َقاَل: .َقاَل: َنَعم   «?َرُسوُل اهَّللِ  َرَواُه  .(1) «َفَأذِّ

َحُه اب نُ  َسُة, َوَصحَّ َخم  َساَلهُ ُخَزي َمَة, َواب ُن ِحبَّاَن وَ  ال  ُّ إِر 
َح النََّسائِي  (.(2) َرجَّ

 الشرح: 

 ما يثبت به الشهر.هذه اْلحاديث لبيان:  ساق المصنف 

 بيان أن دخول شهر رمضان يكون بأمرين: وفيها 

 رؤية هالل رمضان.اْلول: 

 إكمال عدة شعبان ثالثين يوًما.الثاين: 

 يف غير ما حديث. ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين ذلك النبي

 ,  من حديث اب َن ُعَمرَ ففي الصحيحين: 
ِّ
ياٌة، الَ », َأنَُّه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ٌة ُأمِّ ا ُأما إِنا

ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا ًة َثالَثِينَ " «َنْكُتُب، َوالَ َنْحُسُب، الشا ِريَن, َوَمرَّ َعًة َوِعش  ًة تِس  نِي َمرَّ  .(3) "َيع 

رأيتم هالل رمضان فصوموا وجوًبا, لقول  إذا :أي «إَِذا َرَأْيُتُموُه َفُصوُموا» قوله:

 .[181:]البقـة { ہھ ہ ہ ہ ۀ}: اهلل 

 وال يجوز ْلحد أن يتخلف عن صيام رمضان وهو مكلف إال من عذر.

إذا رأيتم هالل شوال, فكذلك يجب عليكم أن  :أي «َوإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفطُِروا» قوله:

 تفطروا وجوًبا.

                                                           

يابن  (,1112)بن ماجه يا (,161)يالرتمذي  (,2112)يالنساٍي  (,2340)أخـجه أبو دايد  (1)

عن ابن عباس,  ,عن عكـم  ,من طـيق س اك بن حـب (3441)يابن حبان  (,1623)خزي   

يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد يهذا إسناد مضطـب ال يحتج به أه  الَ م. 

  (.161يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى ), (402)

 سند.الحديث ليس يف ال «: تنبيه»

 يهو قول الرتمذي أيضا يف سننه. (,443/ 2)نق ه الزي َي يف نصب الـاي   (2)

 (.1080(, يمس م )1613أخـجه البخاري ) (3)
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الهالل, ولم تروه, وذلك بسبب من اْلسباب, إما  :أي «َلْيُكمْ َفإِْن ُغما عَ » قوله:

 لوجود غيم, أو سحاب, أو قرت, أو غير ذلك مما قد يحول بينكم وبين رؤيته.

 بأن تكمل عدة شعبان ثالثين يوًما.: «َفاْقُدُروا َلهُ » قوله:

 على الصحيح من أقوال أهل العلم, لما ثبت يف الروايات يف الحديث.

أهل العلم بأن اإلقدار هو التضييق, بحيث أنكم تجعلون شعبان,  وقال بعض

جعل اإلقدار إكمال  ملسو هيلع هللا ىلص ورمضان, تسعة وعشرين يوًما, وهذا القول يرده أن النبي

 العدة ثالثين يوًما.

  :مبا يثبت دخول شهر رمضان 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: 

 واحد من المسلمين العدول الثقات. يثبت دخول الشهر برؤيةالقول اْلول: 

َتَراَءى النااُس اْلِهاَلَل، َفَأْخَبْرُت َرُسوَل »يف الباب, وفيه قال:   لحديث ابن عمر

 .«َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر النااَس بِِصَياِمهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهَّللِ 

بشهادة  ويثبت الخروج منهأقوال أهل العلم يف هذه المسألة وهو الصحيح من 

 رجلين.

 يثبت دخول الشهر والخروج منه بشهادة رجلين, لحديث ابن عباسالقول الثاين: 
  .يف الباب 

ِذي  ِم الَّ َيو  َخطَّاِب, َأنَُّه َخَطَب النَّاَس فِي ال  ِد ب ِن ال  َمِن ب ِن َزي  ح  ويف حديث َعن  َعب ِد الرَّ

ُت أَ   ُيَشكُّ فِيِه, َفَقاَل: َأاَل إِنِّي َجاَلس 
ِ
َحاَب َرُسوِل اهلل ُثونِي ملسو هيلع هللا ىلصص  , َوإِنَُّهم  َحدَّ ُتُهم  , َوَساَءل 

 
ِ
ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه، َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َواْنُسُكوا َلَها َفإِْن ُغما َعَلْيُكْم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 (1)أخرجه النسائي «ْفطُِرواَفَأْكِمُلوا َثاَلثِيَن، َفإِْن َشِهَد َشاِهَداِن َفُصوُموا، َوأَ 

                                                           

 (. 2111أخـجه النساٍي ) (1)
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  قال اإلمام النووي ( 0/282يف المجموع :) َهَبنَا ُثُبوُتُه َنا َأنَّ َمذ  َذَكر 

َحت   ِحيُح( ُثُبوُتُه, َوَسَواٌء َأص  ل  ِخاَلٌف )الصَّ , َوفِي ُثُبوتِِه بَِعد  َلي ِن باَِل ِخاَلف  بَِعد 

 . َماُء, َأو  َغيََّمت   السَّ

ن  َقاَل  :  َومِمَّ , َوآَخُروَن. َيث ُبُت بَِشاِهد  َواِحد  َمُد ب ُن َحن َبل  ُمَباَرِك, َوَأح   ب ُن ال 
ِ
 َعب ُد اهلل

اَلِن:  َتَرُط َعد  ن  َقاَل ُيش  , َومِمَّ
ُّ
َزاِعي َو  َعِزيِز, َوَمالٌِك, َواْل  َعَطاٌء, َوُعَمُر ب ُن َعب ِد ال 

َوي ِه, وَ   َداُود. والليث, والماجشون, وإسحق ب ُن َراه 

 : ِريُّ ُمن ِذِر.َوَقاَل الثَّو  تََرُط َرُجاَلِن, أو رجل وامرأتان, كذا حكاه عنه اب ُن ال   ُيش 

, َواَل َيث ُبُت غير َرَمَضاُن َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:  َماُء ُمَغيَِّمًة َثَبَت بَِشَهاَدِة َواِحد  إن  َكاَنت  السَّ

نَي ِن.   إالَّ بِاث 

نَي ِن, َواَل َيث ُبُت إالَّ بَِعَددِ َوإِن  كَ َقاَل:  , َواَل بِاث 
ِحيًَة َلم  َيث ُبت  َرَمَضاُن بَِواِحد  اَنت  ُمص 

تَِفاَضِة.  س 
ِ
 ـاهاال

 .شهر والخروج منه بشهادة عدل واحديثبت دخول الالقول الثالث: 

َوُأِجيَب َعن ُه بَِأنَُّه : (1/201يف السبل )  وهو ترجيح الصنعاين حيث قال 

تِي َأق َوى مِن ُه,  ِّ اْل 
َرابِي َع  ِذي َأَفاَدُه َحِديُث اب ِن ُعَمَر َوَحِديُث اْل  َمن ُطوُق الَّ ُهوٌم, َوال  َمف 

َعب ِد. َأِة َوال  َمر  َبُل بَِخَبِر ال  َواِحِد َفُيق   َوَيُدلُّ َعَلى َقُبوِل َخَبِر ال 

مَ  و  ُخُروُج مِن ُه َفالظَّاِهُر َأنَّ الصَّ ا ال  َواِحِد. َوَأمَّ َتِوَياِن فِي كَِفاَيِة َخَبِر ال  َطاَر ُمس  ف 
ِ  َواإل 

ا َحِديُث اب ِن َعبَّاس  َواب ِن ُعَمَر  ُه »َوَأمَّ َأَجاَز َخَبَر َواِحٍد َعَلى ِهاَلِل َرَمَضاَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا

ْفطَاِر إالا بَِشَهاَدِة َرُجَلْينِ  َد بِِه َفإِنَُّه  «َوَكاَن اَل ُيِجيُز َشَهاَدَة اإْلِ ُّ َوَقاَل: َتَفرَّ
نِي اَرُقط  َفُه الدَّ َضعَّ

 َوُهَو َضِعيٌف. 
ُّ
َي لِي ُص ب ُن ُعَمَر اْل   ـاهَحف 

  :بيان كيف يكون الصوم والفطر يف رمضان 

 ويكون الصوم والفطر يف رمضان مع اإلمام, وهو والي أمر المسلمين.
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َرَة : ففي سنن الرتمذي    , َأنَّ من حديث َأبِي ُهَري 
َّ
ْوُم َيْوَم »َقــاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي الصا

ونَ  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ", «َتُصوُموَن، َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ

 .(1) ."َغِريٌب 

نَى  : إلمام الرتمذي قال ا ِل الِعل ِم َهَذا الَحِديَث, َفَقاَل: إِنََّما َمع  ُض َأه  َر َبع  َوَفسَّ

َر َمعَ هَ  َم َوالِفط  و   .الَجَماَعِة َوُعظ ِم النَّاِس  َذا َأنَّ الصَّ

  :حكم من رأى اهلالل بنفسه 

 من رأى الهالل بنفسه تعين عليه أن يفطر مع الناس, إذا لم يقبل الحاكم شهادته

 .سالم وغيره من أهل العلم وإلى هذا ذهب شيخ اإل

وذهب  يح من أقوال أهل العلم,وهذا هو الصحفيصوم بصيامهم, ويفطر بفطرهم 

الظاهرية وهو قول للشافعية أن يصوم وحده ويفطر سرًا وذهب الحنفية والمالكية 

وذهب الحنابلة إلى وجوب  والمشهور عند الحنابلة أنه يصوم وحده ويفطر مع الناس

 صيام اْلمة برؤية الواحد. 

ِل ":  ويرد عليهم بما أخرجه مسلم: َعن  ُكَري ب  مولى ابن عباس َفض  َأنَّ ُأمَّ ال 

اَم, َفَقَضي ُت َحاَجَتَها,  ُت الشَّ اِم, َقاَل: َفَقِدم  َحاِرِث, َبَعَثت ُه إَِلى ُمَعاِوَيَة بِالشَّ بِن َت ال 

َمِدينَ  ُت ال  ُجُمَعِة, ُثمَّ َقِدم  ِهاَلَل َلي َلَة ال  اِم, َفَرَأي ُت ال  َّ َرَمَضاُن َوَأَنا بِالشَّ
ُتِهلَّ َعَلي َة فِي َواس 

 ب ُن َعبَّاس  
ِ
ِر, َفَسَأَلنِي َعب ُد اهلل ه  ِهاَلَل؟  آِخِر الشَّ ُتُم ال  ِهاَلَل َفَقاَل: َمَتى َرَأي  , ُثمَّ َذَكَر ال 

, َوَرآُه النَّاُس, َوَصاُموا َوَصامَ  َتُه؟ َفُقل ُت: َنَعم  ُجُمَعِة, َفَقاَل: َأن َت َرَأي  نَاُه َلي َلَة ال   َفُقل ُت: َرَأي 

يَن, َأو  َنَراُه,  "َعاِوَيُة, َفَقاَل: مُ 
ِمَل َثاَلثِ ب ِت, َفاَل َنَزاُل َنُصوُم َحتَّى ُنك  نَاُه َلي َلَة السَّ َلكِنَّا َرَأي 

 
ِ
َيِة ُمَعاِوَيَة َوِصَيامِِه؟ َفَقاَل: اَل, َهَكَذا َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل َتِفي بُِرؤ   " ملسو هيلع هللا ىلصَفُقل ُت: َأَو اَل َتك 

                                                           

 (. 1268(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )161أخـجه الرتمذي ) (1)
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يَ  َتِفيَوَشكَّ َيح  َتِفي َأو  َتك  َيى فِي نَك   . (1) ى ب ُن َيح 

 على اختالف المطالع وهو احتيار شيخ االسالم استدل به جمهور العلماءفقد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأن لكل مطلع رؤيته فقد رفع ابن عباس الحكم إلى النبي 

 ۇ}: أن اإلنسان ال ُيكلف إال ما يستطيع, يقول اهلل ويف الحديث من الفوائد: 

 .[281:]البقـة { ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

  :حكم من ينتقل من بلد إىل بلد آخر خمتلف مع يف رؤية اهلالل 

لو قدر أنك كنت يف بلد, ثم انطلقت إلى بلد آخر, فإن تم لك الصيام تسعة 

 وعشرين يوًما, فقد صمت شهًرا كاماًل, وليس عليك شيء.

ثمانية وعشرين يوًما لك,  وإن قدمت على بلد وكان فطر ذلك البلد على صيام

 فإنك تفطر معهم, ويجب عليك أن تقضي يوًما؛ ْلنك لم تصم شهًرا كاماًل.

على ما زالوا أما إذا قدمت على بلد وقد صمت شهًرا كاماًل, ثالثين يوًما, و

ْوُم َيْوَم », ويكون عيدك معهم لحديث: تبقى معهم حتى يفطرو , فإنكهمصيام الصا

ونَ َتُصوُموَن، َوالفِ  , واهلل أعلم وهبذا أفتى «ْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ

 .الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم اهلل

 . يف صحيحه من حديث ابن عمر :أي «َولُِمْسِلمٍ » قوله:
معنى اإلقدار وهذا فيه توضيح ل: «َثاَلثِينَ  ]َلُه[َفإِْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا » قوله:

 كما تقدم أن الصحيح إكمال عدة شعبان ثالثين يوًما.

 أيًضا.  يف صحيحه, وهو من حديث ابن عمر :أي «َولِْلُبَخاِريِّ » قوله:

َة َثاَلثِينَ » قوله:  .وهي موافقة لرواية مسلم : «َفَأْكِمُلوا اْلِعدا

                                                           

 (.1081أخـجه مس م ) (1)
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  قال اإلمام الصنعاين ( 1/221يف السبل :):َثاَلثِيَن, : «ُروا َلهُ َفاْقُد » قوله

ِر, َوَهَذا  ه  ِسُبوا َتَماَم الشَّ يَن, َواح 
َم الثَّاَلثِ نَى َأف طُِروا َيو  َمع  يَن, َوال 

َة َثاَلثِ ِعدَّ ِمُلوا ال  َوَأك 

َسُن َتَفاِسيِرِه.   َأح 

ُمَراِد مِن  ا اِرُح َخاِرَجًة َعن  َظاِهِر ال  َحِديِث. َوفِيِه َتَفاِسيُر ُأَخُر َنَقَلَها الشَّ  ل 

 : َيُة َقاَل اب ُن َبطَّال  ُل َعَلي ِه ُرؤ  ُمَعوَّ ِميَن, َوإِنََّما ال  ُمنَجِّ ٌع لُِمَراَعاِة ال  َحِديِث َدف  فِي ال 

ِة, َوَقد  ُنِهينَا َعن  التََّكلُِّف.  َِهلَّ  اْل 

دِّ َعَلى َمن  َقاَل:  ُّ فِي الرَّ
َباِجي ِم َوَغي ِرِهَما إنَُّه َيُجوُز لِل َحاَوَقد  َقاَل ال  ُمنَجِّ ِسِب َوال 

 . ٌة َعَلي ِهم  َلِف ُحجَّ َماَع السَّ تَِماًدا َعَلى النُُّجوِم: إنَّ إج  َطاُر اع  ف 
ِ ُم َواإل  و   الصَّ

ِض فِي ِعل ِم النُُّجوِم؛ َوَقاَل اب ُن َبِزيَزَة:  َخو  ِريَعُة َعَلى ال  َهٌب َباطٌِل َقد  َنَهت  الشَّ ُهَو َمذ 

َنََّها 
ِ
ِميٌن َلي َس فِيَها َقط ٌع. ْل ٌس َوَتخ   َحد 

اِرُح:  ُبَخاِريُّ َعن  اب ِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل الشَّ َرَجُه ال  َواِضُح َعَلي ِهم  َما َأخ  َجَواُب ال  ُقل ت: َوال 

ْهَر َهَكَذا َوَهَكَذا َيعْ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص - ياٌة اَل َنْكُتُب َواَل َنْحُسُب الشا ٌة ُأمِّ ا ُأما نِي تِْسًعا إنا

ةً  ًة َوَثاَلثِيَن َمرا  اهـ. «َوِعْشرِيَن َمرا

 يف صحيحه. لإلمام البخاري  :أي « -َوَلُه فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة » قوله:

َة َشْعبَاَن َثاَلثِينَ » قوله: وهذه الرواية صريحة وموضحة للروايات : «َفَأْكِمُلوا ِعدا

فيكون اإلقدار بمعنى إكمال عدة شعبان ثالثين  ,«فاقدروا له»السابقة, وهي قوله: 

 يوًما.

أهنم خرجوا إلى الصحراء, وأماكن الرؤية,  :أي «َتَراَءى النااُس اْلِهاَلَل » قوله:

 حتى يروا الهالل.

فالمسألة يف إثبات دخول الشهر ال تعود إلى الحسابات الفلكية, وإنما تعود إلى 

 إثبات الرؤية.
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 إلى الرؤية. ملسو هيلع هللا ىلص ماء, لألحاديث التي أحالنا فيها النبيوعلى هذا جماهير العل

 . «ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْخَبْرُت َرُسوَل اهَّللِ » قوله:

 قبول خرب الثقة الواحد. َوفِيِه:

 اعتماًدا على خرب عبد اهلل بن عمرصام  ملسو هيلع هللا ىلص النبي :أي «َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصامَ » قوله:
 .يف أن الشهر قد دخل 

ل العلم على أن الشهر يدخل بشهادة الواحد العدل وهبذا اللفظ احتج جماهير أه

 . قبل شهادة ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلص الثقة؛ ْلن النبي
ويخرج الشهر بشهادة اثنين من الشهود, على الصحيح من أقوال أهل العلم, وقد 

 تقدم .

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/222يف النيل :) ُكوَراِن فِي َمذ  َحِديَثاِن ال  َوال 

َباِب َيُدالَّ  َواِحِد فِي ُدُخوِل َرَمَضاَن. ال  َبُل َشَهاَدُة ال   ِن َعَلى َأنََّها ُتق 

َلي ِه.  ُّ فِي َأَحِد َقو 
افِِعي , َوالشَّ َمُد ب ُن َحن َبل  ُمَباَرِك, َوَأح   َوإَِلى َذلَِك َذَهَب اب ُن ال 

 : .َقاَل النََّوِويُّ ََصحُّ  َوُهَو اْل 

 َ ي ُث, َواْل  َبُل َوَقاَل َمالٌِك, َواللَّ َلي ِه: إنَُّه اَل َيق  ُّ فِي َأَحِد َقو 
افِِعي , َوالشَّ ِريُّ , َوالثَّو  ُّ

َزاِعي و 

نَاِن.  َتَبُر اث  َواِحُد َبل  ُيع   ال 

تِي, َوفِيِه  َخطَّاِب اْل  ِد ب ِن ال  َمِن ب ِن َزي  ح  وا بَِحِديِث َعب ِد الرَّ َتَدلُّ َفإِْن َشِهَد َشاِهَداِن »َواس 

تِي, َوفِيِه: «َفُصوُموا َوَأْفطُِرواُمْسِلَماِن  َة اْل  َفإِْن َلْم َنَرُه َوَشِهَد », َوبَِحِديِث َأمِيِر َمكَّ

تَِباُر َشاِهَدي ِن. «َشاِهَدا َعْدلٍ   , َوَظاِهُرُهَما اع 

تَِماِل َأن  َيُكوَن َقد  َشِهَد ِعن َد النَّبِ  َمي ِن بِاح  ُمَتَقدِّ َحِديَثي ِن ال   َوَتأ َوُلوا ال 
ِّ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -ي

 َغي ُرُهَما. 

َواِحِد  َمن ُع مِن  َقُبوِل ال  نَي ِن َغاَيُة َما فِيِه ال  ث 
ِ
ِريَح بِاال ُلوَن بَِأنَّ التَّص  َوَّ َوَأَجاَب اْل 
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ُهوِم.  َمف   بِال 

َجُح.  َمن ُطوِق َأر  َمن ُطوِق, َوَداَلَلُة ال  ِن َعَلى َقُبولِِه بِال  َباِب َيُدالَّ  اهَوَحِديَثا ال 

 لثبوت دخول الشهر.: «َوَأَمَر النااَس بِِصَياِمهِ » وله:ق

يًّا َجاَء إَِلى النابِيِّ » قوله:
 يخربه بدخول شهر رمضان.: «ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َأْعَرابِ

 أبو داود, و الرتمذي, واْلئمة  اإلرسال, كما جزم بذلك الحديث الراجح يف

 عكرمة مضطربة.  هو من رواية سماك عن عكرمة, ورواية سماك عن النسائي, و

 رأيت هالل رمضان. :أي «َفَقاَل: إِنِّي َرَأْيُت اْلِهاَلَل » قوله:

أراد أن يتثبت منه أهو مسلم, أم غير  :أي "«?َأَتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ »َفَقاَل: " قوله:

 مسلم.

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن اإلسالم يدخل فيه بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمد رسول َوفِيِه:

 نعم يشهد بذلك, فبين أنه كان مسلًما. :أي «َقاَل: َنَعمْ » قوله:

ًدا َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل: " قوله:  . "َقاَل: َنَعم   «?َأَتْشَهُد َأنا ُمَحما

 معاملة الناس بالظاهر, فإنه لم يطلب منه أكثر من ذلك. َوفِيِه:

ْن فِي النااِس َيا باَِل »َقاَل: " قوله:  . "«ُل َأْن َيُصوُموا َغًداَفَأذِّ

 أي اعتماًدا على رؤية هذا اْلعرابي للهالل.

 , واهلل أعلم.  فالحكم ثابت كما يف حديث ابن عمر

 :شروط وجوب الصوم 

 اإلسالم, وهو شرط عام يف جميع العبادات, فال تقبل العبادة إال من مسلم. اْلول:

 , ويلحقه من يف حكمه.العقل, فإن المجنون مرفوع عنه القلم الثاين:

ِم َحتاى » : ملسو هيلع هللا ىلصالبلوغ, لقول رسول اهلل  الثالث:
ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن الناائِ
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ِغيرِ َحتاى َيْكُبَر، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتاى َيْعِقَل َأْو ُيِفيَق   . «َيْسَتيِْقَظ، َوَعِن الصا

بوجوبه كمن أسلم يف دار  العلم بالوجوب فال يجب على من لم يعلم الرابع:

 الحرب.

  :شروط وجوب أداء الصوم 

 ے ے ھ ھ ھ}الصحة والسالمة من المرض, قال تعالى: اْلول: 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 اإلقامة عن السفر, ودليلها اْلية السابقة.الثاين: 

ُت َعاالثالث:  : َسَأل  ئَِشَة َفُقل ُت: الخلو من الحيض والنفاس, لحديث ُمَعاَذَة, َقاَلت 

ٌة َأن ِت؟ ُقل ُت:  : َأَحُروِريَّ اَلَة. َفَقاَلت  ِضي الصَّ َم, َواَل َتق  و  ِضي الصَّ َحائِِض َتق  َما َباُل ال 

 : َأُل. َقاَلت  , َوَلكِنِّي َأس 
ة  ُت بَِحُروِريَّ ْوِم، َواَل »َلس  َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصا

اَلةِ ُنْؤَمُر بَِقَض   متفق عليه. «اِء الصا

 :بيان شروط صحة الصوم 

 الركن اْلول: النية.

ُت  من حديث ُعَمَر ب َن الَخطَّاِب لما جاء يف الصحيحين:  َعَلى الِمن َبِر َقاَل: َسِمع 

 
ِ
َما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنوَ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َما األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِنا  .(1) «ى...إِنا

َصةَ :  سنن النسائي ويف  ,  من حديث َحف 
َّ
َمْن َلْم ُيَبيِِّت », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ْيِل، َفاَل ِصَياَم لَهُ  َياَم ِمَن اللا  .(2) «الصِّ

                                                           

 (.1601(, يمس م )1البخاري )أخـجه  (1)

(, يابن 130(, يالرتمذي )161/ 4(, يالنساٍي )2414(, يأبو دايد )2334أخـجه النساٍي ) (2)

عدا  -(, يال فظ ل نساٍي, يعن الباقين 1633(, يابن خزي   )281/ 1(, يأح د )1100ماجه )

 جه ف فظه ك فظ الدارقطني.يهي أيضا رياي  ل نساٍي. يأما ابن ما« يبيا»بدل « يج ع» -ابن ماجه
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ِفِه, وقال الحافظ ابن حجر يف البلوغ:  ِجيِح َوق  مِِذيُّ إَِلى َتر  ُّ َوالتِّر 
َوَماَل النََّسائِي

حَ  َمَة َواب ُن ِحبَّاَن, وقال اإلمام النسائي يف صحيح النسائي: َوَصحَّ ُفوًعا اب ُن ُخَزي  ُه َمر 

 صحيح موقوف وهو يف حكم المرفوع. 

  وقال اإلمام اْللباين ( 112يف اإلرواء برقم:)  وجملة القول: أن هذا

بكر , الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن االعتماد عليه سوى إسناد عبد اهلل بن أبى 

وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات , وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس 

تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث , واعتبار رفعه شذوذا , لوال أن القلب يشهد 

أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد اهلل ابنى عمر وقد يكون معهما 

 ملسو هيلع هللا ىلصالحديث وافتائهم بدون توقيف من النبي عائشة رضى اهلل عنهم جميعا بمعنى 

إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم , ولذلك فإين أعترب 

فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم , وذلك من فوائده , واهلل أعلم, 

 وستأيت أحكام البينة إن شاء اهلل.

 النفاسطهارة النساء من الحيض و الثاين :

 :ركن صحة الصوم 

ذكر العلماء ركن واحد لصحة الصوم, وهو وجوب اإلمساك عن سائر المفطرات 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: لقول اهلل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, 

 .[181:]البقـة { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ

 :بيان مبطالت الصوم 

 تعاطي شيئا من المفطرات عمدا. -1

 قطع النية. -2
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 :واملفطرات نوعان 

 كاْلكل والشرب وما يف بابه.ما ال يوجب الكفارة: 

وهو الجماع يف حال الصيام, وستأيت أحكامها إن شاء الثاين: ما يوجب الكفارة: 

 اهلل تعالى.

  :بيان واجبات الصيام 

 الكف عما يتناىف مع الصوم. ويجب على الصائم

َرةَ ففي الصحيحين:   ,  من حديث َأبِي ُهَري 
ِّ
َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ِه َحاَجٌة َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ  وِر َوالَعَمَل بِِه َوالَجْهَل، َفَلْيَس لِلا  .(1) «الزُّ

َرةَ ففي البخاري:   , َيُقوُل:  من حديث أبي ُهَري 
ِ
َقاَل اهَّللُ: ُكلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َعَمِل ابْ  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا ِن آَدَم َلُه، إاِلا الصِّ

 (2) «َأَحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن َساباُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ 

 , َقاَل:  من حديث َأبِي ُهَري َرةَ : ماجه  سنن ابن وثبت يف
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َهرُ » َياِمِه إاِلا السا
 .(3) «ُربا َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصيَاِمِه إاِلا اْلُجوُع، َوُربا َقائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن قِ

  :مستحبات الصيام 

 اْلول: السحور.

 , َقاَل:  ب َن َمالِك   من حديث َأَنَس ففي الصحيحين: 
ُّ
ُروا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي َتَسحا

ُحوِر َبَرَكةً   .(2) «َفإِنا فِي السا

                                                           

 (.1011أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111(, يمس م )1604أخـجه البخاري ) (2)

 (.1312(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )1160أخـجه ابن ماجه ) (3)

 (.1061(, يمس م )1623أخـجه البخاري ) (4)
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 الثاين: تعجيل الفطر.

د  ففي الصحيحين:  ِل ب ِن َسع   :  من حديث َسه 
ِ
الَ َيَزاُل », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ُلوا الِفْطرَ   .(1) «النااُس بَِخْيرٍ َما َعجا

َرةَ  عند أبي داود: ولما  ,  من حديث َأبِي ُهَري 
ِّ
يُن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َيَزاُل الدِّ

ُرونَ  َل النااُس اْلِفْطَر، أِلَنا اْلَيُهوَد، َوالناَصاَرى ُيَؤخِّ  .(2) «َظاِهًرا َما َعجا

 الثالث: تأخير السحور.

 أَ :  من حديث َأَنِس ب ِن َمــــالِك  ففي الصحيحين: 
ِ
 اهلل

َّ
:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َنبِي َد ب َن َثابِت  َوَزي 

ا َفَرَغا ِمْن َسُحوِرِهَما، َقاَم َنبِيُّ اهَّللِ » َرا َفَلما الَِة، َفَصلاى ملسو هيلع هللا ىلصَتَسحا : «إَِلى الصا ََنس 
ِ
نَا ْل , ُقل 

الَِة؟ َقاَل:  ُجُل َقْد »َكم  َكاَن َبي َن َفَراِغِهَما مِن  َسُحوِرِهَما َوُدُخولِِهَما فِي الصَّ ُر َما َيْقَرُأ الرا

 .(3) «َخْمِسيَن آَيةً 

على قول لبعض أهل الرابع: أن يكون الفطر على الرطب, أو التمر, أو الماء, 

 .العلم

ُيْفطُِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َيُقوُل:   من حديث َأَنَس ب َن َمالِك  لما عند أبي داود:  

َي، َفإِْن َلْم َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى َتَمَراٍت، َفإِْن َلْم َتُكْن َحَسا  َعَلى ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

 .(2) «َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ 

 :بيان ما ال يفسد الصوم 
                                                           

 (.1068(, يمس م )1611أخـجه البخاري ) (1)

(, 1411(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )2313أخـجه أبو دايد ) (2)

 (.2138ياإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )

 (.1061(, يمس م )111أخـجه البخاري ) (3)

اهلل (, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه 161(, يالرتمذي )2311أخـجه أبو دايد ) (4)

 (.2040(, يحسنه اإلمام األلباين رح ه اهلل )120)
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َمْن َأَكَل َأْو َشرَِب َناِسًيا َوُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلصاْلكل والشرب ناسيًا؛ لقول رسول اهلل اْلول: 

َما ُهَو رِ   .(1), متفق عليه«ْزٌق َرَزَقُه اهَّللُ َصائٌِم َفالَ ُيْفطِْر، َفإِنا

الجماع ناسًيا فال كفارة عليه وال فساد لصومه إال إذا ذكر حال الجماع  الثاين:

 {ائەئ ائ ى ى ې ې ې}واستمر, والدليل يف الناسي قول اهلل تعالى 
 .[281:]البقـة

 االحتالم, فال يفسد الصوم إجماًعا وعليه االغتسال. الثالث: 

 ع ما بقي من البلل الذي يبقى يف الفم بعد المضمضة.ابتال الرابع:

 دخول الغبار ونحوه يف حلق الصائم, وهذا محل إجماع. الخامس:

ابتالع ما بين اْلسنان فإنه تبع لريقه, إال إذا وجد جرمه أو طعمه  السادس:

 فاالحرتاز إخراجه.

 دم اللثة والبصاق على الصحيح لتعسر التحرز منه. السابع:

 تشبه الريق عند جماهير العلماء. اابتالع النخامة ْلهن الثامن:

والصحيح اْلول  ,وذهب بعضهم إلى أنه إذا ابتلعها بعد وصولها إلى الفم يفطر

 إال أنه تكره.

 القيء مع اختالف فيه, وسيأيت إن شاء اهلل. التاسع:

شرة, طلوع الفجر يف حالة اْلكل أو الجماع إال أنه يجب عليه القطع مبا العاشر:

 واهلل أعلم.

  :بيان مباحات الصيام 

 اْلول: الغسل.

, َقاَل: ففي الصحيحين:  ر  ُت من حديث َأبِي َبك  َرَة َسِمع  , َيُقوُل فِي , َأَبا ُهَري  َيُقصُّ

                                                           

 (.1111(, يمس م )1633أخـجه البخاري ) (1)
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َمِن ب ِن ال حَ «َمْن َأْدَرَكُه اْلَفْجُر ُجنًُبا َفاَل َيُصمْ »َقَصِصِه:  ح  ُت َذلَِك لَِعب ِد الرَّ  -اِرِث , َفَذَكر 

َبِيِه 
ِ
نَا َعَلى  -ْل ُت َمَعُه, َحتَّى َدَخل  َمِن َوان َطَلق  ح  َشَة َوُأمِّ َفَأن َكَر َذلَِك, َفان َطَلَق َعب ُد الرَّ

َعائِ

: ,  َسَلَمةَ  َتاُهَما َقاَلت  َمِن َعن  َذلَِك, َقاَل: َفكِل  ح   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ »َفَسَأَلُهَما َعب ُد الرَّ

َواَن, َفَذَكَر َذلَِك  «ا ِمْن َغْيرِ ُحُلٍم، ُثما َيُصومُ ُيْصبُِح ُجنُبً  نَا َعَلى َمر  نَا َحتَّى َدَخل  َقاَل: َفان َطَلق 

َت َعَلي هِ  َرَة, َفَرَدد  ُت َعَلي َك إاِلَّ َما َذَهب َت إَِلى َأبِي ُهَري  َواُن: َعَزم  َمِن, َفَقاَل َمر  ح   َلُه َعب ُد الرَّ

َمِن, َما َيُقوُل: َقاَل:  ح  ر  َحاِضُر َذلَِك ُكلِِّه, َقاَل: َفَذَكَر َلُه َعب ُد الرَّ َفِجئ نَا َأَبا ُهَري َرَة, َوَأُبو َبك 

َرَة َما َكا َلُم, ُثمَّ َردَّ َأُبو ُهَري  , َقاَل: ُهَما َأع  َن َفَقاَل َأُبو ُهَري َرَة: َأُهَما َقاَلَتاُه َلَك؟ َقاَل: َنَعم 

ِل, َوَلم  َيُقوُل فِي َذلَِك إِ  َفض  ُت َذلَِك مَِن ال  َرَة: َسِمع  َعبَّاِس, َفَقاَل َأُبو ُهَري  ِل ب ِن ال  َفض  َلى ال 

 
ِّ
ُه مَِن النَّبِي َمع  ا َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك, ُقل ُت لَِعب ِد ملسو هيلع هللا ىلصَأس  , َقاَل: َفَرَجَع َأُبو ُهَري َرَة َعمَّ

َملِِك: َأَقاَلَتا: فِي َرَمَضاَن؟ َقاَل: كَ  بُِح ُجنًُبا مِن  َغي ِر ُحُلم  ُثمَّ َيُصومُ ال   .(1)"َذلَِك َكاَن ُيص 

 جواز تأخير غسل الجنابة إلى بعد الفجر.فيؤخذ منه: 

 جواز الغسل للصائم.ويؤخذ من الحديث أيًضا: 

 الثاين: التقبيل والمباشرة دون جماع.

:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ   , َقاَلت 
ُّ
ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو » ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبِي

ْربِهِ  ِ
ِ
 .(2) «َصائٌِم، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إل

َصةَ  :  ويف مسلم: من حديث َحف   «ُيَقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

(3). 

 الثالث: المضمضة واالستنشاق يف غير الوضوء.

                                                           

 (.1106(, يمس م )1621أخـجه البخاري ) (1)

 (.1101(, يمس م )1621أخـجه البخاري ) (2)

 (.1101أخـجه مس م ) (3)
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 نة الفطر.لغة؛ ْلهنا مظه ذلك, ولكن دون مباأما يف الوضوء فيجب علي

 َقاَل:  لما عند أبي داود:من حديث َلِقيِط ب ِن َصب َرَة 
ِ
َبالِْغ فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْستِنَْشاِق، إاِلا َأْن َتُكونَ 
ِ
 .(1) «َصائًِما  اال

أن اْلفضل والمستحب يف االستنشاق المبالغة عند الضوء, فيستفاد من الحديث: 

 وم.إال يف حالة الص

 الرابع: السواك.

َرَة   : ففي الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َلْوالَ َأْن َأُشقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َواِك َمَع ُكلِّ  تِي َأْو َعَلى النااِس أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ  .(2) «َصالَةٍ  َعَلى ُأما

 الخامس: البخور ونحوه من اإلدهان والطيب.

 ملسو هيلع هللا ىلص لحديث يف ذلك, ولكن الحكم ثابت؛ فإنه لم يثبت عن النبيوإن لم يثبت ا

 المنع من ذلك.

صب الماء على الصائم للتربد ونحوه. ومثله النزول يف المسبح, أو السادس: 

 وضع الثلج يف الفم, فكل هذا من المباحات, ومثله وضع الثلج يف الفم والمضمضة.

لعين, ولو وجد طعمه فإنه ال االكتحال وما يف حكمه مثل القطرة يف ا السابع:

 يفطر, وهذا اختيار شيخ اإلسالم.

 استخدام إبر العضل والوريدية للعالج ال المغذية. الثامن:

 استخدام بخاخ الربو فإنه ليس بطعام وال يف حكمه.  التاسع:

وهذا باب واسع, فيجوز له ما لم يؤدي إلى فطره وما ال يكره استخدامه حال 

                                                           

(, يابن 448(, يابن ماجه )38(, يالرتمذي, )16, 11/ 1(, يالنساٍي )2311أخـجه أبو دايد ) (1)

(, يحسنه 2048(. ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )118, 110خزي   )

 (,.1061اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )

 (.212(, يمس م )881أخـجه البخاري ) (2)
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 .الصيام, واهلل أعلم

 :املكروهات يف الصيام 

 اْلول: المبالغة يف االستنشاق.

, , َقاَل: : من حديث َلِقيِط ب ِن َصبَِرَة ففي سنن الرتمذي 
ِ
ُقل ُت َيا َرُسوَل اهلل

نِي َعِن الُوُضوِء؟ َقاَل:  بِر  ْل َبْيَن األََصابِِع، َوَبالِْغ فِي »َأخ  َأْسبِِغ الُوُضوَء، َوَخلِّ

ْستِنَْشاِق 
ِ
 , َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. (1) «، إاِلا َأْن َتُكوَن َصائًِمااال

ا َأنَّ َذلَِك : إلمام الرتمذي قال ا ائِِم, َوَرَأو  ُعوَط لِلصَّ ُل الِعل ِم السُّ َوَقد  َكِرَه َأه 

طُِرُه, َوفِي ال حَ  َلُهم  ُيف  ي َقو   ـاه.ِديِث َما ُيَقوِّ

 خشى أن ال يملك نفسه.المباشرة والقبلة لمن يالثاين: 

 .من الطعام ذوق شيءالثالث: 

 مضغ العلك الذي ال تتحلل منه أجزاء, وال يصل إلى الجوف منه شيء.الرابع: 

 الخامس: الحجامة. 

 على ما يأيت إن شاء اهلل تعالى. فطرعلى قول ْلهل العلم, والصحيح أهنا ت

 ومثله التربع بالدم ْلهنا يف حكمه.

 ه: الصوم املنهي عن 

 اْلول: صوم العيدين.

َهَذاِن َيْوَماِن َنَهى », َفَقاَل:  من حديث ُعَمَر ب ِن الَخطَّاِب ففي الصحيحين: 

َعْن ِصَياِمِهَما: َيْوُم فِْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َوالَيْوُم اآلَخُر َتْأُكُلوَن فِيِه ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

 .(2) «ُنُسكُِكمْ 

                                                           

 رح ه اهلل . (, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي188أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.1131(, يمس م )1660أخـجه البخاري ) (2)
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َعْن َصْوِم َيْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النابِيُّ », َقاَل:  حديث َأبِي َسِعيد  من ويف الصحيحين:  

ُجُل فِي َثْوٍب  اِء، َوَأْن َيْحَتبَِي الرا ما  .(1) «َواِحٍد  الِفْطرِ َوالناْحرِ، َوَعِن الصا

 الثاين: صوم أيام التشريق.

َوَة, ففي الصحيحين:  , َعن  َعائَِشةَ َعن  ُعر  لَْم », َقااَل:  اب ِن ُعَمرَ َعِن , َوَعن  َسالِم 

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ  ْص فِي َأيا  .(2)«ُيَرخا

 الثالث: صوم يوم الجمعة منفرًدا.

ِد ب ِن َعبَّاد , َقاَل: َسَأل ُت ففي الصحيحين:   :  َجابًِراَعن  ُمَحمَّ
ُّ
َعن   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النَّبِي

ِم  ِم الُجُمَعِة؟ َقاَل: َصو  نِي: «َنَعمْ »َيو  , َيع  م  ", َزاَد َغي ُر َأبِي َعاِصم   .(3) "َأن  َين َفِرَد بَِصو 

َرَة   , َقاَل: ويف الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري 
َّ
ُت النَّبِي الَ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

 .(2) «َأْو َبْعَدهُ َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم الُجُمَعِة، إاِلا َيْوًما َقْبَلُه 

ِرَيَة بِن ِت الَحاِرِث ويف البخاري:   ,  من حديث ُجَوي 
َّ
َم ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي , َدَخَل َعَلي َها َيو 

 َصائَِمٌة, َفَقاَل: 
َ
: اَل, َقاَل: «َأُصْمِت َأْمِس؟»الُجُمَعِة َوِهي ُترِيِديَن َأْن َتُصوِمي », َقاَلت 

: اَل, َقاَل:  «َغًدا؟ َثنِي َأُبو «ْفطِرِيَفأَ »َقاَلت  ِد: َسِمَع َقَتاَدَة, َحدَّ اُد ب ُن الَجع  , َوَقاَل َحمَّ

َثت ُه:  ِرَيَة, َحدَّ  .(2) "َفَأَمَرَها َفَأف َطَرت  "َأيُّوَب, َأنَّ ُجَوي 

 الرابع: صوم يوم السبت.

مع أن  صوم يوم السبت عنالنهي ذكرنا ذلك لما عليه بعض أهل العلم يف 

 . هالصحيح جواز صوم

                                                           

 (.1138(, يمس م )1661أخـجه البخاري ) (1)

 (.1661أخـجه البخاري ) (2)

 (.1143(, يمس م )1684أخـجه البخاري ) (3)

 (.1144(, يمس م )1681أخـجه البخاري ) (4)

 (. 1681أخـجه البخاري ) (1)
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, َعن  وغيره:  بي داود استدالال بما يف سنن أ ِّ
َلِمي ر  السُّ  ب ِن ُبس 

ِ
من طريق َعب ِد اهلل

تِِه,  اِء بنت بسر -ُأخ  مَّ   - الصَّ
َّ
ْبِت إاِلا فِي َما »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي اَل َتُصوُموا َيْوَم السا

, َقاَل َأبُو «إاِلا لَِحاَء ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمَضْغهُ اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َوإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم 

 .(1) «َوَهَذا َحِديٌث َمنُْسوٌخ »َداُوَد: 

والحديث ال يثبت, بل هو حديث منكر, وسيأيت بيان ذلك يف موطنه إن شاء اهلل 

. 

 الخامس: صوم يوم الشك.

 . وقد تقدم الكالم يف ذلك على حديث عمار بن ياسر

 السادس: صوم الدهر.

َن َصاِريِّ ففي مسلم:   ,  من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْل 
ِ
ُسئَِل َعن  ِصيَاِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ِر؟ َفَقاَل:  ه   .(2) «-َأْو َما َصاَم َوَما َأْفَطَر  -اَل َصاَم َواَل َأْفَطَر »الدَّ

ِرو  ويف الصحيحين:   ب ِن َعم 
ِ
 َقاَل:  -  - من حديث َعب ِد اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل َرُسوُل اهلل

 .(3) «اَل َصاَم َمْن َصاَم اأْلََبَد »

 خالف أهل العلم يف بيان ذلك. وسيأيت إن شاء اهلل 

 السابع: صيام المرأة التطوع وزوجها شاهد دون إذنه.

 :  من حديث َأبِي ُهَري َرةَ ففي الصحيحين: 
ِ
لُّ الَ َيحِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْت ِمْن لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلا بِإِْذنِِه، َوالَ َتْأَذَن فِي َبْيتِِه إاِلا بِإِْذنِِه، َوَما َأْنَفقَ 

                                                           

(, يابن ماجه 144(, يالرتمذي )143/ 2« )الكربى»نساٍي يف (, يال2421أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.610(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )318/ 1(, يأح د )1121)

 (. 1112أخـجه مس م ) (2)

 (181, 181( )1116(, يمس م )1611أخـجه البخاري ) (3)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ُه ُيَؤداى إَِلْيِه َشْطُرهُ   وإن صامت صح صومها مع اإلثم. (1) «َنَفَقٍة َعْن َغْيرِ َأْمرِِه َفإِنا

 الصوم. الثامن: الوصال يف

:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ  َعِن الِوَصاِل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

إِنِّي َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي َربِّي », َفَقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: «َرْحَمًة َلُهمْ 

 . «َوَيْسِقينِ 

َرَة  َعِن الِوَصاِل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: ويف الصحيحين: من حديث َأبي ُهَري 

ْومِ  , َقاَل:  «فِي الصا
ِ
لِِميَن: إِنََّك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اهلل َوَأيُُّكْم »َفَقاَل َلُه َرُجٌل مَِن الُمس 

ا َأن  َين َتُهوا عَ «ِمْثِلي، إِنِّي َأبِيُت ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِ  ا َأَبو  ِن الِوَصاِل, َواَصَل بِِهم  , َفَلمَّ

ِهاَلَل, َفَقاَل:  ًما, ُثمَّ َرَأُوا ال  ًما, ُثمَّ َيو  َر َلِزْدُتُكمْ »َيو  ا َأن   «َلْو َتَأخا َكالتَّن كِيِل َلُهم  ِحيَن َأَبو 

 . (2) «َين َتُهوا

َرَة, َوعَ   (778:)قال اإلمام الرتمذي  , َوَأبِي ُهَري  ٍّ
َشَة, َواب ِن َوفِي الَباِب َعن  َعلِي

ائِ

, َوَبِشيِر اب ِن الَخَصاِصَيِة 
, َوَأبِي َسِعيد   .- -ُعَمَر, َوَجابِر 

 َحِديُث َأَنس  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 

ِل الِعل ِم:  َياِم "َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه   . "َكِرُهوا الِوَصاَل فِي الصِّ

بَ   ب ِن الزُّ
ِ
ُه َكاَن ُيَواِصُل األَيااَم َواَل ُيْفطِرُ »: - -ي رِ َوُرِوَي َعن  َعب ِد اهلل  اهـ. «َأنا

 قد أباح الوصال إلى السحر. ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

ِريِّ ففي البخاري:   الُخد 
 ,  من حديث َأبِي َسِعيد 

ِ
, َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل

ُكْم َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْليُ » َحرِ الَ ُتَواِصُلوا، َفَأيُّ , َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا «َواِصْل َحتاى السا

                                                           

 (.1021(, يمس م )1161أخـجه البخاري ) (1)

 (.1103(, يمس م )1611ي )أخـجه البخار (2)
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, َقاَل: 
ِ
 .(1) «لَْسُت َكَهْيئَتُِكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمطِْعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ »َرُسوَل اهلل

  :فتبين مما سبق أن الوصال على قسمين 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وصال إلى السحر, وهذا قد أذن فيه النبياْلول: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وصال اليوم باليوم, واليومين, والثالثة, وهذا هو الذي هنى عن النبيالثاين: 

 وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ 

 فيه خالف بين أهل العلم, واْلقرب أن النهي للكراهة, وذلك لما ثبت أن النبي
َر َلِزْدُتُكمْ »واصل هبم, ولما رأى الهالل قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ا َأن  َكالتَّن كِ  «َلْو َتَأخا يِل َلُهم  ِحيَن َأَبو 

 «.َين َتُهوا

 صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ملسو هيلع هللا ىلص ففعل النبي

 وهذا القول تجتمع فيه اْلدلة.

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/202/200يف السبل :) ِريِم َوُهَو َدلِيٌل َعَلى َتح 

ِي. ُل فِي النَّه  َص  َنَُّه اْل 
ِ
ِوَصاِل؛ ْل  ال 

تُ    لَِف فِي َحقِّ َغي ِرِه: َوَقد  ُاخ 

َلًقا. َفِقيَل:  ِريُم ُمط   التَّح 

ٌم فِي َحقِّ َمن  َيُشقُّ َعَلي ِه, َوُيَباُح لَِمن  اَل َيُشقُّ َعَلي ِه. َوقِيَل:   ُمَحرَّ

ِريُم. ُلُه التَّح  ِي, َوَأص  ثَِر, لِلنَّه  َك  ُل َرأ ُي اْل  َوَّ  اْل 

َتَدلَّ َمن  َقاَل:  ُرُم بَِأنَُّه  إنَُّه اَل َواس  ِريِم َلَما  - ملسو هيلع هللا ىلص -َيح  ُ لِلتَّح 
ي , َوَلو  َكاَن النَّه  َواَصَل بِِهم 

ُهم  َعَلي ِه.   َأَقرَّ

 . ِفيًفا َعن ُهم  , َوَتخ  َمًة َلُهم   َفُهَو َقِرينٌَة َأنَُّه لِل َكَراَهِة َرح 

َحاَبِة:  َرَج َأُبو َداُود َعن  َرُجل  مِن  الصَّ َنَُّه َأخ 
ِ
َعْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َهى َرُسوُل اهَّللِ نَ »َوْل

                                                           

 (.1611أخـجه البخاري ) (1)
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ْمُهَما إْبَقاًء َعَلى َأْصَحابِهِ  نَاُدُه َصِحيٌح.  «اْلِحَجاَمِة َواْلُمَواَصَلِة َوَلْم ُيَحرِّ  إس 

لِِه: : «َوإِْبَقاءً » ٌق بَِقو   . «َنَهى»ُمَتَعلِّ

َسِط مِن  َحِديِث َسُمَرةَ  َو   فِي اْل 
ُّ
َبَرانِي اُر َوالطَّ َبزَّ َعْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى النابِيُّ »: َوَرَوى ال 

 . «اْلِوَصاِل َوَلْيَس بِاْلَعِزيَمةِ 

َحاَبةِ   : - -َوَيُدلُّ َلُه َأي ًضا ُمَواَصَلُة الصَّ
 : نَاد  َصِحيح  َبي ِر َكاَن يُ  "َفَرَوى اب ُن َأبِي َشي بََة بِإِس  َسَة َعَشَر َأنَّ اب َن الزُّ َواِصُل َخم 

ًما  . "َيو 

ِريَم َلَما َفَعُلوُه.  َوَذَكَر َذلَِك   َغي ُرُه, َفَلو  َفِهُموا التَّح 
 َعن  َجَماَعة 

ُفوًعا: َوَيُدلُّ لِل َجَواِز َأي ًضا,  َكِن َمر  َرَجُه اب ُن السَّ ْيِل »َما َأخ  َياَم بِاللا إنا اهَّللَ َلْم َيْكُتْب الصِّ

 . «َفَمْن َشاَء َفْلَيتابِْعنِي َواَل َأْجَر َلهُ 

ِريَم.ا: َقاُلو َتِضي التَّح  ِل النََّصاَرى اَل َيق  لِيُل بَِأنَُّه مِن  فِع   َوالتَّع 

ُهوُر َعن  ُمَواَصَلتِِه  ُجم  َتَذَر ال  ,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َواع  ِريًعا َلُهم  َحاَبِة بَِأنَّ َذلَِك َكاَن َتق  بِالصَّ

 .  َوَتن كِياًل بِِهم 

َلَحِة ا ِل َمص  َج 
ِ
َتَمَل َجَواَز َذلَِك؛ ْل َنَُّهم  إَذا َباَشُروُه َواح 

ِ
؛ ْل ِرِهم  يِد َزج 

ِي فِي َتأ كِ لنَّه 

َمَلِل فِي  َعى إَلى َقُبولِِه, لَِما َيَتَرتَُّب َعَلي ِه مِن  ال  ِي, َوَكاَن َذلَِك َأد  َمُة النَّه  َظَهَرت  َلُهم  ِحك 

َجُح مِن   ِصيِر فِيَما ُهَو َأَهمُّ مِن ُه, َوَأر  ِعَباَدِة, َوالتَّق  ِعَباَداِت.  ال   َوَظائِِف ال 

َواِل:  َق  َق َرُب مِن  اْل  ِصيُل. َواْل   اهـُهَو التَّف 

 التاسع: صوم الضيف. 

 وال يصح الحديث فيه, ولكنه مذكور يف الباب.

:   من حديث َعن  َعائَِشةَ : ي سنن الرتمذي فف  َقاَلت 
ِ
َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل
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ًعا إاِلا بِإِْذنِِهمْ َنَزَل َعَلى َقْوٍم َفاَل يَ   . (1)«ُصوَمنا َتطَوُّ

ِرُف َأَحًدا مَِن الثَِّقاِت َرَوى َهَذا ": قال اإلمام الرتمذي  َهَذا َحِديٌث ُمن َكٌر اَل َنع 

, َعن   ِّ
ر  الَمَدنِي َوَة, َوَقد  َرَوى ُموَسى ب ُن َداُوَد, َعن  َأبِي َبك  الَحِديَث َعن  ِهَشاِم ب ِن ُعر 

  ِهَشامِ 
ِّ
َوَة, َعن  َأبِيِه, َعن  َعائَِشَة, َعِن النَّبِي ًوا مِن  َهَذا.  ملسو هيلع هللا ىلصب ِن ُعر   َنح 

ِل الَحِديِث.  ر  َضِعيٌف ِعن َد َأه   َوَهَذا َحِديٌث َضِعيٌف َأي ًضا, َوَأُبو َبك 

ُمُه الفَ  : اس 
ِ
ِذي َرَوى َعن  َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل ُّ الَّ

َمِدينِي ر  ال  ر  َوُهَو َوَأُبو َبك  ُل ب ُن ُمَبشِّ ض 

َثُق مِن  َهَذا َوَأق َدُم   ."َأو 

 العاشر: الصوم بعد انتصاف شعبان.

 والحديث فيه ضعيف ولم يثبت, وقد تقدم بيان ذلك, ولكن ذكرناه لتمام الفائدة.

َرَة : سنن أبي داود  ويف  , من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
إَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 .«َتَصَف َشْعَباُن، َفاَل َتُصوُمواانْ 

, َعِن "َقاَل َأُبو َداُوَد:  د  , َوُزَهي ُر ب ُن ُمَحمَّ َعاَلِء, َوَأُبو ُعَمي س  , َوِشب ُل ب ُن ال  ِريُّ َرَواُه الثَّو 

َعاَلءِ   ."ال 

َمدَ  َقاَل َأُبو َداُوَد:  َح 
ِ
ُث بِِه, ُقل ُت ْل َمِن, اَل ُيَحدِّ ح  َنَُّه َكاَن َوَكاَن َعب ُد الرَّ

ِ
: لَِم َقاَل؟ ْل

 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصِعن َدُه, َأنَّ النَّبِي

ِّ
َباَن بَِرَمَضاَن, َوَقاَل: َعِن النَّبِي  .ِخاَلَفُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيِصُل َشع 

َعاَلءِ َقاَل َأُبو َداُوَد:   اهـ. , َعن  َأبِيهِ َوَلي َس َهَذا ِعن ِدي ِخاَلُفُه, َوَلم  َيِجئ  بِِه َغي ُر ال 

داود ضعف الحديث, وبين بأنه أنكر على العالء بن عبد الرحمن عن  فاإلمام أبو

 أبيه.

إلى أن المنهي عنه من الصوم بعد نصف شعبان ما كان  إلمام الرتمذي وذهب ا

 من أجل استقبال رمضان. 

                                                           

 (.2113(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  )186أخـجه الرتمذي ) (1)
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 أنه كان يصوم أكثر شعبان. ملسو هيلع هللا ىلص فقد ثبت عن النبي

 الحادي عشر: تقدم رمضان بصوم يوم, أو يومين.

 , حين: من حديث َأبِي ُهَري َرَة ففي الصحي
ِّ
َمنا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي الَ َيَتَقدا

َأَحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن، إاِلا َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه، َفْلَيُصْم 

 .(1)«َذلَِك الَيْومَ 

 رمضان.وهذا ينهى عن إذا كان على سبيل االحتياط ل

 إما إذا كان على سبيل التطوع المطلق الذي يصومه اإلنسان فال حرج.

واْلقرب أنه ال يشرع من الصوم إال من كانت له عادة يف صيام معلوم: مثل صيام 

 االثنين والخميس, أو صوم يوم وفطر يوم.

 أو من كان عليه صيام واجب: من قضاء, أو نذر, أو كفارة.

 الكالم.الثاين عشر: الصيام عن 

  لما عند أبي داود:
ِ
: َحِفظ ُت َعن  َرُسوِل اهلل ُّ ب ُن َأبِي َطالِب 

اَل » ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعلِي

ْيلِ   .(2)«ُيْتَم بَْعَد اْحتاَِلٍم، َواَل ُصَماَت َيْوٍم إَِلى اللا

 , َقاَل:  ويف البخاري: من حديث اب ِن َعبَّاس  
ُّ
ُطُب, إَِذا ُهَو بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَبي نَا النَّبِي َرُجل  َيخ 

, َواَل َيَتَكلَّ  َتظِلَّ ُعَد, َواَل َيس  يَل, َنَذَر َأن  َيُقوَم َواَل َيق 
َرائِ , َفَسَأَل َعن ُه َفَقاُلوا: َأُبو إِس  َم, َقائِم 

 
ُّ
ْم َولَْيْستَظِلا َوْلَيْقُعْد، َوْلُيتِما َصْوَمهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَيُصوَم. َفَقاَل النَّبِي  .(3)«ُمْرُه َفْلَيَتَكلا

 ث عشر: صيام شهر رجب.الثال

 ,  : من حديث اب ِن َعبَّاس  ففي سنن ابن ماجه 
َّ
َنَهى َعْن ِصَياِم », ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

                                                           

 (.1082(, يمس م )1614أخـجه البخاري ) (1)

 (.1244(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )2813أخـجه أبو دايد ) (2)

 (.1104بخاري )أخـجه ال (3)
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 .(1)«َرَجٍب 

حكم عليه أهل العلم بالضعف الشديد, وقد لكن الحديث ضعيف جًدا لم يثبت, 

وحكموا عليه بالنكارة, إال أن تخصيص رجب بصيام بدون دليل شرعي يعترب من 

المحدثات, وسيأيت إن شاء اهلل بيان ما يستحب ويشرع صيامه من اْليام, وباهلل 

 التوفيق.

 

           

 

  

                                                           

 (.4128(, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل )1143أخـجه ابن ماجه ) (1)
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 حكم النية في الصيام وأول وقتها

مِنِيَن  َوَعن  ) – 020 ُمؤ  َصَة ُأمِّ ال   - -َحف 
ِّ
َمْن َلْم ُيَبيِِّت »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي

َياَم َقْبَل اْلَفْج  ِجيِح  .(1)«رِ َفاَل ِصَياَم َلهُ الصِّ مِِذيُّ إَِلى َتر  ُّ َوالتِّر 
َسُة, َوَماَل النََّسائِي َخم  َرَواُه ال 

َمَة َواب ُن ِحبَّانَ  ُفوًعا اب ُن ُخَزي  َحُه َمر  ِفِه, َوَصحَّ   .َوق 

 :
ِّ
نِي اَرُقط  يْلِ »َولِلدَّ  (.(2)«اَل ِصَياَم لَِمْن َلْم َيْفرِْضُه ِمَن اللا

 رح:الش 

 ساق المصنف الحديث لبيان اشرتاط النية يف صحة الصوم. 

وأما الحديث الذي ذكره فمختلف يف وقفه ورفعه, وممن روي عنه هذا المعنى 

 . "ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل", وغيره, أهنم قالوا:  ابن عمر

  قال اإلمام اْللباين ( 112يف اإلرواء برقم:) هذا  وجملة القول: أن

الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن االعتماد عليه سوى إسناد عبد اهلل بن أبى بكر, 

وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات, وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس 

تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث, واعتبار رفعه شذوذا, لوال أن القلب يشهد 

حفصة وعبد اهلل ابنى عمر وقد يكون معهما أن جزم هذين الصحابيين الجليلين 

                                                           

يابن ماجه  (,130)يالرتمذي  (,2334 ,2332 ,2331)يالنساٍي  (,2414)أخـجه أبو دايد  (1)

عدا ابن -يعند الباقين  ,يال فظ ل نساٍي (,1633)يابن خزي    (,21411)يأح د  (,1100)

يهي أيضا رياي  ل نساٍي, يالصحيح يف الحديث الوقف ك ا قال « يبيا»بدل « يج ع» -ماجه

(, ييف اإلرياء 2118ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )الرتمذي يالنساٍي. 

   ( الوقف.181يرجح شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى ), (614)

ييححه اإلمام , يسنده يحيح. (1100)بن ماجه يهو لفظ ا (2214)أخـجه الدارقطني  (2)

 . (614األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء تحا حديث )
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 ملسو هيلع هللا ىلصعائشة رضى اهلل عنهم جميعا بمعنى الحديث وافتائهم بدون توقيف من النبي 

إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم , ولذلك فإين أعترب 

 لم.فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم, وذلك من فوائده, واهلل أع

 اهـ

 ختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: اوقد 

 ذهب الجمهور إلى تبييت النية لكل يوم من ليله.القول اْلول: 

 ذهب أبي حنيفة إلى جواز النية من قبل الزوال. القول الثاين:

 وذهب إسحاق إلى جواز نية واحدة لجميع الشهر.القول الثالث: 

 يلزم له النية, وهذا أبعد اْلقوال. قول زفر أنه ال القول الرابع:

والذي يظهر أن قول اإلمام إسحاق هو اْلقرب يف هذه المسألة؛ ما لم يقطعه 

 قاطع: من مرض, أو سفر, أو حيض, أو نفاس يف حق المرأة.

 فإنه يلزمه بعد ذلك تجديد نية لسرد الصوم بعد القاطع.

 جزأه ذلك.فمن دخل عليه شهر رمضان وهو عازم على صيام الشهر أ

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/122يف الفتح :) تَِراِط ش 
ِ
ُهوُر ال ُجم  َتجَّ ال  َواح 

ي ِل:  ِم مَِن اللَّ و   النِّيَِّة فِي الصَّ

 
َّ
َصَة َأنَّ النَّبِي تِِه َحف   ب ِن ُعَمَر َعن  ُأخ 

ِ
نَِن مِن  َحِديِث َعب ِد اهلل َحاُب السُّ َرَجُه َأص  بَِما َأخ 

ْيِل َفاَل ِصَياَم َلهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َياَم ِمَن اللا . «َمْن َلْم ُيبَيِِّت الصِّ
ِّ
ُظ النََّسائِي  , َلف 

 : مِِذيِّ َبِي َداُوَد َوالتِّر 
ِ
َياَم َقْبَل اْلَفْجرِ َفاَل ِصَياَم َلهُ »َوْل  . «َمْن َلْم ُيْجِمِع الصِّ

مِِذيُّ  َح التِّر  ِفِه, َوَرجَّ ِعِه َوَوق  ُتلَِف فِي َرف  نََب  َواخ  َد َأن  َأط  ُقوَف, َبع  َمو  ُّ ال 
َوالنََّسائِي

ِفِه.  ِجيَح َوق  ُبَخاِريِّ َتر  ِعَلِل َعِن ال  مِِذيُّ فِي ال  ِريِج ُطُرقِِه, َوَحَكى التِّر  ُّ فِي َتخ 
 النََّسائِي

مَ  َحِديَث ال  ُحوا ال  ِة َفَصحَّ َئِمَّ نَاِد َجَماَعٌة مَِن اْل  س 
ِ ُكور مِن ُهم ابن َوَعِمَل بَِظاِهِر اإل  ذ 
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 . م  َحاكِم وبن َحز   ُخَزي َمة وابن حَبان َوال 

 َطِريًقا آَخَر َوَقاَل: ِرَجاُلَها ثَِقاٌت. 
ُّ
نِي اَرُقط   َوَرَوى َلُه الدَّ

ِر. َوَأب َعدَ  َقَضاِء َوالنَّذ  َحنَِفيَِّة بِِصَياِم ال  ُه مَِن ال   : َمن  َخصَّ

ِرَقةُ َوَأب َعُد مِن  َذلَِك:  م بَِعي نِه  َتف  ِض, إَِذا َكاَن فِي َيو  َفر  ِم ال  الطََّحاِويِّ َبي َن َصو 

ِزُئ إاِلَّ بِنِيَّة  مَِن  م  بَِعي نِِه َكَرَمَضاَن, َفاَل ُيج  كعاشوراء, فتجزئ النِّيَُّة فِي النََّهاِر, َأو  اَل فِي َيو 

ي ل.   اللَّ

ي ِل َوفِ  ع فيجزئ فِي اللَّ م التََّطوُّ  ي النََّهاِر. َوَبين َصو 

َبُه:  َل َلُه. َوَقد  َتَعقَّ َحَرَمي ِن بَِأنَُّه َكاَلٌم َغثٌّ اَل َأص   إَِماُم ال 

َمَد َأنَُّه َوَقاَل بن ُقَداَمَة:  ُهوِر, َوَعن  َأح  ُجم  ِل ال  م  فِي َقو  َتبَُر النِّيَُّة فِي َرَمَضاَن لُِكلِّ َيو  ُتع 

ِزُئُه نِيٌَّة َواِحَدٌة لَِجمِ  َحاق. ُيج   َوإِس 
ِل َمالِك  ِر, َوُهَو َكَقو  ه   يِع الشَّ

, َوبِِه َقاَل َعَطاٌء  ِحيِح بَِغي ِر نِيَّة  ُمِقيِم الصَّ ُم َرَمَضاَن فِي َحقِّ ال  َوَقاَل زفر: َيِصحُّ َصو 

 َوُمَجاِهٌد. 

ِم َرَمَضاَن, لَِتَعيُّنِ  َتجَّ ُزَفُر بَِأنَُّه اَل َيِصحُّ فِيِه َغي ُر َصو  َمَن َواح  َنَّ الزَّ
ِ
, ْل َتِقُر إَِلى نِيَّة  ِه, َفاَل َيف 

ٌم َواِحٌد.   إاِلَّ َصو 
م  َواِحد  ُر فِي َيو  َياٌر َلُه. َفاَل ُيَتَصوَّ  مِع 

 : اِزيُّ ر  الرَّ َمى َعَلي ِه فِي َرَمَضاَن, إَِذا َوَقاَل َأُبو َبك  ُمغ  َم ال  َح َصو  َزُم َقائَِل َهَذا َأن  ُيَصحِّ َيل 

.  َلم   َساِك بَِغي ِر نِيَّة  م 
ِ , لُِوُجوِد اإل  َرب   َيأ ُكل  َوَلم  َيش 

نًَعا.َقاَل:  َتش  َتَزَمُه َكاَن ُمس   َفإِِن ال 

ُرَها, َفَصلَّى َوَقاَل َغي ُرُه:  تَِها إاِلَّ َقد  اَلَة َحتَّى َلم  َيب َق مِن  َوق  َر الصَّ َزُمُه َأنَّ َمن  َأخَّ َيل 

ًعا  َتَطوُّ
ض. ِحينَئِذ  َفر   , َأنه ُيجزئُه َعن ال 

تدلَّ بن حزم:  بَِحِديِث َسَلَمَة َعَلى َأنَّ َمن  َثَبَت َلُه ِهاَلُل َرَمَضاَن بِالنََّهاِر َجاَز َلُه َواس 

اًل, َوَقد  ُأمِ  ًضا َأوَّ ِزُئُه, َوَبنَاُه َعَلى َأنَّ َعاُشوَراَء َكاَن َفر  , َوُيج 
َراُك النِّيَِّة ِحينَئِذ  تِد  ُروا َأن  اس 



  

 

11 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

نَاِء النََّهاِر.  ِسُكوا فِي َأث   ُيم 

ِحَق بَِذلَِك َمن  َقاَل:  نَاُه, َوُأل  م  ا َقدَّ َفى َما َيِرُد َعَلي ِه, مِمَّ ِض اَل َيَتَغيَُّر ,َواَل َيخ  َفر  ُم ال  َوُحك 

َجاِهل والناسي.  تَِواء حكم ال  س 
ِ
ي ل, ال َ َأن  َين ِوَي مَِن اللَّ

 اهـَنِسي

 .«إنما األعمال بالنيات»: ملسو هيلع هللا ىلص بيان لحديث النبي َوفِيِه:

 فمن أحدث الصيام من النهار فإنه لم يصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وهذا هو القول الصحيح يف صيام الفرض والتطوع, وإن كان ْلهل العلم رحمة 

 اْليت.  اهلل عليهم كالم وسيأيت عند حديث عائشة

َياَم َقْبَل اْلَفْجرِ َمْن َلْم ُيَبيِِّت ا» قوله: أي من لم  «من الليل»ويف رواية أخرى: : «لصِّ

 ينِو الصيام.

 .باطل :أي «َفاَل ِصَياَم َلهُ » قوله:

:  قوله:
ِّ
نِي اَرُقط  ْيلِ »َولِلدَّ  بمعنى حديث حفصة: «اَل ِصَياَم لَِمْن َلْم َيْفرِْضُه ِمَن اللا

 ,.واهلل أعلم 
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 تطوع من غير تبييت نيةحكم صيام ال 

:  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 027  "َقاَلت 
ُّ
َّ النَّبِي

م   - ملسو هيلع هللا ىلص -َدَخَل َعَلي َفَقاَل:  ,َذاَت َيو 

نَا: اَل  «?َهْل ِعنَْدُكْم َشْيءٌ » ِدَي  ,«َفإِنِّي إًِذا َصائِمٌ »َقاَل:  .ُقل  نَا: ُأه  ًما آَخَر, َفُقل  ُثمَّ َأَتاَنا َيو 

لِمٌ  .(1)"َفَأَكَل  ,«َفَلَقْد َأْصَبْحُت َصائًِما َأِرينِيِه،»: اَل َلنَا َحي ٌس, َفقَ   (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

 .من الليل ت النيةيبيلبيان حكم صيام التطوع من غير ت ساق المصنف الحديث

وهبذا الحديث احتج جمهور العلماء على صحة صوم التطوع من النهار ولو لم 

 يبيت النية من الليل.

بين التطوع المطلق والمقيد, فلو أن اإلنسان يصوم الست من شوال,  وفرقوا

ِزُئُه؛ ْلنه لم ينِو صيام الست من الليل.  وصام من النهار؛ فإن هذا ال ُيج 

  قال اإلمام النووي ( 8/32يف شرح مسلم :):َهِب  َوفِيِه َدلِيٌل لَِمذ 

َم النَّافَِلِة َيُجوُز بِنِيَّ  ُهوِر َأنَّ َصو  ُجم  ِس. ال  م   فِي النََّهاِر َقب َل َزَواِل الشَّ
 ة 

َخُروَن:  ُلُه اْل  ِم,  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َأنَّ ُسَؤاَلُه َوَيَتَأوَّ و  نِِه َضُعَف َعِن الصَّ ٌء لَِكو   
َهل  ِعن َدُكم  َشي

ِف.  ع  َر لِلضَّ ِفط  ي ِل, َفَأَراَد ال   َوَكاَن َنَواُه مَِن اللَّ

 ٌف َبِعيٌد. َوَهَذا َتأ ِويٌل َفاِسٌد, َوَتَكلُّ 

َم  ِّ َوُمَوافِِقيِه فِي َأنَّ َصو 
افِِعي َهِب الشَّ اَلَلِة لَِمذ  ِريُح بِالدَّ َواَيِة الثَّانَِيِة التَّص  َوفِي الرِّ

ٌل َفُهَو إَِلى ِخيَ  َنَُّه َنف 
ِ
ُم؛ ْل و  نَاِء النََّهاِر, َوَيب ُطُل الصَّ ُل فِي َأث  َك  َرةِ النَّافَِلِة َيُجوُز َقط ُعهُ, َواْل 

َواِم.  ب تَِداِء, َوَكَذا فِي الدَّ
ِ
ن َساِن فِي اال ِ  اإل 

ن  َقاَل بَِهَذا:  َحاُق, َوآَخُروَن, َوَلكِنَُّهم  ُكلَُّهم  َومِمَّ َمُد, َوإِس  َحاَبِة, َوَأح  َجَماَعٌة مَِن الصَّ

                                                           

 . (1114)أخـجه مس م  (1)
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َباِب إِت َمامِِه.  تِح  َّ َمَعُهم  ُمتَِّفُقوَن َعَلى اس 
افِِعي  َوالشَّ

, َأُبو َحنِيَفَة َوَمالٌِك:  َوَقاَل  ِريُّ َبص  َحَسُن ال  َثُم بَِذلَِك, َوبِِه َقاَل ال  ُعُه, َوَيأ  اَل َيُجوُز َقط 

 . ر  َطَر باَِل ُعذ  َجُبوا َقَضاَءُه َعَلى َمن  َأف  , َوَأو  ُّ
ُحوٌل, َوالنََّخِعي  َوَمك 

 : َبرِّ َمُعوا َعَلى َأن  اَل َقَضاَء عقال بن َعب ِد ال   اهـلى من أفطره بعذر, واهلل أعلم. َوَأج 

 والصحيح أن الحديث ال داللة فيه لما ذهبوا إليه, ْلنه لم يرد يف الحديث أن النبي
 لم يبيت النية من الليل. ملسو هيلع هللا ىلص

أراد أن يفطر وهو صائم, والمتطوع أمير نفسه, إن شاء أتم صيامه  ملسو هيلع هللا ىلص فلعل النبي

 , وال حرج يف ذلك.وهو اْلفضل كما سبق, وإن شاء أفطر وال إثم عليه

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/202يف السبل :) :َجَواُب َعن ُه َأنَُّه َأَعمُّ مِن  َأن  َفال 

ِوِه,  َعامِّ َوَنح  َتَمَل ُيَردُّ إَلى ال  ُمح  َنَّ ال 
ِ
َمُل َعَلى التَّب يِيِت؛ ْل َم, َأو  اَل, َفُيح  و  َيُكوَن َبيََّت الصَّ

ِض رِ   . «إنِّي ُكنْت َأْصَبْحت َصائًِما»َواَياِت َحِديثَِها َعَلى َأنَّ فِي َبع 

َحاِصُل:  ِض, َوالنََّفِل, َوال  َفر  ِق َبي َن ال  َفر  َل ُعُموُم َحِديِث التَّب يِيِت, َوَعَدُم ال  َص  َأنَّ اْل 

َلي ِن َفَتَعيََّن ا َص  َفُع َهَذي ِن اْل  ِر, َوَلم  َيُقم  َما َير  َقَضاِء, َوالنَّذ  َبَقاُء َعَلي ِهَما.َوال   اهـ ل 

 كان يومها. ملسو هيلع هللا ىلص ولعل دخوله: «َذاَت َيْومٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َدَخَل َعَليا النابِيُّ » قوله:

يمر على زوجاته يف غير أيامهن, مروًرا  ملسو هيلع هللا ىلص أو أنه يف يوم غيرها فقد كان النبي

 لقضاء حوائجهن, من غير مساس.

سؤال الزوج لمرأته الطعام, ونحو ذلك فِيِه:  "«?َهْل ِعنَْدُكْم َشْيءٌ »َفَقاَل: " قوله:

 مما يحتاجه, وال ُيعد من المسألة المحرمة, وال من خوارم المروءة.

 , إذ أنه لم يكن يعلم بما عندهم من الطعام لقلته.ملسو هيلع هللا ىلص ضيق حال بيت النبي َوفِيِه:

, وجاءت بصيغة الجمع هنا على  لعل القائل هو عائشة: «ُقْلنَا: اَل » قوله:

 التعظيم.
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 لعل من قال ذلك بعض خدمها, فنسبت القول إليهم جميًعا. أو

متم صومي, وهبذا اللفظ احتج من ذهب إلى  :أي "«َفإِنِّي إًِذا َصائِمٌ »َقاَل: " قوله:

 مشروعية الصيام من صدر النهار, وإن لم يبيت النية من الليل.

الليل, بل إن ظاهر  لم يكن مبيًتا للصيام منلما ذهبوا اليه فمن أين أنه داللة ال لكن 

 أصبح صائًما. ملسو هيلع هللا ىلص أنه «إين إًذا صائم»اللفظ يف قوله: 

للطعام, ومعلوم أن  ملسو هيلع هللا ىلصومن قال بأن الصيام من النهار يجزئ, استدل بسؤال النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن يسأل الطعام يسأله ْلكله, وهذا مرجح على فطره 

من أول  ومن يقول بصحة الصوم ال يجعل من صام من أثناء النهار له أجر من صام

كما يف  ملسو هيلع هللا ىلص النهار ونوى الصيام من الليل, وإنما قالوا: صومه يصح لفعل النبي

الحديث, وأما أجر صيامه فليس له إال من وقت نيته بالصيام, فإن صام من نصف 

إنما »: النهار, فله أجر صيام نصف النهار, لعموم حديث عمر بن الخطاب 

 , واهلل أعلم.«األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 .«ُثما َأَتاَنا َيْوًما آَخَر، َفُقْلنَا: ُأْهِدَي َلنَا َحْيٌس » قوله:

  وقال العيني ( 2/87يف عمدة القاري :) 

ر, وحاسه َحي ًسا وحيسة: َوَقاَل اب ن َسّيده:  الحيس ُهَو اْلقط يخلط بالسمن َوالتَّم 

 خلطه. 

اِعر:  َقاَل الشَّ

 َوإِذا يحاس الحيس ُيدعى ُجن ُدب     َلَهــــاَوإِذا تكون كريهة يدعى 

َهِري: الحيس:  َجو  َخل ط, َومِن ه سمي الحيس. َقاَل ال   ال 

اِعر:  َوفِي )ال ُمَخّصص( َقاَل الشَّ

ر َوالسمن َجِميًعا واْلقط َتلــــــــط     التَّم   الحيُس إالَّ َأنه لم يخ 
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أصبح صائًما,  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي "«ْحُت َصائًِماَأِرينِيِه، َفَلَقْد َأْصبَ »َفَقاَل: " قوله:

والمتطوع أمير نفسه, فله أن يتم صومه وهو اْلفضل, وله أن يفطر وال حرج عليه يف 

 ذلك.

 أفطر, بعد شروعه يف الصيام, واهلل أعلم. :أي «َفَأَكَل » قوله:
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 فضل تعجيل الفطر

د   َوَعن  ) – 028 ِل ب ِن َسع    -َسه 
ِ
اَل َيَزاُل النااُس »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -؛ َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُلوا اْلِفْطرَ   (.َعَلي هِ  ُمتََّفٌق  .(1)«بَِخْيرٍ َما َعجا

021 –  : مِِذيِّ َرَة مِن  َحِديِث )َولِلتِّر    -  -َأبِي ُهَري 
ِّ
َقاَل »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي

  (.(2)«ْعَجُلُهْم فِْطًراأَ  َأَحبُّ ِعَباِدي إَِليا  -  -اهَّللُ 

 لبيان فضيلة تعجيل الفطر.الحديثين:  ساق المصنف   الشرح: 

َرةَ لما عند أبي داود: , ْلنه مخالفة لليهود والنصارى َعِن ,  من حديث َأبِي ُهَري 

 َصلَّى 
ِّ
َل »اهلُل َعَلي ِه َوَسلََّم َقاَل: النَّبِي يُن َظاِهًرا َما َعجا النااُس اْلِفْطَر، أِلَنا  اَل َيَزاُل الدِّ

ُرونَ   .(3)«اْلَيُهوَد َوالناَصاَرى ُيَؤخِّ

داللة ظاهره أن الدين يكون عزيًزا منيًعا قوًيا اذا تمسك الناس بأحكامه,  َوفِيِه:

 وأظهروا شعائره.

َعبَّاِس: : «وعن سهل بن سعد » قوله: ِد ب ِن َمالِك  ُهَو َأُبو ال  ُل ب ُن َسع  َسه 

. َأن َص 
ٌّ
َرِجي  اِريٌّ َخز 

 ُيَقاُل: 
ِ
اُه َرُسوُل اهلل ًنا؛ َفَسمَّ ُمُه ُحز  اًل. – ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن اس    َسه 

 
ُّ
َرَة َسنًَة.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َماَت النَّبِي َس َعش   َوَلُه َخم 

ِعيَن.  َدى َوتِس  َمِدينَِة َسنََة إح  ٌل بِال   َوَماَت َسه 

                                                           

 . (1068)يمس م  (,1111)أخـجه البخاري  (1)

يضَفه اإلمام يهو حديث ضَيف, يف سنده قـة بن عبد الـح ن.  (100)أخـجه الرتمذي  (2)

(, 2/61(, ييف التَ يق الـ يب )1686(, ييف ال شكاة )100ن الرتمذي )األلباين رح ه اهلل يف سن

 .(4041ييف ضَيف الجامع الصغيـ )

 (. 1411(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )2313أخـجه أبو دايد ) (3)
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 َثَمان  َوَثَمانِيَن. َوقِيَل: 

َمِدينَِة.َوُهَو آِخُر مَ  َحاَبِة بِال   ن  َماَت مِن  الصَّ

  قال اإلمام الصنعاين ( 203يف السبل :) :َمُد ُحورَ »َزاَد َأح  ُروا السُّ , «َوَأخا

ْفَطاَر إلَى اْشتَِباِك النُُّجومِ »وَزاَد َأُبو َداُود:  ُروَن اإْلِ  .«أِلَنا اْلَيُهوَد َوالناَصاَرى ُيَؤخِّ

مَ  ِح ال  . َصابِيِح: َقاَل فِي َشر  َعِة, َوِسَمًة َلُهم  بِد  ِل ال  َه 
ِ
تِنَا ِشَعاًرا؛ ْل  ُثمَّ َصاَر فِي مِلَّ

َيِة,  ؤ  ِس بِالرُّ م  َق ُغُروُب الشَّ َطاِر إَذا َتَحقَّ ف  ِ ِجيِل اإل  بَاِب َتع  تِح  َحِديُث َدلِيٌل َعَلى اس  َوال 

لِِه.  َعَمُل بَِقو  َباِر َمن  َيُجوُز ال   َأو  بِإِخ 

َيُهوِد َوالنََّصاَرى. َوقَ  َ ُمَخاَلَفُة ال 
َة َوِهي ِعلَّ  د  َذَكَر ال 

ُمَهلَُّب:  َفُق َقاَل ال  َنَُّه َأر 
ِ
ي ِل, َوْل َمُة فِي َذلَِك َأنَُّه اَل ُيَزاُد فِي النََّهاِر مِن  اللَّ ِحك  َوال 

ِعَباَدِة.  ائِِم, َوَأق َوى َلُه َعَلى ال   بِالصَّ

 :
ُّ
افِِعي َدُه َوَرَأى تَ َقاَل الشَّ َرُه َتأ ِخيُرُه إالَّ لَِمن  َتَعمَّ , َواَل ُيك  َتَحبٌّ َطاِر ُمس  ف 

ِ ِجيُل اإل  ع 

َل فِيِه.  َفض   ال 

َحِر َكَما فِي َحِديِث َأبِي َسِعيد  َما َيُدلُّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -)ُقل ت( فِي إَباَحتِِه  ُمَواَصَلَة إَلى السَّ ال 

َوتَِها. َعَلى َأنَُّه اَل َكَراَهَة, إَذا َكاَن  ًعا لَِشه  ِس, َوَدف   اهـَذلَِك ِسَياَسًة لِلنَّف 

إخبار باستمرارية العزة, والقوة, والمنعة لهذا الدين, : «اَل َيَزاُل » قوله:

 وللمتمسكين به.

 بخير حال. :أي «النااُس بَِخْيرٍ » قوله:

ُلوا اْلِفْطرَ » قوله:  ن على تطبيق أهنم إذا عجلوا الفطر كانوا محافظي :أي «َما َعجا

 , وإظهار شعائر اإلسالم.ملسو هيلع هللا ىلص , فالخيرية بالعمل بسنة النبيملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي 

, تجد أهنم كانوا  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص وإذا تأملت الزمن اْلول, وهو زمن النبي

 على ظهور وعزة, بسبب هذا اْلمر.
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ُروٌق, : ح اإلمام مسلم ويف صحي َعَلى َعن  َأبِي َعطِيََّة, َقاَل: َدَخل ُت َأَنا َوَمس 

د   -  -َعائَِشَة  َحاِب ُمَحمَّ مِنِيَن, َرُجاَلِن مِن  َأص  ُمؤ  نَا: َيا ُأمَّ ال  , َأَحُدُهَما ملسو هيلع هللا ىلصَفُقل 

اَلةَ » ُل الصا ْفَطاَر َوُيَعجِّ ُل اإْلِ ُهَما «ُيَعجِّ : َأيُّ اَلَة, َقاَلت  ُر الصَّ َطاَر َوُيَؤخِّ ف  ِ ُر اإل  َخُر ُيَؤخِّ , َواْل 

 ِ ُل اإل  ِذي ُيَعجِّ اَلَة؟الَّ ُل الصَّ َطاَر َوُيَعجِّ : "ف  ُعود  َقاَلت  نِي اب َن َمس   َيع 
ِ
نَا َعب ُد اهلل , َقاَل: ُقل 

:  «ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِك َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اهَّللِ » َخُر َأُبو ُموَسى"َزاَد َأُبو ُكَري ب   .(1)"َواْل 

 سي.هذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القد: «-  -َقاَل اهَّللُ » قوله:

 قواًل, وليس هو من القرآن. ما أضيف إلى اهلل والحديث القدسي: 

 .ذكر الفروق بني القرآن وبني احلديث القدسي 

والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وقع فيه خالف كبير بين العلماء, ومن 

 أقوى المذاهب يف هذا ما ذهب إليه أبو البقاء العكربي والطيبي.

إن القرآن ما كان لفظه وه من عند اهلل بوحي جلي, وأما الحديث " قال أبو البقاء:

 ."القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول, ومعناه من عند اهلل باإللهام, أو بالمنام

, والحديث ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن هو اللفظ المنزل به جربيل على النبي "وقال الطيبي: 

رب النبي أمته بعبارة نفسه, وسائر القدسي إخبار اهلل معناه باإللهام أو بالمنام, فأخ

 ."اْلحاديث لم يضفها إلى اهلل تعالى ولم يروها عنه تعالى

 ا:هويختص القرآن بخصال ليست يف الحديث القدسي أهم 

 أن القرآن معجز. -1

 أننا تعبدنا بلفظ القرآن. -2

 تواتر القرآن, وعدم تواتر اْلحاديث القدسية بل فيها ما يضعف. -3

 رآن من قرأه فله بكل حرف حسنه إلى عشر حسنات.أن الق -2

                                                           

 (.1066أخـجه مس م ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

, وهي صفة فعلية, واْلدلة على ثبوهتا كثيرة يف القرآن إثبات المحبة هلل َوفِيِه: 

 والسنة.

 .[8]ال  تحن :  {ژ  ڑ  ڑ  ک      }: قول اهلل فمن القرآن: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: وقول اهلل 

 .[4:]الصف {ۆ ۆ

 ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: وقول اهلل 

 .[161:]البقـة {ۓ

َرةَ ما يف الصحيحين:  ومن السنة:  ,  من حديث َأُبو ُهَري 
ِّ
إَِذا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

رِيُل َأَحبا اهَّللُ الَعْبَد َناَدى ِجْبرِيَل: إِنا اهَّللَ ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأْحبِْبُه، َفُيِحبُُّه ِجْبرِيُل، َفُينَاِدي ِجبْ 

َماِء، ُثما ُيوَضُع َلُه الَقُبو َماِء: إِنا اهَّللَ ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل السا ُل فِي فِي َأْهِل السا

 .(1) «األَْرضِ 

 .(2) ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشَة,
 وغيرها من اْلدلة وهي كثيرة.

يف محبته لهم, وهذا  أن العباد يتفاضلون عند اهلل يِه: فِ  «َأَحبُّ ِعَباِدي إَِليا » قوله:

 كله يرجع إلى اْلعمال الصالحة, والتقوى.

من  , كان أحب إلى اهلل فكلما كان العبد أكثر عبادة, وأعمااًل صالحًة هلل 

 غيره, ممن هو أقل منه عبادة, وأعمال صالحة.

 .يدي اهلل  عبودية الخضوع والتذلل بينوالمراد بالعبودية هنا: 

                                                           

 (.2131(, يمس م )3206أخـجه البخاري ) (1)

 (.2111(, يمس م )1024اري )أخـجه البخ (2)
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  :والعبودية تنقسم إلى قسمين 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: لقول اهلل , اْلول: عبودية قهر

 .[63:]مـيم {ىئ ېئ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: لقول اهلل , الثاين: عبودية خضوع وتذلل

 .[13:]الفـقان {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ه, وحين تغرب أسبقهم بالفطر ولكن حين يدخل وقت :أي «َأْعَجُلُهْم فِْطًرا» قوله:

 الشمس.

  فقد ثبت يف مستدرك الحاكم:
ُّ
َباِهلِي ُت , َقاَل: من حديث َأبي ُأَماَمَة ال  َسِمع 

 
ِ
َقًة َأْشَداُقُهْم، َتِسيُل َأْشَداُقُهْم » َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ِقيَن بَِعَراقِيبِِهْم، ُمَشقا َفإَِذا بَِقْوٍم ُمَعلا

ِة َصْوِمِهْم...َدًما، َفُقْلُت: َما َهُؤاَل   .(1) «ِء؟ َقاَل: َهُؤاَلِء الاِذيَن ُيْفطُِروَن َقْبَل َتِحلا

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/111يف الفتح :) :ُمن َكَرِة َما َتن بِيٌه بَِدِع ال  مَِن ال 

ِو  ِر بِنَح  َفج  ََذاِن الثَّانِي َقب َل ال  َماِن مِن  إِيَقاِع اْل  ِدَث فِي َهَذا الزَّ ُثُلِث َساَعة  فِي َرَمَضاَن, ُأح 

َياَم,  ِب, َعَلى َمن  ُيِريُد الصِّ ر  ِل َوالشُّ َك  ِريِم اْل  تِي ُجِعَلت  َعاَلَمًة لَِتح  َمَصابِيِح الَّ َفاِء ال  َوإِط 

ِعَباَدِة.  تَِياِط فِي ال  ح 
ِ
َدَثُه َأنَُّه لاِل ن  َأح  ًما مِمَّ  َزع 

َلُم بَِذلَِك إاِلَّ آَحاُد  َد َواَل َيع  ُنوَن إاِلَّ َبع  ُهم  َذلَِك إَِلى َأن  َصاُروا اَل ُيَؤذِّ النَّاِس, َوَقد  َجرَّ

ُحوَر, َوَخاَلُفوا  ُلوا السُّ َر, َوَعجَّ ِفط  ُروا ال  َوق ِت َزَعُموا, َفَأخَّ كِيِن ال   لَِتم 
ُغُروِب بَِدَرَجة  ال 

َخي ر, َوكثير فِيهِ  نََّة, َفلَِذلَِك َقلَّ َعن ُهُم ال  َتَعاُن. السُّ ُمس  , َواهلُل ال  رُّ  اهـُم الشَّ

 ففي الصحيحين: ويكون الفطر حين غروب الشمس, وسقوط قرصها, 

                                                           

(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل 2831أخـجه الحاكم يف ال ستدرك ) (1)

(484 .) 
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 , َقاَل: من حديث ُعَمَر ب ِن الَخطَّاِب 
ِ
ْيُل ِمْن َها »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َأْقَبَل اللا

ائِمُ  ُهنَا، َوَأْدَبَر الناَهاُر ِمْن َها ُهنَا، َوَغَرَبِت  ْمُس، َفَقْد َأْفَطَر الصا  .(1) «الشا

َفى ويف الصحيحين أيضا:   ب ِن َأبِي َأو 
ِ
 , َقاَل: من حديث َعب ِد اهلل

ِ
ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل

ُس َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص م  ا َغاَبِت الشَّ ِر َرَمَضاَن, َفَلمَّ  «َيا ُفاَلُن، اْنِزْل َفاْجَدْح َلنَا»فِي َسَفر  فِي َشه 

, إِنَّ َعَلي َك َنَهاًرا, َقاَل: َقاَل: يَ 
ِ
َقاَل: َفنََزَل َفَجَدَح, َفَأَتاُه بِِه,  «اْنِزْل َفاْجَدْح َلنَا»ا َرُسوَل اهلل

 
ُّ
ْيُل ِمْن َها ُهنَا، », ُثمَّ َقاَل: بَِيِدِه ملسو هيلع هللا ىلصَفَشِرَب النَّبِي ْمُس ِمْن َها ُهنَا، َوَجاَء اللا إَِذا َغاَبِت الشا

ائِمُ َفَقْد َأْفَطَر ال  , واهلل أعلم.(2) «صا

           

  

                                                           

 (.1100(, يمس م )1614أخـجه البخاري ) (1)

 (.1101(, يمس م )1611أخـجه البخاري ) (2)
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 فضيلة السحور واستحباب تأخيره

  -  -َأَنِس ب ِن َمالِك   َوَعن  ) – 001
ِ
ُروا َفإِنا فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َتَسحا

ُحوِر َبَرَكةً   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «السا

 الشرح: 

 ان فضيلة السحور.لبيهذا الحديث:  ساق المصنف  

ِرو ب ِن ال َعاصِ   ,  فقد أخرج مسلم: من حديث َعم 
ِ
َفْصُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َحرِ   .(2) «َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم َأْهِل الْكَِتاِب، َأْكَلُة السا

َرَة وثبت يف سنن أبي داود   , : من حديث َأبِي ُهَري 
ِّ
نِْعَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(3) «َسُحوُر اْلُمْؤِمِن التاْمرُ 

 والسنة تأخير السحور إلى قبل صالة الفجر بزمن يكفي للتسحر.

 : ففي الصحيحين: من حديث َأَنِس ب ِن َمالِك  
ِ
 اهلل

َّ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِي َد ب َن َثابِت  َوَزي 

ا َفَرَغا ِمْن َسُحوِرِهَما، َقاَم َنبِيُّ اهَّللِ » َرا َفَلما الَِة، َفَصلاى ملسو هيلع هللا ىلص َتَسحا : «إَِلى الصا ََنس 
ِ
نَا ْل , ُقل 

الَِة؟ َقاَل:  ُجُل »َكم  َكاَن َبي َن َفَراِغِهَما مِن  َسُحوِرِهَما َوُدُخولِِهَما فِي الصَّ َقْدُر َما َيْقَرُأ الرا

 .(2) «َخْمِسيَن آَيةً 

الربكة , وترك ملسو هيلع هللا ىلص تسحر صح صومه, ولكنه فرط يف سنة النبيأن ي ومن صام دون

 التي تناله من السحور.

 ويصح السحور بما تيسر له من الطعام, ونحوه, ولو لقيمات.

                                                           

 .(1061)يمس م  (,1623)أخـجه البخاري  (1)

 (. 1061أخـجه مس م ) (2)

 (.112(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )2341أخـجه أبو دايد ) (3)

 (.1061(, يمس م )111أخـجه البخاري ) (4)
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 ولو بجرعة ماء يشرهبا.

و بن العاصففي صحيح ابن حبان  ر   ب ِن َعم 
ِ
َقاَل َقاَل:   : من حديث َعب ِد اهلل

 
ِ
ُروا َولَْو بَِجْرَعٍة من ماء»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  .(1)«َتَسحا

 مور ال ي تتحق  بها بركة السحور: ذكر األ 

 وبركة السحور تتحقق يف أمور: 

فإن من أعظم الربكات هل الكتاب: من اليهود, والنصارى كونه مخالفة ْلاْلول: 

 مخالفة أهل الكتاب.

 أنه فصل وفرق بين صيام أمة اإلسالم, وبين صيام أهل الكتاب.الثاين: 

بدن, أثناء الصوم, وال سيما أصحاب أن هذا الطعام يكون فيه قوة للالثالث: 

 السكر.

  قال اإلمام النووي (7 /210 :) ي َنَُّه ُيَقوِّ
ِ
تِي فِيِه َفَظاِهَرٌة ْل َبَرَكُة الَّ ا ال  َوَأمَّ

َمَش  ِة ال  َياِم لِِخفَّ ِدَياِد مَِن الصِّ ز 
ِ
َبُة فِي اال غ  ُصُل بَِسَببِِه الرَّ ُط َلُه َوَتح  َياِم َوُينَشِّ ِة فِيِه َعَلى الصِّ قَّ

نَاُه.  َتَمُد فِي َمع  ُمع  َواُب ال  ِر َفَهَذا ُهَو الصَّ ُمَتَسحِّ  َعَلى ال 

ِل َوقِيَل:  ِريِف َوق ِت َتن زُّ َوق ِت الشَّ َعاَء فِي َذلَِك ال  َر َوالدُّ ك  تِيَقاَظ َوالذِّ س 
ِ
ُن اال َنَُّه َيَتَضمَّ

ِ
ْل

َفا تِغ  س 
ِ
َعاِء َواال َمِة َوَقُبوِل الدُّ ح  تِيَقاَظ الرَّ س 

ِ
َأ َصاِحُبُه َوَصلَّى َأو  َأَداُم اال ِر َوُربََّما َتَوضَّ

ِب َلَها َحتَّى َيط ُلعَ  اَلِة َأَو التََّأهُّ َعاِء َوالصَّ ِر َوالدُّ ك  ُر   لِلذِّ َفج   . اهال 

 واْلصل يف اْلمر الوجوب.

 ولكنه هنا لالستحباب, ْلنه أمر إرشاد, واهلل أعلم.

 قال اإلمام الصنعاين  ( 1/202يف السبل :) ِر ُوُجوُب َم  َوَظاِهُر اْل 

ِب َما َثَبَت مِن  ُمَواَصَلتِِه  ِر, َوَلكِنَُّه َصَرَفُه َعن ُه إَلى النَّد  , َوُمَواَصَلِة - ملسو هيلع هللا ىلص -التََّسحُّ

                                                           

 (.3411(, يحسنه اإلمام األلباين رح ه اهلل )3411أخـجه ابن حبان يف يحيحه ) (1)
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ِوَصاِل.  ِم ال  َكاَلُم فِي ُحك  َحابِِه, َوَيأ تِي ال   َأص 

ُمن ِذِر:  َماعَ َوَنَقَل اب ُن ال  ج  ِ َباُع  اإل  ُمَشاُر إَلي َها فِيِه اتِّ َبَرَكُة ال  َر َمن ُدوٌب َوال  َعَلى َأنَّ التََّسحُّ

ُفوًعا:  لِم  َمر  ِل ال كَِتاِب, لَِحِديِث ُمس  نَِّة, َوُمَخاَلَفُة َأه  َفْصُل َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم »السُّ

َحرِ  ي بِ «َأْهِل اْلكَِتاِب َأْكَلُة السا , َوِزَياَدُة النََّشاِط ,َوالتََّسبُُّب , َوالتََّقوِّ
ِعَباَدةِ ِه َعَلى ال 

َحِر.  َدَقِة َعَلى َمن  َسَأَل َوق َت السَّ  اهـلِلصَّ

 تعليل اْلحكام؛ حتى يكون أدعى لقبولها, والعمل هبا, واهلل أعلم. َوفِيِه:

 

           

 

   



  

 

71 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 اإلفطار على التمر والماء

 َسل َماَن ب   َوَعن  ) – 001
ِّ
بِّي   -  -ِن َعامِر  الضَّ

ِّ
إَِذا َأْفطََر »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي

ُه َطُهورٌ  َأَحُدُكْم َفْليُْفطِْر َعَلى َتْمرٍ، َفإِْن َلمْ  َسُة,  .(1) «َيِجْد َفْليُْفطِْر َعَلى َماٍء، َفإِنا َخم  َرَواُه ال 

َحُه اب ُن ُخَزي َمةَ    (.اكِمُ َواب ُن ِحبَّاَن َوال حَ  َوَصحَّ

 الشرح: 

 لبيان السنة فيما يفطر عليه العبد. الحديث:  ساق المنصف  

وما جاءت من اْلحاديث يف اْلمر بالفطر على التمر, أو على الرطب, أو الماء, 

 فال يثبت منها شيء.

, وهي مجهولة. ائِِح بِن ِت ُصَلي ع  َباِب ُأمِّ الرَّ  وأما هذا الحديث ففي إسناده الرَّ

, وضعفه اإلمام مقبل ابن هادي الوادعي ف الحديث اإلمام اْللباين وقد ضع

. 

َما َرَأْيُت »َقاَل:   من حديث َأَنس   (:01ت يف كتاب الصيام للفريابي )وقد ثب

 .(2) «َقطُّ ُيَصلِّي َحتاى ُيْفطَِر، َوَلْو َعَلى َشْرَبٍة ِمْن َماءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا 

 سنة. ملسو هيلع هللا ىلص والتأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيكون من فعله

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}لقول اهلل سبحانه وتعالى: 

                                                           

يابن  (,1143)يالدارمي  (,2311)يأبو دايد  (,1166)يابن ماجه  (,161)أخـجه الرتمذي  (1)

 (,8128)يالبيهقي  (,1111)يالحاكم  (,13)يالفـيابي  (,862)يابن حبان  (,6161)أبى شيب  

يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ييف سنده الـباب بنا ي يع مجهول .  (11221)يأح د 

 ع يه يس م, . مع أنه يح من فَ  النبي ي ى اهلل(404ييف ضَيف أبي دايد ) (,622اإلرياء )

 من حديث أنس بسند يحيح, ييصححه شيخنا الحجوري.  (18)أخـجه الفـيابي يف الصيام 

 (.16أخـجه الفـيابي يف الصيام ) (2)
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 .[21:]األحزاب {جئ ی ی ی ی ىئ

ّبي » قوله: تِيَعاِب: : « -َوَعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمرٍ الضا س 
ِ
َبرِّ فِي اال إنَُّه َقاَل اب ُن َعب ِد ال 

ٌّ َغي ُر ُسَلي َماَن ب ِن َعامِر  
َحاَبِة َضبِّي ُكور. َلي َس مِن  الصَّ َمذ   ال 

 من الرجال والنساء ممن هو صائم. :أي «إَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكمْ » قوله:

 .«َفْلُيْفطِْر َعَلى َتْمرٍ » قوله:

  قال اإلمام ابن القيم ( 21-2/28يف الزاد :) ِفط ِر َوَكاَن َيُحضُّ َعَلى ال 

َماِء, َهَذا مِن   ِر, َفإِن  َلم  َيِجد  َفَعَلى ال  َطاَء  بِالتَّم  , َفإِنَّ إِع  ِحِهم  تِِه َوُنص  َكَماِل َشَفَقتِِه َعَلى ُأمَّ

ُقَوى بِِه, َواَل ِسيََّما  َعى إَِلى َقُبولِِه َوان تَِفاِع ال  َمِعَدِة َأد  َو َمَع ُخُلوِّ ال  ُحل  َء ال   
ي بِيَعِة الشَّ الطَّ

َوى بِِه, َوَحاَلَوُة ا َباِصَرُة, َفإِنََّها َتق  ُة ال  ُقوَّ ُر, َوُمَربَّاُهم  َعَلي ِه, َوُهَو ِعن َدُهم  ال  َمِدينَِة التَّم  ل 

ٌم َوُرَطُبُه َفاكَِهٌة.  ُقوٌت َوُأد 

َماُء:  ا ال  . َوَأمَّ ُع ُيب س  ِم َنو  و  ُصُل َلَها بِالصَّ َكبَِد َيح   َفإِنَّ ال 

َدُه.  ِغَذاِء َبع  َماِء َكُمَل ان تَِفاُعَها بِال   َفإَِذا ُرطَِّبت  بِال 

َماِء, ُثمَّ  ِب َقلِيل  مَِن ال  ِل بُِشر  َك  َجائِِع َأن  َيب َدَأ َقب َل اْل  آِن ال  َلى بِالظَّم  َو  َولَِهَذا َكاَن اْل 

َقل ِب, تِي َلَها َتأ ثِيٌر فِي َصاَلِح ال  يَِّة الَّ َخاصِّ َماِء مَِن ال  ِر َوال  َدُه, َهَذا َمَع َما فِي التَّم  اَل  َيأ ُكَل َبع 

لَ  ُقُلوِب.َيع   اهـ ُمَها إاِلَّ َأطِبَّاُء ال 

َكاَن »َيُقوُل:  من حديث َأنََس ب َن َمالِك  يف سننه:  داود  وأخرج اإلمام أبو

َي، َفإِْن لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ  َتَمَراٍت، ْم َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى ُيْفطُِر َعَلى ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

 .(1) «َسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ َفإِْن َلْم َتُكْن َح 

ْلن الماء يستفيد منه الجسم, وال سيما إذا : «َفإِْن َلْم َيِجْد َفْلُيْفطِْر َعَلى َماءٍ » قوله:

                                                           

(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل 161(, يالرتمذي )2311أخـجه أبو دايد ) (1)

 (,.120ه اهلل )(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح 2840)
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كان الماء بارًدا, إال أنه ال يكثر من شرب الماء كثرة بحيث تؤدي إلى حبس نفسه, 

 وإلى المضرة بجسمه.

ُه َطُهورٌ » قوله:  .كما تقدم يف بداية كتاب الطهارة فسه, مطهر لغيره,طهور يف ن: «َفإِنا

 واهلل أعلم.

 

           

 

   



  

 

71 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 حكم الوصال في الصيام

َرَة  َوَعن  ) – 002  "َقاَل:  -  -َأبِي ُهَري 
ِ
ِوَصاِل,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى َرُسوُل اهلل َعِن ال 

 
ِ
لِِميَن: َفإِنََّك َيا َرُسوَل اهلل ُمس  إِنِّي َأبِيُت  ?َوَأيُُّكْم ِمْثِلي» َقاَل: ?ُتَواِصُل  َفَقاَل َرُجٌل مَِن ال 

ًما, ُثمَّ  .«ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِي ًما, ُثمَّ َيو  ِوَصاِل َواَصَل بِِهم  َيو  ا َأن  َين َتُهوا َعِن ال  ا َأَبو  َفَلمَّ

ِهاَلَل, َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ » َفَقاَل: َرَأُوا ال  ا َأن  َين َتُهوا ,(1)«َلْو َتَأخا ِل َلُهم  ِحيَن َأَبو  ُمنَكِّ  ."َكال 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ 

 الشرح: 

 لبيان حكم الوصال.الحديث:  ساق المصنف  

 بن عمر ويف الباب ما يف الصحيحين: 
ِ
 : من حديث َعب ِد اهلل

َّ
َواَصَل,  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

, َقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: َفَواَصَل النَّاُس, َفَشقَّ َعَلي ِهم  َفنَ  َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي »َهاُهم 

 .(2)«َأَظلُّ ُأْطَعُم َوُأْسَقى

 , وفيهما أيضا: من حديث َأنَس  
ِّ
َقاُلوا: إِنََّك  «الَ ُتَواِصُلوا», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(3)«، َوُأْسَقى، َأْو إِنِّي َأبِيُت ُأْطَعُم َوُأْسَقىَلْسُت َكَأَحٍد ِمنُْكْم إِنِّي ُأْطَعمُ »ُتَواِصُل, َقاَل: 

:  وفيهما: من حديث َعائَِشةَ  َعِن الِوَصاِل َرْحَمًة  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

, َقاَل «نِ إِنِّي َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقي», َفَقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: «َلُهمْ 

 :
ِ
 . , وجاء عن غيرهم من الصحابة(2)«َلْم َيْذُكْر ُعْثَماُن َرْحَمًة َلُهمْ »َأُبو َعب ِد اهلل

 هو أن يصل المرء صوم يومين فأكثر دون أن يفطر بينهما.والوصال: 

                                                           

 .(1103)يمس م  (,1611)أخـجه البخاري  (1)

 (.1102(, يمس م )1622أخـجه البخاري ) (2)

 (. 1104(, يمس م )1611أخـجه البخاري ) (3)

 (.1101(, يمس م )1614أخـجه البخاري ) (4)



  

 

71 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  :حكم الوصال يف الصوم 

 وقد اختلف أهل العلم يف حكم الوصال إلى أقوال: 

مهور العلماء منهم الحنفية والمالكية وقول للشافعي على ذهب جالقول اْلول: 

 أن الوصال مكروه.

 . على أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص مستدلين على ذلك بما تقدم من اْلحاديث, وبإنكار النبي
 ذهبت الشافعية يف قولهم الصحيح إلى أن الوصال محرم.القول الثاين: 

  قال اإلمام النووي ( 212-7/211يف شرح مسلم :) َحاُبنَا َعَلى  اتََّفَق َأص 

ب  َبي نَُهَما.  ل  َأو  ُشر  َمي ِن َفَصاِعًدا مِن  َغي ِر َأك  ُم َيو  ِوَصاِل, َوُهَو َصو  ِي َعِن ال   النَّه 

َهاِن: َكَراَهِة َوج  َحاُبنَا َعَلى َكَراَهتِِه, َوَلُهم  فِي َهِذِه ال  ُّ َوَأص 
افِِعي  َوَنصَّ الشَّ

ُهَما:  .َأنََّها َكرَ َأَصحُّ ِريم   اَهُة َتح 

. والثَّانِي:   َكَراَهُة َتن ِزيه 

ُعَلَماِء.  ُهوُر ال  ِي َعن ُه َقاَل ُجم   َوبِالنَّه 

َقاِضي ِعَياٌض:  ِوَصاِل. َوَقاَل ال  ُعَلَماُء فِي َأَحاِديِث ال  َتَلَف ال   اخ 

ِفيٌف, َفَمن  َقَدَر َفاَل َحَرَج,َفِقيَل:  َمٌة َوَتخ  ُ َعن ُه َرح 
ي َوَقد  َواَصَل َجَماَعٌة من  النَّه 

 السلف اْليام. 

َحِر. قال:  َحاُق, إَِلى السَّ َمُد, َوإِس  , َوَأح  ب   وأجازه ابن َوه 

َثِريَن َكَراَهتَُه.  َك   َعِن اْل 
َ
 ُثمَّ ُحكِي

َحابِنَا:  ُّ َوَغي ُرُه مِن  َأص 
َخطَّابِي تِي ُأبِيَحت  َوَقاَل ال  َخَصائِِص الَّ ِوَصاُل مَِن ال  لَِرُسوِل  ال 

 
ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لِم  ِض ُطُرِق ُمس  لِِه فِي َبع  ُتجَّ لَِمن  َأَباَحُه بَِقو  ِة, َواح  ُمَّ َنَهاُهْم »َوَحُرَمت  َعَلى اْل 

 . «َعِن اْلِوَصاِل َرْحَمًة َلُهمْ 

ِضَها:  ا َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا َواَصَل بِِهْم َيْوًما ُثما َيْوًما ُثما »َوفِي َبع  َرَأُوا اْلِهاَلَل َفَقاَل: لَْو َلما
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َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ  ِضَها: «َتَأخا ُقوَن », َوفِي َبع  ْهُر لََواَصْلنَا ِوَصااًل َيَدُع اْلُمَتَعمِّ َلْو ُمدا َلنَا الشا

َقُهمْ   . «َتَعمُّ

لِِه  ِي, َوَقو  ُهوُر بُِعُموِم النَّه  ُجم  َتجَّ ال  َوَأَجاُبوا َعَلى َقولِِه , «اَل ُتَواِصُلوا»: ملسو هيلع هللا ىلصَواح 

َفَقُة َعَلي ِهم  لِ  ِريِمِه الشَّ ِريِم َوَسَبُب َتح  ُنُه َمن ِهيًّا َعن ُه لِلتَّح  نَُع َذلَِك َكو  َمًة بَِأنَُّه اَل َيم  َئالَّ َرح 

 .  َيَتَكلَُّفوا َما َيُشقُّ َعَلي ِهم 

ُتمِ  ًما َفاح  ًما ُثمَّ َيو  ِوَصاُل بِِهم  َيو  ا ال  َمِة َوَأمَّ ِحك  ِرِهم  َوَبَياِن ال  يِد َزج 
َلَحِة فِي َتأ كِ َل لِل َمص 

ِص  ُض لِلتَّق  ِعَباَدِة َوالتََّعرُّ َمَلُل مَِن ال  َ ال 
ِوَصاِل َوِهي بَِة َعَلى ال  ُمَتَرتِّ َسَدِة ال  َمف  يِِهم  َوال  يِر فِي َنه 

اَلِة بُِخُش  يِن مِن  إِت َماِم الصَّ ِض َوَظائِِف الدِّ َكاِرَها َوآَدابَِها َوُماَلَزَمِة فِي َبع  وِعَها َوَأذ 

َلُم.  ُروَعِة فِي َنَهاِرِه َوَلي لِِه َواهلُل َأع  َمش  َوَظائِِف ال  َكاِر َوَسائِِر ال  َذ   اهـاْل 

التفصيل يف المسألة, وهو أنه يحرم على من شق عليه, ويشرع لمن القول الثالث: 

 ال يشق عليه.

 ذكره الحافظ يف الفتح.  عبد اهلل بن الزبيروهذا التفصيل منقول عن 

َلُف فِي َذلَِك:  َتَلَف السَّ  َوَقِد اخ 

 ب ِن الزبير. 
ِ
ِصيُل َعن  َعب ِد اهلل  َفنُِقَل التَّف 

نَاد  َصِحيح  َعن ُه:  ًما"وروى بن َأبِي َشي بََة بِإِس  َسَة َعَشَر َيو   . "َأنَُّه َكاَن ُيَواِصُل َخم 

َمِن ب ُن َأبِي َوَذَهَب إَِلي   ح  , َومَِن التَّابِِعيَن َعب ُد الرَّ
ُت َأبِي َسِعيد  َحاَبِة َأي ًضا ُأخ  ِه مَِن الصَّ

َزاِء َكَما نَ  َجو  , َوَأُبو ال  ُّ
 التَّي ِمي

َبي ِر, َوإِب َراِهيُم ب ُن َزي د   ب ِن الزُّ
ِ
, َوَعامُِر ب ُن َعب ِد اهلل م  َقَلُه َأُبو ُنع 

بَِريُّ َوَغي ُرُه.ُنَعي م  فِي تَ  , َرَواُه الطَّ َيِة, َوَغي ُرُهم  ِحل  َجَمتِِه فِي ال   ر 

 : تِِهم  َدُه َأنَُّه َومِن  ُحجَّ ِذي َبع  َباِب الَّ ِي,  ملسو هيلع هللا ىلصَما َسَيأ تِي فِي ال  َد النَّه  َحابِِه َبع  َواَصَل بَِأص 

ُهم  َعَلى فِع   ِريِم, َلَما َأَقرَّ ُ لِلتَّح 
ي , َفَلو  َكاَن النَّه  َمَة َلُهم  ح  ِي الرَّ لِِه, َفُعلَِم َأنَُّه َأَراَد بِالنَّه 

َحت  بِِه َعائَِشُة فِي َحِديثَِها.  , َكَما َصرَّ ِفيَف َعن ُهم   َوالتَّخ 
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, َوَلم  ُين كِر  َعَلى َمن  َبَلغَ  َرَض َعَلي ِهم  َيَة َأن  ُيف  ي ِل َخش  َياِم اللَّ
ُه َوَهَذا مِث ُل َما َنَهاُهم  َعن  قِ

ن  َلم  َيُشقَّ َعَلي ِه.   َأنَُّه َفَعَلُه مِمَّ

ِل  ِصد  ُمَواَفَقَة َأه  ِر, َفَمن  َلم  َيُشقَّ َعَلي ِه, َوَلم  َيق  ه  َوَسَيأ تِي َنظِيُر َذلَِك فِي ِصَياِم الدَّ

وِ  نَع  مَِن ال  ِر, َلم  ُيم  ِفط  ِجيِل ال  نَِّة فِي َتع   َصاِل.ال كَِتاِب, َواَل َرِغَب َعِن السُّ

َثُروَن:  َك  ِوَصاِل.َوَذَهَب اْل  ِريِم ال   اهـ إَِلى َتح 

  ملسو هيلع هللا ىلصوبالنسبة لوصال النيب : 

مباح, وهو من  ملسو هيلع هللا ىلص فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصال يف حق النبي

 خصائصه.

 مندوب, ومستحب. ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يف حقه

 كان إلى السحر. هو ما ملسو هيلع هللا ىلص النبيالذي رخص فيه  والوصال الجائز 

 , ففي البخاري: من حديث َأبِي َسِعيد  
َّ
الَ ُتَواِصُلوا، », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع النَّبِي

َحرِ  ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْلُيَواِصْل َحتاى السا  «َفَأيُّ
ِ
, َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اهلل

 .(1)«َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمْطِعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ إِنِّي لَْسُت »َقاَل: 

 وذهبت الشافعية إلى أن هذا ال يسمى وصااًل, وقولهم مردود بالنص المذكور.

  ملسو هيلع هللا ىلصبيان حقيقة الطعام والشراب يف وصال النيب:  

  قال الحافظ ابن حجر ( 218 - 2/217يف الفتح :) ُِتلَِف ف نَى َواخ  ي َمع 

لِِه:   . «ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي»َقو 

, َكَراَمًة َلُه فِي  ملسو هيلع هللا ىلصُهَو َعَلى َحِقيَقتِِه, َوَأنَُّه َفِقيَل: 
ِ
َتى بَِطَعاِم َوَشَراب  مِن  ِعن ِد اهلل َكاَن ُيؤ 

 لَيالِي ِصَيامه. 

                                                           

 (. 1613أخـجه البخاري ) (1)
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 م  َيُكن  ُمَواِصاًل. بَِأنَُّه َلو  َكاَن َكَذلَِك لَ َوتعقبه ابن َبطَّال  َوَمن  َتبَِعُه: 

َلَه:  ُب َحِقيَقًة,  «َيَظلُّ »َوبَِأنَّ َقو  ر  ُل َوالشُّ َك  َيُدلُّ َعَلى ُوُقوِع َذلَِك بِالنََّهاِر, َفَلو  َكاَن اْل 

 َلم  َيُكن  َصائًِما. 

ُظ:  َواَياِت َلف  اِجَح مَِن الرِّ ِديِر  , َوَعَلى«َأَظلُّ », ُدوَن «َأبِيُت »َوُأِجيَب بَِأنَّ الرَّ َتق 

ِظ َأَظلُّ َعَلى  ِل َلف  َلى َلُه مِن  َحم  َمَجاِز بَِأو  َراِب َعَلى ال  َعاِم َوالشَّ ُل الطَّ الثُُّبوِت, َفَلي َس َحم 

ٌء مِن  َذلَِك.   
ِل َفاَل َيُضرُّ َشي َمَجاِز, َوَعَلى التَّنَزُّ  ال 

َكَرامَ  ُسوُل َعَلى َسبِيِل ال  َتى بِِه الرَّ َنَّ َما ُيؤ 
ِ
ِري َعَلي ِه ْل َجنَِّة َوَشَرابَِها, اَل َتج  ِة مِن  َطَعاِم ال 

ُرُه  ُمَكلَِّفيَن فِيِه, َكَما ُغِسَل َصد  َكاُم ال  َماَل َأَوانِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأح  تِع  َهِب َمَع َأنَّ اس  ِت الذَّ فِي َطس 

ن َيِويَّة حَرام.  َهب الدُّ  الذَّ

َحاِشَيِة:  ا الَِّذي يُ َوَقاَل ابن ال منِيِر فِي ال  َتاُد, َوَأمَّ ُمع  ًعا إِنََّما ُهَو الطََّعاُم ال  طُِر َشر  ف 

نَى, َوَلي َس َتَعاطِيِه مِن  ِجن ِس  َمع  َجنَِّة, َفَعَلى َغي ِر َهَذا ال  َضِر مَِن ال  ُمح  َعاَدِة َكال  َخاِرُق لِل  ال 

َماِل, َوإِنََّما ُهَو مِن  ِجن ِس الثََّواِب.  َع   اْل 

ِل ال   ِل َأه  ِعَباَدَة. َكَأك  َكَراَمُة اَل ُتب طُِل ال  َجنَِّة, َوال   َجنَِّة فِي ال 

ا َوَقاَل َغي ُرُه:  ٌء مِمَّ  
َزُم َشي َراِب َعَلى َحِقيَقتِِهَما, َواَل َيل  ِل الطََّعاِم َوالشَّ اَل َمانَِع مِن  َحم 

ِحيَحُة:  َواَيُة الصَّ ُرُه, َبِل الرِّ َم ِذك  ُلهُ «َأبِيُت »َتَقدَّ َتى بِِه مَِن  , َوَأك  ا ُيؤ  ي ِل مِمَّ ُبُه فِي اللَّ َوُشر 

ا قِيَل َلُه:  َطُع ِوَصاَلُه ُخُصوِصيًَّة َلُه بَِذلَِك, َفَكَأنَُّه َقاَل َلمَّ َجنَِّة, اَل َيق  إِنََّك ُتَواِصُل َفَقاَل: "ال 

ن  َأَكَل مِن ُكم  َأو  َشِرَب ان َقَطَع , َأي  َعَلى ِصَفتُِكم  فِي َأنَّ مَ «إِنِّي لَْسُت فِي َذلَِك َكَهْيَئتُِكمْ »

 ِوَصاُلُه. 

 : َما ُيطِْعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِي»َبل  : َواَل َتن َقطُِع بَِذلَِك ُمَواَصَلتِي, َفَطَعامِي َوَشَرابِي «إِنا

نًى.   َعَلى َغي ِر َطَعامُِكم  َوَشَرابُِكم  ُصوَرًة َوَمع 

ُمنِي ُن ب ُن ال  ي  َحاَلِة َكَحاِل النَّائِِم ِر: َوَقاَل الزَّ َبُه فِي تِل َك ال  َلُه َوُشر  ُموٌل َعَلى َأنَّ َأك  ُهَو َمح 
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َتي ِقَظ, َواَل  تَِمرُّ َلُه َذلَِك َحتَّى َيس  ِب, َوَيس  ر  ِل َوالشُّ َك  يُّ بِاْل  َبُع َوالرِّ ُصُل َلُه الشِّ ِذي َيح  الَّ

ُمُه َواَل َين َقطِعُ  ُرُه. َيب ُطُل بَِذلَِك َصو   ِوَصاُلُه َواَل َين ُقُص َأج 

َراقِِه َوَحاِصُلُه:  تِغ  َمُل َذلَِك َعَلى َحاَلِة اس  ِريَفِة, َحتَّى اَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه ُيح  َوالِِه الشَّ فِي َأح 

ِة.  َبَشِريَّ َواِل ال  َح  ٌء مَِن اْل 
 
َر فِيِه ِحينَئِذ  َشي  ُيَؤثِّ

ُهوُر:  ُجم  ُلُه: َوَقاَل ال  َراِب, َوُهَو «ي َوَيْسِقينِيُيْطِعُمنِ »َقو  , َمَجاٌز َعن  اَلِزِم الطََّعاِم َوالشَّ

ُة.  ُقوَّ  ال 

َعاِم َفَكَأنَُّه َقاَل:  َّ َما َيُسدُّ َمَسدَّ الطَّ
اِرِب, َوُيِفيُض َعَلي كِِل َوالشَّ َة اْل  طِينِي ُقوَّ ُيع 

ي َعَلى َأن َواِع الطَّاَعِة مِن  َغي رِ  َراِب, َوُيَقوِّ ِة َواَل َكاَلل  فِي  َوالشَّ ُقوَّ  فِي ال 
َضع ف 

نِيه َعن الطََّعاِم  يِّ َما ُيغ  َبِع َوالرِّ ُلُق فِيِه مَِن الشِّ نَى إِنَّ اهلَل َيخ  َمع  َساِس, َأِو ال  ح  ِ اإل 

 . َراِب, َفاَل ُيِحسُّ بُِجوع  َواَل َعَطش   َوالشَّ

ِل:  َوَّ ُق َبي نَُه َوبَي َن اْل  َفر   َوال 

ِل: َأنَُّه  َوَّ ُجوِع َوالظََّمأِ. َعَلى اْل  ة من غير شبع وال ري َمَع ال  ُقوَّ طي ال   ُيع 

. َوَعَلى الثَّانِي:  يِّ َبِع َوالرِّ َة َمَع الشِّ ُقوَّ َطى ال   ُيع 

يَاِم  ُصوَد مَِن الصِّ َمق  ُت ال  ائِِم, َوُيَفوِّ ُل بَِأنَّ الثَّانِي ُينَافِي َحاَل الصَّ َوَّ َح اْل  َوُرجِّ

ِعَباَدِة بُِخُصوِصَها. وَ  ُجوَع ُهَو ُروُح َهِذِه ال  َنَّ ال 
ِ
ِوَصاِل؛ ْل  ال 

 :
ُّ
ُطبِي ُقر  بَُع  ملسو هيلع هللا ىلصَوُيب ِعُدُه َأي ًضا النََّظُر إَِلى َحالِِه َقاَل ال  ا َيش  َثَر مِمَّ َفإِنَُّه َكاَن َيُجوُع َأك 

ِحَجاَرة من ال ُجوع.  نِِه ال  بُِط َعَلى َبط   َوَير 

َتَمُل  لِِه:  :َوُيح  ُمَراُد بَِقو  ِر فِي «ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي»َأن  َيُكوَن ال  َغُلنِي بِالتََّفكُّ , َأي  َيش 

َراِق  تِغ  س 
ِ
َعي ِن بَِمَحبَّتِِه, َواال ِة ال  ي بَِمَعاِرفِِه, َوُقرَّ فِي َعَظَمتِِه, َوالتََّملِّي بُِمَشاَهَدتِِه, َوالتََّغذِّ

بَ  ق  ِ َقيِِّم. ُمنَاَجاتِِه, َواإل  َراِب, َوإَِلى َهَذا جنح بن ال   اِل َعَلي ِه َعِن الطََّعاِم َوالشَّ

ِربَة  َوَقاَل:   َوَتج 
ق  نَى َذو  َساِد, َوَمن  َلُه َأد  َج  َظَم مِن  ِغَذاِء اْل  ِغَذاُء َأع  َقد  َيُكوُن َهَذا ال 
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وِح عَ  َقل ِب َوالرُّ ِم بِِغَذاِء ال  ِجس  نَاَء ال  تِغ  َلُم اس  , َواَل ِسيََّما َيع  ِّ
َمانِي ُجس  ِغَذاِء ال  ن  َكثِير  مَِن ال 

ُبوبِِه.  ت  َعي نُُه بَِمح  ِذي َقرَّ ُروَر بَِمط ُلوبِِه, الَّ َمس  َفِرَح ال   اهـال 

 :ما ذهب إليه ابن القيم هو القول الصحيح, أما أنه يأكل ويشرب من  أقول

 تفت إليها, واهلل أعلم.ثمار الجنة أو غيرها فهو من اْلقوال التي ال يل

  :بيان حكم صوم من واصل 

  قال اإلمام النووي ( 0/328يف المجموع :) َحاُبنَا َوَغي ُرُهم  َعَلى اتََّفَق َأص 

 
َ
ي ُمَصنُِّف َأنَّ النَّه  نَاُه, لَِما َذَكَرُه ال  ه  نَاُه, َأو  َكرَّ م  َم, َسَواٌء َحرَّ و  ِوَصاَل اَل ُيب طُِل الصَّ اَل  َأنَّ ال 

َلُم.  ِم, َوَاهلُل َأع  و   اهـَيُعوُد إَلى الصَّ

  :بيان حكم مجاع املواصل 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجماع يقطع ويبطل الوصال, فمن جامع أهله يف 

 الليل وهو مواصل, فيكون يف حكم من أكل وشرب.

 ْلن الجماع نوع من المفطرات, مثل اْلكل, ومثل الشرب.

 ية أن الجماع ال يقطع الوصال, وال يبطله, وهذا قول ضعيف.وزعمت الشافع

نه النهي يقتضي التحريم؛ ْل: «َعِن اْلِوَصالِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

إال إذا جاءت قرينة تدل على غير ذلك, أو ثبت دليل آخر صحيح صرفه من , اْلصل

 التحريم إلى الكراهة.

َك َيا َرُسوَل اهَّللِ إنك ُتَواِصُل َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الْ » قوله:  . «?ُمْسِلِميَن: َفإِنا

 , وبأقواله.ملسو هيلع هللا ىلص االحتجاج بأفعال النبي فِيِه:

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: فقد قال اهلل 

 .[21:]األحزاب {جئ ی ی ی
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 .[132:]آل ع ـان {حئ جئ ی ی ی ی}: ويقول اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بيان أن الوصال خاص بالنبي فِيِه:وَ  "«?َوَأيُُّكْم ِمْثِلي»َقاَل: " قوله:

 ملسو هيلع هللا ىلص ذكر أقسام أفعال النيب : 

 منقسمة:  ملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي

 اْلول: ما كان من باب العبادة.

وفهم منها أهنا ليست من خصوصياته, فالتأسي به شرع, ويكون الحكم على 

 حسبه.

ن فأصل الفعل ال يدل على الوجوب, وإنما يفهم منه االستحباب, إال إذا اقرت

 بأمر, أو بقرينة تلحقه بالوجب.

 الثاين: ما كان من باب الخصائص.

, وال يحل لغيره أن ملسو هيلع هللا ىلص وهي عبارة عن أفعال ثبتت اْلدلة بأهنا من خصائصه

يفعلها: مثل الزيادة على اْلربع يف الزواج, والمواصلة كما ذكرنا على قول من قال 

عن ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص قد هنى النبيبالتحريم, وكذلك التنفل المطلق بعد العصر بركعتين و

, فهذا ال يتابع ملسو هيلع هللا ىلص ال ينقض وضوءه, وغير ذلك مما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك نومه

 عليه.

 وتعرف أفعاله التي تكون من خصوصياته بالقرائن التي تدل عليها.

 , أقواله, تشريع لألمة.ملسو هيلع هللا ىلص ْلن اْلصل أن أفعال النبي

 الثالث: ما كان منها على سبيل الجبلية.

 من الخصائص, فال بأس بالتأسي به.وهي ليست 

مثل اْلكل بثالث أصابع, والتنفس يف اإلناء ثالًثا, والشرب جالًسا, والفرق يف 

 امتشاطه, وغيرها مما كان يف باهبا.
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وهذا الباب؛ باب اْلفعال يذكره أصحاب اْلصول يف مصنفاهتم, حتى تميز 

أو على سبيل الجبلية  اْلفعال التي هي عبادة, من غيرها مما كان فيه خصوصية,

 والطبيعة.

 وكذلك حتى تميز اْلفعال التي تدل على الوجوب من غيرها من اْلفعال.

يستطيع ما ال يستطيعه غيره, سواء كان ذلك يف باب العبادات, أو  ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

 غيرها.

 :يطوف على نسائه جميًعا يف  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي فمثاًل يف باب العشرة الزوجية

 .الجماع بغسل واحد

 , من حديث َأَنَس ب َن َمالِك  ففي الصحيحين: 
ِ
 اهلل

َّ
َثُهم  َأنَّ َنبِي َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

ْيَلِة الَواِحَدِة، َوَلُه َيْوَمئٍِذ تِْسُع نِْسَوةٍ »  .(1)«َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه، فِي اللا

 .«اِحدٍ َكاَن َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه بُِغْسٍل وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »ورواية مسلم: 

  :كان الصحابةويف باب الجهاد  ملسو هيلع هللا ىلص إذا حمي الوطيس يتمرتسوا بالنبي ,

 ويتقون به.

َأْحَسَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: ففي مسلم: من حديث َأنَِس ب ِن َمالِك  

 «النااِس، َوَكاَن َأْجَوَد النااِس، َوَكاَن َأْشَجَع النااسِ 

ُل ال    َوَلَقد  َفِزَع َأه 
ِ
اُهم  َرُسوُل اهلل ِت, َفَتَلقَّ و  َبَل الصَّ

, َفان َطَلَق َناٌس قِ َمِدينَِة َذاَت َلي َلة 

, فِي ُعنُِقِه  ملسو هيلع هللا ىلص ي  َبِي َطل َحَة ُعر 
ِ
ِت, َوُهَو َعَلى َفَرس  ْل و  َراِجًعا, َوَقد  َسَبَقُهم  إَِلى الصَّ

ي ُف َوُهَو َيُقوُل:  ُه َلَبْحرٌ »اَل: قَ  «َلْم ُتَراُعوا، َلْم ُتَراُعوا»السَّ َقاَل:  «َوَجْدَناُه َبْحًرا، َأْو إِنا

أُ   .(2)"َوَكاَن َفَرًسا ُيَبطَّ

                                                           

 (.306(, يمس م )284أخـجه البخاري ) (1)

 (.2301)أخـجه مس م  (2)
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 :يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ويف باب قيام الليل 

 :  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 
ِ
 اهلل

َّ
ي ِل َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِي َكاَن َيُقوُم مَِن اللَّ

َم مِن   َتَتَفطَّرَ  , َوَقد  َغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدَّ
ِ
نَُع َهَذا َيا َرُسوَل اهلل َشُة: لَِم َتص 

َقَدَماُه, َفَقاَلت  َعائِ

َر؟ َقاَل:  ا َكُثَر َلْحُمُه َصلاى َجالًِسا، »َذن بَِك َوَما َتَأخَّ َأَفالَ ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكوًرا َفَلما

 .(1)«َد َأْن َيْرَكَع َقاَم َفَقَرَأ ُثما َرَكعَ َفإَِذا َأَرا

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن صنيع النبي  حتى عجز الصحابة

 
ِ
ْيُت َمَع النابِيِّ », َقاَل:  -ابن مسعود  -ففي الصحيحين: من حديث َعب ِد اهلل َصلا

نَا: َوَما«َلْيَلًة، َفَلْم َيَزْل َقائًِما َحتاى َهَمْمُت بَِأْمرِ َسْوءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ُت َأن   , ُقل  َت؟ َقاَل: َهَمم  َهَمم 

 
َّ
ُعَد َوَأَذَر النَّبِي  .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصَأق 

  :يواصل, كما يف أحاديث الباب. ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيويف باب الصيام 

 يسرد الصوم سرًدا. ملسو هيلع هللا ىلص وربما كان النبي

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »: من حديث ُأَساَمَة ب ِن َزي د  :  سنن النسائي كما ثبت يف

ْوَم، َفُيَقاُل: اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر، َفُيَقاُل: اَل َيُصومُ َكاَن َيْس   .(3)«ُرُد الصا

, ويستأنس بمحبته كان يشغل بطاعة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص والذي عليه جماهير العلماء, أنه

 عن اْلكل والشرب. 

  وممن ذكر ذلك وتوسع فيه اإلمام ابن القيم  يف كتابه زاد المعاد فقال

َلي ِن.َوَقِد ا (:31/ 2) ُكوَري ِن َعَلى َقو  َمذ  َراِب ال  َتَلَف النَّاُس فِي َهَذا الطََّعاِم َوالشَّ  خ 

ِظ, َواَل ُموِجَب َأَحُدُهَما:   لِل َفِم, َقاُلوا: َوَهِذِه َحِقيَقُة اللَّف 
ٌّ
ي َأنَُّه َطَعاٌم َوَشَراٌب ِحسِّ

                                                           

 (.2820(, يمس م )4831أخـجه البخاري ) (1)

 (.113(, يمس م )1131أخـجه البخاري ) (2)

 (. 16(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )2316أخـجه النساٍي ) (3)
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 لِل ُعُدوِل َعن َها.

ُمَراَد بِِه َما الثَّانِي:  ةِ َأنَّ ال  بِِه مِن  َلذَّ يِه اهلُل بِِه مِن  َمَعاِرفِِه, َوَما َيِفيُض َعَلى َقل  ُيَغذِّ

وَ  َح  ِق إَِلي ِه, َوَتَوابِِع َذلَِك مَِن اْل  و  ِمِه بُِحبِِّه, َوالشَّ بِِه, َوَتنَعُّ ِة َعي نِِه بُِقر  تِي ُمنَاَجاتِِه, َوُقرَّ اِل الَّ

ُقُلوِب, َوَنِعيُم   ِغَذاُء ال 
َ
َقل ِب بَِما ِهي وِح َوال  َجُة النُُّفوِس َوالرُّ َعي ِن, َوَبه  ُة ال  َواِح, َوُقرَّ َر  اْل 

َساِم  َج  َ َعن  ِغَذاِء اْل 
نِي ِغَذاُء َحتَّى ُيغ  ي َهَذا ال  َوُدُه َوَأن َفُعُه, َوَقد  ُيَقوِّ َظُم ِغَذاًء َوَأج  ُهَو َأع 

َماِن َكَما قِيَل: ًة مَِن الزَّ  ُمدَّ

َغُلَهــا َلَها َأَح  ـَراَك َتش  ادِ     اِديُث مِن  ِذك  َراِب َوُتل ِهيَها َعِن الـزَّ  َعِن الشَّ

َتـــــِضيُء بِـِه  ِهَك ُنوٌر َتس  َقابَِها َحاِدي    َلَها بَِوج   َومِن  َحِديثَِك فِي َأع 

َعَدَها  ي ِر َأو  َيا عِ    إَِذا َشَكت  مِن  َكاَلِل السَّ ُقُدوِم َفَتح   ن َد مِيَعـادِ ُروُح ال 

وِح َعن  َكثِير  مَِن  َقل ِب َوالرُّ ِم بِِغَذاِء ال  ِجس  نَاَء ال  تِغ  َلُم اس   َيع 
ق   َوَشو 

ِربَة  َنى َتج  َوَمن  َلُه َأد 

ت  َعي   ِذي َقد  َقرَّ َحاُن الظَّافُِر بَِمط ُلوبِِه الَّ َفر  ُروُر ال  َمس  , َواَل ِسيََّما ال  ِّ
َحَيَوانِي ِغَذاِء ال  نُُه ال 

ُبوبِِه َوَهَداَياُه, َوُتَحُفُه َتِصُل إَِلي ِه ُكلَّ  َطاُف َمح  َضى َعن ُه, َوَأل  بِِه, َوالرِّ ُبوبِِه, َوَتن َعُم بُِقر   بَِمح 

ِة لَ  َمَحبَِّة التَّامَّ َراِم َمَع ال  ك 
ِ ِرٌم َلُه َغاَيَة اإل  ِرِه, ُمك  َتن  بَِأم  ٌّ بِِه, ُمع 

ُبوُبُه َحِفي , َوَمح 
ُه, َوق ت 

َء َأَجلُّ مِن ُه, َواَل   
ِذي اَل َشي َحبِيِب الَّ ؟ َفَكي َف بِال  ُمِحبِّ َظُم ِغَذاًء لَِهَذا ال  َأَفَلي َس فِي َهَذا َأع 

ُمِحبِّ بُِحبِِّه, َوَمَلَك  تَأَلَ َقل ُب ال  َساًنا إَِذا ام  َظُم إِح  َمُل, َواَل َأع  َمُل َواَل َأك  َظُم َواَل َأج  َأع 

, َوَهَذا َحاُلُه َمَع َحبِيبِِه, ُحبُُّه َج  ن  َظَم َتَمكُّ َن ُحبُُّه مِن ُه َأع  بِِه َوَجَواِرِحِه, َوَتَمكَّ َزاِء َقل  ِميَع َأج 

ِقيِه َلي اًل  ِعُمُه َوَيس  ُمِحبُّ ِعن َد َحبِيبِِه ُيط  إِنِّي َأَظلُّ ِعنَْد »  َوَنَهاًرا؟ َولَِهَذا َقاَل: َأَفَلي َس َهَذا ال 

 . «ْطِعُمنِي َوَيْسِقينِيَربِّي يُ 

نِِه ُمَواِصاًل, َوَأي ًضا  اًل َعن  َكو  َفِم َلَما َكاَن َصائًِما َفض  َوَلو  َكاَن َذلَِك َطَعاًما َوَشَرابًا لِل 

َحابِِه  َص 
ِ
ي ِل َلم  َيُكن  ُمَواِصاًل, َوَلَقاَل ْل -اِصُل إِذ  َقاُلوا َلُه: إِنََّك ُتوَ  -َفَلو  َكاَن َذلَِك فِي اللَّ

ُت ُأَواِصُل  ":  : "َلس  ُت َكَهي َئتُِكم   ". َوَلم  َيُقل  ِوَصاِل إَِلي ِه, "َلس  بَِة ال  ُهم  َعَلى نِس  , َبل  َأَقرَّ
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َفاِرِق,.  َحاَق َبي نَُه َوَبي نَُهم  فِي َذلَِك بَِما َبيَّنَُه مَِن ال  ل 
ِ  ـاهَوَقَطَع اإل 

ا َأَبْوا َأْن َينَْتهُ » قوله: حيث كانوا متأسيين   الصحابة :أي «وا َعِن اْلِوَصالِ َفَلما

, وكانوا  بأمر إال واستجاب له الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص , وما أمرهم النبيملسو هيلع هللا ىلص بالنبي

 يسارعون يف الخيرات. 

 عن الوصال ليس للتحريم. ملسو هيلع هللا ىلص إال أهنم هنا رأوا أن النهي من النبي

 وإنما هو من باب الشفقة, واإلبقاء عليهم.

 واصل هبم يومين. ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي «ِهْم َيْوًما، ُثما َيْوًماَواَصَل بِ » قوله:

 هالل شوال, وانتهى شهر رمضان. :أي «ُثما َرَأُوا اْلِهاَلَل » قوله:

َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ »َفَقاَل: " قوله: لزدتكم مواصلة أكثر من اليومين,  :أي "«َلْو َتَأخا

كان رحيًما هبم يف النهي عن  ملسو هيلع هللا ىلص بيحتى يعجزوا عن الوصال, ويعلموا أن الن

 الوصال.

, ولكن فعلوا ذلك حًبا يف المسارعة والمسابقة ملسو هيلع هللا ىلص وهم كانوا يعلمون رحمة النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص إلى الخير, ومن حرصهم الشديد على التأسي بما يفعله النبي

ِل لَُهْم ِحيَن َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا» قوله: ن خالف لم ملسو هيلع هللا ىلص تأديب النبي َوفِيهِ : «َكاْلُمنَكِّ

اْلمر, ولو كان من باب االجتهاد, والحرص على الخير؛ ْلن الخير كل الخير يف 

يف كل ما يأمر به, ولو كان يف ظاهر اْلمر أنه يف بعض المخالفة  ملسو هيلع هللا ىلص طاعة النبي

 للنفوس.

 ويكون هذا التأديب بما ال ضرر عليه فيه.

بالفطر يف  ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم النبياإلنكار على ما وقع منه ما يحتاج إلى إنكار, ولما  َوفِيِه:

 السفر, فأبوا قال: أولئك العصاة.

 
ِ
 ,  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
َفت ِح  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َخَرَج َعاَم ال 
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َغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح   َة فِي َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع ال  مِن  َماء   إَِلى َمكَّ

َض النَّاِس َقد  َصاَم,  َد َذلَِك: إِنَّ َبع  َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظَر النَّاُس إَِلي ِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبع 

 ,(1) «ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َفَقاَل: 

 واهلل أعلم.

 

           

   

                                                           

 (.1114أخـجه مس م ) (1)
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 ذكر بعض ما يحرم على الصائم 

  -  -)َوَعن ُه  – 003
ِ
وِر َواْلَعَمَل »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

ِه َحاَجٌة فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمهُ  , َوَأُبو َداُوَد  .(1)«َوَشَراَبهُ  بِِه، َواْلَجْهَل، َفَلْيَس لِلا ُبَخاِريُّ َرَواُه ال 

ظُ   (.َلهُ  َواللَّف 

 الشرح: 

لبيان بعض ما يحرم على الصائم أن يفعله, وهو الحديث:  لمصنف ساق ا 

 محرم من أصله, إال أنه يف الصوم يزداد حرمة إلى حرمته.

ورِ » قوله:  من لم يرتك قول الزور. :أي «َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 الباطل. والزور: 

فسق, هو حضور أماكن الباطل, وأماكن اللهو, والطرب, والوحضور الزور: 

 والمعصية.

الشهادة على باطل, والشهادة به, ومنها الشهادة بالكذب, وشهادة الزور: 

 وبالبهتان.

هو كل قول يخالف الكتاب والسنة, سواء الكذب, أو من اْلقوال وقول الزور: 

 الفاحشة, والغيبة, والنميمة, والسب, والشتم, وغيرها مما يخالف الكتاب والسنة.

َرَة ففي الصحيحين: من حد  , َيُقوُل: يث َأَبي ُهَري 
ِ
َقاَل اهَّللُ: »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيوْ  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا ُم ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إاِلا الصِّ

                                                           

ليسا يف  "يالجه " يال فظ ل بخاري, يقوله (,2312)يأبو دايد  (,1011)أخـجه البخاري  (1)

 أبي دايد.
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 .(1)«َساباُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ  َصْوِم َأَحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِنْ 

 قد يطلق أيًضا على أفعال الزور المخالفة للكتاب, وللسنة.ثم إن قول الزور: 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: كما قال اهلل 

 .[30:]الحج {ۇئ

 {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}: وكذلك قول اهلل 
 .[12:]الفـقان

 ابن كثير  قال الحافظ ( 131-0/131يف تفسيره :)  َوَهِذِه َأي ًضا مِن

 : َمِن, َأنَُّهم  ح   . [12:]الفـقان { ک ک ک}ِصَفاِت ِعَباِد الرَّ

نَاِم. قِيَل:  َص  ُك, َوِعَباَدُة اْل  ر   ُهَو الشِّ

َباطُِل.َوقِيَل:  ُو, َوال  ُق, َواللَّغ  ِفس  َكِذُب, َوال   ال 

ُد ب ُن ال   ِغنَاُء. ]ُهَو[َحنَِفيَِّة: َوَقاَل ُمَحمَّ ُو, َوال   اللَّه 

 , بِيُع ب ُن َأَنس  اُك, َوالرَّ حَّ ُد ب ُن ِسيِريَن, َوالضَّ َعالَِيِة, َوَطاُوُس, َوُمَحمَّ َوَقاَل َأُبو ال 

 : ِركِيَن.َوَغي ُرُهم  ُمش  َياُد ال  َ َأع 
 ِهي

 : ُرو ب ُن َقي س  وِء َوال  َوَقاَل َعم   َمَجالُِس السُّ
َ
 َخنَا.ِهي

 : ِريِّ ه  [َوَقاَل َمالٌِك, َعِن الزُّ ـِ ُب اْلَخْ  ـْ َغُبوَن فِيِه, َكَما َجاَء فِي  ]ُش ُضُروَنُه َواَل َير  اَل َيح 

َحِديِث:   .«َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ َفاَل َيْجِلْس َعَلى َمائَِدٍة ُيَداُر َعَلْيَها اْلَخْمرُ »ال 

لِِه َتَعاَلى: اَوقِيَل:  ُمَراُد بَِقو  وِر,  [12:]الفـقان { ک ک ک}ل  : َشَهاَدُة الزُّ َأي 

 الكذب متعمًدا على غيره.
َ
 َوِهي

ِحيَحي نِ  ]َثَبَت[َكَما  َرة َقاَل: (1)فِي الصَّ   َعن  َأبِي َبك 
ِ
َأاَل ُأَنبُِّئُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.1111(, يمس م )1864أخـجه البخاري ) (1)
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ْرُك بِاهَّللِ، َوُعُقوُق اْلَوالَِدْينِ "ا: َبَلى، َيا َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل: َثاَلًثا، ُقْلنَ  "بأْكبر اْلَكَبائِرِ  . "الشِّ

وِر "َوَكاَن ُمتاكًِئا َفَجَلَس، َفَقاَل:  وِر، َأاَل َوَشَهاَدُة الزُّ وِر َوَشَهاَدُة َأاَل َوَقْوُل الزُّ ]َأاَل َوَقْوُل الزُّ

وِر[ ُرَها، َحتا الزُّ  .«ى ُقْلنَا: َلْيَتُه َسَكَت ، َفَما َزاَل ُيَكرِّ

ُمَراَد:  َياِق َأنَّ ال  َهُر مَِن السِّ َظ  ُضُروَنُه؛ َولَِهَذا َقاَل: َواْل  : اَل َيح  وَر, َأي  َهُدوَن الزُّ اَل َيش 

وَر, َوإَِذا اتََّفَق  [12:]الفـقان {ڳ ڳ گ گ گ گ} ُضُروَن الزُّ : اَل َيح  َأي 

وا, َوَلم  يَ  ؛ َولَِهَذا َقاَل: ُمُروُرُهم  بِِه مرُّ ء 
 
 اهـ. { ڳ گ }َتَدنَُّسوا مِن ُه بَِشي

َماءَ  ًة, ,  ويف الصحيحين: من حديث َأس  , إِنَّ لِي َضرَّ
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل َرَأًة َقاَلت  َأنَّ ام 

طِينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل ا ِذي ُيع  ِجي َغي َر الَّ ُت مِن  َزو  َّ ُجنَاٌح إِن  َتَشبَّع 
 َفَهل  َعَلي

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصهلل

 .(2)«الُمَتَشبُِّع بَِما َلْم ُيْعَط َكالَبِِس َثْوَبْي ُزورٍ »

 .العمل يف مخالفة شرع اهلل  العمل بالزور: «َواْلَعَمَل بِهِ » قوله:

هو السفه, والطيشان على الغير, بالسب, وبالشتم, الجهل:  «َواْلَجْهَل » قوله:

 .وعدم االنضباط بشرع اهلل 

ِه َحاَجةٌ َفَلْيَس » قوله: غني عن العالمين, وإنما فرض الفرائض  فاهلل : «لِلا

 اختباًرا, وابتالًء.

 .[2ال   : ] { ٺ   ٺ   ٺ    ٿ }: كما قال اهلل 

 يرتك طعامه وشرابه.: «فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ » قوله:

 َقاَل َرُس , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَري َرَة ويف سنن ابن ماجه: 
ِ
ُربا »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل

                                                                                                                                                    

 (.81(, يمس م )2114أخـجه البخاري ) (1)

 (.2130(, يمس م )1216أخـجه البخاري ) (2)
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َهرُ  َياِمِه إاِلا السا
 .(1)«َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه إاِلا اْلُجوُع، َوُربا َقائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن قِ

 وال يبطل صومه بالمذكورات, وإنما ينقص أجره, وإال فقد تقدم ذكر المفطرات.

 اهـالصوم.  قال الحافظ: واستدل به على أن هذه اْلفعال تنقص

 واهلل أعلم.

 

           

  

                                                           

(, يحسنه ياإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح الرت يب يالرتهيب 1160أخـجه ابن ماجه ) (1)

 (. 1312ح ه اهلل يف الصحيح ال سند )(, ياإلمام الوادعي ر1083)
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 حكم القبلة والمباشرة للصائم من غير جماع 

:  - - َعائَِشةَ َوَعن  ) – 002 ُيَقبُِّل َوُهَو َصائٌِم،  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلت 

ْربِهِ  ِ
ِ
ٌم، َوَلكِناُه َأْمَلُكُكْم إل

لِم  ُمتََّفٌق عَ  .(1) «َوُيَباِشُر َوُهَو َصائِ ُظ لُِمس    .َلي ِه, َواللَّف 

 :   (.(2)«فِي َرَمَضانَ »َوَزاَد فِي ِرَواَية 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم القبلة والمباشرة للصائم من غير جماع.

 , واهلل أعلم.المحظور  وأهنا من المباحات إذا أمن على نفسه الوقوع يف 

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  «ُيَقبُِّل  – ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

 . عن حفصةأيضًاوجاء 
 وال ينتقض صيامه. :أي «َوُهَو َصائِمٌ » قوله:

اللمس وما يف بابه من فوق والمراد بالمباشرة هنا: : «َوُيَباِشُر َوُهَو َصائِمٌ » قوله:

 البشرة من غير جماع.

ْربِهِ » قوله: ِ
ِ
بكسر اْللف, بمعنى عضوه, وبفتح اْللف, ربة: إل: «َولَكِناُه َأْمَلُكُكْم إل

 بمعنى حاجته.

: " قوله:  يف صيامه لرمضان. ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك النبي :أي «فِي َرَمَضانَ »َوَزاَد فِي ِرَواَية 

  قال اإلمام الصنعاين ( ُعَلَماُء: 208-1/207يف السبل نَى (: َقاَل ال  َمع 

تِ  ح 
ِ
َحِديِث َأنَُّه َين َبِغي َلُكم  اال  ال 

ِ
ُموا َأنَُّكم  مِث ُل َرُسوِل اهلل ُقب َلِة َواَل َتَتَوهَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َراُز مِن  ال 

َد َعن َها إن َزاٌل َأو  َش  ُقب َلِة َأن  َيَتَولَّ َسُه َوَيأ َمُن مِن  ُوُقوِع ال  لُِك َنف  َنَُّه َيم 
ِ
تَِباَحتَِها؛ ْل َوٌة َأو  فِي اس  ه 

                                                           

 .(,1101)يمس م  (,1621)أخـجه البخاري  (1)

 .(1101)أخـجه مس م  (2)
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ُو َذلَِك  ِس َعن  َذلَِك.َهَيَجاُن َنف س  َأو  َنح   َوَأن ُتم  اَل َتأ َمنُوَن َذلَِك َفَطِريُقُكم  َكفُّ النَّف 

َوِد  َس  ّ مِن  َطِريِق اْل 
َرَج النََّسائِي ائُِم؟ َقاَلْت: اَل، ُقْلت: »َوَأخ  َشَة: َأُيَباِشُر الصا

ُقْلت لَِعائِ

ْربِهِ َكاَن ُيَباِشُر َوُهَو َصائٌِم؟ قَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَلْيَس َرُسوُل اهَّللِ  ِ
ِ
ُه َكاَن َأْمَلَكُكْم إل , «اَلْت: إنا

َتَقَدت  َأنَّ َذلَِك َخاصٌّ بِِه   .- ملسو هيلع هللا ىلص -َوَظاِهُر َهَذا َأنََّها اع 

 :
ُّ
ُطبِي ُقر  تَِهاٌد مِن َها. َقاَل ال   َوُهَو اج 

ُقب َلِة لَِغي ِرِه َوقِيَل:  , َكَما َكَراَهَة َتن ِزي - ملسو هيلع هللا ىلص -الظَّاِهُر َأنََّها َتَرى َكَراَهَة ال  ِريم  , اَل َتح 
ه 

ُلَها:  بِِه  "َيُدلُّ َلُه َقو  ر 
َلُكُكم  إِلِ َقاِضي مِن  َطِريِق  "َأم  َبِي ُيوُسَف ال 

ِ
َياِم؛ ْل َوفِي كَِتاِب الصِّ

اِد ب ِن َسَلَمَة  ائِِم َفَكِرَهت َها  "َحمَّ ُمَباَشَرِة لِلصَّ بَ  "ُسئَِلت  َعاِئَشُة َعن  ال  اِب َوَظاِهُر َحِديِث ال 

ي بِِه  ائِِم لَِدلِيِل التََّأسِّ ُمَباَشَرِة لِلصَّ ُقب َلِة َوال  َنََّها َذَكَرت  َعائَِشُة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َجَواُز ال 
ِ
َوْل

ًة بَِما  َتِدلَّ َباَحِة ُمس 
ِ ُقب َلِة َوُهَو َصائٌِم, َوَجَواُبَها َقاض  بِاإل  ن  َسَأَل َعن  ال  َحِديَث َجَواًبا َعمَّ ال 

َعُلهُ   . - ملسو هيلع هللا ىلص - َكاَن َيف 

  :حكم التقبيل واملباشرة بغري اجلماع للصائم 

َواٌل:  َأَلِة َأق  َمس   َوفِي ال 

ُل  َمالِكِيَِّة  -اْلَوَّ َلًقا.لِل  ُروٌه ُمط   َأنَُّه َمك 

مٌ  -الثَّانِي  لِِه َتَعاَلى: , َأنَُّه ُمَحرَّ يَن بَِقو  َتِدلِّ , َفإِنَُّه َمنََع [181]البقـة:  { ڤ  ڤ  }ُمس 

 ُمَباَشَرَة فِي النََّهاِر. ال  

ُلُه َوُأِجيَب:  ِجَماُع, َوَقد  َبيََّن َذلَِك فِع  َيِة ال  ُمَراَد بَِها فِي اْل  َكَما َأَفاَدُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -بَِأنَّ ال 

َباِب.  َحِديُث ال 

ٌم:  ُمُه.َوَقاَل َقو  ُقب َلَة, َوَقاُلوا: إنَّ َمن  َقبََّل َبَطَل َصو  ُم ال   إنََّها ُتَحرِّ

 َأنَُّه ُمَباٌح.  -ثَّالُِث ال

. َتَحبٌّ ِة َفَقاَل: إنَُّه ُمس  ُض الظَّاِهِريَّ  َوَباَلَغ َبع 
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ابُِع  ي ِخ.  –الرَّ , َوُيَباُح لِلشَّ ابِّ َرُه لِلشَّ ِصيُل, َفَقاُلوا: ُيك   التَّف 

َرَجُه َأُبو َداُود , َوَدلِيُلُه َما َأخ  َوى َعن  اب ِن َعبَّاس  هُ »: (1)َوُير  َرُجٌل َفَسَألَُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتاُه  َأنا

َص َلُه َشيٌْخ  َص َلُه َوَأَتاُه آَخُر َفَسَأَلُه َفنََهاُه َفإَِذا الاِذي ُرخِّ ِم َفَرخا
ائِ َعْن اْلُمَباَشَرِة لِلصا

 .«َوَالاِذي َنَهاُه َشاب  

َخامُِس  َسُه َجاَز َلُه, َوإاِلَّ َفاَل.  -ال   َأنَّ َمن  َمَلَك َنف 

 َوُهَو 
َّ
ا َسَأَل النَّبِي َتَدلَّ َلُه بَِحِديِث ُعَمَر ب ِن َأبِي َسَلَمَة: َلمَّ , َواس  ِّ

افِِعي ِويٌّ َعن  الشَّ  -َمر 

ُه ُأمُّ َسَلَمَة َأنَُّه  - ملسو هيلع هللا ىلص ُه ُأمُّ َبَرت   َقد  َغَفَر اهلُل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَأخ 
ِ
نَُع َذلَِك, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َيص 

َم مِن   َر َفَقاَل:  َلك َما َتَقدَّ  . (2)«إنِّي َأْخَشاُكْم لِلاهِ »َذن بِك َوَما َتَأخَّ

ي ِخ, َوإاِلَّ َلَبيَّنَُه  ابِّ َوالشَّ َق بَي َن الشَّ لُِعَمَر, اَل ِسيََّما َوُعَمُر  – ملسو هيلع هللا ىلص -َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه اَل َفر 

لِيِفِه.   َكاَن فِي اب تَِداِء َتك 

ا َعَرف ت أَ  َوالِ َوَقد  َظَهَر مِمَّ َق  َباَحَة َأق َوى اْل  ِ َمُد َوَأبُو نَّ اإل  َرَجُه َأح  , َوَيُدلُّ َذلَِك َما َأخ 

ٌم، َفَأَتيْت »ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َقاَل: »مِن  َحِديِث (3)َداُود 
َهِشْشت َيْوًما َفَقباْلت َوَأَنا َصائِ

 -ا َفَقباْلت َوَأَنا َصائٌِم، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ َفُقْلت: َصنَْعت اْلَيْوَم َأْمًرا َعظِيمً  - ملسو هيلع هللا ىلص -النابِيا 

: َأَرَأْيت َلْو َتَمْضَمْضت بَِماٍء َوَأْنَت َصائٌِم؟ ُقْلت: اَل َبْأَس بَِذلَِك؛ َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ - ملسو هيلع هللا ىلص

 . ان َتَهى.«َفِفيمَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -

َجمَ , «َهِشْشت» قوله: ُمع  يِن ال  ِر الشِّ َهاِء َوَكس  َجَمٌة َساكِنٌَة بَِفت ِح ال  َدَها ِشيٌن ُمع  ِة َبع 

ف ت.  ت َوَخفَّ َتح   ار 

  :حكم من قبل, أو نظر, أو باشر فأمنى 

                                                           

 (.2181أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.1108أخـجه مس م ) (2)

 (.138(, يأح د )2381أخـجه أبو دايد ) (3)
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َذى:  َتَلُفوا َأي ًضا فِيَما إَذا َقبََّل َأو  َنَظَر َأو  َباَشَر َفَأن َزَل َأو  َأم   َواخ 

ِّ َوَغي ِرِه: 
افِِعي ِضي إَذا َأن َزَل َفَعن  الشَّ َذاِء.  َأنَُّه َيق  م 

ِ  فِي َغي ِر النََّظِر, َواَل َقَضاَء فِي اإل 

. َوَقاَل َمالٌِك:  ِضي َفَقط  َذاِء َفَيق  م 
ِ ُر إالَّ فِي اإل  ِضي فِي ُكلِّ َذلَِك, َوُيَكفِّ  َيق 

ُة ِخاَلَفاٌت ُأَخُر.   َوَثمَّ

اَرَة, إالَّ َعَلى َمن  َجامَ  َهُر َأنَُّه اَل َقَضاَء, َواَل َكفَّ َظ  ُمَجامِِع بِِه َبِعيٌد. اْل  َع, َوإِل َحاُق َغي ِر ال 

 اهـ

يف حديث أبي  فهي يف حق المجامع ْلهله يف هنار رمضان, كما سيأيت :أما الكفارة

 يف الصحيحين. هريرة 

فإن تعمد المباشرة والتقبيل حتى أمنى, فإن المني هو غاية الجماع,  :أما الفطر

  حقه أنه قد أفطر بذلك.وبه تربد الشهوة وتنتهي, فاْلقرب يف

 فال يفطر بخروجه, سواء تعمد, أم لم يتعمد.وأما المذي: 

ما إن قبل, أو باشر, أو نظر, ولم يتعمد إخراج المني, ولكنه سبقه بدون قصد أ

 منه, فاْلظهر يف حقه عدم الفطر؛ ْلنه لم يتعمد ذلك.
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 المفطرات للصوم ذكر أنواع

 .اْلكل -1

 شرب.وال -2

 والجماع. -3

 .إنزال المني متعمًدا -2

فمن أنزل منيه متعمًدا, سواًء بالعادة السرية, أو بغير ذلك مما يتعاطاه الناس, فقد  

َرَة  أفسد صومه, والدليل على ذلك: حديث  -  -َأبِي ُهَري 
ِ
 -, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

الحسنَة بعشرَة أمثالها، إلى سبعمائِة آدم َُيضاعُف،  ابنِ  عملِ  كل»: : قال اهلُل - ملسو هيلع هللا ىلص

ُه لي وأنا أجزي بِه، َيَدُع شهوَته، وطعاَمه، من  إال  ّ َ: ضعٍف، قال اهَّللُ  الصوُم. فإنا

 . (1)«أجلي

 فصار مفطًرا. فهذا لم يرتك شهوته هلل 

 .وقوع الحيض والنفاس من النساء -2

جب عليها ترك الصوم, فمن وقع منها الحيض أو النفاس من النساء, أفطَرت, وو

 فإن صامت فهي عاصية ومرتكبة لكبيرة.

 .لردةا -0

, أو - ملسو هيلع هللا ىلص -فمن ارتد عن دين اإلسالم وهو صائم, إما بسب اهلل, أو بسب رسوله  

 االستهزاء بالدين, أو دعا غير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل, أو صدق كاهنًا, أو عراًفا,
 صومه, ووقع منه الفطر, وال ينفعه اإلمساك. أو غير ذلك من أنواع الردة, بطل 

 .لمغذيةاستعمال اإلبر ا -7

                                                           

 (.1111(, يمس م )1621أخـجه البخاري )( 1)
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 كالمغذيات ومقويات الدم وغير ذلك فإهنا مفطرة ْلهنا تقوم مقام الغذاء. 

 .الغسيل الكلوي مفطر -8

 ْلنه يستبدل به الدم, وينقيه, إلى غير ذلك مما يعرف اْلطباء. 

 :اء صومه دون أن يفطر به؟ما يرخص للصائم أن يفعله أثن مسألة 

 يف أمور منها:  و يرخص للصائم

: - ملسو هيلع هللا ىلص -, أن النبي -  -فقد قالت عائشة وأم سلمة الُقبلة والمباشرة,  -1

 . (1) «ُيَقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »

  -  -ويف حديث عائشة 
َّ
َص  ,- ملسو هيلع هللا ىلص -عند البيهقي يف الصغرى, َأّن النَّبِي َرخَّ

, َوَقاَل:  ابَّ ي ِخ َوُهَو َصاِئٌم, َوَنَهى َعن ُه الشَّ ُقب َلِة لِلشَّ ابُّ »فِي ال  ْيُخ َيْمِلُك إِْرَبُه، َوالشا الشا

 .(2) «ُيْفِسُد َصْوَمهُ 

, بمعناه, ومعناه أن الشاب يفسد صومه فقد يقع منه -  -وجاء عن أبي هريرة 

 قوة التي يقع منها موجب الفطر.اإلنزال فيفطر؛ أما الشيخ قد ال يكون له ال

  -قالت عائشة , هو صائم, ويباشر وهو صائم أيًضاُيقبِّل و ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي
 . (3)«إْرَبه يملُك  - ملسو هيلع هللا ىلص -إْرَبه، كما كان رسوُل اهَّللِ  يملُك  وأيُّكم» :-

فإنه يجوز له أن يغتسل سواء كان غساًل واجًبا, كغسل الجمعة, أو الُغسل؛  -2

حتالم, أو الغسل من الجنابة, أو كذلك غسل التربد, فلو حصل منه الغسل من اال

ذلك ونزل يف البحر, أو النهر, وتمضمض بالماء البارد, فإن ذلك ال يضر صومه؛ بل 

                                                           

(, من 1101(, يجاء يف مس م )1108, 1101(, يمس م )1626, 1628أخـجه البخاري ) (1)

 . -رضي اهلل عنها -حديث حفص  

(, يهو يف يحيح أبي دايد لإلمام األلباين رح ه اهلل 1340أخـجه البيهقي يف الصغـى )( 2)

(2011 .) 

 (.263(, يمس م )302أخـجه البخاري ) (3)
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 . "ربما وضع الثلج يف فِيه وال يضره ذلك": -  -قد جاء أن ابن عمر 

َقاَل: ُقل ُت: َيا َرُسوَل  -  -َفَعن  َلِقيِط ب ِن َصبَِرَة المضمضة, واالستنشاق؛  -3

نِي َعِن ال ُوُضوِء. َقاَل:  بِر   َأخ 
ِ
ْل َبيَْن »اهلل  َأْسبِِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِّ

ْستِنَْشاِق إاِلا َأْن َتُكوَن َصائًِما
ِ
 , َرَواُه َأُبو َداُوَد.(1)«اأْلََصابِِع، َوَبالِْغ فِي اال

 . (2) «إذا توضأت فمضمض» وجاء بلفظ:

َرَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -لقول النبي لسواك؛ ا – 2 , َعِن -  -كما يف الصحيحين َعن  َأبِى ُهَري 

تِى  -َلْوالَ َأْن َأُشقا َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي  ألََمْرُتُهْم  -َوفِي رواية َعَلى ُأما

َواِك ِعنَْد ُكلِّ َصالَةٍ   . (3)«بِالسِّ

- ملسو هيلع هللا ىلص -رَأْيُت النابيا » امر بن ربيعة:عبداهلل بن ع وأما ما جاء يف حديث

, فهو حديث ضعيف, فيه عاصم بن عبيد اهلل «ما ال ُأْحِصي صائمٌ  وهو َيستاكُ  

 (2)العمري.

 :- -وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب البخور,  -2
هِن واْلِمْجَمرُ  ُتحَفُة الصائمِ »  , فهو موضوع, أخرجه الرتمذي, وفيه سعيد ابن(2)«الدُّ

 طريف مرتوك.

 ْلنه لم يثبت حديث يف المنع من ذلك. اإلدهان؛  -0

                                                           

 (. 142أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.144أخـجه أبو دايد ) (2)

 (.212(, يمس م )881أخـجه البخاري )( 3)

(, يهو يف ضَيف أبي دايد 3314(, يأخـجه مويواًل أبو دايد )3/31أخـجه البخاري مَ ًقا ) (4)

 (.401لإلمام األلباين رح ه اهلل )

(, يحكم ع يه 2161(, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل )801أخـجه الرتمذي ) (1)

 بالوضع.
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 فإنه ال دليل يثبت على أن الكحل من المفطرات. الكحل؛  - 7

بل إن مجرى اْلذن غير مجرى  فال دليل على أهنا من المفطرات؛قطرة اْلذن؛  -8

 الحنجرة, وال يضره ما وجد من الطعم المر.

 الصحيح وال يضر الطعم ْلنه ليس بمجرى طعام.ال تفطر على قطرة العين؛  -1

 ؛ فإنه ليس بطعام وال شراب.بخاخ الربو -11

 غير أن ُيدخل شيء إلى بطنه. منتذوق الطعام,  - 11

 ."ال بأس أن يذوق الخل, والشيء يريد شراءه  ": -  -قال ابن عباس 

رجه, ثم نزل ثم سال منه شيء من الدم, فألقى به إلى خا, جرح فيه كان إذا – 12

 إلى بطنه شيء من الدم بدون أن يكون له قصد, أو تعمد, فإنه ال يفطر.

 :املفطرات ال ي اختلف فيها أهل العلم: مسألة 

 ومما اختلف فيه العلماء أنه يفطر أو ال ؟ أمور:

فذهب جمهورهم إلى أن من قاء متعمًدا فإنه يفطر, بخالف من لم القيء؛  - 1

 ء.يتعمد, فليس عليه شي

 ملسو هيلع هللا ىلص -أنا رسوَل اهَّللِ »:  -ومن قال بالفطر, استدل بحديث ثوبان وأبي الدرداء 

 . (1)«فأفَطر قاء -

  تعمد القيء, وإنما فيه أنه أفطر, ولعله لحقه  - ملسو هيلع هللا ىلص -وليس يف الحديث أن النبي

 ضرر, أو تعب بسبب القيء.

نَى َهَذا: َأنَّ النَّبِ قال الرتمذي رحمه اهلل:   َوإِنََّما َمع 
َّ
ًعا,  - ملسو هيلع هللا ىلص -ي َكاَن َصائًِما ُمَتَطوِّ

ِل  ًرا, َوالَعَمُل ِعن َد َأه  ِض الَحِديِث ُمَفسَّ َطَر, لَِذلَِك َهَكَذا ُرِوَي فِي َبع  َفَقاَء َفَضُعَف َفَأف 

َرَة   -  -الِعل ِم َعَلى َحِديِث َأبِي ُهَري 
ِّ
ائَِم إَِذا َذَرَعُه ال»: - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي َقْيُء َأنا الصا

                                                           

 (.120(, يالرتمذي )2381أخـجه أبو دايد ) (1)
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, «َفالَ َقَضاَء َعَلْيِه، َوإَِذا اْسَتَقاَء َعْمًدا، َفْلَيْقضِ 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ ِريُّ َياُن الثَّو  , َوبِِه َيُقوُل ُسف 

َحاُق.  َمُد, َوإِس   اهـَوَأح 

من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعند الرتمذي: أن النبي  -  -ودليل الجمهور حديث أبي هريرة 

  (.1)«ستقاء عمدا فليقضذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن ا

  ويف الباب عن أبي الدرداء و ثوبان و فضالة بن عبيد.قال: 

ِرُفُه مِن  َحِديِث قال اإلمام الرتمذي  َرَة َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب, اَل َنع  : َحِديُث َأبِي ُهَري 

 
ِّ
َرَة, َعِن النَّبِي , َعِن اب ِن ِسيِريَن, َعن  َأبِي ُهَري   مِن  َحِديِث ِعيَسى ب ِن , إاِلَّ - ملسو هيلع هللا ىلص -ِهَشام 

ُفوًظا. ٌد: اَل ُأَراُه َمح   ُيوُنَس, وَقاَل ُمَحمَّ

 
ِّ
, َعن  َأبِي ُهَري َرَة, َعِن النَّبِي

ه  َواَل َيِصحُّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقد  ُرِوَي َهَذا الَحِديُث مِن  َغي ِر َوج 

نَاُدُه.  اهـ إِس 

لعدم ثبوت الحديث يف  أن القيء ال يفطر, ال متعمًدا, وال غاصًبا, :والصحيح

 ذلك. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة ال تفطر, وذهب أحمد الحجامة؛  - 2

 يف رواية إلى أنه يفطر.

 ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: -  -ومن رأى عدم تفطير الصائم, استدل بحديث ابن عباس 

  .(2) «اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ  -

وهذا الحديث أعله أحمد وغيره من أهل العلم, والذي يظهر واهلل أعلم أنه ال  

ب على خالفه, وذكر آثار يف الباب: منها ما جاء َعِن  يثبت مع أن البخاري رحمه اهلل بوَّ

                                                           

 (.1111(, يابن ماجه )120(, يالرتمذي )2380أخـجه أبو دايد ) (1)

 »(, ب فظ مختصـ, 1202(, يال فظ له, يأخـجه مس م )1638أخـجه البخاري ) (2)
َّ
 -َأنَّ النَّبِي

مص  -ي ى اهلل ع يه يس م  ـِ  «.اْحَتَجَم َيُهَو ُمْح
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ًة َوال حِ  َمُش َمرَّ ُوُضوُء مَِن الطََّعاِم, َوَقاَل اْلَع  َر ِعن َدُه ال 
, َأنَُّه ُذكِ اِئِم, اب ِن َعبَّاس  َجاَمَة لِلصَّ

ا  "َفَقاَل:  ا َدَخَل, َوَلي َس مِمَّ ُر مِمَّ ِفط  ا َدَخَل, َوإِنََّما ال  ا َخَرَج, َوَلي َس مِمَّ ُوُضوُء مِمَّ إِنََّما ال 

 .(1) "َخَرَج 

إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل, وإنما الصيام مما  "جاء عن عكرمة: و

 قي يف الصغرى بسند صحيح.أخرجه البيه "دخل وليس مما خرج 

َأُكن تُم   "وقيل له:  -  -وممن كان يرى أن الحجامة غير مفطرة, أنس بن مالك  

ِف  ع  ِل الضَّ ائِِم؟ َقاَل: اَل, إاِلَّ مِن  َأج  ِحَجاَمَة لِلصَّ َرُهوَن ال   . (2)"َتك 

النبي  : قالقال -  -واحتج المخالفون بما رواه الرتمذي عن رافع بن خديج 

 .(3)«َأْفطََر الَحاِجُم َوالَمْحُجومُ »صلى اهلل عليه و سلم: 

  :قال الرتمذي رحمه اهلل , س  اِد ب ِن َأو  , َوَشدَّ
د  , َوَسع  ٍّ

َوفِي الَباِب َعن  َعلِي

, َوَأبِي , َوُيَقاُل: اب ُن َيَسار 
ِقِل ب ِن ِسنَان  َشَة, َوَمع 

, َوَعائِ َباَن, َوُأَساَمَة ب ِن َزي د  ُهَري َرَة,  َوَثو 

. , َوَأبِي ُموَسى, َوباِلَل   َواب ِن َعبَّاس 

 َوَحِديُث َرافِِع ب ِن َخِديج  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.قال أبو عيسى: 

َمَد ب ِن َحن َبل  َأنَُّه َقاَل:  َر َعن  َأح 
ء  فِي َهَذا الَباِب َحِديُث َرافِِع ب ِن َوُذكِ

 
َأَصحُّ َشي

.  َخِديج 

َر َعن  
 َأنَُّه َقاَل: َوُذكِ

ِ
ِّ ب ِن َعب ِد اهلل

ادِ َعلِي َباَن, َوَشدَّ ء  فِي َهَذا الَباِب َحِديُث َثو 
 
َأَصحُّ َشي

َباَن,  َيى ب َن َأبِي َكثِير  َرَوى َعن  َأبِي قاِلََبَة الَحِديَثي ِن َجِميًعا, َحِديَث َثو  س  ْلَنَّ َيح  ب ِن َأو 

. َوقَ  س  اِد ب ِن َأو   َوَحِديَث َشدَّ
ِّ
َحاِب النَّبِي ِل الِعل ِم مِن  َأص  ٌم مِن  َأه   - ملسو هيلع هللا ىلص -د  َكِرَه َقو 

                                                           

 (.633(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )6316ي شيب : )أخـجه ابن أب (1)

 (.1640أخـجه البخاري ) (2)

 (.114أخـجه الرتمذي ) (3)
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ِّ
َحاِب النَّبِي َض َأص  اِئِم َحتَّى َأنَّ َبع  : الِحَجاَمَة لِلصَّ ي ِل,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَغي ِرِهم  َتَجَم بِاللَّ اح 

, َواب ُن ُعَمَر, َوبَِهَذا َيُقوُل اب ُن  َعِريُّ : َأُبو ُموَسى اْلَش  ُمَباَرِك.مِن ُهم   ال 

َمِن ب ُن قال أبو عيسى رحمه اهلل:  ح  َحاَق ب َن َمن ُصور  َيُقوُل: َقاَل َعب ُد الرَّ ُت إِس  َسِمع 

َتَجَم َوُهَو َصائٌِم َفَعَلي ِه الَقَضاُء. : َمن  اح  ِديٍّ  َمه 

 : َحاُق ب ُن َمن ُصور  َحاُق.َقاَل إِس  َمُد, َوإِس   َوَهَكَذا َقاَل َأح 

, َقاَل: ى رحمه اهلل: قال أبو عيس
ُّ
َفَرانِي ع  َثنَا الزَّ : َحدَّ

ُّ
افِِعي َقد  ُرِوَي َعِن وَقاَل الشَّ

 
ِّ
  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي

ِّ
َتَجَم َوُهَو َصائٌِم, َوُرِوَي َعِن النَّبِي َأْفطََر »َأنَُّه َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَُّه اح 

َلُم َواِحًدا مِن  َهَذي   «الَحاِجُم َوالَمْحُجوُم  ِن الَحِديَثي ِن َثابًِتا, َوَلو  َتَوقَّى َرُجٌل َواَل َأع 

طَِرُه.  َتَجَم َصائٌِم َلم  َأَر َذلَِك َأن  ُيف  , َوَلو  اح  َّ
 الِحَجاَمَة َوُهَو َصائٌِم َكاَن َأَحبَّ إَِلي

َصِة, وَ  خ  َر َفَماَل إَِلى الرُّ ا بِِمص  َداَد, َوَأمَّ ِّ بِبَغ 
افِِعي ُل الشَّ َلم  َيَر بِالِحَجاَمِة َهَكَذا َكاَن َقو 

 : َتجَّ بَِأنَّ ائِِم َبأ ًسا, َواح  ِة الَوَداِع َوُهَو ُمْحرٌِم َصائٌِم  - ملسو هيلع هللا ىلص -النابِيا »لِلصَّ . «اْحَتَجَم فِي َحجا

 انتهى

  ( قال: وقال ابن 2/122للحافظ ابن حجر حفظه اهلل تعالى ) "الفتح  "وىف

ريب , لكن وجدنا من حديث أبى صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بال "حزم: 

يف الحجامة للصائم. وإسناده صحيح , فوجب اْلخذ به ,  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد: أرخص النبي 

ْلن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة , فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان 

 . انتهى."حاجما أو محجوما

 , أنهملسو هيلع هللا ىلص إلى أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي وذهب اإلمام الشافعي 

 احتجم وهو صائم.

 والمسألة خالفية, والخالف فيها كبير بين أهل العلم قديًما وحديًثا. 

وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية, واإلمام ابن القيم, واإلمام العثيمين, وشيخنا 
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اإلمام الوادعي, وجمع من العلماء المتقدمين, وجمع من العلماء المتأخرين, رحمة 

رون أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا وقعت منهما اهلل تعالى عليهم أجمعين, ي

 الحجامة يف هنار رمضان.

ِريِّ : لبيهقي الصغرى وجاء يف سنن اإلمام ا ُخد   ال 
َأنَّ : من حديث َأبِي َسِعيد 

 ال
َّ
ُد َهِذِه الطارِيَقَة فِي َدْعَوى الناْسِخ » :ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِي ِم ُيَؤكِّ

ائِ َص فِي اْلِحَجاَمِة لِلصا  .(1)«َرخا

ُد َما َرَواُه.: وقال البيهقي   َوَكَذلَِك َما ُرِوَي َعِن اب ِن َعبَّاس  مِن  َفت َواُه ُيَؤكِّ

هي من قول أبي سعيد  قال اإلمام محمد ابن خزيمة , «الحجامة»وزيادة: 

 .الخدري 

أنه كان يحتجم يف هنار رمضان ثم جاء عنه بعد ذلك "جاء عنه:  -  -وابن عمر 

 ."تجم يف الليلأنه كان يح

إذا كانت الحجامة بالقرون التي وللشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تفصيل آخر, قال: 

فإنه يفطر الحاجم والمحجوم؛ أما إذا كانت الحجامة  - ملسو هيلع هللا ىلص -كانت على عهد النبي 

باْلجهزة الحديثة, فإنه يفطر المحجوم ال الحاجم؛ وذلك أن الحجامة تؤدي إلى 

  اهـضعف المحتجم. 

َص » :-  -الصغرى لإلمام للبيهقي عن أبي سعيد الخدري ويف  رسوُل اهَّللِ  َرخا

 .(2)«للصائِم، والِحَجامةِ  الُقبلةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص -

  ولكن الذي يظهر واهلل أعلم أن الحجامة مفطرة؛ ْلن الحديث صحيح صريح

 واهلل أعلم.

 

                                                           

 (.631(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )1341أخـجه البيهقي يف الصغـى ) (1)

جه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء ) (2) َـّ  (. 631خ



  

 

011 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  :حكم التربع بالدم من الصائم يف نهار رمضان 

التربع بالدم, فإذا كانت الحجامة مفطرة, فيلتحق هبا مسألة ويدخل يف ذلك, مسألة 

 على الصحيح من أقوال أهل العلم. التربع بالدم, وإهنا مفطرة

  :حكم ضرب اإلبرة للصائم, وأخذ الدم من أجل الفحص 

 أما ضرب اإلبرة, وأخذ التحليل فال يلتحق ذلك ْلمور: 

  أن هذا ليس بحجامة.أواًل: 
 يسير, كالدم يسيل من الجرح. أنه شيءثانًيا: 

 إلى أنه يفطر مطلًقا.  ذهب بعض أهل العلم إدخال المنظار يف المعدة للصائم: – 3

و ذهب بعضهم إلى التفصيل, فقال: إن كان يوضع على المنظار شيء من الدهون 

التي تلينه وتسهله, فإن اإلنسان يفطر, وأما إذا كان ال يوضع عليه شيء, وإنما يدخل 

 از كما هو فإنه ال يفطر, وهذا القول قريب. الجه

  :فلو أن اإلنسان أدخل  (:371قال ابن العثيمين يف شرح الممتع )ص

 منظاًرا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطر.

والصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا المنظار, دهن أو نحوه يصل إلى المعدة 

ه يكون بذلك مفطًرا وال يجوز استعماله يف الصوم الواجب بواسطة هذا المنظار فإن

 إال للضرورة.

وأما بلع النخامة, والريق, فإن ذلك ال يفطر, لكنه من اْلقذار التي  بلع النخامة: -2

 ينبغي لإلنسان أن يتخلص منها.

أنه جمع الريق يف فِيه, أو تنخم وجعل يلعب هبا يف فِيه حتى استقرت, ثم ولو 

شبهة  بلل خيطا ثم أدخله إلى فيه وجعل يمصه, مثل هذه اْلمور محل بلعها, أو

 ينبغي لإلنسان أن يبتعد عنها.
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 ( 211 - 218/ 3قال يف الحاوي الكبير:)  ِدَراُدُه َفَعَلى يِق, َواز  ا َبل ُع الرِّ َفَأمَّ

: َسام   َثاَلَثِة َأق 

َنَُّه َأن  َيب َلَع ما يتخلف يف فمه حااًل فحاال, فهَأَحُدَها: 
ِ
ُم, ْل و  ُسُد بِِه الصَّ ذا جايز اَل َيف 

كِنُُه االحرتاز منه.   اَل ُيم 

َنَُّه َوالثَّانِي: 
ِ
َماًعا, ْل طُِر بِِه إِج  َدِرُدُه َوَيب َتلُِعُه َفَهَذا ُيف  يَق مِن  َفِمِه ُثمَّ َيز  َأن  َيُمجَّ الرِّ

ِل. َك  َتأ نِِف لأِل  ُمس   َكال 

ُم الثَّالُِث:  ِقس  َهاِن:َوال  ُثَر, ُثمَّ َيب َتلَِعُه َفِفي فِط ِرِه َوج  َمَعُه فِي َفِمِه َحتَّى َيك   َأن  َيج 

ِز مِن  مِث لِِه.َأَحُدُهَما:  َة فِي التََّحرُّ َنَُّه اَل َمَشقَّ
ِ
 َقد  َأف َطَر بِِه ْل

طُِر بَِقلِيلِِه, َفَكَذلَِك اَل يُ َوالثَّانِي:  َنَُّه اَل ُيف 
ِ
طُِر ْل ا النَُّخاَمُة إَِذا اَل ُيف  ُر بَِكثِيِرِه, َوَأمَّ

طِ ف 

َهاِن:  اب َتَلَعَها َفِفيَها َوج 

 َقد  َأف َطَر بَِها. َأَحُدُهَما:

ِرِه ُثمَّ اب َتَلَعَها َفَقد  َوالثَّانِي:  َرَجَها مِن  َصد  طُِر, َفإِن  َأخ  ِحيُح َأنَُّه ُيف  طِر  بَِها, َوالصَّ َلم  ُيف 

 
 
َقي َطَر َكال  ِقِه, َأو  ِدَماِغِه َلم  يفطر كالريق. َأف  َرَجَها مِن  َحل   اهـِء, َوإِن  َأخ 

ومما يخل بالصوم قول الزور والعمل به, فَعن   قول الزور لمن كان صائًما: -2

َرَة    -  -َأبِي ُهَري 
ِ
وِر، َواْلَعَمَل بِ » :- ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِه، َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

ِه َحاَجٌة فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ   . (1) «َواْلَجْهل، َفَلْيَس لِلا

وذهب ابن حزم إلى القول ببطالن الصوم بالمعاصي, والصحيح أنه ال يبطل 

 ولكنه يأثم.

, ودعائه, ورجائه, وقراءة فينبغي لإلنسان يف يوم صومه أن يبادر إلى ذكر اهلل 

 إلى الغير, بالقول, والفعل, وإذا ُسب, أو ُشتم, ال يبادر إلى الرد.القرآن, واإلحسان 

                                                           

 (.1011أخـجه البخاري )( 1)
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وقول الزور, يشمل شهادة الزور, والسب, والكذب, والبهت, والغيبة, والنميمة, 

 وشامل لكل معصية. 

: -  -ففي صحيح مسلم, َأنَّ ُمَعاِوَيَة  م  ُتم  ِزيَّ ", َقاَل َذاَت َيو  َدث  إِنَُّكم  َقد  َأح 

ء   ورِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوإِنا َنبِيا اهَّللِ »: َسو  َقٌة «َنَهى َعِن الزُّ , َقاَل: َوَجاَء َرُجٌل بَِعًصا َعَلى َرأ ِسَها ِخر 

وُر َقاَل َقَتاَدُة:   «َيْعنِي َما ُيَكثُِّر بِِه النَِّساُء َأْشَعاَرُهنا ِمَن اْلِخَرِق »َقاَل ُمَعاِوَيُة: َأاَل َوَهَذا الزُّ

(1).  

 -  -َعن  َأبِي ُهَري َرَة  ويف مسند أحمد
ِ
ُربا َصائٍِم »: - ملسو هيلع هللا ىلص -, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َهرُ  ٍم َحظُُّه ِمْن قِيَاِمِه السا
 . واهلل الموفق(2)«َحظُُّه ِمْن ِصَياِمِه اْلُجوُع َواْلَعَطُش، َوُربا َقائِ

  يف حكمه إلى  نسان وقد اختلف أهل العلموهو ما يحقن يف دبر اإل:الحقنة للصائم

 ثالثة أقوال:

 الفطر هبا وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة :اْلول 

التفريق بين المائعات وغيرها فقصروا الفطر على المائعات وهذا مذهب  الثاين :

 المالكية 

الفطر مطلقًا وهو اختيار شيخ اإلسالم والذي يظهر التفصيل إن كانت  عدم الثالث :

فال تفطر كما هو القول يف القي وإن كانت للغذاء فإهنا تفطر ْلهنا يف الحقنة لالستفراغ 

 .المسألة التقطير يف اإلحليلحكم اْلكل والشرب ويلحق هبذه 
 واهلل أعلم

 

        

                                                           

 (.2121( أخـجه مس م )1)

 (.8811( أخـجه أح د )2)
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 حكم الحجامة في الصيام

َجَم اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحتَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا » ; َوَعِن اب ِن َعبَّاس  ) – 002

ُبَخاِريُّ  .(1)«َوُهَو َصائِمٌ   (.َرَواُه ال 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم الحجامة للصائم. 

 وقد تقدم الكالم حول هذه المسألة, وذكر خالف أهل العلم فيها.

 ( 132قال اإلمام اْللباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث رقم :) لكن

كما يف الطريق  "محرم  "أورده من هذا الوجه بزيادة: طعن اإلمام أحمد فيه, فإنه 

الثانية ورواية الطيالسي يف هذه الطريق, فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته يف 

قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد  "ـ بتحقيقنا(:  13الصيام )ص 

ئم محرم؟ فقال: احتجم وهو صا ملسو هيلع هللا ىلصعن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي 

 ليس

 ."بصحيح , وقد أنكره يحيى بن سعيد اْلنصاري 

 ملسو هيلع هللا ىلصواستشكل كونه "ووجه اإلنكار ما نقله الحافظ عن النسائي, فقال عنه: قلت: 

                                                           

فذكـيا أن  ,يابن ال ديني ,ييحيى القطان ,يقد أع  الحديث أح د (,1638)أخـجه البخاري  (1)

يذكـ أح د أن عطاء يطايًسا يسَيد  ,يإن ا احتجم يهو محـم ,الصوم ليس محفوًظا يف الحديث

يقد دافع الحافظ ابن  ,حديث عن ابن عباس رضي اهلل عنه ا يلم يذكـيا الصومبن جبيـ رييا ال

يبيَّن أن ال َ  إن ا هو لفظ:  ,يف شـح الحديث حجـ رح ه اهلل تَالى عن الحديث يف الفتح

مـة احتجم  ,ك ا يشيـ إلى ذل  لفظ اإلمام البخاري ,يأهن ا قضيتان ,"احتجم يهو ياٍم محـم"

ياهلل أع م, يالذي  ,فوهم بَض الـياة فجَ ها قضي  ياحدة ,جم يهو ياٍميمـة احت ,يهو محـم

 يظهـ أن اإلعالل أقـب.
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جمع بين الصيام واإلحرام ْلنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام يف السفر, ولم يكن 

هة اإلحرام إال يف غزاة الفتح, ولم محرًما إال وهو مسافر, ولم يسافر يف رمضان إلى ج

 ."يكن حينئذ محرما 

قلت: وىف الجملة اْلولى نظر, فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل مرة  "قال الحافظ: 

لبيان الجواز , وبمثل هذا ال ترد اْلخبار الصحيحة , ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع 

احتجم  "وب رواية البخاري: بين اْلمرين يف الذكر , فأوهم أهنما وقعا معا, واْلص

 . "وهو صائم, واحتجم وهو محرم 

فيحمل على أن كل واحد منهما وقع يف حالة مستقلة, وهذا ال مانع منه, فقد صح 

وما فينا صائم إال »بلفظ:  "الصحيحين  "صام يف رمضان وهو مسافر, وهو يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 حاديث ورد مفصال., ويقوى ذلك أن غالب اْل«وعبد اهَّلل بن رواحة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهَّلل 

وهذا هو التحقيق, وبه يزول اإلشكال إن شاء اهلل تعالى , ولكن ليس هناك فقلت: 

وهو صائم كان يف سفر, فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه  ملسو هيلع هللا ىلصما يشعر بأن احتجامه 

صام يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف السفر, ويحتمل أن يكون يف الحضر, فال ضرورة حينئذ إلثبات أنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـل. رمضان وهو مسافر, فتأم

اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا  ; َوَعِن اْبِن َعبااسٍ » قوله:

 .«َصائِمٌ 

َتَجَم َوُهَو َصائٌِم:  َتَلَف فِيَمن  اح   َوَقد  اخ 

ِة, َوَقاُلو َئِمَّ َثُر مِن  اْل  َك  ائَِم اْل  طُِر الصَّ ا: إنَّ َهَذا َناِسٌخ لَِحِديِث َفَذَهَب إَلى َأنََّها اَل ُتف 

 . س  اِد ب ِن َأو   واهلل الموفق  اهـَشدَّ
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س   َوَعن  ) – 000 اِد ب ِن َأو   ": --َشدَّ
ِ
َبِقيِع  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َأَتى َعَلى َرُجل  بِال 

َتِجُم فِي َرَمَضانَ  َسُة إاِلَّ  .(1) «مُ َواْلَمْحُجو َأْفَطَر اْلَحاِجمُ »: َفَقاَل  .َوُهَو َيح  َخم  َرَواُه ال 

َمُد, َواب ُن ُخَزي َمَة, َواب ُن ِحبَّانَ  َحُه َأح  , َوَصحَّ مِِذيَّ  (.التِّر 

 الشرح: 

أخي أبو يعلى ابن النجاري الخزرجي ابن ثابت اْلنصاري  «شداد بن اوس»قولة: 

 لمواهلل أع (21وقيل) (21وقيل) (28حسان بن ثابت الشاعر المتويف سنة )

 . «]َواْلَمْحُجوُم[َأْفَطَر اْلَحاِجُم » قوله:

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/271يف السبل :) ُُّبَخاِري َحُه ال  ال َحِديُث َقد  َصحَّ

َحاَبِة.  ُة َعن  ِستََّة َعَشَر مِن  الصَّ َئِمَّ َرَجُه اْل   َوَغي ُرُه, َوَأخ 

ِغيرِ  َجامِِع الصَّ ّ فِي ال 
ُيوطِي إنَُّه ُمَتَواتٌِر. اهـ , وقد تقدم الكالم على المسألة : َوَقاَل السُّ

 فال داعي للتكرار.وأنه يفطر 

        

                                                           

يأح د  (,1181)يابن ماجه  (,3144)« الكربى»يالنساٍي يف  (,2316)أخـجه أبو دايد  (1)

ييححه اإلمام األلباين . (1113)« ال ستدرك», يالحاكم يف (3133)يابن حبان  (,11112)

ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند  (,2011, 2010يف يحيح أبي دايد ) رح ه اهلل

 (,2311)ييح الحديث عند أبي دايد  (.101(, يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى )412)

(, 2046ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد ) ,من حديث ثوبان رضي اهلل عنه

ييححه اإلمام الوادعي  ."هو أيح ما ريي يف هذا الباب": يني يالبخارييقال أح د يابن ال د

 . (163رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )

يليس من حديث شداد بن أيس رضي اهلل  ,من حديث ثوبان (1613)أخـجه ابن خزي   «: تنبيه»

شيء يأيح  ,عنه ا. يقد جاء الحديث عن ج اع  من الصحاب  رضي اهلل عنهم يأكثـها مَ  

 ينصب الـاي . ,ك ا يف الت خيص -رضي اهلل عنه ا-حديث ثوبان يشداد بن أيس
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ُل َما ُكرَِهِت »َقاَل:  -  -َأَنِس ب ِن َمالِك   َوَعن  ) – 007 ائِمِ  َأوا َأنا  ;اْلِحَجاَمُة لِلصا

ٌم، َفَمرا 
ِه النابِيُّ  َجْعَفَر ْبَن َأبِي َطالٍِب اِْحَتَجَم َوُهَو َصائِ

ُثمَّ , «َأْفَطَر َهَذانِ : »َفَقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -بِ

 
ُّ
َص النَّبِي َتِجُم َوُهَو َصائِمٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرخَّ ائِِم, َوَكاَن َأَنٌس َيح  ِحَجاَمِة لِلصَّ ُد فِي ال   .(1)«َبع 

اهُ  ُّ َوَقوَّ
نِي اَرُقط    (.َرَواُه الدَّ

 الشرح: 

بعض أهل العلم, من أن القول يف ليبين ما ذهب إليه الحديث:  ساق المصنف 

 إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. 

 , واهلل أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص وكما ترى الحديث ضعيف وال يثبت عن النبي

 

        

  

                                                           

قال اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يقال: ك هم ثقات يال أع م له ع  .  (2210)أخـجه الدارقطني  (1)

يقال األيل  (4/218) يعنه البيهقي, (236)أخـجه الدارقطني ": (631اإلرياء تحا حديث )

لكن أع ه ياحب  ,. يهو ك ا قاال "يال أع م له ع    ,ك هم ثقات "ـه اآلخـ: يأق ,منه ا

يسكا ع يه. ثم  (,2/480) "نصب الـاي "بأنه شاذ اإلسناد يال تن فـاجع كالمه يف  ,"التنقيح"

يرياته ك هم "من رياي  الدارقطني ثم قال:  (4/111) "الفتح"رأيا الحافظ قد أيرد الحديث يف 

يجَفـ قت  قب   ,"الفتح"ألن فيه أن ذل  كان يف  ,ينكـ ما إال أن يف ال تن ,ريمن رجال البخا

 ."فاهلل أع م ,"الفتح"حتى يال يف سياق الحافظ أن ذل  كان يف  ,. كذا قال: يليس يف ال تن"ذل 
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 لصياملحكم الكحل 

اْكَتَحَل فِي َرَمَضاَن، َوُهَو  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -َعائَِشَة  َوَعن  ) – 008

نَاد  َضِعيف   َرَواُه اب نُ  .(1)«َصائِمٌ    .َماَجه  بِإِس 

 : مِِذيُّ ءٌ "َقاَل التِّر 
 
 (.(2) "اَل َيِصحُّ فِيِه َشي

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم الكحل للصائم. ساق المصنف 

تقدم أن االكتحال يف الصوم غير منهي عنه, وأنه ال يفطر؛ ْلن العين ليست بمنفذ 

 للطعام.

 الكتحال يف الصيام حديث.يف النهي عن ا ملسو هيلع هللا ىلص ولم يثبت عن النبي

 َتَلَف "(: 720 يف سننه عند حديث رقم )قال اإلمام الرتمذي رحمه اهلل َواخ 

َياَن, َواب ِن الُمَباَرِك,  ُل ُسف  , َوُهَو َقو  ُضُهم  ائِِم: َفَكِرَهُه َبع  ِل لِلصَّ ُل الِعل ِم فِي الُكح  َأه 

َحاَق.  َمَد, َوإِس   َوَأح 

لِ  ُض َأه  َص َبع    َوَرخَّ
ِّ
افِِعي ُل الشَّ ائِِم, َوُهَو َقو  ِل لِلصَّ  اهـ. "الِعل ِم فِي الُكح 

  قال اإلمام الصنعاين ( 272-1/271يف السبل :) َوَخاَلَف اب ُن ُشب ُرَمَة

لِِه َواب ُن َأبِي َلي َلى َفَقااَل:  طُِر, لَِقو  ا َخَرَج » - ملسو هيلع هللا ىلص -إنَُّه ُيف  ا َدَخَل َوَلْيَس ِمما , َوإَِذا «اْلِفْطُر ِمما

َمُه َفَقد  َدَخَل.   َوَجَد َطع 

, َوإِنََّما َيِصُل مِن  َوُأِجيَب َعن ُه: 
َعي َن َلي َست  بَِمن َفذ  َنَّ ال 

ِ
َنُه َداِخاًل؛ ْل َلُم َكو  بَِأنَّا اَل َنس 

                                                           

بسند ضَيف, من طـيق الزبيدي, يهو سَيد بن عبد الجبار ضَيف.  (1118)أخـجه ابن ماجه  (1)

يتبَه الحافظ ابن  ,يقد ضَفه النويي(, 1108مام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  )يضَفه اإل

 حجـ يف الت خيص.

 .(121)قاله يف السنن تحا حديث  (2)
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َمُه  َحن َظِل َفَيِجُد َطع  ُك َقَدَمي ِه بِال  ن َساَن َقد  ُيَدلِّ ِ , َفإِنَّ اإل  َمَسامِّ طُِر. أفاده ال  فِي فِيِه اَل ُيف 

 الصنعاين.

ا َدَخَل »َوقد تقدم َحِديُث:  , َوَوَصَلُه َعن ُه «اْلِفْطُر ِمما ُبَخاِريُّ َعن  اب ِن َعبَّاس  َقُه ال  , َعلَّ

 اب ُن َأبِي َشي بََة. 

َرَجُه َأُبو َداُود َعن ُه  ا َما َأخ  ِمِد:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأمَّ ث  ِ ائِمُ  لَِيتاِقهِ »َقاَل فِي اإل  َفَقاَل َأُبو , «الصا

: ُهَو ُمن َكٌر. َداُود:  َيى ب ُن َمِعين   اهـَقاَل لِي َيح 
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 حكم من أكل أو شرب ناسًيا في صيامه 

َرَة  َوَعن  ) – 001   -  -َأبِي ُهَري 
ِ
َمْن َنِسَي َوُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َما َأْطَعَمُه اهَّللُ َوَسَقاهُ َصائٌِم، َفَأَكَل َأْو َش   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«رَِب، َفْلُيتِما َصْوَمُه، َفإِنا

اَرةَ »)َولِل َحاكِِم:  – 071  .(2)«َمْن َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َناِسًيا، َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َواَل َكفا

  (.َوُهَو َصِحيٌح 

 الشرح: 

  سألة حكم من أكل أو شرب ناسًيا.لبيان مالحديث:  ساق المصنف 

: فمن أكل, أو شرب, وهو صائم نسياًنا ال شيء عليه, وال يفطر, لقول اهلل 

 .[281:]البقـة { ائەئ ائ ى ى ې ې ې}

يف هذا الباب, وهو نص يف المسألة, وال يأثم بذلك  الذي ولحديث أبي هريرة 

 أيًضا؛ ْلن الناسي ال إرادة. 

إرادة, ويأثم على أكله, أو شربه وهو صائم, ويفسد عليه  بخالف المتعمد, فإنه له

 صومه, وهل عليه القضاء؟

 .حصل خالف بين أهل العلم يف ذلكوقد 

 .ء؛ لضعف الحديث يف ذلكوالصحيح أنه عليه القضا 

أما نص اْلية, ون القضاء يف حق المعذور, كما هو وقيل ليس عليه قضاء, ْل 

 .المتعمد فال عذر له يف الفطر

                                                           

 يال فظ له. (,1111)يمس م  (,1633)أخـجه البخاري  (1)

بسند حسن, من طـيق مح د بن ع ـي بن  (,2243)يالدارقطني  (,1116)أخـجه الحاكم  (2)

ُزيق  َيُهَو ثَِق ص "يقال عقبه: ع ق  .  ـْ ُد ْبُن َم َد بِِه ُمَح َّ َـّ . يأخـجه ابن خزي   "َعِن اأْلَْنَصاِريِّ  ,َتَف

 . (638يحسنه األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء ). (1660)
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وعليه من هذا الذنب العظيم الكبير,  ولكن تجب عليه التوبة إلى اهلل  

ْلن الفطر من المتعمد يعترب كبيرة من كبائر الذنوب, , االستغفار, والندم على ذلك

 من ذلك, ونسأله العافية. نعوذ باهلل 

 هل جيب القضاء على من أكل, أو شرب ناسًيا, وهو صائم؟ 

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/122يف الفتح :)  َأَلُة ِخاَلف َ َمس 
َوِهي

ُهوَرٌة:   َمش 

ُوُجوِب.  ُهوُر إَِلى َعَدِم ال  ُجم   َفَذَهَب ال 

َقَضاُء.  ُمُه, َوَيِجُب َعَلي ِه ال   َيب ُطُل َصو 
 َوَعن  َمالِك 

, َوَجمِ َقاَل ِعَياٌض:  ُل َشي ِخِه َربِيع  ُهوُر َعن ُه, َوُهَو َقو  َمش  ؛ َهَذا ُهَو ال  َحاِب َمالِك  يِع َأص 

ِل.  ِض َوالنَّف  َفر  ُقوا َبي َن ال   َلكِن  َفرَّ

 : اُوِديُّ ِم. َوَقاَل الدَّ ث  ِ ِع اإل  َلُه َعَلى َرف  َحِديُث, َأو  َأوَّ ُه ال   اهـَلَعلَّ َمالًِكا َلم  َيب ُلغ 

والراجح ما ذهب اليه جمهور العلماء من عدم الفطر أصالً حتى يتعين عليه  

 .ءالقضا

        

  



  ,
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 أو ذرعه القيء ,حكم الصائم إذا استقاء

َرةَ  – 071   -  - )َوَعن  َأبِي ُهَري 
ِ
َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َسةُ  .(1) «اْلَقَضاءُ  َقَضاَء َعَلْيِه، َوَمْن اْسَتَقاَء َفَعَليْهِ  َخم   .َرَواُه ال 

ُه َأح    .(2)َمدُ َوَأَعلَّ

  
ُّ
اَرُقط نِي اُه الدَّ  (.(3)َوَقوَّ

 الحديث لبيان حكم من قاء وهو صائم.  ساق المصنف   الشرح: 

 كالم اإلمام أحمد يف هذه المسألة, وأن الحديث ال يثبت. وقد تقدم

 فإذا غلبه القيء دون قصد منه, ال خالف بين أهل العلم أنه ال يفطر.

 ذهب الجمهور إلى أنه يفطر.وأما إذا استقاء متعمًدا فقد 

 وقولهم مبني على هذا الحديث الضعيف.

وذهبت الحنفية إلى أنه إذا استقاء ملء الفم أفطر, وأما إذا كان دون ذلك فال 

 يفطر.

والصحيح ما ذكرناه سابًقا, وهو أن القيء ال يفطر بعمد, أو بغير عمد, والحمد هلل 

 رب العالمين.

        
                                                           

 (,120)يالرتمذي  ,مـفوًعا يموقوًفا( 3130)يالنساٍي يف الكربى  (,2380)أخـجه أبو دايد  (1)

نق ه عنه  "ال أراه محفوًظا", يقد أع ه البخاري بقوله (10413)يأح د  (,1111)ن ماجه ياب

يضَفه شيخنا الحجوري حفظه , (623ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )الرتمذي. 

 (.100اهلل يف تحقيق الصغـى بَد حديث )

: س َا أح د بن حنب  يقول: ليس من قال أبو دايد (216/ 4) أخـجه البيهقي يف السنن الكربى (2)

 «.ق ا: يـيد أن الحديث  يـ محفوظ»ذا شيء. فقال الخطابي: 

 «.رياته ك هم ثقات»فقال:  (2213)يف السنن  (3)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 سفرحكم الصوم في ال

072 –  
ِ
  ;- -)َوَعن  َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
َفت ِح  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل َخَرَج َعاَم ال 

َغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح  مِن  َماء   َة فِي َرَمَضاَن, َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع ال  إَِلى َمكَّ

َض النَّاِس َقد  َصامَ َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظَر النَّا َد َذلَِك: إِنَّ َبع   .ُس إَِلي ِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبع 

  .(1)«ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َقاَل: 

: َفِقيَل َلُه:  ظ  َما َينُْظُروَن فِيَما فَ »َوفِي َلف  َياُم، َوإِنا َعْلَت، إِنا النااَس َقْد َشقا َعَلْيِهُم الصِّ

لِمٌ  .(2) «َفَدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء َبْعَد اْلَعْصرِ، َفَشرَِب   (.َرَواُه ُمس 

لبيان مشروعية الفطر لمن أصبح هذا الحديث:  ساق المنصف  الشرح: 

 صائًما إذا كان مسافًرا. 

ولبيان وجوب اإلفطار على المسافر الصائم إذا لحقه من سفره التعب, والنصب, 

 والمشقة.

  :حكم الفطر ملن كان صائًما يف السفر 

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/201يف النيل :) :َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُجوُز َوفِيِه

ُهوِر.  ُجم  ُل ال  ي ِل َوُهَو َقو  َياَم مِن  اللَّ َد َأن  َنَوى الصِّ طَِر َبع   لِل ُمَسافِِر َأن  ُيف 

َفت ِح:  َفِر.  َوَهَذا ُكلُّهُ َقاَل فِي ال  َم فِي السَّ و   فِيَما َلو  َنَوى الصَّ

طَِر فِي َذلَِك  نَاِء النََّهاِر, َفَهل  َلُه َأن  ُيف  َم َوُهَو ُمِقيٌم, ُثمَّ َساَفَر فِي َأث  و  ا َلو  َنَوى الصَّ َفَأمَّ

 النََّهاِر؟ 

                                                           

 .(1114)أخـجه مس م  (1)

 (,110)يقد أخـجها الرتمذي  ,«الصحيح»ليس يف « فشـب»يلفظ:  (,1114)أخـجه مس م  (2)

 (.110 رح ه اهلل يف يحيح الرتمذي )ييححها اإلمام األلباين
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ُهوُر. ُجم   َمنََعُه ال 

َتارَ  َجَواِز, َواخ  َحاُق بِال  َمُد َوإِس  ؛ لَِحِديِث َجابِر  َوَقاَل َأح  َحقُّ ّ َوَهَذا ُهَو ال 
ُمَزنِي ُه ال 

َباِب.  ُكوِر فِي ال  َمذ   ال 

ِذي  َمِدينَِة, َولَِحِديِث اب ِن َعبَّاس  الَّ َواِل َأَعالِي ال  َغِميِم مِن  َأم  َم مِن  َأنَّ ُكَراَع ال  لَِما َتَقدَّ

َد َهَذا:  َباِب َبع  ُه »َسَيأ تِي فِي ال   اهـ. «َأْفَطَر ِحيَن اْسَتَوى َعَلى َراِحَلتِهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا

  :حكم املسافر الذي يسافر بعد أن يستهل هالل رمضان وهو يف احلضر 

  قال اإلمام الشوكاين  :َوَهَذا ال َحِديُث َأي ًضا: َيُردُّ َما ُرِوَي أيًضا يف النيل

َتَهلَّ َرَمَضاَن فِي َلِف َأنَّ َمن  اس  ِض السَّ َد َذلَِك, َفَلي َس َلُه َأن   َعن  َبع  َحَضِر, ُثمَّ َساَفَر َبع  ال 

طَِر.   ُيف 

 
ٍّ
,  - -َوَقد  ُرِوَي َعن  َعلِي نَاد  َضِعيف  ُو َذلَِك بِإِس   َنح 

 . َحقُّ َجَواِز َوُهَو ال  ُهوُر َعَلى ال  ُجم   َوال 

لِِه َتَعاَلى:  َطاِر بَِقو  ف  ِ َمانُِع مِن  اإل  َتَدلَّ ال   { ہھ ہ ہ ہ ۀ}َواس 
 اهـ. [181:]البقـة

  وقال اإلمام النووي ( 0/203يف المجموع :) ن َساِن ِ إَذا َدَخَل َعَلى اإل 

طَِر. ُر َرَمَضاَن َوُهَو ُمِقيٌم َجاَز َلُه َأن  ُيَسافَِر َوُيف   َشه 

زَ  َو  , َواْل  ِريِّ , َوَأبِي َحنِيَفَة, َوالثَّو 
َهُب َمالِك  َهُبنَا, َوَمذ  ُعَلَماِء َهَذا َمذ  َمَد, َوال  , َوَأح  ِّ

اِعي

ًة.   َكافَّ

ُم,  و  ِّ َأنَُّه اَل ُيَسافُِر, َفإِن  َساَفَر َلِزَمُه الصَّ
َلد  التَّابِِعي َحاُبنَا َعن  َأبِي َمخ  إالَّ َما َحَكاُه َأص 

ُر.  ِفط   اهـَوَحُرَم ال 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بت عن النبيوقول أبي مخلد ال دليل عليه يث
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ةَ -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله: وهذا يف السنة الثامنة من : «َخَرَج َعاَم اْلَفْتِح إَِلى َمكا

 فتح مكة عنوة, ال صلًحا. ملسو هيلع هللا ىلص الهجرة, حيث أن النبي

على رسوله قوله تعالى:  وكان مبدأ فتح مكة صلح الحديبية, حيث أنزل اهلل 

 .[1:]الفتح {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

يف شهر رمضان, فهو شهر طاعة وقربة, وكثير من الفتوح  :أي «فِي َرَمَضانَ » ه:قول

 حصلت للمسلمين يف شهر رمضان.

غزوة بدر الكربى فقد كانت يف اليوم السابع عشر من شهر رمضان, يف العام ومنها: 

 الثاين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والتسليم.

هو اسم واد  قريب أمام كراع الغميم: : «َبَلَغ ُكَراَع اْلَغِميمِ َفَصاَم َحتاى » قوله:

 عسفان, يقع بين مكة والمدينة. 

الزم الصوم من حين خروجه من المدينة حتى وصل إلى  ملسو هيلع هللا ىلص والمعنى أن النبي

 هذا المكان.

 جواز الصوم يف السفر لمن أطاقه.وفيه: 

الخصوص, وهم من كان مع رسول من العام الذي يراد به : «َفَصاَم النااُس » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص , وصام الناس تأسًيا بالنبيملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 أفطر. ملسو هيلع هللا ىلص حتى يريهم أنه: «ُثما َدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماءٍ » قوله:

المشقة التي يلقوهنا من الصوم يف  ملسو هيلع هللا ىلص أهنم شكوا على النبيوالسبب يف ذلك: 

 السفر.

 التعليم بالفعل. َوفِيِه:: «ما َشرَِب َفَرَفَعُه، َحتاى َنَظَر النااُس إَِلْيِه، ثُ » قوله:

 اْلمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, بالفعل أيًضا. َوفِيِه:

 بعد العصر, كما يف الرواية الثانية. ملسو هيلع هللا ىلص وكان شرب النبي
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 جواز الفطر حتى وإن كان قد ذهب أكثر النهار.ويف هذا: 

 له يثبت عن النبي خالًفا لمن منع ذلك من أهل العلم, إذ أن من منع ذلك ال دليل
 أفطر بعد العصر. ملسو هيلع هللا ىلص , وإنما الثابت أن النبيملسو هيلع هللا ىلص

 . «َفِقيَل َلُه َبْعَد َذلَِك » قوله:

 جواز نقل الكالم إلى اْلمير, وإلى العالم, وذلك لمصلحة شرعية. َوفِيِه:

حيث أنه قد  ملسو هيلع هللا ىلصصام مخالًفا لهدي النبي  :أي «إِنا بَْعَض النااِس َقْد َصامَ » قوله:

بالرخصة, ولم يأخذ بالعزيمة, وكل هذا من أجل أن يعلم  ملسو هيلع هللا ىلصخذ النبي أفطر, وأ

, ويعلم أمته من بعدهم التيسير يف اْلمور, والحرص على عدم المشقة,  أصحابه

 وعدم اإلضرار والضرر, سواء كان بالنفس, أو بالغير.

 .ملسو هيلع هللا ىلص مر النبيأهنم عصوا أ :أي «ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َقاَل:  قوله:

 واستدل هبذه اللفظة بأن الفطر يف السفر متحتم.

 ومنهم من قال بأنه أفضل. 

 ولكن المسألة عائدة إلى قوة اإلنسان من ضعفه.

  فمن كان الصوم يف السفر يتعبه, وربما حصل له تضرر ومشقة به, وجب عليه أن

 يفطر.

يتضرر بذلك, فله أن  ومن كانت به قوة على الصوم, وال يشق عليه يف سفره, وال

 يصوم.

َداءِ ففي الصحيحين:  ر  فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجنَا َمَع النابِيِّ », َقاَل:  من حديث َأبِي الدَّ

، َوَما فِينَا  ِة الَحرِّ ُجُل َيَدُه َعَلى َرْأِسِه ِمْن ِشدا َبْعِض َأْسَفاِرِه فِي َيْوٍم َحارٍّ َحتاى َيَضَع الرا

ٌم إاِلا َما َكاَن ِمنَ 
 .(1)«، َواْبِن َرَواَحةَ ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيِّ  َصائِ

                                                           

 (.1122(, يمس م )1641أخـجه البخاري ) (1)
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 جواز جرح من يستحق الحرج. َوفِيِه:

: َفِقيَل َلُه:  قوله: ظ  َيامُ »َوفِي َلف  وهذا حصل بسبب : «إِنا النااَس َقْد َشقا َعَلْيِهُم الصِّ

يف قلة, وكانت أسفارهم على   الحر, والسفر, وال سيما وكان أكثر الصحابة

 أقدامهم.

 على عباده المؤمنين. الدين باليسرية رحمًة وإحساًنا من اهلل ء قد جاو

َما َينُْظُروَن فِيَما َفَعْلَت » قوله: فيما يفعل يف جميع  ملسو هيلع هللا ىلص يتأسون بالنبي :أي «َوإِنا

 شأنه.

, يف أقواله, ويف أفعاله, ويف ملسو هيلع هللا ىلص على التأسي بالنبي  حرص الصحابة َوفِيِه:

 جميع شأنه.

على  ملسو هيلع هللا ىلص شفقة النبي َوفِيه: «ٍح ِمْن َماٍء َبْعَد اْلَعْصرِ، َفَشرَِب َفَدَعا بَِقَد » قوله:

 , واهلل الموفق. أصحابه
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 بيان أن الفطر في السفر رخصة

  َوَعن  ) – 073
ِّ
َلِمي َس  و اْل  ر  َزَة ب ِن َعم  !  َأنَُّه َقاَل: َيا" ;-ِرَضى اهلُل َعن هُ -َحم 

ِ
َرُسوَل اهلل

 
َّ
 ُجنَاٌح  َأِجُد فِي

َّ
َفِر, َفَهل  َعَلي َياِم فِي السَّ ًة َعَلى الصِّ   ?"ُقوَّ

ِ
ِهَي » – ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل َرُسوُل اهلل

َرَواُه  .(1) «ُرْخَصٌة ِمَن اهَّللِ، َفَمْن َأَخَذ بَِها َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ 

لِمٌ    (.ُمس 

ُلُه فِي) – 072 و -  -َعائَِشةَ مِن  َحِديِث  «اْلُمتاَفِق » َوَأص  ر  َزَة ب َن َعم  : َأنَّ َحم 

 (.(2)َسَأَل 

 الشرح: 

 جواز الصوم يف السفر فرًضا ونفاًل.هذا الحديث لبيان:  ساق المصنف 

  :حكم الصوم يف السفر 

 حديث الباب يدل على مشروعية الصوم يف السفر.

 سفر؟أيهما أفضل الصوم أم الفطر يف ال 

اختلف أهل العلم يف أيهما أفضل يف السفر, الصوم, أم الفطر: والصحيح من 

 أقوال أهل العلم أن اْلمر عائد إلى المسافر نفسه, وأن اْلفضل للمسافر هو أيسرهما.

فإن كان الصائم ال تلحقه المشقة التي تؤدي إلى إضعافه, أو ال يكون يف صيامه 

 . حقه أفضل؛ ْلنه أبرأ لذمته أمام اهلل إضراًرا على المسلمين, فالصيام يف

 وْلنه من باب المسارعة إلى الطاعات والقربات والخيرات, ومن باب المسابقة.

ر؛ فإن الفطر يف حقه أفضل, وأما إذا كان المسافر تلحقه المشقة من الصوم يف السف

                                                           

 .(1121)أخـجه مس م  (1)

 «.يإن شئا فافطـ ,إن شئا فصم»: فقال: يت امه (,1121)يمس م  (,1643)أخـجه البخاري  (2)
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 , وأوكد
ِ
 كَ , َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اهلل

, َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجاًل َقد  ُظلَِّل َعَلي ِه, َفَقاَل:  , َفَقاُلوا: َصائٌِم, َفَقاَل: «َما َهَذا؟»فِي َسَفر 

َفرِ » ْوُم فِي السا  .(1) «َلْيَس ِمَن البِرِّ الصا

ِريَّ من طريق َقَزَعُة, َقاَل: َأَتي ُت  ففي مسلم: ُخد   ال 
ُثوٌر َعَلي ِه, ,  َأَبا َسِعيد  َوُهَو َمك 

و   ُتُه: َعِن الصَّ َأُلَك َهُؤاَلِء َعن ُه َسَأل  ا َيس  َأُلَك َعمَّ َق النَّاُس َعن ُه, ُقل ُت: إِنِّي اَل َأس  ا َتَفرَّ ِم َفَلمَّ

 
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اهلل َفِر؟ َفَقاَل: َساَفر  ُن ِصَياٌم, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفِي السَّ َة َونَح  نَا َمن ِزاًل, إَِلى َمكَّ َفنََزل 

 
ِ
ُكْم، َواْلِفطُْر َأْقَوى َلُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل ُكْم َقْد َدَنْوُتْم ِمْن َعُدوِّ َصًة,  «إِنا َفَكاَنت  ُرخ 

نَا َمن ِزاًل آَخَر, َفَقاَل:  ُكْم ُمَصبُِّحو َعُدوِّ »َفِمنَّا َمن  َصاَم, َومِنَّا َمن  َأف َطَر, ُثمَّ َنَزل  ُكْم، إِنا

ُتنَا َنُصوُم, َمَع  «َواْلِفْطُر َأْقَوى َلُكْم، َفَأْفطُِروا َنا, ُثمَّ َقاَل: َلَقد  َرَأي  َطر  َمًة, َفَأف  َوَكاَنت  َعز 

 
ِ
َفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل َد َذلَِك, فِي السَّ  .(2) "َبع 

  قال اإلمام الصنعاين ( 272 - 1/272يف السبل :) ََف َضُل َفَذه ا اْل  َب َوَأمَّ

َة َعَلي ِه َواَل َضَرَر َفإِن   َم َأف َضُل لِل ُمَسافِِر َحي ُث اَل َمَشقَّ و  ُّ إَلى َأنَّ الصَّ
افِِعي  َأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ

ُر َأف َضُل. ِفط  َر َفال   َتَضرَّ

َحاُق َوآَخُروَن:  َمُد َوإِس  ََحادِ َوَقاَل َأح  وا بِاْل  َتجُّ َلًقا َواح  ُر َأف َضُل ُمط  ِفط  تِي ال  يِث الَّ

َمن ِع َلكِنَّ  ََحاِديُث َوإِن  َدلَّت  َعَلى ال  ُم َقاُلوا: َوتِل َك اْل  و  ِزُئ الصَّ َتجَّ بَِها َمن  َقاَل: اَل ُيج  اح 

ُلُه  تِي َوَقو  و اْل  ر  َزَة ب ِن َعم  يِِه  «َوَمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ »َحِديَث َحم  َأَفاَد بِنَف 

ِرٌم, َواَل َأف َضُل. ال    ُجنَاَح َأنَُّه اَل َبأ َس بِِه اَل َأنَُّه ُمح 

لِِه  َف َضُل َأنَُّه َكاَن َغالَِب فِع  َم اْل  و  َتجَّ َمن  َقاَل بَِأنَّ الصَّ َفاِرِه, َواَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َواح  فِي َأس 

ِة, َوَتأَ  ثَِريَّ َك  لِيِل َعَلى اْل  َفى َأنَُّه اَل ُبدَّ مِن  الدَّ َمن ِع بَِأنَُّه لَِمن  َشقَّ َعَلي ِه َيخ  ُلوا َأَحادِيَث ال  وَّ

                                                           

 (.1111(, يمس م )1641أخـجه البخاري ) (1)

 (.1120أخـجه مس م ) (2)
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ُم. و   الصَّ

ََحاِديِث فِي َذلَِك َوُهَو َظاِهُر َحِديِث َوَقاَل آَخُروَن:  َطاُر َسَواٌء لَِتَعاُدِل اْل  ف  ِ ُم َواإل  و  الصَّ

ائُِم عَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اهَّللِ »َأَنس   َلى اْلُمْفطِرِ َواَل اْلُمْفطُِر َعَلى َفَلْم َيِعْب الصا

ائِمِ  ِوَيُة.  «الصا  اهـَوَظاِهُرُه التَّس 

ِظ َداَلَلٌة َعَلى َأنَُّهَما (: 1/272يف السبل ) ثم قال اإلمام الصنعاين  َفِفي َهَذا اللَّف 

َكاَلُم فِي َذلَِك.  َم ال   اهـَسَواٌء َوَتَقدَّ

هو حمزة بن عمرو بن عويمر بن : «ْسَلِميِّ ِرَضى اهَّللُ َعنْهُ َحْمَزَة بِْن َعْمرٍو اأْلَ » قوله:

الحارث بن اْلعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم اْلسلمي, أبو صالح , و يقال 

َدى َوِستِّيَن َوَلُه َثَماُنوَن  د  َوَعائَِشُة َماَت َسنََة إح  أبو محمد المدين, َرَوى َعن ُه اب نُُه ُمَحمَّ

 , وكان كثير اْلسفار, وكان كثير التعبد بالصوم. َسنًَة, صحابي

  :حكم صوم الدهر 

واستدل هبذا الحديث على جواز صوم الدهر لمن ذهب إليه, ْلن عمرو بن حمزة 

 بأنه يسرد الصوم يف السفر. ملسو هيلع هللا ىلص أخرب النبي اْلسلمي 

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/181يف الفتح :) 

ْومَ » قوله: ِر, أَ , «َأْسُرُد الصا ه  ُتِدلَّ بِِه َعَلى َأن  اَل َكَراِهيََة فِي ِصَياِم الدَّ ي  ُأَتابُِعُه, َواس 

ِر  ه  ِم الدَّ ُ َعن  َصو 
ي ِر, َفإِن  َثَبَت النَّه  ه  ِم الدَّ ُدُق بُِدوِن َصو  َنَّ التََّتاُبَع َيص 

ِ
َواَل َداَلَلَة فِيِه؛ ْل

ِد, بَ  ر  ُن بِالسَّ ذ 
ِ ُه َهَذا اإل  ُع َبي نَُهَما َواِضٌح. َلم  ُيَعاِرض  َجم   اهـِل ال 

َفرِ » قوله: َياِم فِي السا ًة َعَلى الصِّ ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ! َأِجُد بِي ُقوا لعله ظن حين : «َأنا

 جاء الشرع بجواز الفطر يف السفر, أن الفطر واجب.

 .«ليس من البر الصيام يف السفر»السابق:  ملسو هيلع هللا ىلص أو لعله سمع بحديث النبي

فظن أن هذا الحديث على عمومه, وأنه ال يشرع الصوم يف السفر حتى لمن ال 
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يشق عليه الصوم, وال يتضرر به, وال يلحق المسلمين منه ضرر بسبب صومه, وال 

 يفوت عليهم من حقوقهم شيًئا.

 أثم إذا صمت. :أي «?َفَهْل َعَليا ُجنَاٌح » قوله:

 الفطر, وليست بعزيمة ملزمة. :أي «ِهَي ُرْخَصةٌ » - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

 قد يتعين اْلخذ هبا, كما يف حال القصر يف السفر. ورخص اهلل : «ِمَن اهَّللِ » قوله:

 ِعُر بَِأنَُّه (: 2/181ه اهلل تعالى يف الفتح )قال الحافظ ابن حجر حفظ َوَهَذا ُيش 

َفِريَضِة, َوَذلَِك َأنَّ  َلُق فِي ُمَقاَبَلِة َما ُهَو َواِجٌب.  َسَأَل َعن  ِصَياِم ال  َصَة إِنََّما ُتط  خ   الرُّ

و  ر  َزَة ب ِن َعم  ِد ب ِن َحم  َحاكُِم مِن  َطِريِق ُمَحمَّ َرَجُه َأُبو َداُوَد َوال  َرُح مِن  َذلَِك َما َأخ  َوَأص 

ُه ُرباَما َيا َرُسوَل اهَّللِ إِنِّي َصاِحُب َظْهرٍ ُأعَ »َعن  َأبِيِه َأنَُّه َقاَل:  ُر َعَلْيِه، َوُأْكرِيِه، َوَأنا
الُِجُه ُأَسافِ

َة َوَأِجُدنِي َأْن َأُصوَم َأْهون على من َأن  ْهُر َيْعنِي َرَمَضاَن، َوَأَنا َأِجُد اْلُقوا َصاَدَفنِي َهَذا الشا

، َفَقاَل َأيا َذلَِك ِشئَْت َيا َحْمَزة  اهـ. «اؤخره َفَيُكوَن َدْينًا َعَليا

لما فيها من اليسرية, والتيسير على البدن, ولما فيها : «َفَمْن َأَخَذ بَِها َفَحَسنٌ » وله:ق

 من النفع للغير ال سيما يف الجهاد ومن هو على شأن المسلمين.

, أن صيامه مقبول عند اهلل  :أي «َوَمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ » قوله:

 ومجزئ عنه.

و َسَأَل  مِن  َحِديِث َعائَِشَة: َأنَّ  «اْلُمتاَفِق »َأْصُلُه فِي وَ » قوله: ر  َزَة ب َن َعم  سأل  :أي «َحم 

على سؤاله وخيره بين الصوم,  ملسو هيلع هللا ىلص عن حكم الصوم يف السفر, فأجابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 وبين الفطر.

  -,  ولفظه: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
ِج النَّبِي َزَة ب َن عَ - ملسو هيلع هللا ىلصَزو   : َأنَّ َحم 

َّ
َلِمي و اْلَس  ر  م 

 
ِّ
َفِر؟ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لِلنَّبِي َياِم  -: َأَأُصوُم فِي السَّ إِْن ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن », َفَقاَل: -َوَكاَن َكثِيَر الصِّ

 متفق عليه, واهلل الموفق. «ِشْئَت َفَأْفطِرْ 
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 حكم الفدية على الذي ال يطيق الصيام

ْيِخ اْلَكبِيرِ َأْن ُيْفطَِر، َوُيْطِعَم »َقاَل:  -  -)َوَعِن اب ِن َعبَّاس   – 072 َص لِلشا ُرخِّ

َحاهُ  َرَواهُ  .(1) «َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسكِينًا، َواَل َقَضاَء َعَلْيهِ  َحاكُِم, َوَصحَّ , َوال  ُّ
نِي اَرُقط   (.الدَّ

 الشرح: 

لبيان مشروعية الفدية على من أفطر لمرض, أو الحديث:  ساق المصنف 

 ا.شيخوخة ونحوه

إما لكرب سن كالشيخ والمرأة العجوز, أو لمرض مزمن ال ُيرجى برؤه, أو لغير 

 ذلك من اْلعذار. 

 وقد اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}: ذهب الجمهور إلى أن قول اهلل اْلول: 

 {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 .[184:]البقـة

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}: منسوخة بقوله 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

َوِع  َك  َيُة:  ", َقاَل: ويف الصحيحين: من حديث َسَلَمَة ب ِن اْل  ا َنَزَلت  َهِذِه اْل  َلمَّ

طَِر  [184:]البقـة { ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} َكاَن َمن  َأَراَد َأن  ُيف 

َدَها  تِي َبع  َيُة الَّ َتِدَي, َحتَّى َنَزَلِت اْل   .(2) "َفنََسَخت َها َوَيف 

                                                           

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل ييححاه,  (,1101)يالحاكم  (,2380)دارقطني أخـجه ال (1)

 (.111(, يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى )612يف اإلرياء )

 (.1141(, يمس م )4101أخـجه البخاري ) (2)
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َوِع  َك  ُكناا فِي َرَمَضاَن َعَلى َعْهِد », َأنَُّه َقاَل: ولفظ مسلم: من حديث َسَلَمَة ب ِن اْل 

, َحتَّى ُأن ِزَلت  َهِذِه «، َمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء َأْفَطَر َفاْفَتَدى بِطََعاِم ِمْسكِينٍ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ 

َيُة:   .[181:]البقـة { ہھ ہ ہ ہ ۀ}اْل 

 { ڌ ڍ ڍ ڇ}َباُب "يف صحيحه:  وبوب اإلمام البخاري 
 ."[184]البقـة: 

َوِع: ثم قال   ہ ہ ہ ۀ}َنَسَخت َها : َقاَل اب ُن ُعَمَر, َوَسَلَمُة ب ُن اْلَك 

 .[181:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ

َمُش,: ثم قال  َثنَا اْلَع  , َحدَّ َثنَا  َوَقاَل اب ُن ُنَمي ر  َة, َحدَّ ُرو ب ُن ُمرَّ َثنَا َعم  اب ُن َأبِي َحدَّ

د   َلي َلى, َحاُب ُمَحمَّ َثنَا َأص  م  ": ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ , َفَكاَن َمن  َأط َعَم ُكلَّ َيو  َنَزَل َرَمَضاُن َفَشقَّ َعَلي ِهم 

َص َلُهم  فِي َذلَِك, َفنََسخَ  ن  ُيطِيُقُه, َوُرخِّ َم مِمَّ و  كِينًا َتَرَك الصَّ  ک ک ک}ت َها: مِس 

مِ  [184:]البقـة { گگ و   ."َفُأمُِروا بِالصَّ

, وقال:  , َعن  َنافِع 
ِ
َثنَا ُعبَي ُد اهلل َلى, َحدَّ َثنَا َعب ُد اْلَع  َثنَا َعيَّاٌش, َحدَّ  َعِن اب ِن ُعَمرَ َحدَّ

 , :(1) «َمنُْسوَخةٌ   ِهيَ »َقاَل:  { ڎڎ ڌ ڌ }"َقَرَأ". 

 إلى أهنا محكمة وليست بمنسوخة.   باسذهب عبد اهلل بن ع الثاين:

, َسِمَع اب َن َعبَّاس  ففي البخاري: 
ُقوَنُه  من طريق َعَطاء  ِذيَن ُيَطوَّ َرُأ َوَعَلى الَّ , َيق 

 : كِين  َقاَل اب ُن َعبَّاس  َيٌة َطَعاُم مِس  ْيُخ الَكبِيُر، »َفالَ ُيطِيُقوَنُه فِد  لَْيَسْت بَِمنُْسوَخٍة ُهَو الشا

 .(2) «َمْرَأُة الَكبِيَرُة الَ َيْستَطِيَعاِن َأْن َيُصوَما، َفُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسكِينًاَوال

 بمعنى أن من دخل عليه رمضان وكان عاجًزا عن الصيام فإنه يأيت بالفدية.

                                                           

 (.1646أخـجه البخاري ) (1)

 (.4101أخـجه البخاري ) (2)
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 أهنا منسوخة يف حق المستطيع محكمة يف حق العاجز.الثالث: 

 {ہھ ہ ہ ہ ۀ}: ة بقول اهلل والذي يظهر أن الفدية منسوخ
 .[181:]البقـة

 {ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ومن عجز عن الصيام فهو داخل يف قول اهلل 
 .[1:]الطالق

 .[281:]البقـة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: وبقوله 

  قال اإلمام النووي ( 8/21يف شرح مسلم :) :َقاِضي ِعَياٌض َقاَل ال 

ُوَلى هَ  َلُف فِي اْل  َتَلَف السَّ َها َأو  اخ  ُصوَصٌة َأو  َمن ُسوَخٌة ُكلُّ َكَمٌة َأو  َمخ  َ ُمح 
ل  ِهي

ُضَها؟   َبع 

ُهوُر:  ُجم  ِل َسَلَمَة. َفَقاَل ال   َمن ُسوَخٌة, َكَقو 

؟  َ مِن َها َما َلم  ُين َسخ 
َتَلُفوا َهل  َبِقي  ُثمَّ اخ 

ط   - -َفُرِوَي َعِن بن ُعَمرَ  ِ َم اإل  ُهوِر, َأنَّ ُحك  ُجم   َعَلى َمن  َلم  ُيطِِق َوال 
َعاِم َباق 

 . َم لِكَِبر  و   الصَّ

ر  َوَداُوُد:  َلِف َوَمالٌِك َوَأُبو َثو  ط َعاِم َمن ُسوٌخ, َوَلي َس َوَقاَل َجَماَعٌة مَِن السَّ ِ َجِميُع اإل 

َم إِط َعاٌم.  و  َكبِيِر إَِذا َلم  ُيطِِق الصَّ  َعَلى ال 

َتَحبَُّه َلُه َمالٌِك.   َواس 

َ فِيَمن  اَل اَل َقَتاَدُة: َوقَ 
ِم, ُثمَّ ُنِسَخ فِيِه, َوَبِقي و  ِدُر َعَلى الصَّ َصُة لَِكبِير  َيق  خ  َكاَنِت الرُّ

 ُيطِيُق. 

ِدَراِن َعَلى "وقال بن َعبَّاس  َوَغي ُرُه:  َذي ِن اَل َيق  َمِريِض اللَّ َكبِيِر َوال  َنَزَلت  فِي ال 

مِ  و   ."الصَّ

َ ِعن َدُه َمح  
ِضي إَِذا بَِرَئ. َفِهي َمِريَض َيق   َكَمٌة, َلكِنَّ ال 
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َمِريِض.  ُعَلَماِء َعَلى َأنَُّه اَل إِط َعاَم َعَلى ال  َثُر ال   َوَأك 

, َوَمالٌِك:  ِريُّ ه  َلَم, َوالزُّ ُد ب ُن َأس  طُِر ُثمَّ َوَقاَل َزي  َمِريِض ُيف  َكَمٌة, َونََزَلت  فِي ال  َ ُمح 
ِهي

ِض  َدُه َما َأف َطَر, َيب َرُأ َواَل َيق  ِضي َبع  ُمُه, ُثمَّ َيق  َزُمُه َصو  ُخَل َرَمَضاُن آَخُر, َفَيل  ي َحتَّى َيد 

 . ا مِن  ِحن َطة  م  ُمدًّ  َوُيط ِعُم َعن  ُكلِّ َيو 

َقَضاُء  ا َمِن اتََّصَل َمَرُضُه بَِرَمَضاَن الثَّانِي َفَلي َس َعَلي ِه إِط َعاٌم, َبل  َعَلي ِه ال  . َفَأمَّ  َفَقط 

ِريُّ َوَغي ُرُه:  َبص  َحَسُن ال  ط َعاِم اَل َعَلى َوَقاَل ال  ِ ِميُر فِي ُيطِيُقوَنُه َعائٌِد َعَلى اإل  َوالضَّ

ٌة.  َ ِعن َدُه َعامَّ
ِم, ُثمَّ ُنِسَخ َذلَِك, َفِهي و   اهـالصَّ

  :حتديد مقدار اإلطعام 

  قال اإلمام النووي  :ُهوُر يف شرح مسلم ط َعاَم ُثمَّ ُجم  ِ ُعَلَماِء َعَلى َأنَّ اإل  ال 

 . م  ُمدٌّ  َعن  ُكلِّ َيو 

اِن, َوَواَفَقُه َصاِحَباُه. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:   ُمدَّ

 :
ُّ
َمالِكِي َهُب ال  َمِدينَِة. َوَقاَل َأش  ِل ال   اهـُمدٌّ َوُثُلٌث لَِغي ِر َأه 

  محظورات الحج, كفارة يف والذي يظهر أنه نصف صاع عن كل يوم كما هو

 أنه كان يجمع ثالثين مسكينًا ثم يطعمهم مرة واحدة. وروي عن أنس بن مالك 

  :ما هو املرض الذي يباح معه الفطر 

 اختلف العلماء يف المرض الذي يجوز معه الفطر. 

ُعَلَماِء َأنَّ (: 21/ 8يف شرح مسلم ) ملخصه ما قاله النووي  ُهوُر ال  ُثمَّ ُجم 

َمَرَض ا ُم. ال  و  ِر ُهَو َما َيُشقُّ َمَعُه الصَّ ِفط  ُمبِيَح لِل   ل 

َقاِضي.  , َهَذا آِخُر َكاَلِم ال  ُضُهم  لُِكلِّ َمِريض   اهـَوَأَباَحُه َبع 

لِِه: "يف صحيحه فقال:  بوب اإلمام البخاري   ڄ ڄڄ ڄ}َباُب َقو 

 . " [184:]البقـة { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
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طِ َوَقاَل َعَطاٌء:   ُر مَِن الَمَرِض ُكلِِّه, َكَما َقاَل اهلُل َتَعاَلى. ُيف 

ِضِع َأِو الَحامِِل, إَِذا َخاَفَتا َعَلى َأن ُفِسِهَما َأو  َوَقاَل الَحَسُن, َوإِب َراِهيُم:  فِي الُمر 

ي ُخ الَكبِيُر إَِذا َلم  ُيطِِق الصِّ  ا الشَّ ِضَياِن, َوَأمَّ طَِراِن ُثمَّ َتق  َعَم َأَنٌس َوَلِدِهَما ُتف  -َياَم َفَقد  َأط 

-  ًَما, َوَأف َطر كِينًا, ُخب ًزا َوَلح  م  مِس  َد َما َكبَِر َعاًما َأو  َعاَمي ِن, ُكلَّ َيو   .(1) َبع 

  قال الحافظ ابن حجر مِن  (: 8/181) يف الفتح 
َوَرَوى َعب ُد ب ُن ُحَمي د 

 : ِر ب ِن َأَنس  َعن  َأنَس  كِينًا ُكلَّ أَ "َطِريِق النَّض  َطَر فِي َرَمَضاَن َوَكاَن َقد  َكبَِر َفَأط َعَم مِس  نَُّه َأف 

م    . "َيو 

َواَن َعن  ُمَعاِوَيَة َعن  ُحَمي د   , َعن  َمر  ِد ب ِن ِهَشاِم ب ِن ُماَلس  ِد ُمَحمَّ
ينَاُه فِي َفَوائِ َوُروِّ

 َفَسأَ "َقاَل: 
َ
ِم َعاَم ُتُوفِّي و  َم َقاَل اَل َضُعَف َأَنٌس َعِن الصَّ و  ُت اب نَُه ُعَمَر ب َن َأَنس  َأَطاَق الصَّ ل 

م  َفَأط َعَم ال عدة َأو َأكثر  مِن  ُخب ز  َوَلح 
َقَضاَء َأَمَر بِِجَفان  ا َعَرَف َأنَُّه ال يطيق ال   ."َفَلمَّ

, َوَكاَن : «َكبَِر » قوله:وَ  َدِة, َأي  َأَسنَّ ُمَوحَّ ِر ال  َكاِف َوَكس  ِر بَِفت ِح ال  َأَنٌس ِحينَئِذ  فِي َعش 

َم التَّن بِيُه َعَلي ِه َقِريًبا.  ِماَئِة َكَما َتَقدَّ  اهـال 

من وجود المخالفة  موقوف عليه, وليس له حكم الرفع, لما سبق وفعل أنس 

 يف ذلك.

على استحباب االطعام,   يحمل فعله, وما جاء يف الباب عن بعض الصحابةو

 .بن أنس  كما قال ذلك اإلمام مالك

 واهلل أعلم.

 

           

 

                                                           

 (.1/21أخـجه البخاري ) (1)
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 كفارة من جامع في نهار رمضان وهو صائم

َرَة  َوَعن  ) – 070  "َقاَل:  -  -َأبِي ُهَري 
ِّ
َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي

 
ِ
ُت َيا َرُسوَل اهلل َرَأتِي  «?َوَما َأْهَلَكَك » َقاَل: .َهَلك  ُت َعَلى ام   َفَقاَل: ,فِي َرَمَضانَ َقاَل: َوَقع 

 «?َفَهْل َتْسَتطِيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْينِ »َقاَل:  .َقاَل: اَل  «?َهْل َتِجُد َما َتْعتُِق َرَقَبةً »

  «?َتِجُد َما ُتْطِعُم ِستِّيَن ِمْسكِينًا َفَهْل » َقاَل: .َقاَل: اَل 
ُّ
 -َقاَل: اَل, ُثمَّ َجَلَس, َفُأتِي النَّبِي

رٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص  فِيِه َتم 
ْق بَِهَذا» َفَقاَل: .بَِعَرق  َقَر مِنَّا «َتَصدا ُل  ?, َفَقاَل: َأَعَلى َأف  َفَما َبي َن اَلبََتي َها َأه 

 
ُّ
َوُج إَِلي ِه مِنَّا, َفَضِحَك النَّبِي  َأح 

اْذَهْب َفأَْطِعْمُه » ُثمَّ َقاَل: ,َحتَّى َبَدت  َأن َياُبهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َبي ت 

ب َعُة, .(1) «َأْهَلَك  لِم   َرَواُه السَّ ُظ لُِمس   (.َواللَّف 

 الشرح: 

لبيان وجوب الكفارة على من جامع أهله يف هنار الحديث:  ساق المصنف  

 رمضان وهو صائم.

 والجماع مفطر بإجماع العلماء.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :يقول اهلل 

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 .[181:]البقـة {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 

                                                           

يالنساٍي يف الكربى  (,2360)يأبو دايد  (,1111)يمس م  (,1631)البخاري أخـجه  (1)

 يأطـافه. (1260) (1644)يأح د  (,1111)يابن ماجه  (,124)يالرتمذي  (,3111)
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  :حكم الرتتيب يف الكفارة 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين:

أن الرتتيب واجب على ما يف آية الظهار, وهذا قول جمهور العلماء بل اْلول: 

 ذهب مالك إلى اإلطعام ولم يذكر العتق. وقول مالك والشعبي والزهري, بل

 ( 312/ 3قال ابن عبد الرب يف االستذكار :) ِريُّ َوَسائُِر ُّ َوالثَّو 
افِِعي َوَذَهَب الشَّ

َتَبةً  ُمَظاِهِر َمر  اَرِة ال  طِِر فِي َرَمَضاَن لِل ِجَماِع َعامًِدا َكَكفَّ ُمف  اَرَة ال  ُكوفِيِّيَن إَِلى َأنَّ َكفَّ  ال 

َياِم أن الشهرين متتابعان إال بن َأبِي َوَذهَ  َر بِالصِّ َبت  َجَماَعُتُهم  َأي ًضا إَِلى َأنَّ َمن  َكفَّ

َراِن ُمَتَتابَِعي ِن مِن  َذلَِك. ه   ـاه َلي َلى َفَقاَل َلي َس الشَّ

 ( 222/ 2وقال الشوكاين يف النيل:)  اَرَة َكفَّ َظاِهُر ال َحِديِث َأي ًضا َأنَّ ال 

 بِال خِ 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
: ْل

ِّ
َعَربِي تِيِب. َقاَل اب ُن ال  َد  - ملسو هيلع هللا ىلص -َصاِل الثَّاَلِث َعَلى التَّر  ر  َبع  َنَقَلُه مِن  َأم 

تِيِب فِي  يِيِر, َوَناَزَع ِعيَاٌض فِي ُظُهوِر َداَلَلِة التَّر  ر  آَخَر, َوَلي َس َهَذا َشأ َن التَّخ  َعَدمِِه إَلى َأم 

َؤاِل َعن  َذلِ  يِيِر. السُّ َمُل فِيَما ُهَو َعَلى التَّخ  َتع  َؤاِل َقد  ُيس   ـاهَك, َفَقاَل: إنَّ مِث َل َهَذا السُّ

 ( 100/ 2قال الحافظ يف الفتح البن حجر:)  ِرُف نَِة َواَل َيع  ُمَدوَّ َوَوَقَع فِي ال 

ط َعاِم, َواَل َيأ ُخُذ بِِعت ق َواَل ِصَيام.  ِ  َمالٌِك َغي َر اإل 

ِعيِد:  َقاَل بن َحِديِث َدقِيِق ال  ِجيِهَها َمَع ُمَصاَدَمِة ال  َتِدي إَِلى َتو  ِضَلٌة اَل َيه  َ ُمع 
َوِهي

 الثَّابِِت. 

َحابِِه:  ِقيَن مِن  َأص  ُمَحقِّ َض ال  َباِب فِي َغي َر َأنَّ َبع  تِح  س 
ِ
َلُه َعَلى اال َظ َوَتَأوَّ ف  َحَمَل َهَذا اللَّ

ِديِم الطََّعاِم َعَلى غَ  ِخَصاِل. َتق   ي ِرِه مَِن ال 

ُهوا:  َقاِدِر ُثمَّ ُنِسَخ َوَوجَّ َصًة لِل  آِن ُرخ  ُقر  ِجيَح الطََّعاِم َعَلى َغي ِرِه بَِأنَّ اهلَل َذَكَرُه فِي ال  َتر 

تَِياِر ا خ 
ِ
َعاُم َأي ًضا ال ط 

ِ ُح اإل  َفِضيَلِة َفَيتََرجَّ ُخ ال  َزُم مِن ُه َنس  ُم َواَل َيل  ُحك   َلُه فِي َحقِّ َهَذا ال 
ِ
هلل

ِر.  ُعذ  طِِر بِال  ُمف   ال 
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َر َقَضاَء َرَمَضاَن َحتَّى َدَخَل َرَمَضاُن آَخُر َولُِمنَاَسَبِة  َبَر بَِأنَُّه فِي َحقِّ َمن  َأخَّ َوَكَذا َأخ 

َساٌك َعِن الطََّعاِم َولُِش  ِذي ُهَو إِم  َياِم الَّ ط َعاِم لَِجب ِر َفَواِت الصِّ ِ ِعِه إِيَجاِب اإل  ُموِل َنف 

 لِل َمَساكِيِن. 

َياِم.  ِعت ِق َعَلى الصِّ ِديِم ال  َحِديِث مِن  َتق  ُوُجوِه اَل ُتَقاِوُم َما َوَرَد فِي ال   َوُكلُّ َهِذِه ال 

ُبَداَءةَ  يِيِر َفإِنَّ َهِذِه ال  تِيِب َأِو التَّخ  اَرُة َعَلى التَّر  َكفَّ نَا ال  ط َعاِم َسَواٌء ُقل 
ِ َتِض  ُثمَّ اإل  إِن  َلم  َتق 

َباَبُه.  تِح  َ اس 
َتِضي تِيِب َفاَل َأَقلَّ مِن  َأن  َتق   ُوُجوَب التَّر 

ط َعاِم.  ِ َشَة َلم  َيَقع  فِيِه ِسَوى اإل 
وا َأي ًضا: بَِأنَّ َحِديَث َعائِ َتجُّ  َواح 

َجَواُب َعن  َذلَِك َقب ُل: َوَأنَُّه َوَرَد فِيِه مِن   َم ال  ِعت ِق َأي ًضا. َوَقد  َتَقدَّ ُر ال   آَخَر ِذك 
ه   َوج 

َتلُِف  اَرَة َتخ  َكفَّ َباِب, َومِن ُهم  َمن  َقاَل إِنَّ ال  تِح  س 
ِ
َمالِكِيَِّة َمن  َواَفَق َعَلى َهَذا اال َومَِن ال 

ط َعاِم َوفِي َغي ِرَها َيُكوُن بِ  ِ ِة َيُكوُن بِاإل  دَّ َقاِت َفِفي َوق ِت الشِّ َو  تاَِلِف اْل  ِعت ِق َأِو بِاخ  ال 

ِريَن. ُمَتَأخِّ ِقي ال  ِم َوَنَقُلوُه َعن  ُمَحقِّ و   ـاه الصَّ

 أن الكفارة يجب أن تكون على الرتتيب المذكور يف الحديث. َوفِيِه:

 عتق الرقبة.اْلول: 

 صيام شهرين متتابعين.الثاين: 

 إطعام ستين مسكينًا.الثالث: 

 هو صائم: حكم كفارة اجملامع ألهله يف نهار رضان و 

والكفارة واجبة, فقد ذهب جمهور العلماء على أن من أتى امرأته متعمًدا وهو 

 صائم يف هنار رمضان, أن يجب عليه الكفارة.

وخالف ابن سيرين والنخعي والشعبي, وخالفهم غير معترب لثبوت الحديث 

 يف وجوب الكفارة عليه. ملسو هيلع هللا ىلص المأثور عن النبي

  قال اإلمام الصنعاين ال َحِديُث َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب (: 277سبل )يف ال
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اَرِة َعَلى َمن  َجاَمَع فِي نََهاِر َرَمَضاَن َعامًِدا.  َكفَّ  ال 

ِسًرا َكاَن َأو  ُموِسًرا.  َماٌع, ُمع   َوَذَكَر النََّوِويُّ َأنَُّه إج 

افِِعيَّ  َلي ِن لِلشَّ تِِه َعَلى َأَحِد َقو  ِسُر َتث ُبُت فِي ِذمَّ ُمع  َنَُّه َفال 
ِ
تِِه؛ ْل َتِقرُّ فِي ِذمَّ ِة, َثانِيِهَما: اَل َتس 

َيٌة َعَلي ِه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -
 اهـَلم  ُيَبيِّن  َلُه َأنََّها َباقِ

 هل الكفارة على الرجل فقط, أم على املرأة أيًضا؟ 

وقد اختلف العلماء يف الكفارة هل على الرجل والمرأة أو على أحدهما إلى 

 أقوال: 

هور أهل العلم إلى أن الكفارة تجب على الرجل, والمرأة, على ذهب جماْلول: 

 حد سواء.

وخالفهم الشافعية, وهو رواية عند أحمد, فقالوا: الكفارة إنما هي واجبة يف الثاين: 

 حق الرجل.

التفصيل حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إن كانت مواتية فعليها الثالث: 

 عليه الكفارة. الكفارة, وإن كانت مكرهة فليس 

قد دل الرجل على الحكم  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن ال كفارة على النساء؛ ْلن النبي والصحيح: 

 الذي يجهله ولم يأمرها بالكفارة, وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز. 

, فهي رواية ال تثبت, «هلكُت وأهلكُت »وما جاء يف بعض الروايات أنه قال:  تنبيه:

 وقد أعلها العلماء.

القول بثبوهتا, سيكون المعنى أنه هلك بالفطر والذنب, وأهلك غيره وعلى 

 بالفطر.

 ( 171/ 2قال الحافظ يف الفتح :) اَرَة َكفَّ َراِدِه بَِذلَِك َعَلى َأنَّ ال  ُتِدلَّ بِإِف  َواس 

َتطِيع وَ  ُمَراَجَعِة َهل  َتس  ُلُه فِي ال  ُطوَءِة َوَكَذا َقو  َمو  َدُه ُدوَن ال  هل َتِجُد َوَغي ُر َذلَِك َعَلي ِه َوح 
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ر وبن  ُهوُر َوَأُبو َثو  ُجم  ُّ َوَقاَل ال 
َزاِعي َو  افِِعيَِّة َوبِِه َقاَل اْل  َلِي الشَّ ََصحُّ مِن  َقو  َوُهَو اْل 

ِة وَ  ُحرَّ  َوَتَفاِصيَل َلُهم  فِي ال 
تاَِلف  َأِة َأي ًضا َعَلى اخ  َمر  اَرُة َعَلى ال  َكفَّ ُمن ِذِر َتِجُب ال  ََمِة ال  اْل 

افِِعيَُّة بُِسُكوتِِه  تََدلَّ الشَّ ُجِل َعن َها َواس  َ َعَلي َها َأو  َعَلى الرَّ
َرَهِة َوَهل  ِهي ُمك  ُمَطاِوَعِة َوال  َوال 

َحاَجِة َوُأِجيُب بَِمن ِع  اَرِة َمَع ال  َكفَّ َأةِ بُِوُجوِب ال  َمر  اَلِم ال  اَلُم َعن  إِع  اَلُة َوالسَّ َعَلي ِه الصَّ

ِج َعَلي َها اَل ُيوِجُب وُ  و  تَِراُف الزَّ َأل  َواع  َتِرف  َوَلم  َتس  َنََّها َلم  َتع 
ِ
َحاَجِة إِذ  َذاَك ْل ُجوِد ال 

ِم  ُحك  ُكوُت َعن َها اَل َيُدلُّ َعَلى ال   َفالسُّ
َتِرف  َوبَِأنََّها َقِضيَُّة َحال  ًما َما َلم  َتع  َعَلي َها ُحك 

تَِماِل َأن  َتُكونَ  ح 
ِ
ُجِل  ال ِم لِلرَّ ُحك  َذاِر ُثمَّ إِنَّ َبَياَن ال  َع  ر  مَِن اْل  َأُة َلم  َتُكن  َصاِئَمًة لُِعذ  َمر  ال 

ُه  ُمر  ِم َكَما َلم  َيأ  و  َمِة الصَّ ِر َوان َتَهاِك ُحر  ِفط  ِريِم ال  تَِراكِِهَما فِي َتح  ش 
ِ
َها ال َبَياٌن فِي َحقِّ

ِل َوالتَّن ِصيُص َعَلى ال   ُغس  ِرِه فِي َحقِّ بِال   َعن  ِذك 
ِفيَن َكاف  ُمَكلَّ ِض ال  ِم فِي َحقِّ َبع  ُحك 

ِجَها   َما َعَرَفُه مِن  َكاَلِم َزو 
َأةِ َمر  ِم ال  ُكوِت َعن  ُحك  َتَمُل َأن  َيُكوَن َسَبُب السُّ يَن َوُيح 

َباقِ ال 

 اخ  
ُّ
ُطبِي ُقر   َوَقاَل ال 

ء 
 
َرَة َلَها َعَلى َشي ُجِل بَِأنََّها اَل ُقد  َ َعَلى الرَّ

اَرِة َهل  ِهي َكفَّ َتَلُفوا فِي ال 

اَرَتاِن َعن ُه َوَعن َها َأو  َعَلي ِه َعن  نَف   ِسِه َفَقط  َأو  َعَلي ِه َوَعَلي َها َأو  َعَلي ِه َكفَّ َدُه َعَلى َنف  ِسِه َوح 

 مِن  
ء 
 
َحِديِث َما َيُدلُّ َعَلى َشي َأةِ  َوَعَلي َها َعن َها َوَلي َس فِي ال  َمر  َنَُّه َساكٌِت َعِن ال 

ِ
َذلَِك ْل

ُكوِت َأنََّها َكاَنت  َغي َر  تَِماِل َأن  َيُكوَن َسَبُب السُّ ُمَها مِن  َدلِيل  آَخَر َمَع اح  َخُذ ُحك  َفُيؤ 

ُت  َلك  ُت َوَأه  َحِديِث َهَلك  ِض ُطُرِق َهَذا ال  لِِه فِي َبع  ُضُهم  بَِقو  تََدلَّ َبع   َواس 
 َصائَِمة 

َ
َوِهي

اَل َذلِ  َرَهَها َوَلو  ُت َتن بِيٌه َعَلى َأنَُّه َأك  َلك  لِِه َوَأه  ِزيِّ فِي َقو  َجو  َك ِزَياَدٌة فِيَها َمَقاٌل َفَقاَل بن ال 

لِِه َوأَ  َزُم مِن  َقو  اَرِة َبل  اَل َيل  َكفَّ ُد ال  َزُم مِن  َذلَِك َتَعدُّ لًِكا َلَها ُقل ُت َواَل َيل  ُت َلم  َيُكن  ُمه  َلك  ه 

ُت َأي  ُكن ُت َسَببًا  َلك  ُت َوَأه  ُت َأثِم  لِِه َهَلك  َتَمُل َأن  ُيِريَد بَِقو  اَرِة َعَلي َها َبل  ُيح  َكفَّ إِيَجاُب ال 

ُمَطاِوَعِة َواَل َيل َزُم  ِم َعَلى ال  ث  ِ تَها إِذ  اَل َري َب فِي ُحُصوِل اإل  فِي تاثيم من طاوعتنى َفَواَقع 

ِدُر مِن  َذلَِك إِ  ء  اَل َأق 
 
ُت فِي َشي ُت َأي  َحي ُث َوَقع  نَى َهَلك  َمع  ُيَها َأِو ال  اَرِة َواَل َنف  َكفَّ َباُت ال  ث 

َد ُثُبوِت  ُه َبع  َم َوَهَذا ُكلُّ ث  ِ َّ اإل 
ِذي َجرَّ َعَلي لِي الَّ ِسي بِِفع  ُت َأي  َنف  َلك  اَرتِِه َوَأه  َعَلى َكفَّ
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ُكوَرِة وَ  َمذ  َياَدِة ال  ِل الزِّ َقو  ُل ال   َوُمَحصَّ
َزاء  ُّ َأنَّ لِل َحاكِِم فِي ُبط اَلنَِها َثاَلَثَة َأج 

َبي َهِقي َقد  َذَكَر ال 

َد بَِها  ُّ َفَتَفرَّ
َزاِعي َو  ا اْل  ّ َومن َطِريق بن ُعَيي نََة َأمَّ

َزاِعي َو  فِيَها َأنََّها َوَرَدت  من َطِريق اْل 

ُمَسيَِّب َعن  عَ  ُد ب ُن ال  َولِيِد ُمَحمَّ َواِحِد َوال  َحِميِد َعن  ُعَمَر ب ِن َعب ِد ال  اَلِم ب ِن َعب ِد ال  ب ِد السَّ

َبي َهقِ  ِّ َقاَل ال 
َزاِعي َو  َقَمَة َعن  َأبِيِه َثاَلَثُتُهم  َعِن اْل  َبَة َعن  َعل  ِد ب ِن ُعق  لِم  َوَعن  ُمَحمَّ  ب ِن ُمس 

ُّ
ي

َزاعِ  َو  َحاِب اْل  بََة َوُعَمَر َرَواُه َجِميُع َأص  َولِيِد َوُعق  َواِة َعِن ال   بُِدونَِها َوَكَذلَِك َجِميُع الرُّ
ِّ
ي

 َفَلَعلَّ َهِذِه اللَّف  
َ
ِرِه َعِمي ثًِرا إاِلَّ َأنَُّه َكاَن فِي آِخِر َأم  ُمَسيَِّب َكاَن َحافًِظا ُمك  ُد ب ُن ال  َظَة َوُمَحمَّ

ِخَلت  َعَلي ِه َوَقد  َرَواُه َأُبو َعلِ  ٍّ النَّي َساُبوِريُّ َعن ُه بُِدونَِها َوَيُدلُّ َعَلى ُبط اَلنَِها َما َرَواُه ُأد 
ي

َرَأَتُه فِي َرَمَضاَن َقاَل  ُّ َعن  َرُجل  َجاَمَع ام 
َزاِعي َو  َولِيِد َعن  َأبِيِه َقاَل ُسئَِل اْل  َعبَّاُس ب ُن ال  ال 

َياَم  اَرٌة َواِحَدٌة إاِلَّ الصِّ َدُه َوأما بن َعَلي ِهَما َكفَّ َياُم َوح  َرَهَها َقاَل َعَلي ِه الصِّ َتك  يَل َلُه َفإِِن اس 
قِ

ُمَعلَّى َلي َس بَِذاكَ  ُّ ال 
َخطَّابِي ر  َعن  ُمَعلَّى ب ِن َمن ُصور  َعن ُه َقاَل ال  َد بَِها َأُبو َثو   ُعَيي نََة َفَتَفرَّ

رِ  ِزيِّ بَِأنَُّه اَل َيع  َجو  َحافِظ َوتعقبه بن ال  َماِم ال  ِ ِل اإل  ُمَعلَّى َوَغَفَل َعن  َقو  ُف َأَحًدا َطَعَن فِي ال 

ظِِه بَِهَذا َفَوَهَم  َث مِن  ِحف  م  فِي َحِديَثي ِن َأو  َثاَلَثة  َفَلَعلَُّه َحدَّ َمَد إِنَُّه َكاَن يخطىء ُكلَّ َيو  َأح 

َياِم لِل ُمعَ  ُت َعَلى كَِتاِب الصِّ َحاكُِم َوَقف   بِِه َوَلي َست  َهِذِه َوَقد  َقاَل ال 
ُثوق  لَّى بَِخطٍّ َمو 

َرَجُه مِن  َطِريِق ُعَقي ل  َأي ًضا َوُهَو َغَلٌط  َّ َأخ 
نِي اَرقط  ِزيِّ َأنَّ الدَّ َجو  َظُة فِيِه َوَزَعَم بن ال  اللَّف 

نَِن َوَقد  َساقَ  ِرج  َطِريَق ُعَقي ل  فِي السُّ َّ َلم  ُيخ 
نِي اَرقط  ِذي مِن ُه َفإِنَّ الدَّ نَاِد الَّ س 

ِ ِعَلل بِاإل  ُه فِي ال 

ِج َعن ُه َوَعن   و   َعَلى الزَّ
اَرة  َواِحَدة  َقائُِل بُِوُجوِب َكفَّ ِزيِّ بُِدونَِها َتن بِيٌه ال  َجو  ذكره َعنُه بن ال 

َزَأت  َرَقبَ  ِعت ِق َأج  ِل ال  َتَبُر َحاُلُهَما َفإِن  َكاَنا مِن  َأه  ُطوَءتِِه َيُقوُل ُيع  ِل َمو  ٌة َوإِن  َكاَنا مِن  َأه 

َتَلَف َحاُلُهَما َفِفيِه  َياِم صاما َجِميًعا َفإِِن اخ  ِل الصِّ ط َعاِم َأط َعَم َما َسَبَق َوإِن  َكاَنا مِن  َأه  ِ اإل 

ُفُروِع.  ُه ُكُتُب ال  ِريٌع َمَحلُّ  ـاهَتف 

  هل يشرتط أن تكون الرقبة مؤمنة؟ 

 { ٺ ٺ ٺ}ْلية النساء قال اهلل تعالى: ويشرتط أن تكون الرقبة مؤمنة؛ 
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 .[62:]النساء

فإن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة, انتقل إلى غيره من المكفرات, وما هو أيسر منه,  

 وهو صيام شهرين متتابعين؛ فإن عجز عن ذلك انتقل إلى اإلطعام.

 ( 222/ 7قال النووي يف شرحه على مسلم :) َُّعَلَماِء َكاف َهُب ال  ًة َوَمذ 

اَرُة  َكفَّ م  مِن  َرَمَضاَن َوال  َم َيو  َسَد بِِه َصو  اَرِة َعَلي ِه إَِذا َجاَمَع َعامًِدا ِجَماًعا َأف  َكفَّ ُوُجوُب ال 

َراًرا َبيِّنًا َفإِن  َعَجَز َعن َها فَ  َعَمِل إِض  تِي َتُضرُّ بِال  ُعُيوِب الَّ مِنَة  َسلِيَمة  مَِن ال   ُمؤ 
مُ ِعت ُق َرَقبَة   َصو 

كِينًا. ِن ُمَتَتابَِعي َن َفإِن  َعَجَز َفإِط َعاُم ِستِّيَن مِس  َري   ـاه َشه 

 :بيان كيفية احلساب يف صيام الشهرين 

إذا صام من أول الشهر, فإنه يعتمد القمر؛ حتى وإن انتهى الشهر الحالة اْلولى: 

 إلى تسعة وعشرين يوًما.

 ه يصوم عن كل شهر ثالثين يوًما.إذا صام يف خالل الشهر؛ فإنالحالة الثانية: 

 :بيان حكم القضاء والكفارة 

من اْلحكام أن الرجل إذا أتى أهله يف هنار رمضان, وهو صائم فقد ويف الحديث:  

 أفطر, وعليه القضاء والكفارة, على قول جماهير العلماء. 

 َتَلُفوا َأي ًضا فِي قَ (: 312/ 3بد الرب يف االستذكار )قال ابن ع َضاِء َذلَِك َواخ 

اَرِة.  َكفَّ ِم َمَع ال  َيو   ال 

كِينًا َفَقاَل َمالٌِك:  َلُه فِي َرَمَضاَن إِط َعاُم ِستِّيَن مِس  ِذي ُيِصيُب َأه  ِذي َنأ ُخُذ بِِه فِي الَّ الَّ

ِم. َيو   َوِصَياُم َذلَِك ال 

 َقاَل: 
 
اَرِة َرَمَضاَن فِي َشي ُر مِن  َكفَّ ِعت ُق َوالنَّح   ء  َوَلي َس ال 

 :
ُّ
َزاِعي َو  ِذي َأف َطَر َوَقاَل اْل  َم الَّ َيو  ًما َمَكاَن َذلَِك ال  ِعت ِق َأو  بِالطََّعاِم َصاَم َيو  َر بِال  إِن  َكفَّ
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مِِه َذلَِك. ِن ُمَتَتابَِعي ِن َدَخَل فِيِهَما َقَضاُء َيو  َري   َفإِن  َصاَم َشه 

 : ِريُّ َم َوُيَكفِّ َوَقاَل الثَّو  َيو  ِضي ال  اَرِة الظَِّهاِر.َيق   ُر مِث َل َكفَّ

 :
ُّ
افِِعي َتَمُل َأن  َيُكوَن َوَقاَل الشَّ َياِم َوُيح  اَرُة َبَداًل مَِن الصِّ َكفَّ َر َأن  َتُكوَن ال  َتِمُل إِن  َكفَّ َيح 

َر َوَيُصومَ   َأن  ُيَكفِّ
َّ
ٌه َوَأَحبُّ إَِلي اَرِة َولُِكلٍّ َوج  َكفَّ َياُم َبَداًل مَِن ال  اَرِة )َهِذِه  الصِّ َكفَّ َمَع ال 

 رواية الربيع(.

اَرُة.وقال المزين عنه:  َكفَّ َقَضاُء َوال  َلَج َعامًِدا َكاَن َعَلي ِه ال  َرَأَتُه َفَأو   فيمن وطئ ام 

َمُد ب ُن َحن َبل   ر  َوَأح  َحَسِن َوَأُبو َثو  ُد ب ُن ال  َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّ

اَرِة الظَِّهاِر. َحاُق: َوإِس   ُر مِث َل َكفَّ ًما َمَكاَنُه َوُيَكفِّ ِضي َيو   َوَيق 

 :
ِ
َبِي َعب ِد اهلل

ِ
َرُم ُقل ُت ْل َث  ُر َأَلي َس َعَلي ِه َأن  َوَقاَل اْل  ِذي ُيَجامُِع فِي َرَمَضاَن ُثمَّ ُيَكفِّ الَّ

ًما َمَكاَنُه.  ًما َمَكاَنُه.َواَل ُبدَّ َأن  َيُص َقاَل: َيُصوَم َيو   وَم َيو 

َرَة َواَل َخَبِر َعائَِشَة  اَرِة َقَضاًء َأنَُّه َلي َس فِي َخَبِر َأبِي ُهَري  َكفَّ ِة َمن  َلم  َيَر َمَع ال  َومِن  ُحجَّ

اَرُة َفَقط  َوَلو  َكاَن ا َكفَّ َقَضاِء َوإِنََّما فِيِهَما ال  ُر ال  اِظ َلُهَما ِذك  ُحفَّ ِل ال  َقَضاُء َواَل فِي َنق  ل 

اَرِة. َكفَّ  َواِجًبا َلَذَكَرُه َمَع ال 

ِه  ِرو ب ِن ُشَعي ب  َعن  َأبِيِه َعن  َجدِّ اَرِة َحِديُث َعم  َكفَّ َقَضاَء َمَع ال  ِة َمن  َرَأى ال  َومِن  ُحجَّ

َرأَ  ُت َعَلى ام   َوَقع 
ِ
َرُه َفَقاَل َيا َرُسوَل اهلل َرابِيًّا َجاَء َين تُِف َشع  تِي فِي َرَمَضاَن َفَذَكَر مِث َل َأنَّ َأع 

 
ِ
َرَة َوَزاَد َوَأَمَرُه َرُسوُل اهلل ًما َمَكاَنُه. ملسو هيلع هللا ىلصَحِديِث َأبِي ُهَري  َ َيو 

ِضي  َأن  َيق 

َطَر فِي َرَمَضاَن  َرَة َأنَّ َرُجاًل َأف   َعن  َأبِي َسَلَمَة َعن  َأبِي ُهَري 
د  َوَقد  َرَواُه ِهَشاُم ب ُن َسع 

ِضَعي ِن َأَحُدُهَما َأنَُّه َجَعَلُه َعن  َأبِي َسَلَمَة َوإِنََّما ُهَو َعن  ُحَمي د  َفَخاَلَف ال   اَظ فِيِه فِي َمو  ُحفَّ

ًما َمَكاَنُه. ُل َبي تَِك َوُصم  َيو  ُه َأن َت َوَأه  ِم َقاَل فِيِه ُكل  و  َر الصَّ َخُر َأنَُّه َزاَد فِيِه ذِك   َواْل 

ِقَياِس َأنَّ َوِهَشاُم ب ُن سعد ال يحتج  به يف حديث بن ِشَهاب  َومِن  ِجَهِة النََّظِر َوال 

ِقطُ  َسَدُه َفَكَما اَل ُيس  ِذي َأف  ِم الَّ َيو  َقَضاَء َبَدٌل مَِن ال  َبُه َوال 
ِذي َركِ ن ِب الَّ اَرَة ُعُقوَبٌة لِلذَّ َكفَّ  ال 
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َدى َفكَ  َبَدُل إَِذا َأه  َوط ِئ ال  ُه بِال  ِسِد َحجَّ ُمف  َلُم.َعِن ال  ِم َواهلُل َأع  يَو   اه َذا َقَضاُء ال 

  :حكم املرأة إذا أكرهت على اجلماع يف نهار رمضان 

 وإذا ُأكِرَهت المرأة فقد اختلف العلماء يف ذلك: 

 إلى وجوب القضاء عليها.فذهب بعضهم: 

وهذا هو الصحيح إن كان إكراهها محقًقا, , إلى أنه ال قضاء عليهاوذهب بعضهم: 

 .[101:]النح  { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: اهلل قال 

 :حكم من طلع عليه الفجر, وهو جيامع أهله 

 يف هذه المسألة تفصيل عند أهل العلم:  

من طلع عليه الفجر وهو يأيت أهله؛ فإن ترك, ونزع, فليس عليه قضاء, وال اْلول: 

 كفارة, وصيامه صحيح.

لعلماء هل يجب عليه القضاء من استدام الجماع ولم يقطع, فقد اختلف االثاين: 

 والكفارة أم أنه ال قضاء عليه وال كفارة؛ ْلنه استدام أمًرا جائًزا له؟ 

أنه إذا استدام الجماع, فإنه يجب عليه القضاء, والكفارة, وهو ترجيح والصحيح: 

 اإلمام ابن قدامة رحمه اهلل يف المغني. 

 :حكم من جامع أهله يف يوم واحد مرتني 

 يف يوم واحد مرتين, فعليه كفارة واحدة, ْلنه قد أفطر باْلولى. وإن جامع 

مرة  جامعها  أن عليه كفارة عن كلومن جامع أهله مرة ثانية قبل أن يؤدي الكفارة 

 وهو صائم متعمًدا. 

 الشراب, ثم جامع أهله يف نهار رمضان:من أفطر بالطعام, أو  حكم 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة: 
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 إلى أنه عليه الكفار والقضاء.هورهم: فذهب جم

إلى أنه ال كفارة عليه, وهذا هو اْلظهر؛ ْلن بعض وذهب الشافعي رحمه اهلل:  

أهل العلم يرى أن الكفارة وقعت عليه بسبب انتهاك الشهر, وانتهاك الصوم, 

 والصحيح أن ال كفارة عليه إال إذا كان فطره بالجماع.

   دم طلوع الفجر, ثم تبني له خالف ذلك:حكم من جامع أهله ظاًنا ع 

ومن أتى أهله ظاًنا عدم طلوع الفجر, ثم تبين له خالف ذلك, فال قضاء عليه, وال 

كفارة, وهو قول سعيد بن جبير, ومجاهد, وجمع من أهل العلم, ْلنه ليس بمخاطب 

 { ائەئ ائ ى ى ې ې ې}: بجهله, وهو داخل يف قول اهلل 
 العلماء الى وجوب القضاء والكفارة .وذهب جمهور  [281:]البقـة

أو أكل قيل  فيمن أكل ظاًنا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خالف ذلكمثله و

 .الغروب ظانًا أن اليوم قد انتهى 

أن الصيام باطل, و ليس بآثم؛ ْلنه لم يتعمد ذلك, فذهب جمهور العلماء إلى 

 وإنما حصل له الخطأ يف الفطر.

 ْلنه يف حكم من تعمد أن يأكل, أو يشرب, واهلل أعلم. وعليه أن يقضي يوًما؛

 َأَلُة فِيَها (: 202/ 22ما يف مجموع الفتاوى )قال شيخ اإلسالم ك َمس  َهِذِه ال 

ِعل ِم: ِل ال  َه 
ِ
َوال  ْل  َثاَلَثُة َأق 

َهِب َأَحُدَها:  ُهوُر مِن  َمذ  َمش  اَرَة َوُهَو ال  َكفَّ َقَضاَء َوال  َمد.َأنَّ َعَلي ِه ال   َأح 

َهُب َأبِي َحنِيَفَة َوالثَّانِي:  َمد َوُهَو َمذ  َهِب َأح  ٌل َثان  فِي َمذ  َقَضاَء َوُهَو َقو  َأنَّ َعَلي ِه ال 

 .  َوَمالِك 
ِّ
افِِعي  َوالشَّ

اَرَة. َوالثَّالُِث:   اَل َقَضاَء َعَلي ِه َواَل َكفَّ

َلِف: َكَسِعيِد ب   ُل َطَوائَِف مِن  السَّ َحاَق وَداُود َوَهَذا َقو  َحَسُن َوإِس   َوال 
ِن ُجَبي ر  َوُمَجاِهد 
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ِر ُثمَّ َتَبيََّن َلُه َأنَُّه َلم   َفج  َتِقًدا ُطُلوَع ال  َخَلِف. َوَهُؤاَلِء َيُقوُلوَن: َمن  َأَكَل ُمع  َحابِِه َوال   َوَأص 

 .  َيط ُلع 

َوالِ  َق  ُل َأَصحُّ اْل  َقو  ِريَعِة َوَداَلَلِة ال كَِتاِب  َفاَل َقَضاَء َعَلي ِه. َوَهَذا ال  َبُهَها بُِأُصوِل الشَّ َوَأش 

َمد َوَغي ِرِه.  نَِّة َوُهَو قَِياُس ُأُصوِل َأح   َوالسُّ

طِِئ.  ُمَؤاَخَذَة َعن  النَّاِسي َوال ُمخ   َفإِنَّ اهلَل َرَفَع ال 

َء َحتَّى َوط  َل َوال  َك  طٌِئ, َوَقد  َأَباَح اهلُل اْل  َخي ِط  َوَهَذا ُمخ  َب َيُض مِن  ال  َخي ُط اْل  َيَتَبيََّن ال 

ُحوِر, َوَمن  َفَعَل َما ُنِدَب إَلي ِه, َوُأبِيَح َلُه, َلم   َتَحبَّ َتأ ِخيَر السُّ ِر, َواس  َفج  َوِد مِن  ال  َس  اْل 

َلُم.  ِر مِن  النَّاِسي, َوَاهلُل َأع  ُعذ  َلى بِال  , َفَهَذا َأو  ط   اهـُيَفرِّ

 أفطر باجلماع مسافًرا, فهل تلزمه كفارة اجملامع: حكم من 

 ومن أفطر بالجماع مسافرا فليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء.

 ( والحاصل 312\7قال الشيخ ابن العثيمين يف فتح ذي الجالل واإلكرام :)

 أن يكون الصوم يف رمضان, وأن يكون واجبا عليه.أن الكفارة يشرتط فيها شرطان: 

لى هذين القيدين لو أن اإلنسان جامع يف قضاء رمضان فال كفارة له, ولو بناًء ع

جامع يف رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب, كما لو كان مسافرا فال كفارة 

عليه, وهذا يحصل لرجل سافر هو وزوجته وصاما, ويف أثناء اليوم جامع زوجته, 

أما الكفارة فال كفارة, وعليه فنقول: الجماع مباح, ولكنك أفطرت فعليك القضاء, و

 فيجوز للمسافر أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر باْلكل والشرب. 

إنه ال يجوز إال إذا نوى اإلفطار أوال ثم جامع ثانيا, أو أكل أو شرب  وأما من قال:

أنه أفطر بالشرب وهو  - ملسو هيلع هللا ىلص -ثم جامع فقوله ضعيف بال شك؛ ْلنه ثبت عن النبي 

وال فرق بين هذا وهذا, وأما قولهم يف التفريق: إنه قد يحتاج إلى  صائم يف السفر,

 اْلكل والشرب فيفطر بخالف الجماع, فجوابه من وجهين: 
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 إنه ربما يحتاج إلى الجماع أكثر من احتياجه إلى اْلكل والشرب اْلول: أن نقول: 

ة, يعني يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجالثاين: أننا نقول: 

 اهـولو لم يكن به جوعا وال عطشا. 

 هل التتابع يف صيام الكفارة ينقطع إذا أفطر لعذر؟ 

اختلف العلماء يف مسألة التتابع يف صيام الشهرين يف كفارة من جامع أهله وهو  

 صائم: 

بأنه ينقطع إذا أفطر لغير ما عذر, ويجب عليه أن يعود من أول فقال بعضهم: 

 هو القول الصحيح. الشهرين, وهذا 

 إلى أنه ال ينقطع الصوم بذلك, وهذا يخالف ظاهر النص.وذهب بعضهم: 

وال يوجب القطع الحيض, والنفاس, والمرض؛ ْلهنا من اْلعذار التي ال تقطع 

 صيام الكفارات, كما تقطع صيام الفرض. 

 الحائض, والنفساء, بالفطر يف صيام رمضان. فقد أمر اهلل  

 الفطر فيه, فمن باب أولى يف الكفارة, وال عربة بالخالف يف ورخص للمريض يف

 ذلك.

  حكم من صام الكفارة فهل يقطعه العيد؟ 

 ومن كان صائًما يف الكفارة ودخل عليه العيد, وعليه أن يفطر العيد.

َبِة, ُثمَّ َخَطَب , ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ب ِن الَخطَّاِب  َفَصلَّى َقب َل الُخط 

َها النااُس، إِنا َرُسوَل اهَّللِ »لنَّاَس, َفَقاَل: ا ا  ملسو هيلع هللا ىلصَيا َأيُّ َقْد َنَهاُكْم َعْن ِصَياِم َهَذْيِن الِعيَدْيِن، َأما

ا اآلَخُر َفَيْوٌم َتْأُكُلوَن ِمْن ُنُسكُِكمْ  ْطرُِكْم ِمْن ِصيَاِمُكْم، َوَأما
 .(1) «َأَحُدُهَما َفَيْوُم فِ

 .ن حديث أبي سعيد الخدري وهو يف الصحيحين أيًضا م
                                                           

 (.1131(, يمس م )1111أخـجه البخاري ) (1)
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رخص لمن لم يجد الهدي أن  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أيام التشريق فيصومها ْلن رسول اهلل 

, َعِن اب ِن ُعَمرَ  َشَة, َوَعن  َسالِم 
لَْم », َقااَل:  يصومها, ففي الصحيحين َعن  َعائِ

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن لَْم َيِجدِ  ْص فِي َأيا , ولهذا حكمه, واهلل «الَهْديَ  ُيَرخا

 أعلم. 

 :حكم من عجز عن الكفارة لإلعسار 

ذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها عنه, وذهب بعضهم إلى بقائها يف الذمة, وهذا 

 هو الصحيح.

 ِعيِد: : (171/ 2باري )قال الحافظ يف فتح ال َتَباَينَت  فِي َوَقاَل بن َدقِيِق ال 

مَ  ِة ال  ِقصَّ ُمَقارن لُوُجوهبَا؛ َهِذِه ال  َساِر ال  ع  ِ اَرِة بِاإل  َكفَّ َذاِهُب َفِقيَل إِنَُّه َدلَّ َعَلى ُسُقوِط ال 

 
ُّ
ِعَياِل َوَلم  ُيَبيِِّن النَّبِي ِس َواَل إَِلى ال  اَرة ال تصرف إَِلى النَّف  َكفَّ َن ال 

ِ
َراَرَها فِي  ملسو هيلع هللا ىلصْل تِق  اس 

تِِه إَِلى ِحيِن َيَساِرِه َوُهَو َأَح  افِِعيَِّة. ِذمَّ َلِي الشَّ  ُد َقو 

َمالِكِيَِّة.   َوَجَزَم بِِه ِعيَسى ب ُن ِدينَار  مَِن ال 

 :
ُّ
َزاِعي َو  ُقُط َوَقاَل اْل  ِر َحي ُث َتس  ِفط  ُد َذلَِك بَِصَدَقِة ال  ِفُر اهلَل َواَل َيُعوُد َوَيَتَأيَّ َتغ  َيس 

ُمَقاِرِن لَِسَبِب ُوُجوبَِها وَ  َساِر ال  ع  ِ ِر بِاإل  ِفط  َق َبي نَُهَما َأنَّ َصَدَقَة ال  َفر  ِر َلكِنَّ ال  ِفط  ُهَو ِهاَلُل ال 

َخبَِر  ِة َوَلي َس فِي ال  مَّ َتِقرُّ فِي الذِّ ِجَماِع اَل َأَمَد َلَها َفَتس  اَرَة ال  َما َيُدلُّ َلَها َأَمٌد َتن َتِهي إَِلي ِه َوَكفَّ

َقاطَِها َبل  فِيِه َما َيُدلُّ  َعاِجِز.  َعَلى إِس  َراِرَها َعَلى ال  تِم   َعَلى اس 

ُهوُر:  ُجم  ِف فِيِه َلي َس َوَقاَل ال  ِذي َأِذَن َلُه فِي التََّصرُّ َساِر َوالَّ ع 
ِ اَرُة بِاإل  َكفَّ ُقُط ال  اَل َتس 

اَرِة.  َكفَّ  َعَلى َسبِيِل ال 

 : ِريُّ ه  َتَلُفوا َفَقاَل الزُّ ُجلِ ُثمَّ اخ  َحَرَمي ِن َوُردَّ  ُهَو َخاصٌّ بَِهَذا الرَّ َوإَِلى َهَذا َنَحا إَِماُم ال 

َل َعَدُم ال ُخُصوِصيَِّة.  َص   بَِأنَّ اْل 

ُضُهم  ُهَو َمن ُسوٌخ َوَلم  ُيَبيِّن  َقائُِلُه َناِسَخُه. َوَقاَل:   َبع 
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فَِها إَِلي ِهم  َمن  اَل َتل زَ َوقِيَل:  ِذيَن ُأمَِر بَِصر  ِل الَّ َه  ُمَراُد بِاْل  ُمُه َنَفَقُتُه مِن  َأَقاِربِِه َوُهَو ال 

َحِة  ُمَصرِّ َواَيِة ال  تِي فِيَها ِعَياُلَك َوبِالرِّ َرى الَّ ُخ  َواَيِة اْل  َف بِالرِّ افِِعيَِّة َوُضعِّ ِض الشَّ ُل َبع  َقو 

ِل مِن  َذلَِك.  َك  ِن َلُه فِي اْل  ذ  ِ  بِاإل 

ا َكاَن َعاِجًزا َعن  َنَفَقِة َأه  َوقِيَل:  اَرَة َلُهم  َوَهَذا ُهَو َظاِهُر َلمَّ َكفَّ ِرَف ال  لِِه َجاَز َلُه َأن  َيص 

َء اَل َيأ ُكُل  َمر  َماِضَيِة َعَلى َما َقاُلوُه بَِأنَّ ال  َواِل ال  َق  َحاَب اْل  ِذي َحَمَل َأص  َحِديِث َوُهَو الَّ ال 

ِسِه.  اَرِة َنف   مِن  َكفَّ

ينِ  ُّ الدِّ
ي ُخ َتِقي اَرِة َبل  : َوأَ َقاَل الشَّ َكفَّ َطاُء اَل َعَلى ِجَهِة ال  ع  ِ َعَل اإل  ق َوى مِن  َذلَِك َأن  ُيج 

اَرةُ  َكفَّ ا ال  َدَقِة لَِما َظَهَر مِن  َحاَجتِِهم  َوَأمَّ لِِه بِتِل َك الصَّ ِق َعَلي ِه َوَعَلى َأه   َعَلى ِجَهِة التََّصدُّ

تِق   ُقط  بَِذلَِك َوَلكِن  َلي َس اس  َحِديِث.َفَلم  َتس  تِِه َمأ ُخوًذا مِن  َهَذا ال  مَّ
 ـاه َراُرَها فِي ذِ

  قال اإلمام الصنعاين ( وَ 1/278يف السبل :):ُه  قوله َهب  َفَأط ِعم  )اذ 

َلَك(:  ُعَلَماِء: َأه  اَلِن لِل   فِيِه َقو 

اَراِت َأن  اَل تُ َأَحُدُهَما:  َكفَّ اَرٌة َومِن  َقاِعَدِة ال  ِس َلكِنَُّه َأنَّ َهِذِه َكفَّ َرَف فِي النَّف   ملسو هيلع هللا ىلص -ص 

ُه بَِذلَِك.  -  َخصَّ

َل َعَدُم ال ُخُصوِصيَِّة. َص   َورُ َدَّ بَِأنَّ اْل 

َساِرِه. الثَّانِي:  ع  َطٌة َعن ُه إِلِ
اَرَة َساقِ َكفَّ  َأنَّ ال 

 
ٍّ
َر اهَّللُ »: -  –َوَيُدلُّ َلُه َحِديُث َعلِي , إالَّ َأنَُّه «َعنْك ُكْلُه َأْنَت َوِعَياُلك َفَقْد َكفا

 َحِديٌث َضِعيٌف. 

َطاُه  تِِه, َوَالَِّذي َأع  َيٌة فِي ِذمَّ
لِِه, لَِما َعَرَفُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأو  َأنََّها َباقِ  -َصَدَقًة َعَلي ِه َوَعَلى َأه 

. - ملسو هيلع هللا ىلص  مِن  َحاَجتِِهم 

اًل اَل َعَلى َوَقاَل َجَماَعٌة:   َأص 
اَرَة َغي ُر َواِجبَة  َكفَّ َنَُّه َأَباَح إنَّ ال 

ِ
ِسر  َقاُلوا: ْل ُموِسر  َواَل ُمع 

ُمَرادَ  َنَّ ال 
ِ
؛ ْل اَلٌل َغي ُر َناِهض  تِد   َلُه َأن  َيأ ُكَل مِن َها َوَلو  َكاَنت  َواِجَبًة َلَما َجاَز َذلَِك َوُهَو اس 
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ارَ  ِل اَل َتُدلُّ َعَلى َأنََّها َكفَّ َك  ُوُجوِب َوإَِباَحُة اْل  تِي َظاِهٌر فِي ال  تَِمااَلُت الَّ ح 
ِ
ٌة َبل  فِيَها اال

.  اهـ َسَلَفت 

َيِة.  - ملسو هيلع هللا ىلص -بَِأنَُّه اتََّكَل )َوُأِجيَب(:    اهـَعَلى َما َعلَِم مِن  اْل 

  :العدد يف اإلطعام يف كفارة اجملامع 

واختلفوا هل ُيجزئ أن ُيطعم ستين مسكينا مرة واحدة, أو ُيطعم ستة مساكين 

ساكين ست مرات, والصحيح يف هذه المسألة أنه يجب عليه عشر مرات, أو عشرة م

أن يطعم ستين مسكينًا كل مسكين غير المسكين اْلول وال يضر إطعامهم واحدة أو 

 متفرقين. 

 :مقدار اإلطعام لكل مسكني 

 اختلف أهل العلم يف مقدار اإلطعام:  

 صاع لكل مسكين. فقال بعضهم: 

 نصف صاع لكل مسكين.وقال بعضهم: 

 مد لكل مسكين. وقال بعضهم: 

 وقالوا غير ذلك. 

, لمرة  واحدة.والصحيح:  , أو غداء  , أو عشاء   أنه ُيعطى ما يكفيه من طعام 

 وهناك أحكام أخرى متعلقة هبذا الباب نكتفي بما تقدم واهلل المستعان.

  قال اإلمام الصنعاين ( 271-1/278يف السبل :) َلم  َأنَّ َهَذا َحِديٌث  َواع 

َفَوائِِد.   َجلِيٌل َكثِيُر ال 

َباِري:  ُمَصنُِّف فِي َفت ِح ال  َرَك ُشُيوَخنَا َقاَل ال  ن  َأد  ِريَن مِمَّ ُمَتَأخِّ ُض ال  َتنَى َبع  إنَُّه َقد  اع 

َف َفائَِدة   َدي ِن, َجَمَع فِيَها َأل  َحِديِث َفَتَكلََّم َعَلي ِه فِي ُمَجلَّ  اهـَوَفائَِدة .   بَِهَذا ال 
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 صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

َشَة َوُأمِّ َسَلَمَة  َوَعن  ) – 078, 077
ُيْصبُِح ُجنًُبا  َكانَ  – ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -َعائِ

  .ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «ِمْن ِجَماٍع، ُثما َيْغَتِسُل َوَيُصومُ 

لٌِم فِي َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة:   (.(2) «اَل َيْقِضيوَ »َزاَد ُمس 

 الشرح: 

 لبيان جواز تأخير الغسل إلى بعد الفجر.هذا الحديث:  ساق المصنف  

كان  ملسو هيلع هللا ىلصوساق الحافظ الحديث بالمعنى, وإال: فلفظ البخاري؛ أن رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصيدركه الفجر وهو جنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي 

 يصوم. يصبح جنبا من غير حلم, ثم

فإن وهو جنب الفجر عليه وهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم, أنه إن طلع 

 صومه صحيح, وال يضره ذلك, وعيله أن يغتسل ويصلي.

ُت ويف مسلم:  , َقاَل: َسِمع  ر  , َيُقوُل فِي , َأَبا ُهَري َرَة من حديث َأبِي َبك  َيُقصُّ

َحاِرِث «ا َفاَل َيُصمْ َمْن َأْدَرَكُه اْلَفْجُر ُجنُبً »َقَصِصِه:  َمِن ب ِن ال  ح  ُت َذلَِك لَِعب ِد الرَّ  -, َفَذَكر 

َبِيِه 
ِ
َشَة َوُأمِّ  -ْل

نَا َعَلى َعائِ ُت َمَعُه, َحتَّى َدَخل  َمِن َوان َطَلق  ح  َفَأن َكَر َذلَِك, َفان َطَلَق َعب ُد الرَّ

َمِن َعن  َذلَِك  َسَلَمةَ  ح  : , َفَسَأَلُهَما َعب ُد الرَّ َتاُهَما َقاَلت   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َقاَل: َفكِل 

َواَن, َفَذَكَر َذلَِك  «ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن َغْيرِ ُحُلٍم، ُثما َيُصومُ  نَا َعَلى َمر  نَا َحتَّى َدَخل  َقاَل: َفان َطَلق 

ُت َعَلي َك إاِلَّ َما َذَهب   َواُن: َعَزم  َمِن, َفَقاَل َمر  ح  َت َعَلي ِه َلُه َعب ُد الرَّ َرَة, َفَرَدد  َت إَِلى َأبِي ُهَري 

َمنِ  ح  ر  َحاِضُر َذلَِك ُكلِِّه, َقاَل: َفَذَكَر َلُه َعب ُد الرَّ , َما َيُقوُل: َقاَل: َفِجئ نَا َأَبا ُهَري َرَة, َوَأُبو َبك 

                                                           

 .(1110,  1106)يمس م  (,1632-1631)أخـجه البخاري  (1)

 . (1106)أخـجه مس م  (2)
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, َقاَل: ُهَما أَ  َرَة َما َكاَن َفَقاَل َأُبو ُهَري َرَة: َأُهَما َقاَلَتاُه َلَك؟ َقاَل: َنَعم  َلُم, ُثمَّ َردَّ َأُبو ُهَري  ع 

ِل, َوَلم   َفض  ُت َذلَِك مَِن ال  َرَة: َسِمع  َعبَّاِس, َفَقاَل َأُبو ُهَري  ِل ب ِن ال  َفض  َيُقوُل فِي َذلَِك إَِلى ال 

 
ِّ
ُه مَِن النَّبِي َمع  ا َكاَن َيُقوُل فِي َذلِ ملسو هيلع هللا ىلصَأس  َك, ُقل ُت لَِعب ِد , َقاَل: َفَرَجَع َأُبو ُهَري َرَة َعمَّ

بُِح ُجنًُبا مِن  َغي ِر ُحُلم  ُثمَّ  َملِِك: َأَقاَلَتا: فِي َرَمَضاَن؟ َقاَل: َكَذلَِك َكاَن ُيص   .(1) "َيُصومُ  ال 

, وأن العمل على وقد ذهب جمهور العلماء ذهبوا إلى نسخ حديث أبي هريرة 

 .  حديث عائشة وأم سلمة
 :  َشةُ ويف الصحيحين: من حديث َعائِ 

ُّ
ُيْدِرُكُه الَفْجُر فِي َرَمَضاَن » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

 .(2) «َوُهَو ُجنٌُب، ِمْن َغْيرِ ُحْلٍم، َفيَْغَتِسُل َوَيُصومُ 

 ,  ويف مسلم: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َجاَء إَِلى النَّبِي

َ
تِيِه, َوِهي َتف  َيس 

َباِب, َفَقاَل  َمُع مِن  َوَراِء ال  اَلُة َوَأَنا ُجنٌُب, َأَفَأُصوُم؟ َفَقاَل َتس  ِرُكنِي الصَّ , ُتد 
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
اَلُة َوَأَنا ُجنٌُب َفَأُصومُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َت مِث َلنَا, َيا َرُسوَل  «َوَأَنا ُتْدِرُكنِي الصا َفَقاَل: َلس 

َم مِن  َذن بَِك وَ  , َقد  َغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدَّ
ِ
َر, َفَقاَل: اهلل َواهَّللِ، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأُكوَن »َما َتَأخَّ

ِقي ِه، َوَأْعَلَمُكْم بَِما َأتا  .(3) «َأْخَشاُكْم لِلا

  قال اإلمام الصنعاين ( فِيِه:1/271يف السبل :)  ِم ِة َصو  َدلِيٌل َعَلى ِصحَّ

بَاِح َوُهَو ُجنٌُب مِ  َبَح َأي  َدَخَل فِي الصَّ ُهوُر. َمن  َأص  ُجم  , َوإَِلى َهَذا َذَهَب ال   ن  ِجَماع 

 : َمُد َواب ُن ِحبَّاَن مِن  َحِديِث َأبِي َوَقاَل النََّوِويُّ َرَجُه َأح  َماٌع, َوَقد  َعاَرَضُه َما َأخ  إنَُّه إج 

 
ِ
َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَلِة  إَذا»: -َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُهَري  َصاَلةِ  -ُنوِدَي لِلصا

ْبِح   . «َوَأَحُدُكْم ُجنٌُب َفاَل َيُصْم َيْوَمهُ  -الصُّ

                                                           

 (.1106أخـجه مس م ) (1)

 (.1106(, يمس م )1630أخـجه البخاري ) (2)

 (.1110أخـجه مس م ) (3)
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ُهوُر بَِأنَُّه َمن ُسوٌخ,  ُجم  ا ُرِوَي َلُه َحِديُث َعائَِشَة َوَأَجاَب ال  َرَة َرَجَع َعن ُه َلمَّ َوَأنَّ َأَبا ُهَري 

لِِهَما,: َوَيدُ  تَى بَِقو  لٌِم وذكر حديث عائشة السابق. َوُأمِّ َسَلَمَة َوَأف  َرَجُه ُمس  ِخ َما َأخ   لُّ لِلنَّس 

ُّ َوَغي ُرُهَما. 
َخطَّابِي ُمن ِذِر, َوال  ِخ اب ُن ال   َوَقد  َذَهَب إَلى النَّس 

ا بِِه  َل َمن  َقاَل: إنَّ َذلَِك َكاَن َخاصًّ َفُع َقو  َحِديُث َيد   . - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَهَذا ال 

ُبَخاِريُّ َح  َرَة: َوَردَّ ال   بَِأنَّ َحِديَث َعائَِشَة َأق َوى َسنًَدا. ِديَث َأبِي ُهَري 

 : َبرِّ  إنَُّه َصحَّ َوَتَواَتَر. َحتَّى َقاَل اب ُن َعب ِد ال 

َرَة  ا َحِديُث َأبِي ُهَري  ,  -  -َوَأمَّ ِع َأَقلُّ ف  تِي بِِه, َوِرَواَيُة الرَّ َواَياِت َأنَُّه َكاَن ُيف  َثُر الرِّ َفَأك 

ِريِق.وَ  ِة الطَّ ُح لُِقوَّ  ـ.اه َمَع التََّعاُرِض ُيَرجَّ

 .واهلل أعلم
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 حكم من مات وعليه صوم

  ;- - َعائَِشةَ  َوَعن  ) – 071
ِ
َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «َصاَم َعنُْه َولِيُّهُ 

 لبيان حكم من مات وعليه صوم.الحديث:  ساق المصنف    لشرح:ا 

َقاَل: ,  من حديث اب ِن َعبَّاس  واللفظ للبخاري:  (2)يف الصحيحينويف الباب ما 

 
ِّ
, َأَفَأق ِضيهِ ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي ر  ُم َشه  ي َماَتت  َوَعَلي َها َصو   إِنَّ ُأمِّ

ِ
 , َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 . «َنَعْم، َقاَل: َفَدْيُن اهَّللِ َأَحقُّ َأْن ُيْقَضى»َعن َها؟ َقاَل: 

  ويف رواية للبخاري ومسلم:
ِّ
َرَأٌة لِلنَّبِي : َقاَلِت ام  ي َماَتْت »: ملسو هيلع هللا ىلصَعن  اب ِن َعبَّاس  إِنا ُأمِّ

 .«َوَعَلْيَها َصْوُم َنْذرٍ 

َدةَ  َوَعن   إْذ َأَتْتُه اْمَرَأٌة  - ملسو هيلع هللا ىلص -ِعنَْد َرُسوِل اهَّللِ  َبْينَا َأَنا َجالٌِس »َقاَل:  - - ُبَري 

َها َعَليِْك  َها َماَتْت َفَقاَل: َوَجَب َأْجُرِك َوَردا ي بَِجاِرَيٍة َوإِنا ْقُت َعَلى ُأمِّ َفَقاَلْت: إنِّي َتَصدا

ُه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشْهرٍ َأَفأَ  ُصوُم َعنَْها؟ َقاَل: ُصوِمي اْلِميَراُث، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ إنا

ي َعنَْها َها َلْم َتُحجا َقطُّ َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: ُحجِّ لٌِم.  «َعنَْها، َقاَلْت: إنا  أخرجه ُمس 

وهبذه اْلحاديث استدل جمع من أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه 

 وليه.

 ال: ثم اختلف أهل العلم يف أي صوم يصام عنه إلى أقو

ذهب الحنابلة إلى أنه يصام عنه صوم النذر, واستدلوا على ذلك بما جاء اْلول: 

 , وقد سبق. من التقييد يف حديث ابن عباس

                                                           

 .(1141)يمس م  (1612)أخـجه البخاري  (1)

 (.1148( يمس م )162أخـجه البخاري ) (2)
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 ( 323/ 3قال ابن عبد الرب يف االستذكار:)  :َمُد نَى َحِديِث بن َقاَل َأح  إِنَّ َمع 

ِر ُدوَن َقَض  ُفوِع َأنََّها فِي النَّذ  َمر   اِء َرَمَضاَن.َعبَّاس  ال 

ر  َفَقاَل:  ا َأُبو َثو  َهي ِن َجِميًعا.َوَأمَّ َوج   ُيَصاُم َعن ُه فِي ال 

 
ِّ
ِل النَّبِي ُل َداُوَد َعَلى َظاِهِر َقو  َمن  َماَت َوَعَلي ِه ِصَياٌم َصاَم َعن ُه َولِيُُّه َوَهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو َقو 

 ِعن َدُهم  َواِجٌب َعَلي ِه.

َحَسُن:  ًما َواِحًدا َجاَز يريد أن ذلك كرجل إِ َوَقاَل ال  ن  َصاَم َعن ُه َثاَلُثوَن َرُجاًل َيو 

ًما.  واحد صام ثالثين َيو 

َتَمِع َعَلي ِه َقاَل َأُبو ُعَمَر:  ُمج  ِل ال  َص  ِقَياُس َعَلى اْل  ُل ال  َص  ُكوُر َلَكاَن اْل  َمذ  ََثُر ال  اَل اْل  َلو 

اَلِة َوُهَو َعَمُل َبَدن  اَل  . فِي الصَّ  َكَما اَل ُيَصلِّي َأَحٌد َعن  َأَحد 
 ـاه َيُصوُم َأَحٌد َعن  َأَحد 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث يف كل صوم واجب, سواء كان صوم الثاين: 

 نذر, أو صوم قضاء, أو كفارات ونحوها.

, ال يقضي على مطلق حديث  واستدلوا على ذلك بأن مقيد حديث ابن عباس

 , ْلن باب صوم النذر, والفريضة واحد, وال فرق بينهما. عائشة, بريدة

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/281يف النيل :) :ِخاَلفِيَّاِت ُّ فِي ال 
َبي َهِقي َقاَل ال 

تَِها.  َحِديِث فِي ِصحَّ ِل ال  َلُم ِخاَلًفا َبي َن َأه  نَُّة َثابَِتٌة اَل َأع   َهِذِه السُّ

ُهوُر َعَلى َأنَّ  ُجم  َحَرَمي ِن َوَمن   َوال  , َوَباَلَغ إَماُم ال  َميِِّت َلي َس بَِواِجب  ِّ َعن  ال 
َولِي َم ال  َصو 

َماَع َعَلى َذلَِك.  ج  ِ ا اإل  َعو   َتبَِعُه َفادَّ

َب:  اِهِر َيُقوُل بُِوُجوبِِه. َوَتَعقَّ ِل الظَّ َض َأه   بَِأنَّ َبع 

 
ُّ
افِِعي َلًقا,  َوَذَهَب َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ َميِِّت ُمط  َجِديِد إَلى َأنَُّه اَل ُيَصاُم َعن  ال  فِي ال 

َقاِسُم.  , َوال 
ٍّ
ُد ب ُن َعلِي  َوبِِه َقاَل َزي 

 : َحاُق َوَأُبو ُعَبي د  َمُد َوإِس  ي ُث َوَأح  ُر. َوَقاَل اللَّ  إنَُّه اَل ُيَصاُم َعن ُه إالَّ النَّذ 
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َلقً  َمانُِعوَن ُمط  َك ال  اَل ُيَصلِّ َأَحٌد َعن  َأَحد  "ا بَِما ُرِوَي َعن  اب ِن َعبَّاس  َأنَُّه َقاَل: َوَتَمسَّ

لِِه. "َواَل َيُصم  َأَحٌد َعن  َأَحد    َصِحيح  مِن  َقو 
نَاد  ّ بِإِس 

َرَجُه النََّسائِي  , َأخ 

لِِه.  اِق َعن  اب ِن ُعَمَر مِن  َقو  زَّ  َوَرَوى مِث َلُه َعب ُد الرَّ

: َوبَِما أَ  اِق َعن  َعائَِشَة َأنََّها َقاَلت  زَّ َرَجُه َعب ُد الرَّ َتاُكم  َوَأط ِعُموا "خ  اَل َتُصوُموا َعن  َمو 

 . "َعن ُهم  

َتى اب ُن َعبَّاس  َوَعائَِشُة  َقاُلوا: ا َأف  بِِخاَلِف َما َرَوَياُه َدلَّ َذلَِك َعَلى َأنَّ  - -َفَلمَّ

َعَمَل َعَلى ِخاَلِف َما رَ   اهـَوَياُه. ال 

َفت ِح:  َشَة َواب ِن َعبَّاس  فِيَها َقاَل فِي ال 
َثاَر َعن  َعائِ ُروَفٌة, إالَّ َأنَّ اْل  َوَهِذِه َقاِعَدٌة َلُهم  َمع 

ا ِذي َعن  َعائَِشَة َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ ََثُر الَّ َياِم, إالَّ اْل  نَُع مِن  الصِّ . َمَقاٌل, َوَلي َس فِيَها َما َيم 

 َهى. ان تَ 

  :ما جاء عن ابن عباس وعائشةقال أبو حممد سدده اهلل تعاىل   مرده

 فالعربة بما رويا. ملسو هيلع هللا ىلص بيإلى المرفوع عن الن

  :بيان من هو الولي الذي يصوم عن امليت 

 واختلفوا يف الولي إلى أقوال: 

َفت ِح:  لِِه: َقاَل فِي ال  ُمَراِد بَِقو  ُمِجيُزوَن فِي ال  َتَلَف ال   . "لِيُّهُ وَ "اخ 

. َفِقيَل:  ًة. َوقِيَل:    ُكلُّ َقِريب  َواِرُث َخاصَّ  ال 

 َعَصبَُتُه. قِيَل: 

َجُح,  ُل َأر  َوَّ َها. َواْل  ِر ُأمِّ تِي َسَأَلت  َعن  َنذ  َأةِ الَّ َمر  َة ال  صَّ
 َوالثَّانِي َقِريٌب, َوَيُردُّ الثَّالُِث قِ

َتصُّ َذلَِك َقاَل:  َتَلُفوا َهل  َيخ  َبَدنِيَِّة  َواخ  ِعَباَدِة ال  َل َعَدُم النَِّياَبِة فِي ال  َص  َنَّ اْل 
ِ
 ْل

ِّ
َولِي بِال 

لِيُل  ِت إالَّ َما َوَرَد فِيِه الدَّ َمو  َحَياِة, َفَكَذلَِك فِي ال  ُخُلَها النَِّياَبُة فِي ال  َنََّها ِعَباَدٌة اَل َيد 
ِ
, َوْل

َتِصُر َعَلى َما َوَرَد َوَيب َقى ال   اِجُح. َفَيق  ِل َوَهَذا ُهَو الرَّ َص   َباقِي َعَلى اْل 
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َزَأ.  نَبِيًّا بَِأن  َيُصوَم َعن ُه َأج  , َفَلو  َأَمَر َأج  ِّ
َولِي تَصُّ بِال   َوقِيَل: اَل َيخ 

َغالَِب. نِِه ال  َّ لَِكو 
َولِي  بَِذلَِك َوَذَكَر ال 

ِّ
نَبِي َج  اَلُل اْل  تِق  يَل: َيِصحُّ اس 

 َوقِ

اُه َوَظاِهُر َصنِ  , َوَقوَّ َبِريُّ يِِّب الطَّ َِخيِر, َوبِِه َجَزَم َأُبو الطَّ تَِياُر َهَذا اْل  ُبَخاِريِّ اخ  يِع ال 

بِيِهِه  َقِريِب.  - ملسو هيلع هللا ىلص -بَِتش  َتصُّ بِال  ي ُن اَل َيخ  ِن, َوالدَّ ي   ـاهَذلَِك بِالدَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

وغير الولي؛ لعدم ثبوت دليل عن النبي  والصحيح أنه يشرع أن يصوم عنه الولي,

 يف المنع من ذلك, إال أن الولي يتعين عليه الصوم أكثر من غيره. ملسو هيلع هللا ىلص

 هل جيب الصيام عن امليت إذا مات وعليه صيام واجب؟ 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

 .مستحب الصيام عنه قول جمهور أهل العلم إلى أن اْلول:

 بعض أهل العلم أن الصيام عنه واجب. قول الثاين:

والصحيح أنه ال يجب علي الولي أن يصوم عنه, وإنما يستحب له استحباًبا, وهو 

 من اإلحسان.

  قال اإلمام النووي ( 8/20يف شرح مسلم :) 
ِّ
َولِي َواَل َيِجُب َعَلى ال 

َهبِنَا  َتَحبُّ َهَذا َتل ِخيُص َمذ  ُم َعن ُه, َلكِن  ُيس  و  َأَلِة. الصَّ َمس   فِي ال 

 . ر  , َوَقَتاَدُة, َوَأُبو َثو  ِريُّ ه  , َوالزُّ ِريُّ َبص  َحَسُن ال  َلِف: َطاُوٌس, َوال  ن  َقاَل بِِه مَِن السَّ َومِمَّ

 اهـ

َميَِّت  (: فِيِه:1/281يف السبل ) قال اإلمام الصنعاين  ِزُئ ال  َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه ُيج 

ٌم َواِجٌب. ِصَياُم َولِيِِّه َعن ُه إ  َذا َماَت َوَعَلي ِه َصو 

ُوُجوُب, إالَّ َأنَُّه َقد   ُل فِيِه ال  َص  ِر, َأي  لَِيُصم  َعن ُه َولِيُُّه, َواْل  َم  نَى اْل  َباُر فِي َمع  خ 
ِ َواإل 

ِب.  َماُع َعَلى َأنَُّه لِلنَّد  ج  ِ َعى اإل   واهلل أعلم اهـادَّ
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 عن صومهباب صوم التطوع وما نهي 

 َعْن َيْومِِه[
َ
ِع َيَما ُنِهي  ]َباُب َيْوُم التََّطوُّ

 الشرح: 

فرض الفرائض, ثم شرع  هذا الباب من مهمات هذا الكتاب, وذلك أن اهلل 

 النوافل تتمة للفرائض, والصوم من أفضل الطاعات, وأجل القربات.

َرَة   َيُقوُل: َقاَل رَ , ففي الصحيحين: من حديث َأَبي ُهَري 
ِ
َقاَل اهَّللُ: »: ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيوْ  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا ُم ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إاِلا الصِّ

 «ُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ َصْوِم َأَحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن َساباُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْليَ 

(1). 

 وإن كان الحديث يف الفريضة, إال أن النافلة تدخل تحت هذا العموم.

  :ند اإلمام أحمد وقد ثبت يف مس
ِّ
َرابِي َع  رجل من بني أقيش:  -من حديث اْل 

 
ِّ
  -: ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُه كَِتاُب النَّبِي

ِ
ُت َرُسوَل اهلل ْبرِ، َصْوُم َش »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمع  ْهرِ الصا

ْدرِ   .(2) «َوَثاَلَثِة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ، ُيْذِهْبَن َوَحَر الصا

ُثما َأَتْيتُُه »َقاَل:  -  - من حديث َأبِي ُأَماَمةَ : د اإلمام أحمد وثبت يف مسن

ْوِم؛ َفإِنا »َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّللِ، ُمْرنِي بَِعَمٍل. َقاَل:   «ُه اَل ِمْثَل َلهُ َعَلْيَك بِالصا
َ
. َقاَل: َفَما ُرئِي

َ فِي َداِرِهم  ُدَخاٌن بِالنَّ 
َرَأُتُه َواَل َخاِدُمُه إاِلَّ ُصيَّاًما. َقاَل: َفَكاَن إَِذا ُرئِي َهاِر َأُبو ُأَماَمَة َواَل ام 

َتَراُهم  َضي ٌف َنَزَل بِِهم  َناِزٌل. َقاَل: َفَلبِث ٌت  يَل اع 
اَء اهلُل, ُثمَّ َأَتي ُتُه َفُقل ُت: َيا بَِذلَِك َما َش  قِ

نِي  , َفُمر 
ِ
ُجو َأن  َيُكوَن َقد  َباَرَك اهلُل َلنَا فِيِه َيا َرُسوَل اهلل َياِم َفَأر  َتنَا بِالصِّ , َأَمر 

ِ
َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1111(, يمس م )1604أخـجه البخاري ) (1)

 (. 1418مام الوادعي رح ه اهلل )(, يهو يف الصحيح ال سند لإل23010, 20136أخـجه أح د ) (2)
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ِه َسْجَدًة إاِلا َرَفَع اهَّللُ لَ »بَِعَمل  آَخَر َقاَل:  َك َلْن َتْسُجَد لِلا َك بَِها َدَرَجًة، َوَحطا َعْنَك اْعَلْم َأنا

 .(1)«بَِها َخطِيَئةً 

ل  بن سعد الساعديويف الصحيحين:   ,  من حديث َسه 
ِّ
إِنا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ائُِموَن َيْوَم الِقَياَمِة، الَ َيْدُخُل ِمنُْه َأَح  يااُن، َيْدُخُل ِمنُْه الصا ٌد فِي الَجناِة َباًبا ُيَقاُل َلُه الرا

ائُِموَن؟ َفَيُقوُموَن الَ َيْدُخُل ِمنُْه َأَحٌد َغْيُرُهْم، َفإَِذا َدَخُلوا ُأْغِلَق  َغْيُرُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الصا

 .(2)«َفَلْم َيْدُخْل ِمنُْه َأَحٌد 

َرةَ و يف الصحيحين:   ,  من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َمْن َأْنَفَق », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْيِن فِي َسبِيِل اهَّللِ، ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب الَجناِة: َيا َعْبَد اهَّللِ َهَذا َخْيٌر، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل َزْوَج 

الَِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب الِجَهاِد، َوَمْن  الَِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصا الصا

َيا َدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب َكاَن ِمْن َأْهِل الصِّ يااِن، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصا ِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرا

َدَقةِ  ر  «الصا َ مِن  تِل َك , َفَقاَل َأُبو َبك 
 َما َعَلى َمن  ُدِعي

ِ
ي َيا َرُسوَل اهلل : بَِأبِي َأن َت َوُأمِّ

َعى َأَحٌد مِ  َنَعْم َوَأْرُجو َأْن »ن  تِل َك اْلَب َواِب ُكلَِّها, َقاَل: اْلَب َواِب مِن  َضُروَرة , َفَهل  ُيد 

 .(3) «َتُكوَن ِمنُْهمْ 

  :أنه سبب يف تأديب النفوس عن كثير من الشرور. ومن فضائل الصوم 

 بن مسعودويف الصحيحين: 
ِ
 :  من حديث َعب ُد اهلل

ِّ
َشَباًبا اَل َنِجُد  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِي

 َشي ًئا, َفقَ 
ِ
ُه »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َلنَا َرُسوُل اهلل ْج، َفإِنا َباِب، َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة َفْليََتَزوا َيا َمْعَشَر الشا

ُه َلُه ِوَجاءٌ  ْوِم، َفإِنا  .(2) «َأَغضُّ لِْلَبَصرِ، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتطِْع َفَعَلْيِه بِالصا

ِريِّ من حديث أَ ويف الصحيحين أيًضا:   الُخد 
 , َقاَل:  بِي َسِعيد 

َّ
ُت النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

                                                           

 (. 488(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )22140أخـجه أح د ) (1)

 (. 1112(, يمس م )1861أخـجه البخاري ) (2)

 (.1021(, يمس م )1861أخـجه البخاري ) (3)

 (. 1400(, يمس م )1011أخـجه البخاري ) (4)
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َد اهَّللُ َوْجَهُه َعِن النااِر َسْبِعيَن َخرِيًفا»َيُقوُل:   .(1) «َمْن َصاَم َيْوًما فِي َسبِيِل اهَّللِ، َبعا

ِرو ب ِن الَعاصِ ويف الصحيحين أيًضا:   ب ُن َعم 
ِ
وُل َقاَل لِي َرُس ,  من حديث َعب ُد اهلل

 
ِ
ْيَل؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , َفُقل ُت: َبَلى َيا َرُسوَل «َيا َعْبَد اهَّللِ، َأَلْم ُأْخَبْر َأناَك َتُصوُم الناَهاَر، َوَتُقوُم اللا

 َقاَل: 
ِ
ا، َوإِنا لَِعْينَِك َعَليْ »اهلل َك َفالَ َتْفَعْل ُصْم َوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم، َفإِنا لَِجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ

ا، َوإِنا بَِحْسبَِك َأْن َتُصوَم ُكلا  ا، َوإِنا لَِزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َوإِنا لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ َحقًّ

هِ  ْهرِ ُكلِّ , «َشْهرٍ َثالََثَة َأيااٍم، َفإِنا َلَك بُِكلِّ َحَسنٍَة َعْشَر َأْمَثالَِها، َفإِنا َذلَِك ِصَياُم الدا

ُت, فَ  د  ًة َقاَل: َفَشدَّ  إِنِّي َأِجُد ُقوَّ
ِ
 ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

َّ
َد َعَلي َفُصْم ِصَياَم َنبِيِّ اهَّللِ َداُوَد »ُشدِّ

الَُم، َوالَ َتِزْد َعَلْيهِ  الَُم؟ َقاَل: «َعَلْيِه السا  َداُوَد َعَلي ِه السَّ
ِ
 اهلل

ِّ
, ُقل ُت: َوَما َكاَن ِصَياُم َنبِي

ْهرِ » َد َما َكبَِر: «نِْصَف الدا  َيُقوُل َبع 
ِ
 ", َفَكاَن َعب ُد اهلل

ِّ
َصَة النَّبِي  .(2) "ملسو هيلع هللا ىلصَيا َلي َتنِي َقبِل ُت ُرخ 

َة, َعن  َأبِيهِ يف مسنده:  أحمد وأخرجه اإلمام  قرة بن  -من حديث ُمَعاِوَيَة ب ِن ُقرَّ

 -إياس 
ِ
امٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْهرِ،  ِصَياُم َثاَلَثِة َأيا ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ ِصَياُم الدا

 .(3) «َوإِْفَطاُرهُ 

 َقاَل:   من حديث َأبِي ُهَري َرةَ :  سنن الرتمذي وثبت يف
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُســــوُل اهلل

ْوُم لِي َوأَ » َنا َأْجِزي إِنا َرباُكْم َيُقوُل: ُكلُّ َحَسنٍَة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها إَِلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوالصا

ْوُم ُجناٌة ِمَن الناارِ   .(2) «بِِه، َوالصا

, َقاَل: َدَخل ُت َعَلى :  سنن النسائي وثبت يف ف  ُعث َماَن ب ِن َأبِي من طريق َعن  ُمَطرِّ

َعاصِ    ال 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل , َفُقل ُت: إِنِّي َصائٌِم, َفَقاَل: َسِمع  , َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَدَعا بَِلَبن 

                                                           

 (.1113يمس م ) (,2840أخـجه البخاري ) (1)

 (.1116(, يمس م )1611أخـجه البخاري ) (2)

 (.1011(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )11164أخـجه أح د ) (3)

 (, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح يضَيف الرتمذي.114أخـجه الرتمذي ) (4)
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 .(1) «ْوُم ُجناٌة ِمَن النااِر َكُجناِة َأَحِدُكْم ِمَن اْلِقَتالِ الصا »

َثُه َأنَّ :  ويف رواية يف النسائي ًفا, َحدَّ , َأنَّ ُمَطرِّ
ُعث َماَن ب َن َأبِي َعن  َسِعيِد ب ِن َأبِي ِهن د 

َعاصِ   -  -ال 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل اٍم ِمَن  ِصَياٌم َحَسنٌ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمع  َثاَلَثُة َأيا

ْهرِ   .(2) «الشا

  يف صيام التطوع أنه يسرده سرًدا. ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 

:  من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين:   َصلاى اهَّللُ َعَلْيـِه », َقاَلت 
َكاَن َرُسوُل اهَّللِ

 َيُصوُم، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ َيُصوُم َحتاى َنُقوَل: الَ ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: الَ  َوَسلامَ 

 .(3) «اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهرٍ إاِلا َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه فِي َشْعَبانَ  ملسو هيلع هللا ىلص

, وجاء يف البخاري من  وجاء سرد الصيام يف الصحيحين من حديث ابن عباس

 .حديث أنس بن مالك 

 وي قال اإلمام النو ( 8/37يف شرح مسلم :) :ُلَها َكاَن َيُصوُم َشْعبَاَن »َوَقو 

ُه، َكاَن َيُصوُمُه إاِلا َقِلياًل   . «ُكلا

ِل,  َوَّ ِسيٌر لأِل  َلَها: الثَّانِي َتف  هُ »َوَبَياٌن َأنَّ َقو   , َأي  َغالَِبُه. «ُكلا

َض َوقِيَل:  , َوَيُصوُم َبع 
َرى. َكاَن َيُصوُمُه ُكلَُّه فِي َوق ت   ُه فِي َسنَة  ُأخ 

لِِه, َوَتاَرًة مِن  آِخِرِه, َوَتاَرًة َبي نَُهَما, َوَما ُيَخلِّي مِن ُه َشي ئًا َوقِيَل:  َكاَن َيُصوُم َتاَرًة مِن  َأوَّ

, َلكِن  فِي ِسنِيَن.   باَِل ِصَيام 

فَ َوقِيَل:  نِِه ُتر  ِم؛ لَِكو  و  َباَن بَِكث َرِة الصَّ ِصيِص َشع  ِعَباِد.فِي َتخ  َماُل ال   ُع فِيِه َأع 

 َغي ُر َذلَِك. َوقِيَل: 

                                                           

باين رح ه اهلل يف يحيح يضَيف النساٍي, يهو يف (, ييححه اإلمام األل2231أخـجه النساٍي ) (1)

 (. 601الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل  )

 (.601(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )2411أخـجه النساٍي ) (2)

 (.1111(, يمس م )1616أخـجه البخاري ) (3)
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َخِر: َفإِن  قِيَل:  َحِديِث اْل  ْوِم َبْعَد َرَمَضاَن َصْوُم »َسَيأ تِي َقِريًبا فِي ال  َأنا َأْفَضَل الصا

مِ  ِم؟ «اْلُمَحرا ُمَحرَّ َباَن ُدوَن ال  َثَر مِن ُه فِي َشع   , َفَكي َف َأك 

َجَواُب:  مِِه. َلعَ َفال  ِن مِن  َصو   َقب َل التََّمكُّ
َحَياةِ ِم إاِلَّ فِي آِخِر ال  ُمَحرَّ َل ال  َلم  َفض  ُه َلم  َيع   لَّ

 , , َوَمَرض  ِم فِيِه: َكَسَفر  و  َثاِر الصَّ نَُع مِن  إِك  َذاٌر َتم  ِرُض فِيِه َأع  ُه َكاَن َيع  َأو  َلَعلَّ

 َوَغي ِرِهَما. 

ُعَلَماُء:    اهـا َلم  يستكمل غير رمضان, لئال يظن وجوبه. َوإِنَّمَ َقاَل ال 
  صيام الثالثة أيام من كل شهر. ملسو هيلع هللا ىلصوكان هديه 

ُة, َأنََّها َسَأَلت   ففي مسلم: َعَدِويَّ   - -َعائَِشَة من طريق ُمَعاَذُة ال 
ِّ
َج النَّبِي : ملسو هيلع هللا ىلصَزو 

:  «؟َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأياامٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » ِمْن », َفُقل ُت َلَها: «َنَعمْ »َقاَلت 

ْهرِ َكاَن َيُصوُم؟ :  «َأيِّ َأيااِم الشا ْهرِ َيُصومُ »َقاَلت   .(1) «َلْم َيُكْن ُيَبالِي ِمْن َأيِّ َأيااِم الشا

 بيانه, وربما واصل النبي يف صيام كثير من اْليام على ما سيأيت ملسو هيلع هللا ىلص ورغب النبي
 يف صيامه, كما تقدم. ملسو هيلع هللا ىلص

  أحب الصيام إلى اهلل  :صيام نبي اهلل داود عليه السالم 

ِرو ب ِن الَعاصِ حيحين: كما يف الص  ب َن َعم 
ِ
َبَرُه: َأنَّ ,  من حديث َعب َد اهلل َأخ 

 
ِ
الَُم، َوَأَحبُّ ا»َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل  َصالَُة َداُوَد َعَلْيِه السا

الَةِ إَِلى اهَّللِ يَاِم َأَحبُّ الصا لصِّ

ْيِل َوَيُقوُم ُثُلَثُه، َوَينَاُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم َيْوًما،  إَِلى اهَّللِ ِصَياُم َداُوَد، َوَكاَن َينَاُم نِْصَف اللا

 .(2) «َوُيْفطُِر َيْوًما

و ر   ب َن َعم 
ِ
َفُصْم َيْوًما », َقاَل:  وتقدم ما يف الصحيحين: من حديث َعب َد اهلل

َياِم، َوَأْفطِْر َيوْ  ُقْلُت إِنِّي ُأطِيُق َأْفَضَل ِمنُْه َيا  "ًما، َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َوُهَو َأْعَدُل الصِّ

                                                           

 (.1110أخـجه مس م ) (1)

 (.1116(, يمس م )1131أخـجه البخاري ) (2)
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 .(1) «الَ َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل: 

  :ذكر األيام ال ي ثبت الفضل بصيامها 

 .اْلول: صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء

َن َصاِريِّ ففي مسلم: من حديث َأبِي قَ   , َتاَدَة اْل 
ِ
ُسئَِل َعن   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 
ِ
مِِه؟ َقاَل: َفَغِضَب َرُسوُل اهلل اَلِم ِدينًا, , َفَقاَل ُعَمُر ملسو هيلع هللا ىلصَصو  س 

ِ  َربًّا, َوبِاإل 
ِ
: َرِضينَا بِاهلل

مِ  ِم َيو   َرُسواًل, َوبَِبي َعتِنَا َبي َعًة...َقاَل: َوُسئَِل َعن  َصو 
د  ُر »َعاُشوَراَء؟ َفَقاَل:  َوبُِمَحمَّ ُيَكفِّ

نََة اْلَماِضَيةَ   .(2) «السا

 ب َن َعبَّاس  
ِ
 , َيُقوُل:  ويف مسلم: من حديث َعب َد اهلل

ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصِحيَن َصاَم َرُسوُل اهلل َيو 

َيُهوُد وَ  ُمُه ال  ٌم ُتَعظِّ  إِنَُّه َيو 
ِ
النََّصاَرى َفَقاَل َعاُشوَراَء َوَأَمَر بِِصَيامِِه َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
َقاَل: َفَلم  َيأ ِت  «َفإَِذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبُِل إِْن َشاَء اهَّللُ ُصْمَنا اْلَيْوَم التااِسعَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
بُِل, َحتَّى ُتُوفِّي ُمق  َعاُم ال   .(3) « ملسو هيلع هللا ىلصال 

 وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صيام يوم بعد عاشوراء.

, (: 8210الكربى لإلمام البيهقي ) لما جاء يف السنن
ٍّ
من حديث َعن  َداُوَد ب ِن َعلِي

ِه اب ِن َعبَّاس  َعن  َأبِيِه,   َعن  َجدِّ
ِ
ُصوُموا َيْوَم َعاُشوَراَء َوَخالُِفوا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِرِئ. (2) «افِيِه اْلَيُهوَد ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما َأْو َبْعَدُه َيْومً  ُمق  ُظ َحِديِث ال   , َهَذا َلف 

 . «ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما َوَبْعَدُه َيْوًما»َوفِي ِرَواَيِة اب ِن َعب َداَن: 

 .«َقْبَلُه َوَبْعَدهُ »َوبُِه َرَواُه اب ُن ِشَهاب  َعِن اب ِن َأبِي َلي َلى: 

                                                           

 (. 1116(, يمس م )3418أخـجه البخاري ) (1)

 (.1112أخـجه مس م ) (2)

 (.1134أخـجه مس م ) (3)

 (.4261(, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل )8401أخـجه البيهقي يف الكربى ) (4)
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 وهذا الحديث ضعيف ال يثبت.

 الثاين: صيام يوم عرفة.

َن َصاِريِّ ففي م  , سلم: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْل 
ِ
ِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ُسئَِل َعن  َصو 

ِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:  نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ »َيو  ُر السا  .(1) «ُيَكفِّ

نََة ا»ويف رواية:  َر السا نََة الاتِي ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة، َأْحَتِسُب َعَلى اهَّللِ َأْن ُيَكفِّ لاتِي َقْبَلُه، َوالسا

 .«َبْعَدهُ 

 وقد رأينا بعض متقفري العلم ذهب إلى عدم صيام يوم عرفة. 

 يف صحيحه. الذي أخرجه اإلمام مسلم  تضعيًفا لحديث أبي قتادة 

َبَة ب َن َعامِر  يف سننه:  داود  واحتجاًجا بما أخرجه اإلمام أبو , من حديث ُعق 

  َقاَل َقاَل: 
ِ
اُم التاْشرِيِق ِعيُدَنا َأْهَل اإْلِْساَلِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم الناْحرِ، َوَأيا

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب   .(2) «َوِهَي َأيا

 الرتمذي  قال اإلمام  :َرَة, عقبه , َوَأبِي ُهَري 
د  , َوَسع  ٍّ

َوفِي الَباِب َعن  َعلِي

, َوُنَبي   و َوَجابِر  ر  َزَة ب ِن َعم  , َوَحم   ب ِن ُحَذاَفَة, َوَأَنس 
ِ
, َوَعب ِد اهلل ِر ب ِن ُسَحي م  َشَة, َوبِش 

و  ر   ب ِن َعم 
ِ
ِرو ب ِن الَعاِص, َوَعب ِد اهلل َشَة, َوَعم 

, َوَعائِ ِب ب ِن َمالِك  , َوَكع  ِّ
َلِمي رضي  -اْلَس 

 .-عنهم اهلل

 .«اِمرٍ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَحِديُث ُعْقَبَة بِْن عَ »: ثم قال 

ًما مِن   ِريِق, إاِلَّ َأنَّ َقو  َياَم َأيَّاَم التَّش  َرُهوَن الصِّ ِل الِعل ِم: َيك  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه 

 
ِّ
َحاِب النَّبِي ًيا َوَلم  َيُصم  فِي ملسو هيلع هللا ىلصَأص  ُمَتَمتِِّع إَِذا َلم  َيِجد  َهد  ُصوا لِل  ِر َأن   َوَغي ِرِهم  َرخَّ الَعش 

                                                           

 (.1112أخـجه مس م ) (1)

(, ييحــــــحه اإلمام  األلباين 3004يالنساٍي ) (,113(, يالرتمذي )2416أخـجه أبو دايد ) (2)

 (. 630رح ه اهلل يف يحيح السنن, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )
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ِريِق.   َيُصوَم َأيَّاَم التَّش 

َحاُق  َمُد, َوإِس  , َوَأح  ُّ
افِِعي , َوالشَّ  اهـ. "َوبِِه َيُقوُل َمالُِك ب ُن َأَنس 

 يوم عرفة يوم عيد, وال يشرع صيام يوم العيد.فقال هذا المتقفر: 

 :وهذا قصور يف الفهم, والرد عليه يكون من أوجه 

قد تكلم يف َعب ِد  ثابت, وإن كان اإلمام البخاري  تادة حديث أبي قاْلول: 

 بعدم السماع من أبي قتادة لكن الحديث على شرط مسلم.
ِّ
انِي مَّ  الزِّ

َبد   ب ِن َمع 
ِ
 اهلل

لِ الثاين: ما يف الصحيحين:  َم َعَرَفَة , قالت:  من حديث ُأمِّ الَفض  َشكَّ النَّاُس َيو 

 
ِّ
ِم النَّبِي  .(1) «بَِشَراٍب َفَشرَِبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصبََعْثُت إَِلى النابِيِّ فَ », ملسو هيلع هللا ىلصفِي َصو 

، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َناًسا َتَماَرْوا ِعنَْدَها َيْوَم َعَرَفَة، فِي ِصَياِم َرُسوِل اهَّللِ »ولفظ مسلم: 

، َوُهَو َواقٌِف َبْعُضُهْم: ُهَو َصائٌِم، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْيَس بَِصائٍِم، َفَأْرَسْلُت إَِلْيِه بَِقَدِح َلَبنٍ 

 .«َعَلى َبِعيرِِه بَِعَرَفَة، َفَشرَِبهُ 

 كان يصوم يوم عرفة.  ملسو هيلع هللا ىلص ففيه داللة على أن النبي

 . فهذا يدل على أن صيام يوم عرفة كان معلوًما لدى الصحابة
ِم "على هذا الحديث يف سننه فقال:  وقد بوب اإلمام النسائي  ُ َعن  َصو 

ي النَّه 

ِم َعَرَفةَ   ."َيو 

 بذلك الحاج؛ حتى يتقوى على الحج يف يومه. فلعل مراده 

َرَة : مام أبو داود وأما ما أخرجه اإل اهَّللِ  َأنا َرُسوَل »قال: , من حديث َأبِي ُهَري 

َم َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ  َصلاى اهَّللُ َعَلْيهِ  , فال يثبت فيه حوشب بن عقيل (2) «َوَسلا

                                                           

 (.1123(, يمس م )1118أخـجه البخاري ) (1)

ي  304/ 2(, يأح د )1132(, يابن ماجه )212/ 3(, يالنساٍي )2440أخـجه أبو دايد ) (2)

(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف السنن, 434/ 1(, يالحاكم )2101بن خزي   )(, يا441

 (. 421ييف الضَيف  )
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 ضعيف.

 ( َوَقد  ُرِوَي َعن  اب ِن ُعَمَر 721قال اإلمام الرتمذي يف سننه عند حديث :)

َوَمَع َأبِي َبْكرٍ َفَلْم َيُصْمُه،  -َيْعنِي َيْوَم َعَرَفَة  -َفَلْم َيُصْمُه  ملسو هيلع هللا ىلصَحَجْجُت َمَع النابِيِّ »َقاَل: 

 . «َوَمَع ُعَمَر َفَلْم َيُصْمُه، َوَمَع ُعْثَماَن َفَلْم َيُصْمهُ 

ُجُل " ى بِِه الرَّ َطاَر بَِعَرَفَة لَِيَتَقوَّ َتِحبُّوَن اإِلف  ِل الِعل ِم: َيس  ثَِر َأه  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأك 

َم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ  ِل الِعل ِم َيو  ُض َأه  َعاِء, َوَقد  َصاَم بَع   اه. "َعَلى الدُّ

 الثالث: صوم شعبان.

, َعن  ِصَياِم َرُسوِل  َعائَِشةَ بِي َسَلَمَة, َقاَل: َسَأل ُت من طريق أَ ففي الصحيحين: 

 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكاَن َيُصوُم َحتاى َنُقوَل: َقْد َصاَم َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأَرُه », َفَقاَلت 

، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن  ُه، َكاَن َيُصوُم َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ َيُصوُم َشْعَباَن ُكلا

 .(1) «َشْعَباَن إاِلا َقِلياًل 

  من صوم شعبان:  ملسو هيلع هللا ىلصبيان احلكمة من إكثار النيب 

  قال الحافظ ابن حجر ( 212/ 2يف الفتح :) َمِة فِي ِحك  ُتلَِف فِي ال  َواخ 

َثاِرِه  َباَن: ملسو هيلع هللا ىلصإِك  ِم َشع   مِن  َصو 

َتغل َعنَفِقيَل:  َتِمُع,  َكاَن يش  , َأو  َغي ِرِه َفَتج  ر  لَِسَفر  م الثَّاَلَثة َأيَّام مِن  ُكلِّ َشه  َصو 

 
ُّ
َبَرانِي َرَجُه الطَّ , َوفِيِه َحِديٌث َضِعيٌف َأخ  َبان, َأَشاَر إَِلى َذلِك ابن َبطَّال  فيقضيها فِي شع 

َسط من َطِريق بن َأبِي َلي َلى َعن  َأِخيِه ِعيَسى َعن   َو  َكاَن »: - -َأبِيِه َعن  َعائَِشَة فِي اْل 

َر َذلَِك َحتاى َيْجَتِمَع َعَلْيِه َصْوم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ  َيُصوُم َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َفُرباَما َأخا

َدُه َدالٌّ َعلَ «الّسنة فيصوم شْعَبان ِذي َبع  َباِب َوالَّ ى , وبن َأبِي َلي َلى َضِعيٌف, َوَحِديُث ال 

ِف َما َرَواُه.   َضع 

                                                           

 (.1111(, يمس م )1610أخـجه البخاري ) (1)
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مِِذيُّ مِن  َوقِيَل:  َرَجُه التِّر  ظِيِم َرَمَضاَن, َوَوَرَد فِيِه َحِديٌث آَخُر َأخ  نَُع َذلَِك لَِتع  َكاَن َيص 

 
ّ
 َعن  َأَنس  َقاَل: ُسئَِل النَّبِي

َد  ملسو هيلع هللا ىلصَطِريِق َصَدَقَة ب ِن ُموَسى َعن  َثابِت  ِم َأف َضُل َبع  و  َأيُّ الصَّ

مِِذيُّ َحِديٌث َغِريٌب, َوَصَدَقُة ِعن َدُهم  «َشْعَباُن لَِتْعظِيِم َرَمَضانَ »اَن, َقاَل: َرَمَض  , َقاَل التِّر 

. َقِويِّ  َلي َس بَِذاَك ال 

ُفوًعا: ُقل ُت  َرَة َمر  لٌِم مِن  َحِديِث َأبِي ُهَري  ْوِم َبْعَد »: َوُيَعاِرُضُه َما َرَواُه ُمس  َأْفَضُل الصا

مِ َرَمَضاَن   . «َصْوُم اْلُمَحرا

ِضيَن َما َوقِيَل:  َباَن ُدوَن َغي ِرِه, َأنَّ نَِساَءُه ُكنَّ َيق  َياِم فِي َشع  َثاِرِه مَِن الصِّ َمُة فِي إِك  ِحك  ال 

نِِهنَّ ُكنَّ ُيَؤخِّ  َمِة فِي َكو  ِحك  َم فِي ال  ُس َما َتَقدَّ َباَن, َوَهَذا َعك  َن َعَلي ِهنَّ مِن  َرَمَضاَن فِي َشع  ر 

َتِغل َن َمَعُه  نِِهنَّ ُكنَّ َيش  َنَُّه َوَرَد فِيِه َأنَّ َذلَِك لَِكو 
ِ
َباَن؛ ْل َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَقَضاَء َرَمَضاَن إَِلى َشع 

ِم.  و   الصَّ

ِم َوقِيَل:  و  ثُِر مَِن الصَّ َتَرٌض, َوَكاَن ُيك  ُمُه ُمف  ُقُبُه َرَمَضاُن, َوَصو  َمُة فِي َذلَِك َأنَُّه َيع  ِحك  ال 

ِع بَِذلَِك فِي َأيَّاِم َرَمَضاَن. فِ  َري ِن َغي ِرِه, لَِما َيُفوُتُه مَِن التََّطوُّ َر َما َيُصوُم فِي َشه  َباَن َقد   ي َشع 

َلى فِي َذلَِك:   َوَأُبو َداُود, َواْلَو 
ُّ
َرَجُه النََّسائِي ا َمَضى َأخ   َأَصحَّ مِمَّ

َما َجاَء فِي َحِديث 

َمَة   َلم  َأَرَك َتُصوُم – -َعن  ُأَساَمَة ب ِن َزي د  َوَصححُه ابن ُخَزي 
ِ
َقاَل: ُقل ُت َيا َرُسوَل اهلل

َباَن َقاَل:  ُهوِر َما َتُصوُم مِن  َشع  ر  مَِن الشُّ َذلَِك َشْهٌر َيْغُفُل النااُس َعنُْه َبْيَن َرَجٍب »مِن  َشه 

َلى َربِّ اْلَعاَلِميَن َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا َوَرَمَضاَن َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه اأْلَْعَماُل إِ 

َلى َلكِن  َقاَل فِيِه: (1) «َصائِمٌ  َشَة ِعن َد َأبِي َيع 
ُوُه مِن  َحِديِث َعائِ إِنا اهَّللَ َيْكُتُب ُكلا » , َوَنح 

نََة َفُأِحبُّ َأْن َيْأتَِينِي َأَجِلي وَ   . «َأَنا َصائِمٌ َنْفٍس َميَِّتٍة تِْلَك السا

ِم  ِم َرَمَضاَن بَِصو  ِي َعن  َتَقدُّ ََحاِديِث فِي النَّه  َم مَِن اْل  َواَل َتَعاُرَض َبي َن َهَذا َوَبي َن َما َتَقدَّ

َمي ِن.  م  َأو  َيو   َيو 

                                                           

 (.1868(, يحسنه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  )2311أخـجه النساٍي ) (1)
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َباَن الثَّانِي.  ِف َشع  ِم نِص  ِي َعن  َصو   َوَكَذا َما َجاَء مَِن النَّه 

َع َبي   َجم  َيَّاَم فِي ِصيَام  نَُهَما َظاِهٌر, َفإِنَّ ال  ِخل  تِل َك اْل  ُ َعَلى َمن  َلم  ُيد 
ي َمَل النَّه  بَِأن  ُيح 

َتاَدُه.   اع 

َباَن.  ِم فِي َشع  و  ِل الصَّ َحِديِث َدلِيٌل َعَلى َفض   اهـَوفِي ال 

  من صوم حمرم:  ملسو هيلع هللا ىلصبيان السبب يف عدم إكثار النيب 

  قال الحافظ ( 2/212يف الفتح :) ثِر  مَِن نِِه َلم  ُيك  َوَأَجاَب النََّوِويُّ َعن  َكو 

لِِه:  ِم َمَع َقو  ُمَحرَّ ِم فِي ال  و  َياِم َما َيَقُع فِيهِ »الصَّ  . «إِنا َأْفَضَل الصِّ

ن  مِن  َكث   َتَمُل َأن  َيُكوَن َما َعلَِم َذلَِك إاِلَّ فِي آِخِر ُعُمِرِه َفَلم  َيَتَمكَّ ِم فِي بَِأنَُّه ُيح  و   الصَّ
َرةِ

ِم.  ُمَحرَّ  ال 

ِم فِيِه. و  َمَرِض َمَثاًل َما َمنََعُه مِن  َكث َرِة الصَّ َفِر َوال  َذاِر بِالسَّ َع  َفَق َلُه فِيِه مَِن اْل    اهـ َأِو اتَّ

 واختلف أهل العلم يف ذلك: 

 واْلولى أن ال يقع خالف بين أهل العلم يف مثل هذا الموطن.

َرَة ففي مسلم: من حدي  , َقاَل: ث َأبِي ُهَري 
ِ
َياِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َأْفَضُل الصِّ

ْيلِ  اَلِة، َبْعَد اْلَفرِيَضِة، َصاَلُة اللا ُم، َوَأْفَضُل الصا  .(1) «َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهَّللِ اْلُمَحرا

 الرابع: صيام ثالثة أيام من كل شهر.

الثالث عشر, والرابع العشر, والخامس  اليومويفضل أن تكون يف أيام البيض: 

 عشر من كل شهر. 

 الكتمال القمر فيها.وسميت بذلك؛ 

 َصلَّى اهلُل َعَلي هِ َيُقوُل:  من حديث َأَبي َذرٍّ : ففي سنن الرتمذي 
ِ
 َقاَل َرُسوُل اهلل

ْهرِ َثاَلَثَة َأياامٍ »َوَسلََّم:   ، إَِذا ُصْمَت ِمَن الشا َفُصْم َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة،  َيا َأَبا َذرٍّ
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 . (1) «َوَخْمَس َعْشَرةَ 

 إلمام الرتمذي قال ا : َة و, َوُقرَّ ر   ب ِن َعم 
ِ
َوفِي الَباِب َعن  َأبِي َقَتاَدَة, َوَعب ِد اهلل

, َواب نِ  َرب  ُعود , َوَأبِي َعق   ب ِن َمس 
ِ
, َوَعب ِد اهلل ِّ

َشَة, َوَقَتاَدَة ب ِن  ب ِن إَِياس  الُمَزنِي
, َوَعائِ َعبَّاس 

 . - -مِل َحاَن, َوُعث َماَن ب ِن َأبِي الَعاِص, َوَجِرير  
ِض الَحِديِث: َأنَّ َمن   ": وقال  َحِديُث َأبِي َذرٍّ َحِديٌث َحَسٌن, َوَقد  ُرِوَي فِي َبع 

ر  َكاَن َكَمن  َصامَ  رَ  َصاَم َثاَلَثَة َأيَّام  مِن  ُكلِّ َشه  ه   اهـ ."الدَّ

فقد تقدم أنه كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر وال يبالي من  ملسو هيلع هللا ىلص وأما صيام النبي

 أي الشهر صام, من أوله, أو وسطه, أو آخره.

صوم يوم من كل شهر, ويومين من كل شهر, وثالثة أيام من كل شهر, الخامس: 

ن كل شهر, وسبعة وأربعة أيام من كل شهر, وخمسة أيام من كل شهر, وستة أيام م

أيام من كل شهر, وثمانية أيام من كل شهر, وتسعة أيام من كل شهر, وعشرة أيام من 

كل شهر, وإحدى عشر يوًما من كل شهر, وصوم يوم وإفطار يومين, وصوم داود 

 عليه السالم وهو صوم يوم, وفطر يوم.

 أما اْليام الثالثة اْلَُول. 

, : النسائي إلمام يف سنن ا فيدل عليها ما ثبت َرب  َفِل ب ِن َأبِي َعق  من طريق َأبِي َنو 

 , َعن  َأبِيِه 
َّ
ِم, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسَأَل النَّبِي و  َتَزاَدُه,  «ُصْم َيْوًما ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ »َعِن الصَّ َواس 

ي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَزاَدُه, َقاَل:  , َفَقاَل: َبأبِي «ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  ُصْم َيْوَمْينِ »َقاَل: َبأبِى َأن َت َوُأمِّ

 
ِ
, إِنِّي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ي َيا َرُسوَل اهلل : إِنِّي َأِجُدنِي َقِويًّا, إِنِّي ملسو هيلع هللا ىلصَأن َت َوُأمِّ

 
ِ
ا َأَلحَّ َعَلي ِه, َقاَل َرُسوُل اهلل ُصْم َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَما َكاَد َأن  َيِزيَدُه, َفَلمَّ

                                                           

 (.641(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )2424(, يالنساٍي )111أخـجه الرتمذي ) (1)
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 .(1) «َشْهرٍ   ُكلِّ 

, َعن  : إلمام النسائي ويف رواية أخرى عند ا َرب  َفِل ب ِن َأبِي َعق  من طريق َأبِي َنو 

ِم, َفَقاَل: َأبِيِه, َقاَل:  و   َصـلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلََّم َعِن الصَّ
ِ
ُت َرُسوَل اهلل ِمَن ُصْم َيْوًما »َسَأل 

ْهرِ  نِي, َقاَل:  «الشا نِي ِزد  , ِزد 
ِ
َتُقوُل َيا َرُسوَل اهَّللِ ِزْدنِي ِزْدنِي، َيْوَمْيِن »ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

نِي, «ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  نِي ِزد  نِي إِنِّي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَقاَل: ِزد  نِي ِزد  , ِزد 
ِ
, ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

 َأِجُدنِي قَ 
ِ
نِي, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِويًّا, َفَسَكَت َرُسوُل اهلل ُصْم َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن »َحتَّى َظنَن ُت َأنَُّه َلَيُردُّ

 .(2) «ُكلِّ َشْهرٍ 

َعاِص, َقاَل: وأما بقية اْليام ففي الصحيحين:  ِرو ب ِن ال   ب َن َعم 
ِ
من حديث َعب َد اهلل

 
ِ
بَِر َرُسوُل اهلل ُت, َفَقاَل َرُسوُل َأنَُّه َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصُأخ  ي َل َوَْلَُصوَمنَّ النََّهاَر, َما ِعش  : َْلَُقوَمنَّ اللَّ

 
ِ
  «آْنَت الاِذي َتُقوُل َذلَِك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ُتُه, َيا َرُسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَفُقل ُت َلُه: َقد  ُقل 

ْهرِ َثاَلَثَة َأيااٍم، َفإِنا َفإِناَك اَل َتْستَطِيُع َذلَِك، َفُصْم َوَأْفطِْر، َوَنْم وَ » ُقْم، َوُصْم ِمَن الشا

ْهرِ  َقاَل ُقل ُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأف َضَل مِن  َذلَِك,  «اْلَحَسنََة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها، َوَذلَِك ِمْثُل ِصَياِم الدا

, َقاَل ُقل ُت: َفإِنِّي ُأطِيُق أَ  «ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوَمْينِ »َقاَل: 
ِ
ف َضَل مِن  َذلَِك, َيا َرُسوَل اهلل

َيامِ »َقاَل:  اَلم، َوُهَو َأْعَدُل الصِّ َقاَل  «ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما، َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َعَلْيِه السا

 
ِ
َقاَل َعب ُد  «اَل َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصُقل ُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأف َضَل مِن  َذلَِك, َقاَل َرُسوُل اهلل

و ر   ب ُن َعم 
ِ
اَم الاتِي َقاَل َرُسوُل اهَّللِ »:  اهلل ، َأَحبُّ إَِليا ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْن َأُكوَن َقبِْلُت الثااَلَثَة اأْلَيا

 .(3) «ِمْن َأْهِلي َوَمالِي

و ر   ب ِن َعم 
ِ
 , قال:  ويف لفظ لهما: من حديث َعب ِد اهلل

ِ
ُذكَِر َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

                                                           

(, ي ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف سنن النساٍي, يهو يف الصحيح 2434أخـجه النساٍي ) (1)

 (,.1241ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )

 هلل يف يحيح النساٍي.(, ييححه اإلمام األلباين رح ه ا2433أخـجه النساٍي ) (2)

 (.1116(, يمس م )3418أخـجه البخاري ) (3)



  

 

011 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ِض, َص  ُوَها لِيٌف, َفَجَلَس َعَلى اْلَر  َقي ُت َلُه ِوَساَدًة مِن  َأَدم  َحش  , َفَأل  َّ
مِي, َفَدَخَل َعَلي و 

, َقاَل: ُقل ُت: «َأَما َيْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثالََثُة َأيااٍم؟»َوَصاَرِت الِوَساَدُة بَي نِي َوبَي نَُه, َفَقاَل: 

, َقاَل 
ِ
, َقاَل: «َخْمًسا»: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
, «َسْبًعا», ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
, ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

, َقاَل: «تِْسًعا»َقاَل: 
ِ
 «إِْحَدى َعْشَرةَ », ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

ُّ
الَ َصْوَم »: ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َقاَل النَّبِي

الَُم َشْطَر الدا   .(1) «َهرِ، ُصْم َيْوًما، َوَأْفطِْر َيْوًماَفْوَق َصْوِم َداُوَد َعَلْيِه السا

أن يصوم خمسة عشر   لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر ما أذن النبي

 يوًما من كل شهر, صوم يوم, وفطر يوم.

وهذه من السنن التي ينبغي أن يتفطن لها, ويعمل هبا, كما يف حديث عبد اهلل بن 

 إلى ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص, فقد أرشده النبي  عمرو

 السادس: صيام شوال.

, َعن  َأبِيِه, َقاَل:  :ففي سنن أبي داود  ِّ
ُقَرِشي لِم  ال   ب ِن ُمس 

ِ
من طريق ُعَبي ِد اهلل

 
ُّ
ُت َأو  ُسئَِل النَّبِي ِر, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأل  ه  ا، ُصْم َرَمَضاَن »َعن  ِصَياِم الدَّ إِنا أِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ

ْهرَ  َوالاِذي َيِليِه، َوُكلا  َواَفَقُه », َقاَل َأُبو َداُوَد: «َأْربَِعاَء َوَخِميٍس، َفإَِذا َأْنَت َقْد ُصْمَت الدا

، َوَخاَلَفُه َأُبو ُنَعيٍْم، َقاَل ُمْسِلُم ْبُن ُعَبْيِد اهَّللِ   .(2) «َزْيٌد اْلُعْكِليُّ

 وهذا حديث ضعيف يف سنده عبيد اهلل بن مسلم القرشي مجهول.

 , ولكنه مرسل.لصيام يف شوال من حديث أسامة وجاء يف فضل ا

 السابع: صيام الست من شوال.

َن َصاِريِّ : يف صحيح اإلمام مسلم  َثُه, من حديث َأبِي َأيُّوَب اْل  َأنَّ , َأنَُّه َحدَّ

                                                           

 (.1116(, يمس م )1680أخـجه البخاري ) (1)

(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف سنن أبي دايد 148(, يالرتمذي )2432أخـجه أبو دايد ) (2)

(420.) 
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ِ
اٍل، َكاَن َكِصيَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا  .(1) «اِم الدا

 الثامن: صيام شهر اهلل المحرم.

َرَة   , َقاَل: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َياِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َأْفَضُل الصِّ

ْيلِ  اَلِة، َبْعَد اْلَفرِيَضِة، َصاَلُة اللا ُم، َوَأْفَضُل الصا  .(2) «َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهَّللِ اْلُمَحرا

 اسع: صيام يوم السبت: الت

 , َتُقوُل:  من حديث ُأمَّ َسَلَمةَ : د اإلمام أحمد جاء يف مسن
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل

َيَّاِم, َوَيُقوُل:  ا َيُصوُم مَِن اْل  َثَر مِمَّ ََحِد َأك  َم اْل  ب ِت َوَيو  َم السَّ ُهَما َيْوَما ِعيِد »َيُصوُم َيو  إِنا

 .(3) «بُّ َأْن ُأَخالَِفُهمْ اْلُمْشرِكِيَن، َفَأَنا ُأحِ 

 ولكنه حديث ضعيف, فيه محمد بن عمر بن علي ليس بمشهور.

تِِه, : سنن أبي داود  وجاء يف , َعن  ُأخ  ِّ
َلِمي ر  السُّ  ب ِن ُبس 

ِ
َوَقاَل  -من حديث َعب ِد اهلل

اءِ َيِزيُد:  مَّ  -  بنت بسر الصَّ
َّ
ْبِت إاِلا فِي َما اَل َتُصوُموا يَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي ْوَم السا

, َقاَل (2) «اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َوإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمَضْغهُ 

 .«َوَهَذا َحِديٌث َمنُْسوٌخ »َأُبو َداُوَد: 

 .وهذا الحديث ضعيف, بل منكر, وسيأيت بيانه إن شاء اهلل 

 عاشر: صوم يوم االثنين.ال

َن َصاِريِّ ففي مسلم:   , قال: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْل 
ِ
ُسئَِل َعن   َملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1114أخـجه مس م ) (1)

 (.1113أخـجه مس م ) (2)

 (, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل.21110ح د )أخـجه أ (3)

(, يهو يف اإلرياء لإلمام 1121(, يابن ماجه )144(, يالرتمذي )2421أخـجه أبو دايد ) (4)

 (.610األلباين رح ه اهلل )
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نَي ِن؟ َقاَل:  ث 
ِ
ِم اال ِم َيو   .(1) «-َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيِه  -َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعثُْت »َصو 

 .االثنين ويوم الخميس الحادي عشر: صوم يوم

َرَة  :ففي سنن الرتمذي   , من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
ُتْعَرُض »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْثنَْيِن َوالَخِميِس، َفُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَمِلي َوَأَنا َصائِمٌ 
ِ
 . (2) «األَْعَماُل َيْوَم اال

 .«َهَذا الَباِب َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة فِي »وقال رحمه اهلل: 

 الثاين عشر: صيام يوم اْلربعاء.

, َعن  َأبِيهِ : د اإلمام أحمد جاء يف مسن , مِن  ُعَرَفاِء ُقَري ش 
, من حديث َعِريف 

 
ِ
اَل َواأْلَْربَِعاَء َوالْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَعُه مِن  َفل ِق فِي َرُسوِل اهلل َخِميَس َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَشوا

 .(3) «َدَخَل اْلَجناةَ 

 , فيه رواه لم يسم وال تقوم به حجة.ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه حديث ال يثبت عن النبي

 .الثالث عشر: صيام يومين يف اْلسبوع, وثالثة أيام يف اْلسبوع

و, : د اإلمام أحمد كما ثبت ذلك يف مسن ر   ب ِن َعم 
ِ
من طريق ُشَعي ِب ب ِن َعب ِد اهلل

 َعن  َأبِيِه عَ 
ِ
و, َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل ر   ب ِن َعم 

ِ
، "ُصْم َيْوًما َوَلَك َعْشَرٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصب ِد اهلل

ُصْم َثاَلَثًة َولََك  "، ُقْلُت: ِزْدنِي َقاَل: "ُصْم َيْوَمْيِن َوَلَك تِْسَعٌة  "ُقْلُت: ِزْدنِي، َقاَل: 

 .(2) «َثَمانَِيةٌ 

 .الرابع عشر: الحث على صيام اْلشهر الحرم

لِيِل, : سنن أبي داود  لما جاء يف َباِهلِيَِّة, َعن  من طريق َعن  َأبِي السَّ َعن  ُمِجيبََة ال 

َها,   َأبِيَها, َأو  َعمِّ
ِ
, َوَقد  َتَغيََّرت  َحاُلُه ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأَتى َرُسوَل اهلل

َد َسنَة  , ُثمَّ ان َطَلَق َفَأَتاُه َبع 

                                                           

 (.1112أخـجه مس م ) (1)

 (. 16سند )(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال 141أخـجه الرتمذي ) (2)

 (.11114أخـجه أح د ) (3)

 (.1141أخـجه أح د ) (4)
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ِرُفنِي, َقاَل:  َوَهي َئُتُه, َفَقاَل: َيا َرُسوَل  , َأَما َتع 
ِ
, الَِّذي  «َوَمْن َأْنَت؟»اهلل

ُّ
َباِهلِي َقاَل: َأَنا ال 

ِل, َقاَل:  َوَّ , َقاَل: َما َأَكل ُت َطَعاًما «َفَما َغياَرَك، َوَقْد ُكنَْت َحَسَن الَْهْيَئِة؟»ِجئ ُتَك َعاَم اْل 

ُتَك, َفَقاَل َرُسو  إاِلَّ بَِلي ل  ُمن ُذ َفاَرق 
ِ
َسَك, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل ب َت َنف  ُصْم َشْهَر »لَِم َعذَّ

ْبرِ، َوَيْوًما ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  ًة, َقاَل: «الصا نِي َفإِنَّ بِي ُقوَّ نِي, «ُصْم َيْوَمْينِ », َقاَل: ِزد  , َقاَل: ِزد 

نِي, َقاَل: ُصم  مَِن الُحرُ «ُصْم َثاَلَثَة َأياامٍ »َقاَل:  , , َقاَل: ِزد  , ُصم  مَِن الُحُرِم َوات ُرك  ِم َوات ُرك 

َسَلَها"ُصم  مَِن الُحُرِم َوات ُرك   َها ُثمَّ َأر   . (1) «, َوَقاَل: بَِأَصابِِعِه الثَّاَلَثِة َفَضمَّ

 والحديث ضعيف لم يثبت, لجهالة مجيبة الباهلية.

 الخامس عشر: السرد يف الصوم يف أيام, وتركه يف أيام: 

, َسَأَل ,  ن: من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحي
َّ
َلِمي َس  و اْل  ر  َزَة ب َن َعم  َأنَّ َحم 

 
ِ
َفِر؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َم, َأَفَأُصوُم فِي السَّ و  ُرُد الصَّ , إِنِّي َرُجٌل َأس 

ِ
َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 .(2) «ُصْم إِْن ِشْئَت، َوَأْفطِْر إِْن ِشئَْت »

:  َعائَِشةَ  ويف الصحيحين: من حديث : َيُصوُم َحتاى ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

اْسَتْكَمَل ِصيَاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَنُقوَل: الَ ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: الَ َيُصوُم، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ 

 .(3) «انَ َشْهرٍ إاِلا َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه فِي َشْعبَ 

 صيام أيام تسع ذي الحجة. - السادس عشر:

 واختلف أهل العلم يف صيام تسع ذي الحجة إلى أقوال: 

 فذهب جمهور أهل العلم إلى صيامها, واستدلوا على ذلك.

 ,  من حديث اب ِن َعبَّاس  ففي البخاري: 
ِّ
اٍم »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي َما الَعَمُل فِي َأيا

                                                           

 (.416(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد )2428أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.1121(, يمس م )1642أخـجه البخاري ) (2)

 (.1111(, يمس م )1616أخـجه البخاري ) (3)
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َوالَ الِجَهاُد، إاِلا َرُجٌل َخَرَج ُيَخاطُِر »َقاُلوا: َواَل الِجَهاُد؟ َقاَل:  «ِمنَْها فِي َهِذِه؟ َأْفَضَل 

 .(1) «بِنَْفِسِه َوَمالِِه، َفَلْم َيْرِجْع بَِشْيءٍ 

 :األيام املنهي عن صيامها 

 النهي عن صيام يوم الجمعة, إذا كان مفرًدا. -1

َرَة : من حديث َأبِي هُ مففي مسل  , َري 
ِّ
وا َلْيَلَة », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َتْخَتصُّ

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَيااِم، إاِلا أَ  َيالِي، َواَل َتُخصُّ ْن اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللا

 .(2) «َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

َرَة  ففي مسلم: من حديث  , َقاَل: َأبِي ُهَري 
ِ
اَل َيُصْم َأَحُدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(3) «َيْوَم اْلُجُمَعِة، إاِلا َأْن َيُصوَم َقْبَلُه، َأْو َيُصوَم َبْعَدهُ 

ُت َجابَِر ب َن ويف صحيح اإلمام مسلم  , قال: َسَأل  َفر  ِد ب ِن َعبَّاِد ب ِن َجع  : َعن  ُمَحمَّ

 
ِ
َبي ِت: ,  َعب ِد اهلل َعْن ِصَياِم َيْوِم اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَنَهى َرُسوُل اهَّللِ »َوُهَو َيُطوُف بِال 

 .(2) «َنَعْم، َوَربِّ َهَذا اْلَبْيِت »

 النهي عن صيام العيدين, عيد الفطر, و اْلضحى مطلًقا. -2

َرَة  َنَهى َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن َيْوِم ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَري 

 .(2) «اأْلَْضَحى، َوَيْوِم اْلِفْطرِ 

وجاء النهي يف الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب, ومن حديث أبي سعيد 

 . الخدري
                                                           

 (.616أخـجه البخاري ) (1)
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 النهي عن صيام أيام التشريق ورخص لمن لم يجد الهدي. -3

َوَة, ففي البخاري:  , , َوَعن  َس َعن  َعائَِشةَ من طريق ُعر   َعِن اب ِن ُعَمرَ الِم 

  :اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ », َقااَل ْص فِي َأيا  .(1) «َلْم ُيَرخا

 النهي عن صيام, يوم الشك مطلًقا. -2

اِر ب  من طريق ِصَلَة ب ِن ُزَفَر, َقاَل: ُكنَّا ِعن َد :  سنن الرتمذي لما ثبت يف ِن َياِسر  َعمَّ

-  -  ِم, َفَقاَل: إِنِّي َصاِئٌم, َفَقاَل ُض الَقو  ى َبع  , َفَقاَل: ُكُلوا, َفَتنَحَّ
لِيَّة   َمص 

 بَِشاة 
َ
َفُأتِي

اٌر:  يِه النااُس َفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم »َعمَّ
 . «ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َصاَم الَيْوَم الاِذي َيُشكُّ فِ

 . - -, َوَأَنس  َوفِي الَباِب َعن  َأبِي ُهَري َرةَ 
اٍر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح »: ثم قال   . «َحِديُث َعما

" 
ِّ
َحاِب النَّبِي ِل الِعل ِم مِن  َأص  ثَِر َأه  َدُهم  مَِن ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأك  , َوَمن  َبع 

, , َوَمالُِك ب ُن َأَنس  ِريُّ َياُن الثَّو  ,  التَّابِِعيَن, َوبِِه َيُقوُل ُسف 
ُّ
افِِعي  ب ُن الُمَباَرِك, َوالشَّ

ِ
َوَعب ُد اهلل

َثُرُهم  إِن   ِذي ُيَشكُّ فِيِه, َوَرَأى َأك  َم الَّ ُجُل الَيو  َحاُق, َكِرُهوا َأن  َيُصوَم الرَّ َمُد, َوإِس  َوَأح 

ًما َمَكاَنُه  َ َيو 
ِضي ِر َرَمَضاَن َأن  َيق   .(2) "َصاَمُه َفَكاَن مِن  َشه 

 الوصال مطلًقا, و رخص يف الوصال إلى السحر. النهي عن -2

:  لما تقدم ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ  َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

إِنِّي لَْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي َربِّي », َفَقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: «الِوَصاِل َرْحَمًة َلُهمْ 

: «نِ َوَيْسِقي
ِ
 .(3) «َلْم َيْذُكْر ُعْثَماُن َرْحَمًة َلُهمْ », َقاَل َأُبو َعب ِد اهلل

وهو يف   وجاء النهي عن الوصال من حديث ابن عمر وأنس بن مالك

                                                           

 (.1661أخـجه البخاري ) (1)
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 الصحيحين.

 , ويف البخاري: من حديث َأبِي َسِعيد  الخدري 
َّ
الَ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع النَّبِي

َحرِ ُتَواِصُلوا، َفَأيُّ  , َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا «ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْلُيَواِصْل َحتاى السا

 َقاَل: 
ِ
 .(1) «إِنِّي لَْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمْطِعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ »َرُسوَل اهلل

, أو يوم  بعبا -0  دة  لم يأيت هبا الشرع.النهي عن تخصيص شهر 

فربما يكون الصيام جائًزا, لكن تخصيص مالم يأذن اهلل به, مثل يوم الخامس  

عشر من شعبان, أو السابع والعشرين من رجب, أو الثاين عشر من ربيع  اْلولى, أو 

 يعترب من المحدثات.  غير ذلك,

اهلل ومن ذلك ما يصنعه كثير من الناس من تخصيص شهر رجب بالصيام, و

 المستعان.

  :مسألة 

صيامها ومن صامها  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي  .صيام العشر اْلول من ذي الحجه

 مِن هذه "ابِن عباس  استدالال ًبحديث
ِ
الُِح فيها أحبُّ إلى اهلل ما مِن  أيَّام  العَمُل الصَّ

 ."يعني أياَم العشر,  "اْليام

 واهلل الموفق
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ويوم االثنين  ,وعاشوراء ,ةفضل صوم يوم عرف
 والخميس

َن َصاِريِّ  َعن  ) – 081   -َأبِي َقَتاَدَة اْل 
ِ
ِم  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل ِم َيو  ُسئَِل َعن  َصو 

نَةَ »َقاَل:  .َعَرَفةَ  ُر السا ِم َعاُشوَراءَ  ,«الَْماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ  ُيَكفِّ  َقاَل: .َوُسئَِل َعن  ِصَياِم َيو 

نَةَ يُ » ُر السا نَي ِن, َقاَل  «اْلَماِضَيةَ  َكفِّ ث 
ِ
ِم اال ِم َيو   َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعْثُت »: َوُسئَِل َعن  َصو 

يِه، َأْو ُأْنِزَل َعَليا 
لِمٌ  .(1) «فِيهِ  فِ  (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

, لبيان فضيلة صوم يوم عرفة, وصوم يوم عاشوراءالحديث:  ساق المصنف  

 وصوم يوم االثنين.

 بيان ذلك. وقد تقدم

 :حكم من فاته صوم التاسع من حمرم 

 من فاته صوم التاسع من محرم ال يلزمه صوم الحادي عشر.

صام العاشر, ولم  ملسو هيلع هللا ىلص فإن اكتفى بالعاشر من محرم أجزأه وهو السنة؛ ْلن النبي

 ينقل أنه صام الحادي عشر من محرم.

يف عمره, كما يف حديث ابن  إن أطال اهلل  أراد أن يصوم التاسع ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه

 السابق.  عباس

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ » قوله: ُر السا  .«ُيَكفِّ

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/281يف السبل :)  ِفيُر َما َلم  َيَقع كَِل َتك  ُتش  َقد  ُاس 

تَِيِة.  نَِة اْل   َوُهَو َذن ُب السَّ
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. بَِأنَّ اَوُأِجيَب:  َياِن بَِذن ب  ت  ِ َق فِيَها لَِعَدِم اإل  ُمَراَد َأن  ُيَوفِّ  ل 

َياِن بَِما ُيَكفِّ  ِت  َق لإِل  َقَع فِيِه َذن ًبا َوفَّ َماِضَيِة, َأو  َأنَُّه إن  َأو  ِفيًرا لُِمنَاَسَبِة ال  اُه َتك   اهـُرُه. َوَسمَّ

نََة اْلَماِضَيةَ »َوُسئَِل َعْن ِصَياِم َيْوِم َعاُشوَراَء. َقاَل: » قوله: ُر السا  . «ُيَكفِّ

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/281يف السبل :) ,ِم َعاُشوَراَء ُم َيو  ا َصو  َوَأمَّ

ِض َرَمَضاَن ُثمَّ  َجَماِهيِر, َفإِنَُّه َكاَن َواِجًبا َقب َل َفر  ِم ِعن َد ال  ُمَحرَّ ِر ال  َعاِشُر مِن  َشه  َوُهَو ال 

تَ  َدُه ُمس   َحبًّا. َصاَر َبع 

ِم َعاُشوَراَء.  ِم َيو  َم َعَرَفَة َأف َضُل مِن  َصو  َحِديُث َأنَّ َصو   اهـَوَأَفاَد ال 

 كفارة لسنتين: سنة ماضية, وسنة باقية.وذلك أن صوم يوم عرفة: 

 يكفر السنة الماضية فقط.وأما يوم عاشوراء: 

نَي ِن, َقاَل: " قوله: ث 
ِ
ِم اال ِم َيو  يِه، َوبُِعْثُت فِيِه، َأْو ذَ »َوُسئَِل َعن  َصو 

اَك َيْوٌم ُولِْدُت فِ

 ."«ُأْنِزَل َعَليا فِيهِ 

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/281يف السبل :) ِم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعلََّل ِعيََّة َصو  َشر 

نَي ِن؛ بَِأنَُّه ُولَِد فِيِه, َأو  ُبِعَث فِيِه, َأو  ُأن ِزَل َعَلي ِه فِيِه, َوَكَأنَّ  ث 
ِ
ِم اال اِوي.َيو   ُه َشكٌّ مِن  الرَّ

ِفَق َأنَُّه   ُولَِد فِيِه, َوُبِعَث فِيِه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقد  ُاتُّ

َمًة, َوفِيِه:  َدَث اهلُل فِيِه َعَلى َعب ِدِه نِع  ِذي َأح  ِم الَّ َيو  ظِيُم ال  َداَلَلٌة َعَلى َأنَُّه َين َبِغي َتع 

ُب فِيِه.  مِِه َوالتََّقرُّ  بَِصو 

لِيُل َوَقد  َوَرَد فِ  ُه َيْوٌم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َصْوِمِه »ي َحِديِث ُأَماَمَة َتع  ْثنَْيِن َواْلَخِميِس بَِأنا
ِ
َيْوَم اال

ُه ُيِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَمُلُه َوُهَو َصائِمٌ  لِيَلي ِن. «ُتْعَرُض فِيِه اأْلَْعَماُل َوَأنا  َواَل ُمنَاَفاَة بَي َن التَّع 

 ـاه

اطميون, وكان ظهورها يف زمن المعز الفاطمي سنة والواقع أن أول من أحدثها الف

 وما كان هذا سبيله فكيف يكون دينًا, واهلل المستعان. (ـه 322)
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َن َصاِريِّ : ح اإلمام مسلم ثبت يف صحي تنبيه: َقاَل: , حديث َأبِي َقَتاَدَة اْل 

نَي ِن؟ َقاَل:  ث 
ِ
ِم اال ِم َيو  َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيِه  -فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت  َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت »َوُسئَِل َعن  َصو 

-» (1). 

 .ملسو هيلع هللا ىلص احتج هبذا الحديث الصوفية, وأصحاب الموالد, على مشروعية مولد النبي

  والصحيح أنه ال حجة لهم فيه, ال من قريب, وال من بعيد, فإن الذي قال هذا

لم يحتفلوا   لصحابةلم يحتفل بيوم مولده, وكذلك ا ملسو هيلع هللا ىلص القول, وهو رسول اهلل

 , وال بعد موته.ملسو هيلع هللا ىلص مع محبتهم الشديدة له, ال يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصبيوم مولد النبي 

, وال أتباع التابعين, وال أحد من السلف ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا التابعون لم يحتفلوا بمولده

 الصالح رضوان اهلل عليهم.

 وأصحاب الموالد يدورون بين االبتداع, والكفر.

 , وأدعية هلل عن إحداث أذكار, لم يشرعها اهلل  أما من كانت موالدهم عبارة

 .هبا, وتوسالت بدعية, فالمولد يكون حكمه بأنه بدعة يف دين اهلل  لم يأذن اهلل 

, واعتقاد حضوره وغير ذلك, من ملسو هيلع هللا ىلص وأما ما كان فيه دعاء اْلموات, ودعاء النبي

فهذا يعترب شرًكا االعتقادات المخالفة للتوحيد, وما هو معلوم من الدين ضرورة, 

 أكربًا ينقل صاحبه عن ملة اإلسالم, على ما هو مقرر يف موطنه.
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 فضل صيام الست من شوال

َن َصاِريِّ  َوَعن  ) – 081  - -َأبِي َأيُّوَب اْل 
ِ
َمْن َصاَم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْهرِ  الٍ َرَمَضاَن، ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا  لِمٌ  .(1) «َكاَن َكِصَياِم الدا   (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

 ساق المصنف رحمه اهلل الحديث لبيان فضل صيام ست من شوال. 

 وقد اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب صيام الست من شوال, لهذا القول اْلول: 

 م إلى صيامها من ثاين أيام العيد.حتى ذهب بعضه الحديث

والصحيح أنه يصومها من الشهر كله, فإن أراد أن يتعجلها بعد يوم العيد جاز له 

ذلك, وإن أراد أن يفرقها جاز له, وإن أراد أن يصومها يف آخر الشهر كذلك جاز له 

 ذلك, فاْلمر يف ذلك واسع.

لحديث مخرج يف وقد ضعف الحديث مالك فال يستقيم له التضعيف؛ ْلن ا

صحيح مسلم وقد وجدت له طرق تقويه, حيث أعلَّ بضعف سعيد بن سعيد 

 اْلنصاري, وقد تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود والرتمذي.

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/282يف السبل :) :َيَة َمُد َقاَل اب ُن ِدح  إنَُّه َقاَل َأح 

: َسِعيٌد َضِعيُف ال َحدِ  : اَل ب ُن َحن َبل  َقِويِّ َوَقاَل َأُبو َحاتِم  : َلي َس بِال  ّ
يِث, َوَقاَل النََّسائِي

. ان َتَهى.  ِد ب ِن َسِعيد  تَِغاُل بَِحِديِث َسع  ش 
ِ
 َيُجوُز اال

 :
ّ
ب كِي نََدهُ ُثمَّ َقاَل اب ُن السُّ ِع ُطُرقِِه َفَأس  ُّ بَِجم 

َياطِي م   الدِّ
د  َتنَى َشي ُخنَا َأُبو ُمَحمَّ  َوَقد  اع 

اٌظ ثَِقاٌت مِن ُهم   َثُرُهم  ُحفَّ  َوَأك 
ِد ب ِن َسِعيد  ُه َعن  َسع  ِريَن َرُجاًل, َرَوو   َوِعش 

َعة  َعن  بِض 

                                                           

 .(1114)مس م أخـجه ( 1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 , َواُن ب ُن ُسَلي م  يَى, َوَعب ُد َربِِّه, َوَصف  ًدا َعَلى ِرَواَيتِِه َأُخوُه َيح  َياَناِن, َوَتاَبَع َسع  ف  السُّ

 .  َوَغي ُرُهم 

 َوَرَواُه َأي  
ِّ
َبَراُء ب ُن  – ملسو هيلع هللا ىلص -ًضا َعن  النَّبِي , َوال  َباُن, َوَأُبو ُهَري َرَة, َوَجابٌِر, َواب ُن َعبَّاس  َثو 

َباَن:  ُظ َثو  َشُة, َوَلف 
, َوَعائِ اٍم َبْعَد »َعاِزب  َمْن َصاَم َرَمَضاَن َفَشْهُرُه بَِعَشَرٍة َوَمْن َصاَم ِستاَة َأيا

نَةِ اْلِفْطرِ َفَذلَِك ِصَياُم ال .  «سا
ُّ
َمُد َوالنََّسائِي  اهـَرَواُه َأح 

إلى عدم مشروعية صيام الست من شوال,  ذهب اإلمام مالك القول الثاين: 

 خالف عمل أهل المدينة.بمستداًل 

: (: 1/282يف السبل ) قال اإلمام الصنعاين  َبرِّ َسَن َما َقاَلُه اب ُن َعب ِد ال  إنَُّه َوَما َأح 

. َلم  َيب ُلغ   لِم  نِي َحِديُث ُمس  َحِديُث, َيع   اهـَمالًِكا َهَذا ال 

 وليس بعمل غيره, وال سيما إذا كان العمل ملسو هيلع هللا ىلص والعربة بما ثبت عن النبي ,

 .ملسو هيلع هللا ىلص مخالًفا لما ثبت عن النبي

 هو استحباب صيام الست من شوال؛ وذلك لثبوت الحديث عن النبي :فالراجح
 .ملسو هيلع هللا ىلص

  قال اإلمام النووي َلُه (: 8/20) يف شرح مسلم َمْن َصاَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو 

ْهرِ  اٍل َكاَن َكِصَياِم الدا َهِب «َرَمَضاَن ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا , فِيِه َداَلَلٌة َصِريَحٌة لَِمذ 

تَِّة.  ِم َهِذِه السِّ َباِب َصو  تِح  َمَد َوَداُوَد َوُمَوافِِقيِهم  فِي اس  ِّ َوَأح 
افِِعي  الشَّ

َرُه َذلَِك. َوَأُبو َحنِيَفَة:  َوَقاَل َمالٌِك   ُيك 

ُمَوطَّأِ:  َرُه لَِئالَّ ُيَظنَّ َقاَل َمالٌِك فِي ال  ِعل ِم َيُصوُمَها, َقاُلوا: َفُيك  ِل ال  َما َرَأي ُت َأَحًدا مِن  َأه 

 ُوُجوُبُه. 

ِريُح َوإِ  ِحيُح الصَّ َحِديُث الصَّ  َوُمَوافِِقيِه َهَذا ال 
ِّ
افِِعي نَُّة اَل ُتت َرُك َوَدلِيُل الشَّ َذا َثَبَتِت السُّ

, َأو  ُكلِِّهم  َلَها.  َثِرِهم  ِض النَّاِس, َأو  َأك  ِك َبع   لَِتر 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 : ُلُهم  ِم َوَقو  و  ِم َعَرَفَة َوَعاُشوَراَء َوَغي ِرِهَما مَِن الصَّ َقد  ُيَظنُّ ُوُجوُبَها؛ ُين َتَقُض بَِصو 

َمن ُدوِب.   ال 

َحاُبنَا:  َ َقاَل َأص  َقَها, َأو  َواْل  ِر, َفإِن  َفرَّ ِفط  ِم ال  تَُّة ُمَتَوالَِيًة َعِقَب َيو  ف َضُل َأن  ُتَصاَم السِّ

َبَعهُ  ُدُق َأنَُّه َأت  َنَُّه َيص 
ِ
ُمَتاَبَعِة؛ ْل ال  إَِلى َأَواِخِرِه َحَصَلت  َفِضيَلُة ال  َرَها َعن  َأَوائِِل َشوَّ ِستًّا  َأخَّ

 . ال   مِن  َشوَّ

عُ  َثالَِها, َفَرَمَضاُن َقاَل ال  ِر َأم  َنَّ ال َحَسنََة بَِعش 
ِ
ِر؛ ْل ه  َلَماُء: َوإِنََّما َكاَن َذلَِك َكِصَياِم الدَّ

َري ِن.  تَُّة بَِشه  , َوالسِّ ُهر    اهـبَِعَشَرِة َأش 

  :حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان 

رمضان إن كان عليه لمن أراد أن يصوم الست من شوال, أن يبدأ بقضاء  تنبيه:

 قضاء, فإن القضاء فرض, وصيام الست سنة.

ثم إن بعض أهل العلم يذكر أن من صام الست من شوال وعليه أيام من رمضان 

 أنه ال يدخل يف فضل من صام مرضان وأتبعه بصيام الست من شوال, لقول النبي
الٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْهرِ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا , وهذا لم يصم «َكاَن َكِصَياِم الدا

 .هلل أعلماو, الفضليف رمضان, ومع ذلك من صام صح تطوعه, وهل يدخل 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 فضيلة صيام يوم في سبيل هللا

ِريِّ  َوَعن  ) – 082 ُخد   ال 
  -  -َأبِي َسِعيد 

ِ
َما ِمْن َعْبٍد »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 إاِلا َباَعَد اهَّللُ بَِذلَِك اْلَيْوِم َعْن َوْجِهِه النااَر َسْبِعيَن َخرِيًفاَيُصوُم 
 .(1) «َيْوًما فِي َسبِيِل اهَّللِ

ظُ  لِم   ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َواللَّف   (.لُِمس 

 الشرح: 

 لبيان فضيلة التطوع بالصيام يف الجهاد.الحديث:  ساق المصنف  

 تلف العلماء يف معناه إلى قولين:اخ: «يف سبيل اهَّلل» قوله:

حال ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد من الحديث الصيام يف القول اْلول: 

 الجهاد يف سبيل اهلل. 

 فيجمع بين فضيلتين: فضيلة الجهاد يف سبيل اهلل, وفضيلة الصوم.

ذهب كثير من أهل العلم إلى االحتجاج بعمومه مطلًقا, فكل صيام القول الثاين: 

 يتطوع به هلل رب العالمين به, فهو يف سبيل اهلل.

  قال الحافظ ابن حجر ( 0/28يف الفتح :) :ُلُه ِم فِي "َقو  و  ِل الصَّ َباُب َفض 

 
ِ
 ."َسبِيِل اهلل

 : ِزيِّ َجو  ِجَهاُد. َقاَل بن ال  ُمَراُد بِِه ال   َفال 
ِ
ُر َسبِيِل اهلل  إَِذا ُأط لَِق ذِك 

 
ُّ
ُطبِي ُقر  .: َوَقاَل ال 

ِ
َه اهلل ُمَراُد َمن  َصاَم َقاِصًدا َوج  , َفال 

ِ
 َطاَعُة اهلل

ِ
 َسبِيُل اهلل

َتَمُل َأن  َيُكوَن َما ُهَو َأَعمُّ مِن  َذلَِك. ُقل ُت:   َوُيح 

 :
ِّ
لِي ه  ِد َأبِي الطَّاِهِر الذُّ

ُتُه فِي َفَوائِ عَ ُثمَّ َوَجد   ب ِن َعب ِد ال 
ِ
 مِن  َطِريِق َعب ِد اهلل

ِّ
ي ثِي ِزيِز اللَّ

ِظ:  َرَة بَِلف  , َعن  َأبِي ُهَري  ُبِريِّ َمق  َما ِمْن ُمَرابٍِط ُيَرابُِط فِي َسبِيِل اهَّللِ َفَيُصوُم َيْوًما فِي »َعِن ال 

                                                           

 .(1113)يمس م  (,2840)أخـجه البخاري  (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 , الَحِديث. «َسبِيِل اهَّللِ 

ِعيِد:  ِجَهاِد, َوَقاَل بن َدقِيِق ال  َماُلُه فِي ال  تِع  َثُر اس  َك  ُف اْل  ُعر  َفإِن  ُحِمَل َعَلي ِه َكاَنِت ال 

ِعَباَدَتي ِن.  تَِماِع ال  ج 
ِ
َفِضيَلُة ال  ال 

ُل َأق َرُب. َقاَل:  َوَّ , َواْل   َطاَعُتُه َكي َف َكاَنت 
ِ
َتَمُل َأن  ُيَراَد بَِسبِيِل اهلل  َوُيح 

ائِمَ  َنَّ الصَّ
ِ
َلى ْل ِجَهاِد َأو  َر فِي ال  ِفط  َقاِء َكَما  َواَل ُيَعاِرُض َذلَِك َأنَّ ال  ُعُف َعِن اللِّ َيض 

ُموٌل َعَلى  ُكوَر َمح  َمذ  َل ال  َفض  َنَّ ال 
ِ
ِم ْل و  َو َعَلى الصَّ َغز  َتاَر ال  ِريُرُه فِي َباِب َمِن اخ  َم َتق  َتَقدَّ

بِيَّةِ  ُُموِر النِّس  َتاَد بِِه َفَصاَر َذلَِك مَِن اْل  ًفا, َواَل ِسيََّما َمِن اع  َش َضع   . َمن  َلم  َيخ 

َفِضيَلتَي ِن  َمَع َبي َن ال  ِه َأف َضُل؛ لَِيج  ُم فِي َحقِّ و  ِجَهاِد َفالصَّ ُم َعِن ال  و  ُه الصَّ ِعف  َفَمن  َلم  ُيض 

َفِر.  ِم فِي السَّ و  َكاَلِم َعَلى الصَّ َياِم فِي ال  َم َمِزيٌد لَِذلَِك فِي كِتَاِب الصِّ  اهـَوَقد  َتَقدَّ

السالمة من النار, ومن غضب الجبار, فينبغي لإلنسان  أن الصيام من أسباب َوفِيِه:

 بذلك, فعل. إذا استطاع أن يتقرب إلى اهلل 

َدَة, : د اإلمام أحمد وقد ثبت يف مسن  ب ُن ُبَري 
ِ
عبد  –َعن  َأبِيِه من حديث َعب ُد اهلل

ِقَيامَ  -اهلل بن بريدة َم ال  آَن َيل َقى َصاِحَبُه َيو  ُقر  ُجِل َقاَل: َوإِنَّ ال  ِة ِحيَن َين َشقُّ َعن ُه َقب ُرُه َكالرَّ

ِذي  آُن الَّ ُقر  ِرُفَك َفيَُقوُل: َأَنا َصاِحُبَك ال  ِرُفنِي؟ َفَيُقوُل: َما َأع  اِحِب. َفَيُقوُل َلُه: َهل  َتع  الشَّ

ُت َلي َلَك, َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجر  مِن  َوَراِء تِجَ  َهر  َهَواِجِر َوَأس  َمأ ُتَك فِي ال  َم مِن  َأظ  َيو  اَرتِِه, َوإِنََّك ال 

َوَقاِر,  َد بِِشَمالِِه, َوُيوَضُع َعَلى َرأ ِسِه َتاُج ال  ُخل  ُمل َك بَِيِمينِِه, َوال  َطى ال   َفُيع 
َوَراِء ُكلِّ تَِجاَرة 

ن َيا َفَيُقواَلِن: بَِم ُكِس  ُل الدُّ ُم َلُهَما َأه  َتي ِن اَل ُيَقوَّ َسى َوالَِداُه ُحلَّ ِذ َوُيك  ينَا َهَذا؟ َفُيَقاُل: بَِأخ 

َجنَِّة َوُغَرفَِها, َفُهَو فِي ُصُعود  َما َدامَ  َعد  فِي َدَرِج ال  َرأ  َواص  آَن. ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اق  ُقر   َوَلِدُكَما ال 

تِياًل  ا َكاَن, َأو  َتر  َرُأ, َهذًّ  .(1)« َيق 

 المستعان.أي بالصيام, واهلل  «أظمأتك يف الهواجر»والشاهد قوله: 

                                                           

 (.22610أخـجه أح د ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 وصوم أكثر شعبان ,فضل سرد الصيام 

:   َعائَِشةَ  َوَعن  ) – 083 َيُصوُم َحتاى َنُقوَل اَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلت 

اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهرٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل اَل َيُصوُم، َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ 

ُظ  َعَلي ِه, ُمتََّفٌق  .(1) « َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه فِي َشْهرٍ َأْكَثَر ِمنُْه ِصَياًما فِي َشْعَبانَ َقطُّ إاِلا  ف  َواللَّ

لِم    (.لُِمس 

 الشرح: 

 لبيان جواز سرد الصوم.الحديث:  ساق المصنف  

د ذلك إن له أن يفطر, وثم بع فيجوز لإلنسان أن يسرد أياًما, ثم يفطر ما شاء اهلل 

 بدى له أن يصوم صام كذلك, وهكذا.

يصوم شعبان كله  ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة الصوم يف شهر شعبان, فقد كان النبي ويف الحديث: 

 . إال قلياًل منه, كما قالت عائشة
 أنه ال يخصص صيام شهر  كامل  إال رمضان.وفيه: 

أحب إال ما كان من شهر شعبان, فالمسألة فيه واسعة, وإن صامه إال قليل فهو 

 إلينا, واهلل أعلم.

 وهكذا شهر اهلل المحرم, فيشرع صومه, واْلفضل أن يصام إال قليل منه.

َرَة  َفُعهُ , ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَري  , َقاَل: ُسئَِل: َأيُّ -ملسو هيلع هللا ىلص أي إلى النبي -َير 

َد َش  َياِم َأف َضُل َبع  ُتوَبِة؟ َوَأيُّ الصِّ َمك  َد ال  اَلِة َأف َضُل َبع  ِر َرَمَضاَن؟ َفَقاَل: الصَّ َأْفَضُل »ه 

َياِم بَْعَد َشْهرِ  ْيِل، َوَأْفَضُل الصِّ اَلُة فِي َجْوِف اللا  اْلَمْكتُوَبِة، الصا
اَلةِ اَلِة، َبْعَد الصا الصا

                                                           

 .(1111)يمس م  (,1616)أخـجه البخاري  (1)
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مِ   .(1) «َرَمَضاَن، ِصَياُم َشْهرِ اهَّللِ اْلُمَحرا

َل اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل اَل َيُصوُم َحتاى َنُقو - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ إاِلا َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َيُصوُم، َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ 

 .«َشْهرٍ َأْكَثَر ِمنُْه ِصَياًما فِي َشْعبَانَ 

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/283يف السبل :)َمُه فيه: و  -َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َصو 

ر  َوَأنَُّه َكاَن  - ملسو هيلع هللا ىلص ر  ُدوَن َشه  ا بَِشه  َتصًّ ُرُد ال - ملسو هيلع هللا ىلص -َلم  َيُكن  ُمخ  ُرُد َيس  َياًنا َوَيس  َياَم َأح  صِّ

َغالِ  َش  ِدِه َعن  اْل  َحاُل مِن  َتَجرُّ َتِضيِه ال  َعُل َما َيق  ُه َكاَن َيف  َياًنا, َوَلَعلَّ َر َأح  ِفط  َم,  ال  و  َفُيَتابُِع الصَّ

ف َطاَر.  ِ ِس َذلَِك َفُيَتابُِع اإل   َومِن  َعك 

َثَر مِن  َغي ِرِه.  ِم َأك  و  بَاَن بِالصَّ  اهـَوَدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُخصُّ َشع 

 

           

   

   

                                                           

 (.1113أخـجه مس م ) (1)
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 فضل صيام أيام البيض 

ْهرِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -هَّللِ َأَمَرَنا َرُسوُل ا»َقاَل:  -  -َأبِي َذرٍّ  َوَعن  ) – 082 َأْن َنُصوَم ِمَن الشا

,  .(1) «َثاَلَثَة َأيااٍم: َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرَة  مِِذيُّ , َوالتِّر  ُّ
َرَواُه النََّسائِي

َحُه اب ُن ِحبَّانَ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية صيام أيام البيض. 

ميت هبذا االسم؛ ْلن القمر يكون مكتمل البياض, وهي ليالي اإلبدار, ويكون وس

 تمامه يف ليلة الرابعة عشر, وربما كان يف ليلة الخامسة عشر من كل شهر.

 واختلف أهل العلم يف حكم صيامها إلى قولين: 

استدل جمهور العلماء على استحباب صيام هذه اْليام هبذا القول اْلول: 

 الحديث.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تعين هذه اْليام الثالثة بل يصوم لقول الثاين: ا

 من أي الشهر.

ُة, َأنََّها َسَأَلت  ففي مسلم:  َعَدِويَّ   - َعائَِشةَ  -من طريق ُمَعاَذُة ال 
ِّ
َج النَّبِي : ملسو هيلع هللا ىلصَزو 

: قَ  «َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيااٍم؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » ِمْن », َفُقل ُت َلَها: «َنَعمْ »اَلت 

                                                           

 (21431)يأح د (, 3148 ,3141)يابن حبان  (,111)يالرتمذي  (,2422)أخـجه النساٍي  (1)

من طـيق يحيى بن بسام, عن موسى بن ط ح , عن  (,8444), يالبيهقي يف الكربى (21131)

يله  ,: ب غني أنه ال بأس به. يقال اآلجـي: يكأنه لم يـضهييحيى بن سام قال أبو دايدأبي ذر, 

(, يشيخنا 1111يحسنه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الصحيح  ) .طـق يشواهد ذكـها ال حقق

 (.144الحجوري يف تحقيقه ل صغـى تحا حديث )
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ْهرِ َكاَن َيُصوُم؟ :  «َأيِّ َأيااِم الشا ْهرِ َيُصومُ »َقاَلت   .(1) «َلْم َيُكْن ُيَبالِي ِمْن َأيِّ َأيااِم الشا

  قال اإلمام الصنعاين ( 282-1/282يف السبل :) َواَل ُمَعاَرَضَة َبي َن َهِذِه

ََحاِديِث َفإِنَّهَ  َلَع اْل  َواةِ َحَكى َما اطَّ ِم ُكلِّ َما َوَرَد, َوُكلٌّ مِن  الرُّ بِيَِّة َصو  ٌة َعَلى َند  َها َدالَّ ا ُكلَّ

َلى َوَأف َضُل.  ى بِِه َأو   َعَلي ِه, إالَّ َأنَّ َما َأَمَر بِِه َوَحثَّ َعَلي ِه َوَوصَّ

ُلُه  ا فِع  ِرُض َلُه َما  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأمَّ ُه َكاَن َيع  ِغُلُه َعن  ُمَراَعاةِ َذلَِك, َوَقد  َعيََّن َفَلَعلَّ ُيش 

ُمَها مِن  ُكلِّ َش  تِي ُين َدُب َصو  َيَّاِم الَّ يِيِن الثَّاَلَثِة اْل  ُعَلَماِء فِي َتع  بِيِض, َولِل  اِرُع َأيَّاَم ال  ر  الشَّ ه 

ِح.  ر  ُدَها فِي الشَّ َرٌة َسر  َواٌل َعش   اهـَأق 

  وقال اإلمام الشوكاين  َدلِيٌل َعَلى  فيه:(: 311-2/311النيل )يف

تَِّفاُق َبي َن 
ِ
ُمَعيَّنَُة فِي ال َحِديِث, َوَقد  َوَقَع اال َ الثَّاَلَثُة ال 

بِيِض َوِهي ِم َأيَّاِم ال  َباِب َصو  تِح  اس 

ه   ُكوَرُة فِي َوَسِط الشَّ َمذ  َتَحبُّ َأن  َتُكوَن الثَّاَلُث ال  ُعَلَماِء َعَلى َأنَُّه ُيس  ِر َكَما َحَكاُه ال 

 .  النََّوِويُّ

يِينَِها:  َتَلُفوا فِي َتع   َواخ 

ُهوُر  ُجم   إَلى َأنََّها َثالَِث َعَشَر َوَرابَِع َعَشَر, َوَخامَِس َعَشَر. َفَذَهَب ال 

ابَِع َعَشَر. َوقِيَل:   الثَّانِي َعَشَر َوالثَّالَِث َعَشَر َوالرَّ
َ
 ِهي

َمذ   َواِرَدِة فِي معناُه َيُردُّ َوَحِديُث َأبِي َذرٍّ ال  ََحاِديِث ال  َناُه مِن  اْل  َباِب َوَما َذَكر  ُكوُر فِي ال 

  ـاهَذلَِك. 

  اختلف قول  أنه كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر فقد ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما جاء عن النبي

 .ورجح الشوكاين أهنا غيرهام هل هي البيض أم غيرها, لأهل الع

  َتَحبَِّة  ر:حيث قال يف نيل اْلوطا ُمس  َيَّاِم ال  يِيِن َهِذِه الثَّاَلَثِة اْل  َتَلُفوا فِي َتع  اخ 

 : ر   مِن  ُكلِّ َشه 

                                                           

 (.1110أخـجه مس م ) (1)
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َحاَبِة  , َوَغي ُرُهم  مِن  الصَّ , َوَأُبو َذرٍّ
ُعود  َخطَّاِب, َواب ُن َمس  َرَها ُعَمُر ب ُن ال  , - -َفَفسَّ

ا َحاُب الشَّ بِيِض. َوَجَماَعٌة مِن  التَّابِِعيَن َوَأص  اِم ال  ِّ بَِأيَّ
 فِِعي

ُم:  ُمَتَقدِّ ُل َعائَِشَة ال  َكُل َعَلى َهَذا َقو  ْهرِ َصامَ »َوُيش   . «اَل ُيَبالِي ِمْن َأيِّ الشا

 
َّ
َغُلُه َعن  ُمَراَعاِة َذلَِك.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوُأِجيَب َعن  َذلَِك بَِأنَّ النَّبِي ِرُض َلُه َما َيش  ُه َكاَن َيع   َلَعلَّ

َجَوازِ  َأو  َكانَ  َعُل َذلَِك لَِبَياِن ال  بََر  ’َيف  ِذي َأَمَر بِِه َقد  َأخ  ِه َأف َضُل, َوَالَّ َوُكلُّ َذلَِك فِي َحقِّ

ا َيَّ ُمَقيََّدِة بِاْل  َلُق الثَّاَلِث َعَلى الثَّاَلِث ال  َمُل ُمط  اُهم  بِِه َوَعيَّنَُه َلُه, َفُيح  َتُه َوَوصَّ ِم بِِه ُأمَّ

ُمَعيَّنَةِ   .ال 

 َوآَخُروَن: 
ّ
َتاَر النََّخِعي ِر. َواخ  ه   َأنََّها آِخُر الشَّ

ِريُّ َوَجَماَعٌة:  َبص  َحَسُن ال  َتاَر ال  لِِه. َواخ   َأنََّها مِن  َأوَّ

َتاَرت  َعائَِشُة َوآَخُروَن:  , ُثمَّ َواخ  ر  ِة َشه  نَي ِن مِن  ِعدَّ ث 
ِ
ََحِد َواال ب ِت َواْل  ِصَياَم السَّ

َباِب َعن َها.  الثُّاَلَثاءِ  ُكوِر فِي ال  َمذ  َدُه, لِل َحِديِث ال  ِذي َبع  ِر الَّ ه  َخِميِس مِن  الشَّ بَِعاِء َوال  َر   َواْل 

 :
ُّ
َبي َهِقي َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيااٍم اَل ُيَبالِي ِمْن َأيِّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النابِيُّ »َوَقاَل ال 

ْهرِ َصامَ   َحِديِث َعائَِشَة.  َكَما فِي «الشا

. َقاَل:  ًعا َذَكَرُه, َوَعائَِشُة َرَأت  َجِميَع َذلَِك َفَأط َلَقت   َفُكلُّ َمن  َرآُه َفَعَل َنو 

 :
ُّ
وَيانِي بِيِض َكاَن َوَقاَل الرُّ , َفإِن  اتََّفَقت  َأيَّاُم ال  َتَحبٌّ ر  ُمس  ِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّام  مِن  ُكلِّ َشه 

.  َأَحبَّ

 َرَفَعُه اب ُن ُعَمَر: وَ 
َدُه  "فِي َحِديث  ِر َوَخِميَساِن َبع  ه  نَي ِن فِي الشَّ ُل اث  َوُرِوَي َعن   "َأوَّ

يِيُن الثَّاَلِث.  َرُه َتع   َأنَُّه ُيك 
 َمالِك 

َفت ِح:  َباَب ِصَياِم َأيَّاَقاَل فِي ال  تِح  ُعَلَماِء: إنَّ اس   مِن  ال 
بِيِض, َوفِي َكاَلِم َغي ِر َواِحد  ِم ال 

 . ر  َباِب ِصيَاِم َثاَلَثِة َأيَّاِم مِن  ُكلِّ َشه  تِح   .ان َتَهىَغي ُر اس 

ٌر.  ُمَقيَِّد َهُهنَا ُمتََعذِّ َلِق َعَلى ال  ُمط  َل ال  َنَّ َحم 
ِ
؛ ْل  َوَهَذا ُهَو ال َحقُّ
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, وَ  ر  نَي ِن مِن  َشه  ث 
ِ
ََحِد َواال ب ِت َواْل  َباُب السَّ تِح  بَِعاِء َوَكَذلَِك اس  َر  الثُّاَلَثاِء َواْل 

. ر  َباِب َثاَلَثِة َأيَّام  مِن  ُكلِّ َشه  تِح  ر  َغي ُر اس  َخِميِس مِن  َشه   َوال 

َفت ِح:  َحافُِظ فِي ال  , َوَقد  َوَقد  َحَكى ال  َوال  َلَقِة َعَشَرَة َأق  ُمط  َيَّاِم ال  يِيِن الثَّاَلَثِة اْل  فِي َتع 

َثَرَها,  َنا َأك  ائُِم ُمَخيًَّرا, َوفِي َأيِّ َوق ت  َذَكر  َحقُّ َأنََّها َتب َقى َعَلى إط اَلقَِها َفَيُكوُن الصَّ َوال 

بِيِض.  َعُلَها فِي َأيَّاِم ال  ُروَع؛ َلكِن  اَل َيف  َمش   َصاَمَها َفَقد  َفَعَل ال 

َباِب:  َحاِصُل مِن  َأَحاِديِث ال  َعِة َأيَّ َفال  َباُب ِصَياِم تِس  تِح  : اس  ر   ام  مِن  ُكلِّ َشه 

بَِعاءُ  َر  , َوالثُّاَلَثاُء َواْل  ر  نَي ِن فِي َشه  ث 
ِ
ََحُد َواال ب ُت َواْل  بِيِض, َوالسَّ َلَقٌة, َوَأيَّاُم ال   َثاَلَثٌة ُمط 

 . ر  َخِميُس فِي َشه   اهـَوال 

 

           

   

   



  

 

081 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 تطوع المرأة بإذن زوجها

َرَة  َوَعن  ) – 082  - -َأبِي ُهَري 
ِ
اَل َيِحلُّ لِْلَمْرَأِة َأْن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُبَخاِريِّ  .(1) «َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلا بِإِْذنِهِ  ُظ لِل    .ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َواللَّف 

 (.(2) «َغْيَر َرَمَضانَ »َوَزاَد َأُبو َداُوَد: 

 الشرح: 

 تطوع المرأة ال يجوز إال بإذن زوجها. ساق المصنف الحديث لبيان أن 

 ال يجوز. :أي «اَل َيِحلُّ » قوله:

 المتزوجة. :أي «لِْلَمْرَأةِ » قوله:

خرج به الغائب؛ ْلن المنع من صيامها حتى ال : «َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد » قوله:

 يحتاج الزوج إلى زوجته فيجدها مشغولة.

ا يف سفر, أو غيره, أن لزوجته أن تتطوع بما تشاء أن من كان غائبً ومفهوم الحديث: 

 من اْليام بغير إذنه.

 رضاه بذلك. :أي «إاِلا بِإِْذنِهِ » قوله:

يف  ملسو هيلع هللا ىلص فإن لم يأذن وصامت فصومها يصح, ولكنها تأثم؛ ْلنه خالفت أمر النبي

 ذلك.

  قال اإلمام الشوكاين ( 0/222يف النيل :)  َحِديُث َيُدلُّ َعَلى َتح ِريِم َوال 

                                                           

 .(1021)يمس م  (,1161)أخـجه البخاري  (1)

 (,1111)يالدارمي  (,182). ييف ذكـ رمضان, أخـجه الرتمذي (2418)أخـجه أبو دايد  (2)

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد يسندها يحيح,   (,1343)يأح د 

(2121)  . 
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ُهوِر.  ُجم  ُل ال  َحاِضِر َوُهَو َقو  ِجَها ال  ِن َزو  َأِة بُِدوِن إذ  َمر  ِع َعَلى ال  ِم التََّطوُّ  َصو 

 :
ِّ
افِِعي َحاِب الشَّ ُض َأص  َرُه. َوَقاَل َبع   ُيك 

 : نِِه َصحَّ َوَأثِمَ َقاَل النََّوِويُّ ُل, َقاَل: َفَلو  َصاَمت  بَِغي ِر إذ  َوَّ ِحيُح اْل  تاَِلِف َوالصَّ خ 
ِ
ت  ال

 .
ِ
َقُبوِل إَلى اهلل ُر ال  ِجَهِة, َوَأم   ال 

َخَبِر اَل َقاَل النََّوِويُّ َأي ًضا:  ِظ ال  ِي, َوُوُروُدُه بَِلف  ِظ النَّه  َخَبِر بَِلف  ِريَم ُثُبوُت ال  ُد التَّح  َوُيَؤكِّ

َنَُّه َيُدلُّ َعَلى َتَأكُّ 
ِ
نَُع َذلَِك, َبل  ُهَو َأب َلُغ؛ ْل ِريِم. َيم  ِر فِيِه, َفيَُكوُن َداالًّ َعَلى التَّح  َم   ِد اْل 

ُه َواِجٌب َقاَل:  , َوَحقُّ َتاِع بَِها فِي ُكلِّ َوق ت  تِم  س 
ِ
ِج َحقَّ اال و  ِريِم َأنَّ لِلزَّ َوَسَبُب َهَذا التَّح 

َتا تِم  س 
ِ
ِع, َوإَِذا َأَراَد اال ُتُه بِالتََّطوُّ ِر, َفاَل ُتَفوِّ َفو  ُمَها.َعَلى ال  ُسُد َصو   َع بَِها َجاَز َوَيف 

ًبا, َفَلو  َصاَمت  َوَقِدمَ 
ُج َغائِ و  ُع إَذا َكاَن الزَّ اِهِد َأنَُّه َيُجوُز َلَها التََّطوُّ يِيِد بِالشَّ  َوَظاِهُر التَّق 

, َوفِ  مَِها َذلَِك مِن  َغي ِر َكَراَهة  َساُد َصو  يَل: َفَلُه إف 
َياِم, قِ نَاِء الصِّ َغي َبِة َأن  فِي َأث  نَى ال  ي َمع 

ِجَماَع.  َتطِيُع ال   َيُكوَن َمِريًضا بَِحي ُث اَل َيس 

ُكوَر َعَلى التَّن ِزيِه َفَقاَل:  َمذ  َ ال 
ي ُمَهلَُّب النَّه  ُمَعاَشَرِة, َوَلَها َأن  َوَحَمَل ال  ِن ال  ُهَو مِن  ُحس 

نِِه َما اَل  ِض بَِغي ِر إذ 
َفائِ َعَل مِن  َغي ِر ال  , إَذا َتف 

ِ
ُه, َوَلي َس َلُه َأن  ُيب طَِل َشي ًئا مِن  َطاَعِة اهلل  َيُضرُّ

نِِه.   َدَخَلت  فِيِه بَِغي ِر إذ 

َحافُِظ:  َحِديِث. َقاَل ال   اهـَوُهَو ِخاَلُف َظاِهِر ال 

مع محبته للصيام, لم يأذن  وجوب طاعة الزوج من زوجته, إذ أن اهلل  وفيه:

  وزوجها شاهد حتى يأذن لها.للمرأة بالصوم تنفاًل 

قضاء رمضان إلى شعبان أهنا   ومن اْلوجه التي ذكرها العلماء يف تأخير عائشة

 فيها حاجة, فيجدها مشغولة بالصيام. ملسو هيلع هللا ىلص كانت تخشى أن يكون للنبي

ْوُم ِمْن », َتُقوُل:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ  َكاَن َيُكوُن َعَليا الصا
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 (1)«َما َأْسَتطِيُع َأْن َأْقِضَي إاِلا فِي َشْعَبانَ َرَمَضاَن، فَ 
ِّ
ِّ َأو  بِالنَّبِي

ُل مَِن النَّبِي غ  َيى: الشُّ , َقاَل َيح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/111يف الفتح :) ِف ا َيُدلُّ َعَلى َضع  َومِمَّ

َياَدِة َأنَُّه  ِدُل, َوَكا ملسو هيلع هللا ىلصالزِّ ِه َفَيع 
ِسُم لِنَِسائِ َبتَِها, َفُيَقبُِّل َكاَن َيق  َأِة فِي َغي ِر َنو  َمر  ُنو مَِن ال  َن َيد 

.  َوَيل ِمُس مِن  َغي ِر ِجَماع 

َم, اللَُّهمَّ إاِلَّ َأن  ُيَقاَل إِنََّها َكاَنت  اَل  و  نَُع الصَّ  مِن  َذلَِك َما َيم 
ء 
 
لَِها بَِشي َفَلي َس فِي ُشغ 

نِِه, َوَلم  َيُكن   َوق ُت َأِذَن َلَها,  َتُصوُم إاِلَّ بِإِذ  تَِياِجِه إَِلي َها, َفإَِذا َضاَق ال  تَِماِل اح  ح 
ِ
َيأ َذُن ال

, َفلَِذلَِك َكاَنت  اَل َيَتَهيَُّأ َلَها  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ُهَو  َد َأب َواب  َباَن َكَما َسَيأ تِي َبع  َم فِي َشع  و  ثُِر الصَّ ُيك 

َباَن.  َقَضاُء إاِلَّ فِي َشع   اهـال 

ال يلزم إذن الزوج يف صيام رمضان؛ ْلن  :أي «َغْيَر َرَمَضانَ »َد َأُبو َداُوَد: َوَزا قوله:

 صيام رمضان فرض وحتم على جميع المكلفين من الرجال والنساء.

بل إن الزوج إذا فطر زوجته يف رمضان بغير عذر شرعي فهو آثم, لمنعها من 

 .شعيرة من شعائر اهلل 

 ان؟مسألة هل يشمل النهي قضاء رمض 

نعم, يشمل النهي أيام القضاء لرمضان؛ ْلهنا واسعة, وتستطيع المرأة أن تقضي 

 يف أيام كثيرة طوال السنة.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه  , وهكذا سائرملسو هيلع هللا ىلصتفعل مع النبي   كما كانت عائشة

فيجب عليها أن تفطر طاعة لزوجها, ولكن ما لم يضق عليها وقت القضاء؛ فإن 

القضاء دون إذن زوجها, وال يجوز لزوجها أن  ضاق عليها وقت القضاء وجب عليها

 يمنعها من قضاء رمضان إذا ضاق عليها الوقت يف القضاء.

                                                           

 (.1141س م )(, يم1610أخـجه البخاري ) (1)



  

 

087 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 وذهب بعض أهل العلم إلى قياس القضاء على صيام رمضان. 

 َدلِيٌل  فيه:(: 1/282السبل ) ومنهم اإلمام الصنعاين رحمه اهلل حيث قال يف

و   َوَفاَء بَِحقِّ الزَّ ا َرَمَضاُن َفإِنَُّه َيِجُب َعَلي ِه َوإِن  َكِرَه َعَلى َأنَّ ال  ِم, َوَأمَّ و  ِع بِالصَّ ِج مِن  التََّطوُّ

 . م  نِِه, َكاَنت  َفاِعَلًة لُِمَحرَّ َقَضاُء, َفَلو  َصاَمت  النََّفَل بَِغي ِر إذ  ُج, َوُيَقاُس َعَلي ِه ال  و   اهـالزَّ

  وكذلك قال اإلمام الشوكاين ( 0/222يف النيل :):إال بِإِْذنِهِ » قوله» :

تَِصاِص  َواِجَبِة, َوَيُدلُّ َعَلى اخ  َياَماِت ال  ُر الصِّ
نِي فِي َغي ِر ِصَياِم َأيَّاِم َرَمَضاَن, َوَكَذا َسائِ َيع 

َباِب:  ُلُه فِي َحِديِث ال  ِع َقو  ِم التََّطوُّ َرَجُه َعب دُ «ِمْن َغْيرِ َرَمَضانَ »َذلَِك بَِصو  اِق  , َوَما َأخ  زَّ الرَّ

ِظ:   بَِلف 
ٍّ
َحَسِن ب ِن َعلِي ُّ مِن  «اَل َتُصوُم اْلَمْرَأُة َغْيَر َرَمَضانَ »مِن  َطِريِق ال 

َبَرانِي َرَج الطَّ , َوَأخ 

نَاِء َحِديِث:  ُفوًعا فِي َأث  ْوِج َعَلى َزْوَجتِِه َأْن اَل َتُصوَم »َحِديِث اب ِن َعبَّاس  َمر  َوِمْن َحقِّ الزا

 اهـ. «ًعا إالا بِإِْذنِِه، َفإِْن َفَعَلْت لَْم ُيْقبَْل ِمنَْهاَتَطوُّ 

 :( عن ابن عمر ويف 1721قوله لم يقبل منها: أخرجه ابن أبي شيبة ) أقول

 سنده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ويف مثل هذا الحديث يقول اهلل 

 .[34:]النساء { ڀ پ پ

 ريد أن تقوم الليل وزوجها يريدها يف فراشه: حكم املرأة ال ي ت 

ومثله لو قامت المرأة من نومها تريد أن تقوم الليل, وزوجها يف حاجة إليها, 

فالمقدم يف مثل هذه الحالة طاعة الزوج, ْلن طاعة الزوج واجبة عليها, وقيام الليل 

 مستحب, ونافلة.

 ب نِ 
ِ
َفى  وثبت يف سنن ابن ماجه: من حديث َعب ِد اهلل ا َقِدَم ُمَعاٌذ , َقاَل: َأبِي َأو  َلمَّ

 
ِّ
اِم َسَجَد لِلنَّبِي ُتُهم   «َما َهَذا َيا ُمَعاُذ؟», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصمَِن الشَّ اَم َفَواَفق  َقاَل: َأَتي ُت الشَّ

َعَل َذلَِك بَِك,  ِسي َأن  َنف  ُت فِي َنف  , َفَوِدد  ََساقَِفتِِهم  َوَبَطاِرَقتِِهم 
ِ
ُجُدوَن ْل َفَقاَل َرُسوُل َيس 
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ِ
َفاَل َتْفَعُلوا، َفإِنِّي َلْو ُكنُْت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد لَِغْيرِ اهَّللِ، أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ٍد بَِيِدِه، اَل ُتَؤدِّي اْلَمْرَأُة َحقا َربَِّها َحتاى ُتَؤدِّيَ  َحقا  َتْسُجَد لَِزْوِجَها، َوالاِذي َنْفُس ُمَحما

 .(1) «َزْوِجَها، َوَلْو َسَأَلَها َنْفَسَها َوِهَي َعَلى َقَتٍب َلْم َتْمنَْعهُ 

 واهلل أعلم.

 

           

   

   

                                                           

 (.1668(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )1813أخـجه ابن ماجه ) (1)



  

 

089 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان النهي عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق

ِريِّ  َوَعن  ) – 080  ال ُخد 
اِم َنَهى َعْن ِصيَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: - -َأبِي َسِعيد 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «َيْوَمْيِن: َيْوِم اْلِفْطرِ، َوَيْوِم الناْحرِ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حرمة صوم العيدين. 

 وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم صومهما.

 ومن صامها فصيامه باطل وفاسد, وهو آثم على فعله ذلك؛ الرتكابه هني النبي
 .ملسو هيلع هللا ىلص

حرم صوم العيدين من  ملسو هيلع هللا ىلص نا يرجع إلى ذات العبادة نفسها, فالنبيْلن النهي ه

 أصلها.

أما المسألة اْلولى فالنهي كان ْلمر خارج عن العبادة, وهي حاجة الزوج, فإذا 

, وصومها ملسو هيلع هللا ىلص صامت الزوجة بدون إذن زوجها, فهي آثمة لمخالفتها ْلمر النبي

 يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم.

لفساد إذا كان النهي يرجع لذات العبادة, ويفيد التحريم, ويأثم والنهي يقتضي ا

 مرتكبه.

أما إذا كان النهي ْلمر خارج عن العبادة, فال يقتضي الفساد, ولكنه يفيد التحريم, 

 ويأثم مرتكبه.

, فالنهي اْلصل فيه ملسو هيلع هللا ىلص حرم النبي :أي «َنَهى – ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله:

 التحريم.

                                                           

 يال فظ له. (,828)يمس م  (,1661)أخـجه البخاري  (1)
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ت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة, وتصرف اْلمر من إال إذا جاء

 الوجوب إلى االستحباب.

 .[1:]الحشـ { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: كما قال اهلل 

لتلبسهما بمعنى آخر, فاهلل  :أي «َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن: َيْوِم اْلِفْطرِ، َوَيْوِم الناْحرِ » قوله: 

 ته على عباده, كما قال اهلل شرع هذين العيدين لتظهر نعم :{ۉ ۅ 

 .[181:]البقـة {ى ې ې ې ې ۉ

 .أن الطاعة ليست بطاعة إال إذا جيء به على الوجه الذي شرع اهلل  وفيه:

صيامه, صار  فالصيام طاعة هلل رب العالمين, لكن إن صمت يف وقت حرم اهلل 

 .معصية هلل 

 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: لقول اهلل 
 .[2:ل   ]ا

 أخلصه, وأصوبه.وحسن العمل: 

 , وثوابه, وجنته.ما كان يبتغي به وجه اهلل فأخلصه: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ما كان موافًقا لسنة النبيوأصوبه: 

, َقاَل: ُكن ُت َمَع ويف الصحيحين:  , َفَسَأَلُه - -اب ِن ُعَمرَ من طريق ِزَياِد ب ِن ُجَبي ر 

ُت َأن  َأُصوَم كُ  َم َرُجٌل َفَقاَل: َنَذر  َم َيو  ُت َهَذا الَيو  ُت, َفَواَفق  بَِعاَء َما ِعش  ِم َثالََثاَء َأو  َأر  لَّ َيو 

ِر, َفَقاَل:  َفَأَعاَد َعَلي ِه, َفَقاَل مِث َلُه, " «َأَمَر اهَّللُ بَِوَفاِء الناْذِر، َوُنِهينَا َأْن َنُصوَم َيْوَم الناْحرِ »النَّح 

 .(1) "اَل َيِزيُد َعَلي هِ 

قع منه النذر يف مثل هذا الحال؛ فإنه يصوم يف يوم آخر, أو يف يومين آخرين, فمن و

                                                           

 (.1136(, يمس م )1101أخـجه البخاري ) (1)
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 أو يكفر كفارة يمين.

َبَة ب ِن َعامِر    , ففي مسلم: من حديث ُعق 
ِ
اَرُة الناْذِر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعن  َرُسوِل اهلل َكفا

اَرُة اْلَيِمينِ   .(1)«َكفا

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/282يف السبل :)م  ه:في ِريِم َصو  َدلِيٌل َعَلى َتح 

ُهوُر.  ِريُم, َوإَِلي ِه َذَهَب ال ُجم  ِي التَّح  َل النَّه  َنَّ َأص 
ِ
َمي ِن؛ ْل َيو   َهَذي ِن ال 

 . ِصَية  ٌر بَِمع  َنَُّه َنذ 
ِ
َهِر؛ ْل َظ  ُرُه فِي اْل  َمُهَما َلم  َين َعِقد  َنذ   َفَلو  َنَذَر َصو 

 اهـَعن ُهَما.  َيُصوُم َمَكاَنَهاَوقِيَل: 

 

        

  

                                                           

 (.1141أخـجه مس م ) (1)
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 بيان النهي عن صيام أيام التشريق 

  َوَعن  ) – 087
ِّ
ُهَذلِي   -  -ُنَبي َشَة ال 

ِ
اُم التاْشرِيِق َأيااُم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأيا

ِه  لِمٌ  .»(1) -َأْكٍل َوُشْرٍب، َوِذْكرٍ لِلا  (.َرَواُه ُمس 

اِم التاْشرِيِق َأْن »َقااَل:  - -َة َواب ِن ُعَمَر َوَعن  َعائَِش ) – 088 ْص فِي َأيا َلْم ُيَرخا

ُبَخاِريُّ  .(2)«ُيَصْمَن إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد اْلَهْديَ   (.َرَواُه ال 

 الشرح: 

لبيان النهي عن صيام أيام التشريق لغير الحاج, إذا الحديثين:  ساق المصنف 

 لم يجد الهدي.

هي اليوم الحادي عشر, والثاين عشر, والثالث عشر, من شهر ذي شريق: وأيام الت

 الحجة.

, أي وسميت بأيام التشريق؛ ْلهنم كانوا يشرقون فيها لحوم اْلضاحي والهدايا

 حتى ال يصيبها العفن والفساد.يضحوهنا على الشمس 

َبَة ب ِن َعامِر   وثبت يف سنن الرتمذي  َقاَل َرُسوُل َقاَل:  وغيره: من حديث ُعق 

 
ِ
اُم َأْكٍل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اُم التاْشرِيِق، ِعيُدَنا َأْهَل اإِلْساَلِم، َوِهَي َأيا َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم الناْحرِ، َوَأيا

 . (3)«َوُشْرٍب 

ِر ب  : قال  , َوُنَبي َشَة, َوبِش  , َوَأبِي ُهَري َرَة, َوَجابِر 
د  , َوَسع  ٍّ

ِن َوفِي الَباِب َعن  َعلِي

 , ِب ب ِن َمالِك  , َوَكع  ِّ
َلِمي و اْلَس  ر  َزَة ب ِن َعم  , َوَحم   ب ِن ُحَذاَفَة, َوَأَنس 

ِ
, َوَعب ِد اهلل ُسَحي م 
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و ر   ب ِن َعم 
ِ
ِرو ب ِن الَعاِص, َوَعب ِد اهلل َشَة, َوَعم 

 .- -َوَعائِ
يَ " َرُهوَن الصِّ ِل الِعل ِم: َيك  ًما مِن  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه  ِريِق, إاِلَّ َأنَّ َقو  اَم َأيَّاَم التَّش 

 
ِّ
َحاِب النَّبِي ِر َأن   ملسو هيلع هللا ىلصَأص  ًيا َوَلم  َيُصم  فِي الَعش  ُمَتَمتِِّع إَِذا َلم  َيِجد  َهد  ُصوا لِل  َوَغي ِرِهم  َرخَّ

ِريِق.   َيُصوَم َأيَّاَم التَّش 

 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ َحاُق َوبِِه َيُقوُل َمالُِك ب ُن َأَنس  َمُد, َوإِس   .", َوَأح 

  ومما يدل أيًضا على أن أيام التشريق أيام عيد, أن المضحي, والمهدي, يجوز له

أن يذبح أضحيته, وهديه, إلى قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, 

 وهو آخر أيام التشريق.

 حق من شهد وكون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل رب العالمين, عام يف

 الموسم, ومن لم يشهده.

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وشرع فيها التكبير, كما قال اهلل 

 .[203:]البقـة { ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ِريِق "يف صحيحه:  قال اإلمام البخاري  ِل الَعَمِل فِي َأيَّاِم التَّش   ."َباُب َفض 

ُكُروا اهللَ  ":  َوَقاَل اب ُن َعبَّاس   ِر, َواْلَيَّاُم َواذ  : َأيَّاُم الَعش 
ُلوَمات   فِي َأيَّام  َمع 

ِريِق  ُدوَداُت: َأيَّاُم التَّش   .(1)"الَمع 

  قال الحافظ ابن رجب ( 8-1/2يف الفتح :) بوب على فضل أيام

 التشريق والعمل فيها.

 وذكر يف الباب أيام التشريق وأيام العشر, وفضلهما جميًعا.

أن اْليام المعلومات المذكورة يف سورة الحج هي أيام العشر, وذكر ابن عباس: 

 واْليام المعدودات المذكورة يف سورة البقرة هي أيام التشريق.

                                                           

 (.2/20أخـجه البخاري مَ ًقا ) (1)
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 ويف كل منهما اختالف بين العلماء:

 :فأما المعلومات 

 فقد روي عن ابن عباس, أهنا أيام عشر ذي الحجة, كما حكاه عنه البخاري.

 عمر, وعن عطاء, والحسن, ومجاهد, وعكرمة وقتادة. عن ابن  -أيًضا  -وروي 

 يف المشهور عنه. -وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد 

,  يوم النحر ويومان بعده, روي عن ابن عمروقالت طائفة: اْليام المعلومات: 
 وغيره من السلف. 

 هي أيام الذبح.وقالوا: 

لخراساين والنخعي وهو قول عن علي, وابن عباس, وعن عطاء ا -أيًضا  -وروي 

 يف رواية عنه. -مالك, وأبي يوسف ومحمد وأحمد 

 أيام الذبح أربعة, قال: هي يوم النحر وثالثة أيام بعده.ومن قال: 

 : -يف خطبته يوم النحر -وقد روي عن أبي موسى اْلشعري, أنه قال 

يف القرآن, ال  هذا يوم الحج اْلكرب, وهذه اْليام المعلومات التسعة التي ذكر اهلل

يرد فيهن الدعاء, هذا يوم الحج اْلكرب, وما بعده من الثالثة الالئي ذكر اهلل اْليام 

 ."المعدودات, ال يرد فيهن الدعاء

 وهؤالء جعلوا ذكر اهلل فيها هو ذكره على الذبائح.

 وروي عن محمد بن كعب, أن المعلومات أيام التشريق خاصة.

بعد ذكره يف هذه اْليام  -سبحانه وتعالى قاَل فان اهلل والقول اْلول أصح؛ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}المعلومات: 

 .[26:]الحج {ڭ

 هو ما يصيب الحاج من الشعث والغبار.والتفث: 
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 إكماله.وقضاؤه: 

وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من اإلحرام, فقد جعل ذلك بعد ذكره يف 

ات قبل يوم النحر الذي يقضى فيه اْليام المعلومات, فدل على أن اْليام المعلوم

 التفث, ويطوف فيه بالبيت العتيق.

فلو كانت اْليام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيها بعد قضاء التفث ووفاء 

 النذور والتطوف بالبيت العتيق, والقران يدل على أن الذكر فيها قبل ذلك.

 .[28]الحج: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ}وأما قوله تعالى: 

إن ذكره على الذبائح يحصل يف يوم النحر, وهو أفضل أوقات  ا أن يقال:فأم

 الذبح, وهو آخر العشر.

إن ذكره على ما رزقنا من هبيمة اْلنعام, ليس هو ذكره على الذبائح, وإما أن يقال: 

بل ذكره يف أيام العشر كلها, شكًرا على نعمة رزقه لنا من هبيمة اْلنعام؛ فإن هلل تعالى 

 يها نعًما كثيرة دنيوية ودينية.علينا ف

يف سورة النحل, وتختص عشر ذي الحجة منها بحمل وقد عدد بعض الدنيوية: 

أثقال الحاج, وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم واالنتفاع بركوهبا ودرها ونسلها 

 وأصوافها وأشعارها.

يف  إيجاب الهدي وإشعاره وتقليده, وغالبا يكون ذلكوأما الدينية فكثيرة, مثل: 

أيام العشر أو بعضها, وذبحه يف آخر العشر, والتقرب به إلى اهلل, واْلكل من لحمه, 

 وإطعام القانع والمعرت.

فلذلك شرع ذكر اهلل يف أيام العشر شكًرا على هذه النعم كلها, كما صرح به يف 

, كما أمر  [31:]الحج { ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}قوله تعالى: 

ان, وإكمال العدة, شكًرا على ما هدانا إليه من الصيام بالتكبير عند قضاء صيام رمض
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 والقيام المقتضي لمغفرة الذنوب السابقة.

 :وأما اْليام المعدودات 

,  فالجمهور على أهنا أيام التشريق, وروي عن ابن عمر, وابن عباس,
 وغيرهما.

وإنما  [203:]البقـة { ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}واستدل ابن عمر يقوله: 

 يل يف ثاين أيام التشريق.يكون التعج

 ما أحسن ما قال ابن عمر. قال اإلمام أحمد:

 , وعطاء, أهنا أربعة أيام: يوم النحر, وثالثة بعده. وقد روي عن ابن عباس

 ويف إسناد المروي عن ابن عباس ضعف.

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة, فهو من رواية سالم أبي المنذر, 

أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان يف العشر إلى "عرج, عن مجاهد: عن حميد اْل

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يف كتاب  ."ق يكربان, ال يخرجان إاّل لذلكالسو

 الشايف, وأبو بكر المروزي القاضي يف كتاب العيدين.

مر يأتيان كان أبو هريرة وابن ع"فذكره, ولفظه:  -نا سالم أبو المنذر ورواه عفان: 

 ."السوق أيام العشر, فيكربان, ويكرب الناس معهما, وال يأتيان لشيء إال لذلك

 وروى جعفر الفريابي, من رواية يزيد بن أبي زياد, قال: رأيت سعيد بن جبير

ومن رأينا من  -أو اثنين من هؤالء الثالثة  -وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا 

اهلل أكرب اهلل أكرب, ال إله إال اهلل واهلل أكرب. اهلل أكرب "لعشر: فقهاء الناس يقولون يف أيام ا

 اهـ. "وهلل الحمد

  : حكم صيام أيام التشري 

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/311يف النيل :) ََحاِديِث ُتِدلَّ بَِهِذِه اْل  َوَقد  ُاس 
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ِريِق, َوفِي َذلَِك ِخاَلٌف َبي   ِريِم َأيَّاِم التَّش  . َعَلى َتح  َدُهم  َحابَِة َفَمن  َبع   َن الصَّ

َفت ِح:  - الحافظ ابن حجر  -َقاَل  َبي ِر فِي ال  ُمن ِذِر َوَغي ُرُه, َعن  الزُّ َوَقد  َرَوى اب ُن ال 

َحاَبةِ  اِم, َوَأبِي َطل َحَة مِن  الصَّ َعوَّ َلًقا. ب ِن ال  َجَواَز ُمط   , ال 

 
ٍّ
 ب   -  –َوَعن  َعلِي

ِ
ُهوُر َعن  َوَعب ِد اهلل َمش  َلًقا, َوُهَو ال  َمن َع ُمط  َعاِص ال  ِرو ب ِن ال  ِن َعم 

 .
ِّ
افِِعي  الشَّ

ِذي اَل َيِجُد  ُمَتَمتِِّع الَّ َشَة َوُعبَي ِد ب ِن ُعَمي ر  َوآَخِريَن َمن َعُه, إالَّ لِل 
َوَعن  اب ِن ُعَمَر َوَعائِ

 
ِّ
افِِعي ُل َمالِك  َوالشَّ َي, َوُهَو َقو  َهد  َقِديِم. ال   فِي ال 

َقاِرُن.  َصُر َوال  ُمح  ِّ َوَغي ِرِه َأي ًضا َيُصوُمَها ال 
َزاِعي َو   ان َتَهى. َوَعن  اْل 

َلًقا:  َمن ِع ُمط  َقائُِلوَن بِال  َتَدلَّ ال  ُمَتَمتِِّع. َواس  َجَواِز لِل  تِي َلم  ُتَقيَّد  بِال  َباِب الَّ  بَِأَحاِديِث ال 

َقائِلُ  َتَدلَّ ال  ُمَتَمتِِّع: َواس  َجَواِز لِل  َباِب, وَن بِال  ُكوِر فِي ال  َمذ  َشَة َواب ِن ُعَمَر ال 
بَِحِديِث َعائِ

ِظ:  ّ َوالطََّحاِويُّ بَِلف 
اَرُقط نِي َرَجُه الدَّ ِع, َوَقد  َأخ  ف  ُم الرَّ يَغُة َلَها ُحك  َص »َوَهِذِه الصِّ َرخا

اَم التاْشرِيِق  لِْلُمَتَمتِِّع إَذا َلمْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهَّللِ  نَادِِه «َيِجْد اْلَهْدَي َأْن َيُصوَم َأيا , َوفِي إس 

َيِة.  ُد َذلَِك ُعُموُم اْل  , َوَلكِنَُّه ُيَؤيِّ َقِويِّ َيى ب ُن َساَلم  َوَلي َس بِال   َيح 

َعامِّ َعلَ َقاُلوا:  ُمَقيَِّد َواِجٌب, َوَكَذلَِك بِنَاُء ال  َلِق َعَلى ال  ُمط  ُل ال  ى ال َخاصِّ َوَهَذا َوَحم 

َمَذاِهِب.   َأق َوى ال 

َباِب َجِميًعا َتُردُّ َعَلي ِه.  َلًقا, َفَأَحاِديُث ال  َجَواِز ُمط  َقائُِل بِال  ا ال   اهـَوَأمَّ

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب » قوله: اُم التاْشرِيِق َأيا مع أن اْلكل والشرب جائز يف جميع : «َأيا

ضان لمن تعين عليه صيامه, أو من كان عليه صيام السنة, إال ما كان يف هنار رم

 واجب: من نذر, أو قضاء, أو كفارات, ونحو ذلك.

أنه يمنع فيها الصيام, كما هو الشأن يف العيدين؛ حتى يكمل تمتع المسلم بمعنى: 

 له من اْلكل, والشرب, ومعاشرة أهله, وغير ذلك. هبا, بما أباح اهلل 
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 : رقطني مام الداوقد جاء يف سنن اإل
ُّ
ِمي ه   ب ُن ُحَذاَفَة السَّ

ِ
, من حديث َعب ُد اهلل

 َيُقوُل: 
ِ
اُم َأْكٍل »َعَلى َراِحَلتِِه َأيَّاَم مِنًى ُأَنادِي:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي َرُسوُل اهلل َها َأيا َها النااُس إِنا َأيُّ

 .(1)«َوُشْرٍب َوبَِعالٍ 

ِديُّ َضِعيٌف.: وقال عقب الحديث 
َواقِ  ال 

 , وهو موضوع.ء عنده من حديث أبي هريرة وجا

أي أن اإلنسان إذا كان متزوًجا فإنه يتبعل ويتمتع بزوجته يف هذه اْليام؛ ْلهنا أيام 

 لنا من الطيبات. عيد وأنس وراحة وتمتع بما أحل اهلل 

ِه » قوله:  ٱ}: , كما يف قول اهلل وأيًضا فيها ذكر اهلل : « -َوِذْكرٍ لِلا

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[203:]البقـة {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ

 : بأهنا أيام التشريق. وتقدم تفسير ابن عباس

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمنَ » قوله: ْص فِي َأيا شريق دليل على أن أيام الت وفيه: «َلْم ُيَرخا

 قدم بيان ذلك.وعلى هذا قول الجماهير, كما ت, أيام عيد, وال يجوز أن تصام

فال يشرع صيامها إال لعذر شرعي, وهو من  :أي «إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد اْلَهْديَ » قوله:

 وجب عليه الهدي, ولم يجده, إما إلعواز المال عنده, وإما إلعواز الهدي نفسه.

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ} :قال اهلل 

 .[161:لبقـة]ا { حخمخ جخ مح جح مج حج يث ىث جثمث يت ىت ختمت حت جت

 .واهلل الموفق

        

                                                           

(, يأخـجه من حديث أبي هـيـة رضي اهلل عنه, يهو 4114, 2401أخـجه الدارقطني يف سننه ) (1)

 (.2141يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )
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 النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام 

َرَة  َوَعن  ) – 081   -  -َأبِي ُهَري 
ِّ
وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي اَل َتْخَتصُّ

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم  َيالِي، َواَل َتْخَتصُّ ِمْن َبْيِن اأْلَيااِم، إاِلا َأْن َيُكوَن فِي بِِقَياٍم ِمْن َبيِْن اللا

لٌِم(. .(1)«َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ   َرَواُه ُمس 

َرَة  َوَعن  ) – 011   -  -َأبِي ُهَري 
ِ
اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 ُمتََّفٌق َعَلي ِه(. .(2) «َأْو َيْوًما َبْعَدهُ  َيْوَم اْلُجُمَعِة، إاِلا َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَلُه،

 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام غير واجب. ساق المصنف 

 :  وحديث أبي هريرة
ِّ
وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن بَيِْن », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َتْخَتصُّ

َيالِي، َواَل َتُخصُّ  وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَيااِم، إاِلا َأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمُه اللا

أعله اإلمامان أبو حاتم, وأبو زرعة, رحمة اهلل عليهما بالوهم, وقاال: إنما  «َأَحُدُكمْ 

, وقد وافق مرساًل, وليس فيه ذكر أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص هو عن ابن سيرين, عن النبي

إلمامين الشيخ مقبل رحمه اهلل يف تحقيقه على التتبع وخالف يف ذلك الشيخ اْللباين ا

 رحمه اهلل.

والعمل على هذا الحديث عند جماهير أهل العلم, أن المسلم ال يخص ليلة 

 الجمعة بقيام وال بصالة, وال يخص يومها بصيام.

  قال اإلمام النووي ( 8/11يف شرح مسلم :)اَلَلُة َوفِي َهِذِه ا ََحاِديِث الدَّ ْل 

ُجُمَعِة  ِم ال  َراُد َيو  َرُه إِف  الظَّاِهَرُة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم, أنه ُيك 

                                                           

 .(1144)أخـجه مس م  (1)

 .(1144)يمس م  (,1681)أخـجه البخاري  (2)
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َدُه, َأو  َواَفَق َعاَدًة َلُه بِ  م  َقب َلُه َأو  َبع  ِم, إاِلَّ َأن  ُيَوافَِق َعاَدًة َلُه َفإِن  َوَصَلُه بَِيو  و  ن  َأن  َنَذَر أَ بِالصَّ

ََحاِديِث.  َره  لَِهِذِه اْل  ُجُمَعِة َلم  ُيك  َم ال  َم ِشَفاِء َمِريِضِه َأَبًدا, َفَواَفَق َيو   َيُصوَم َيو 

ُمَوطَّأِ:  ُل َمالِك  فِي ال  ا َقو  َتَدى "َوَأمَّ ِه َوَمن  بِِه ُيق  ِفق  ِعل ِم َوال  ِل ال  َمع  َأَحًدا مِن  َأه  َلم  َأس 

ِعل ِم َيُصوُمُه َوَأَراُه َنَهى َعن  ِصَياِم َيو   ِل ال  َض َأه  ُجُمَعِة, َوِصَياُمُه َحَسٌن, َوَقد  َرَأي ُت َبع  ِم ال 

اهُ   . "َكاَن َيَتَحرَّ

َمٌة َعَلى  نَُّة ُمَقدَّ ِذي َرآُه, َوَقد  َرَأى َغي ُرُه ِخاَلَف َما َرَأى ُهَو, َوالسُّ َفَهَذا الَِّذي َقاَلُه ُهَو الَّ

 َغي ُرُه. َما َرآُه ُهَو وَ 

ُذوٌر َفإِنَُّه َلم   ُل بِِه, َوَمالٌِك َمع  َقو  ُجُمَعِة َفيََتَعيَُّن ال  ِم ال  ِم َيو  ُ َعن  َصو 
ي َوَقد  َثَبَت النَّه 

ُه.   َيب ُلغ 

 : َحاِب َمالِك  يُّ مِن  َأص 
اُودِ َحِديُث َوَلو  َبَلَغُه َلم  ُيَخالِ َقاَل الدَّ ُه. َلم  َيب ُلغ  َمالًِكا َهَذا ال   ف 

ُعَلَماُء:  , َوِعَباَدة , مَِن َقاَل ال  ر  , َوِذك  ُم ُدَعاء  ُجُمَعِة َيو  َم ال  ِي َعن ُه َأنَّ َيو  َمُة فِي النَّه  ِحك  َوال 

َدَها, لِقَ  ِر َبع  ك  َثاِر الذِّ َبِة, َوإِك  ُخط  تَِماِع ال  , َوان تَِظاِرَها, َواس 
اَلةِ ِل, َوالتَّب كِيِر إَِلى الصَّ ُغس  ِل ال  و 

 َتَعاَلى: 
ِ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}اهلل

 . [10:]الج َ  { ڄ

َوَن َلُه َعَلى َهِذِه  ُر فِيِه, َفَيُكوُن َأع  ِفط  ُتِحبَّ ال  مَِها, َفاس  ِعَباَداِت فِي َيو  َوَغي ِر َذلَِك مَِن ال 

تَِذاذ  بِهَ  َوَظاِئِف, َوَأَدائَِها بِنََشاط  َوان ِشَراح  َلَها, َوال  , َوُهَو نَظِيُر ال  , َواَل َسآَمة  ا مِن  َغي ِر َمَلل 

َمِة.  ِحك  ِريُرُه لَِهِذِه ال  ُر َكَما َسَبَق َتق  ِفط  نََّة َلُه ال  َم َعَرَفَة بَِعَرَفَة, َفإِنَّ السُّ َحاجِّ َيو   ال 

م  َقب  َفإِن  قِيَل:  َكَراَهُة بَِصو  ُ َوال 
ي نَى. َلو  َكاَن َكَذلَِك َلم  َيَزِل النَّه  َمع  َدُه, لَِبَقاِء ال   َلُه, َأو  َبع 

َجَواُب:  ُصُل َفال  ُبُر َما َقد  َيح  َدُه َما َيج  ِذي َقب َلُه َأو  بَع  ِم الَّ و  ُصُل َلُه بَِفِضيَلِة الصَّ َأنَُّه َيح 

مِِه, َفَهَذا هُ  ُجُمَعِة بَِسَبِب َصو  ِم ال  ِف َيو 
ِصير  فِي َوَظائِ و َأو  َتق  َتَمُد فِي مِن  ُفُتور  ُمع  َو ال 

ُجُمَعِة.  ِم ال  َراِد َصو  ِي َعن  إِف  َمِة فِي النَّه  ِحك   ال 
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ب ِت, َوقِيَل:  ٌم بِالسَّ ُتتَِن َقو  َتَتُن بِِه َكَما اف  ظِيِمِه, بَِحي ُث ُيف  ُمَباَلَغِة فِي َتع  ُف ال  َسَبُبُه َخو 

ُجُمَعِة َوَغي    ال 
ُجُمَعِة َوَهَذا َضِعيٌف ُمن َتَقٌض بَِصاَلةِ ِم ال  ُهوٌر مِن  َوَظائِِف َيو  ا ُهَو َمش  ِرَها, مِمَّ

ظِيِمِه.   َوَتع 

نَي ِن, َفإِنَُّه َوقِيَل:  ث 
ِ
ِم اال َتَقَد ُوُجوُبُه, َوَهَذا َضِعيٌف ُمن َتَقٌض بَِيو  ِي لَِئالَّ ُيع  َسَبُب النَّه 

تَِماِل  ح 
ِ
َتَفُت إَِلى َهَذا اال ُمُه, وال ُيل  ِم َعاُشوَراَء, َوَغي ِر ُين َدُب َصو  ِم َعَرَفَة, َوَيو  َبِعيِد, َوبِيَو  ال 

َلُم.  نَا َواهلُل َأع  م  َواُب َما َقدَّ  َذلَِك, َفالصَّ

 مِن  بَي ِن 
ُجُمَعِة بَِصاَلة  ِصيِص َلي َلِة ال  ِريُح َعن  َتخ  ُ الصَّ

ي َحِديِث النَّه  َوفِي َهَذا ال 

م   مَِها بَِصو  َيالِي, َوَيو  َم, َوَهَذا ُمتََّفٌق َعَلى َكَراِهَيتِِه.  اللَّ  اهـَكَما َتَقدَّ

 :حكم صالة الرغائب 

َغائُِب, َقاَتَل  ى الرَّ تِي ُتَسمَّ ُمب َتَدَعِة, الَّ اَلِة ال  ُعَلَماُء َعَلى َكَراَهِة َهِذِه الصَّ َتجَّ بِِه ال  َواح 

َتِرَعَها.   اهلُل َواِضَعَها َوُمخ 

َعةٌ  َ َضاَلَلٌة َوَجَهاَلٌة, َوفِيَها ُمن َكَراٌت َظاِهَرٌة.  َفإِنََّها بِد 
تِي ِهي بَِدِع الَّ  ُمن َكَرٌة مَِن ال 

يَها,  لِيِل ُمَصلِّ بِيِحَها َوَتض   َنِفيَسًة فِي َتق 
ِة ُمَصنََّفات  َئِمَّ َوَقد  َصنََّف َجَماَعٌة مَِن اْل 

َلُم. َوُمب َتِدِعَها, َوَداَلئِِل قبحها, وبطالهنا, وتضلل  َصَر, َواهلُل َأع  َثَر مِن  َأن  ُتح  َفاِعلَِها, َأك 

 اهـ

  :وأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة 

ِرَيَة بِن ِت الَحاِرِث   ,  منها ما يف البخاري: من حديث ُجَوي 
َّ
, َدَخَل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 َصائَِمٌة, َفَقاَل: 
َ
َم الُجُمَعِة َوِهي : اَل, َقاَل: «ْمِت َأْمِس؟َأُص »َعَلي َها َيو  ُترِيِديَن َأْن », َقاَلت 

: اَل, َقاَل:  «َتُصوِمي َغًدا؟  .(1) «َفَأْفطِرِي»َقاَلت 

, قال: َسَأل ُت ويف مسلم:  َفر  ِد ب ِن َعبَّاِد ب ِن َجع   من طريق ُمَحمَّ
ِ
,  َجابَِر ب َن َعب ِد اهلل

                                                           

 (.1681أخـجه البخاري ) (1)
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َبي ِت:  َعْن ِصَياِم َيْوِم اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَربِّ  ملسو هيلع هللا ىلصهَّللِ َأَنَهى َرُسوُل ا»َوُهَو َيُطوُف بِال 

 .(1)«َهَذا اْلَبْيِت 

 الذي بأيدينا. وحديث أبي هريرة 

َيالِي» قوله: وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللا مشروعية قيام الليل يف  فيه: «اَل َتْخَتصُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص يوم بعينه مما ال دليل عليه يثبت عن النبيسائر أيام اْلسبوع, إال أن تخصيص 

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَياامِ » قوله: لكن إن صادق يوم الجمعة : «َواَل َتْخَتصُّ

يوم عرفة, أو عاشوراء, فهنا ال حرج من صيامه, ْلنه لم يخص يوم الجمعة, لقصد 

 ة, ويوم عاشوراء.اليوم, وإنما أراد فضيلة صيام يوم عرف

كصيام نبي اهلل دام عليه السالم, : «إاِلا َأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ » قوله:

فصادف يوم الجمعة, فيشرع له أن يصومه, أو صيام ثالثة أيام من كل شهر, ونحو 

 ذلك.

 د صيام يوم الجمعة.ال يشرع إفرا :أي «اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعةِ » قوله:

حتى ال يقع منه اإلفراد صيام : «إاِلا َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَلُه، َأْو َيْوًما َبْعَدهُ » قوله:

 الجمعة.

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/287يف السبل :) ِم ِل بَِصو  ِريِم النَّف  َوَدلَّ َعَلى َتح 

مَِها ُمن َفِرًدا.   َيو 

ُمن ِذرِ  ِعيِد.: َقاَل اب ُن ال  ِم ال  ُجُمَعِة َكَما َثَبَت َعن  َصو  ِم ال  ُ َعن  َصو 
ي  َثَبَت النَّه 

 : َبِريُّ َفر  الطَّ ِريِم َوَقاَل َأُبو َجع  َماَع ُمن َعِقٌد َعَلى َتح  ج  ِ ُجُمَعِة, بَِأنَّ اإل  ِعيِد َوال  ُق َبي َن ال  ُيَفرَّ

َدهُ  ِعيِد َوَلو  َصاَم َقب َلُه, َأو  َبع  ِم ال   .َصو 

                                                           

 (.1143أخـجه مس م ) (1)
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يَن بَِحِديِث  َتِدلِّ ِم لِلتَّن ِزيِه ُمس  و  ُجُمَعِة بِالصَّ َراِد ال  َ َعن  إف 
ي ُهوُر إَلى َأنَّ النَّه  ُجم  َوَذَهَب ال 

ُعود   َما َكاَن ُيْفطُِر َيْوَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »اب ِن َمس  اٍم َوَقلا َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيا

ُلُه (1)«اْلُجُمَعةِ  نَُه َفَكاَن فِع  مِِذيُّ َوَحسَّ َرَجُه التِّر  َ َلي َس  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َأخ 
ي َقِرينًَة َعَلى َأنَّ النَّه 

ِريِم.  لِلتَّح 

تَِماِل اَل َيتِمُّ  ح 
ِ
َدُه, َوَمَع اال ًما َقب َلُه َأو  َبع  َتَمُل َأنَُّه َكاَن َيُصوُم َيو  َوُأِجيَب َعن ُه بَِأنَُّه ُيح 

تِد   س 
ِ
 اَلل.اال

 : َوال  مِِه َعَلى َأق  ِريِم َصو  َمِة َتح  ِه ِحك  ُتلَِف فِي َوج   َواخ 

ُفوًعا  َرَة َمر  , َكَما ُرِوَي مِن  َحِديِث َأبِي ُهَري 
ُم ِعيد  َهُرَها: َأنَُّه َيو  َيْوُم اْلُجُمَعِة َيْوُم »َأظ 

 َحَسن  َعن   «ِعيِدُكمْ 
نَاد  َرَج اب ُن َأبِي َشي َبَة بِإِس    َوَأخ 

ٍّ
اَلُم  -َعلِي َمن  َكاَن  "َقاَل:  -َعَلي ِه السَّ

ُم َطَعام   ُجُمَعِة َفإِنَُّه َيو  َم ال  َخِميِس َواَل َيُصم  َيو  َم ال  ِر َفل َيُصم  َيو  ه  ًعا مِن  الشَّ مِن ُكم  ُمَتَطوِّ

ر    . "َوَشَراب  َوِذك 

مِِه, َواَل  ِريِم َصو  ِة َتح  , َفإِنَُّه  َوَهَذا َأي ًضا مِن  َأِدلَّ ه  ِعيِد مِن  ُكلِّ َوج  َزُم َأن  َيُكوَن َكال  َيل 

ُلُه: َوَعن ُه َأي ًضا  َدُه, َكَما ُيِفيُدُه َقو  م  َبع  م  َقب َلُه َوَيو  مِِه بِِصَياِم َيو  َمُة َصو   -  -َتُزوُل ُحر 

 
ِ
ُجُمَعِة، إالا َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَلُه، اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم الْ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 ُمتََّفٌق َعَلي ِه. «َأْو َيْوًما َبْعَدهُ 

ِم َوَجَب  و  َرَدُه بِالصَّ َلُمَها, َفَلو  َأف   اَل َنع 
َمة  مِِه لِِحك  ِريِم َصو  َفإِنَُّه َدالٌّ َعَلى َزَواِل َتح 

َمُد وَ  َرَجُه َأح  ُرُه, َكَما ُيِفيُدُه َما َأخ  ِرَيَة: فِط  ُبَخاِريُّ َوَأُبو َداُود مِن  َحِديِث ُجَوي  َأنا النابِيا »ال 

َدَخَل َعَلْيَها فِي َيْوِم ُجُمَعٍة َوِهَي َصائَِمٌة َفَقاَل َلَها: َأُصْمت َأْمِس َقاَلْت: اَل.  - ملسو هيلع هللا ىلص -

َ  «َقاَل: َتُصوِميَن َغًدا َقاَلْت: اَل. َقاَل: َفَأْفطِرِي ُل فِي اْل  َص  ُوُجوُب. َواْل  ِر ال   اهـم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فعلى هذا لو صامه صح صيامه, ولكنه آثم الرتكابه هني النبي

                                                           

 الحديث الـاجح فيه الوقف, قال الرتمذي يريى شَب  عن عامـ هذا الحديث, يلم يـفَه.  (1)
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بخالف صيام يوم العيدين؛ فإنه صيام باطل, وهو آثم على ذلك الرتكابه لنهي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 وبطل صيام العيدين؛ ْلن النهي يقتضي الفساد, وهو يرجع إلى أصل العبادة.

ْلن النهي ال يقتضي الفساد؛ ْلنه ال يرجع إلى أصل وأما صيام الجمعة ال يبطل؛ 

العبادة, وإنما هو ْلمر خارج عنها, فيوم الجمعة يجوز صيامه لمن صام يوًما قبله, أو 

 سيصوم يوًما بعده.

 ويشرع صيام يوم الجمعة إذا كان يوم عرفة, أو يوم عاشوراء, أو صوم نذر.

 هلل داود عليه السالم.أو صادف عادة يف صيام كما تقدم: كصيام نبي ا

بخالف عيد الفطر وعيد اْلضحى فال يشرع صيامهما ْلي سبب من اْلسباب, 

 حتى ولو نذر ذلك, فنذره معصية, وكفارته كفارة يمين.
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 حكم الصوم بعد انتصاف شعبان

َرَة  َوَعن  ) – 011   -  -َأبِي ُهَري 
ِ
ا اْنَتَصَف َشْعبَاَن إِذَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

َسُة, .(1) «َفاَل َتُصوُموا َخم  َمدُ  َرَواُه ال  َتن َكَرُه َأح   (.َواس 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لما ورد من النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان.

والحديث أنكر على العالء بن عبد الرحمن, أنكره أحمد, ويحيى بن معين, وعبد 

يف  و زرعة, والخليلي, ذكره عنهم الحافظ ابن رجب الرحمن بن مهدي, وأب

 لطائف المعارف.

 عن بعضهم يف نصب الراية. وذكره الزيلعي 

ومن صححه أو حسنه من أهل العلم ذهب إلى أن ه لمن كان يصوم من أجل 

 رمضان, أو احتياًطا لرمضان.

َعاَل قال أبو داود عقبه:  , َوِشب ُل ب ُن ال  ِريُّ , َرَواُه الثَّو  د  , َوُزَهي ُر ب ُن ُمَحمَّ ِء, َوَأُبو ُعَمي س 

َعاَلِء.   َعِن ال 

                                                           

يابن ماجه  (,138)يالرتمذي  (,2611)يالنساٍي يف الكربى  (,2331)أخـجه أبو دايد  (1)

يال فظ ألبي دايد, يهو حديث منكـ متنًا, يمَ  سنًدا, تفـد به  (,6101)يأح د  (,1111)

رياه الثوريُّ يِشبُ  بُن الَالء يأبو ع يس قال أبو دايد: الَالء بن عبد الـح ن مولى الحـق , 

ـُ ابن مح د, عن الَالء. يكان عبُد الـح ن ال ُيحدث به, ق ُا ألح د: لم؟ قال: ألنه كا ن يزهي

 
َّ
ي َّى اهلل ع يه -كان َيِصُ  شَباَن بـمضان, يقال: عن النبي  -ي َّى اهلل ع يه يس م-عنده: أن النبي

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح ِخالُفه. قال أبو دايد: هذا عندي ليس خالفه.  -يس م

  ظاهـها الصح  يذكـه شيخنا اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف أحاديث مَ , (2021أبي دايد )

 .(228يضَفه شيخنا يحيى الحجوري حفظه اهلل يف شـح األربَين النويي  )ص (,414)
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َنَُّه َكاَن  "َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِ
َمَد: لَِم َقاَل؟ ْل َح 

ِ
ُث بِِه, ُقل ُت ْل َمِن, اَل ُيَحدِّ ح  َوَكاَن َعب ُد الرَّ

 
َّ
َباَن بَِرَمَضاَن, َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِعن َدُه, َأنَّ النَّبِي  َكاَن َيِصُل َشع 

ِّ
, َقاَل َأُبو "ِخاَلَفُه  ملسو هيلع هللا ىلص: َعِن النَّبِي

 اهـ . «َوَلْيَس َهَذا ِعنِْدي ِخاَلُفُه، َوَلْم َيِجْئ بِِه َغْيُر اْلَعاَلِء، َعْن َأبِيهِ »َداُوَد: 

حسن صحيح, ال نعرفه إال من هذا الوجه على هذا "قال الرتمذي عقب الحديث: 

 اللفظ. 

الرجل مفطًرا, فإذا بقي من شعبان شيء؛ أخذ أن يكون عند بعض أهل العلم:  ووه

 اهـ. "يف الصوم؛ لحال شهر رمضان

  واختلف أهل العلم يف هذا المسألة إلى أقوال:
 فذهب بعضهم إلى ثبوت الحديث؛ ْلن رواته ممن يحتج هبم.اْلول: 

 والعالء بن عبد الرحمن حسن الحديث.

 جماهير المحدثين. وذهب بعضهم إلى تضعيف الحديث, كما هو قولالثاين: 

وغيره من أهل العلم إلى الجمع بين  وذهب اإلمام الرتمذي الثالث: 

 اْلحاديث, وأن المنهي عنه إذا كان الصيام بعد نصف شعبان لغرض رمضان.

وأما إذا كان الصيام لمقصد شرعي, كصيام شعبان, أو صيام يوم وإفطار يوم, أو 

فال  ملسو هيلع هللا ىلص ثر شعبان كما ثبت ذلك عن النبيصيام ثالثة أيام من كل شهر, أو صيام أك

 حرج يف ذلك.

 والحديث يتعارض مع ما يف الصحيحين: 

 , من حديث َأبِي ُهَري َرَة 
ِّ
َمنا َأَحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي الَ َيَتَقدا

 .(1) «َمُه، َفْلَيُصْم َذلَِك الَيْومَ َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن، إاِلا َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصوْ 

يف صوم أكثر  ملسو هيلع هللا ىلص ومما يدل على نكارة هذا الحديث أيًضا ما ثبت عن النبي

                                                           

 (. 1082(, يمس م )1614أخـجه البخاري ) (1)
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 شعبان.

 ,  ففي الصحيحين, واللفظ لمسلم: من حديث َعائَِشةَ 
ِ
َعن  ِصَياِم َرُسوِل اهلل

: ملسو هيلع هللا ىلص تاى َنُقوَل: َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأَرُه َكاَن َيُصوُم َحتاى َنُقوَل: َقْد َصاَم َوُيْفطُِر َح », َفَقاَلت 

ُه، َكاَن َيُصوُم  ، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلا َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ

 .(1) «َشْعَباَن إاِلا َقِلياًل 

 وقد قال بعض أهل العلم بنسخ الحديث, واهلل أعلم.

 

        

  

                                                           

 (.1111(, يمس م )1610أخـجه البخاري ) (1)
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 عن صيام يوم السبت مفرًدا النهي

ر   َوَعنِ ) – 012 اِء بِن ِت ُبس  مَّ    الصَّ
ِ
اَل َتُصوُموا َيْوَم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص –َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْبِت، إاِلا فِيَما اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َفإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنٍَب، َأْو ُعوَد َشَجَرةٍ  السا

َطِرٌب  .(1) «َهاَفْلَيْمُضغْ  َسُة, َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت, إاِلَّ َأنَُّه ُمض  َخم    .َرَواُه ال 

  .(2) َوَقد  َأن َكَرُه َمالٌِك 

 (.(3) ُهَو َمن ُسوٌخ َوَقاَل َأُبو َداُوَد: 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان الحكم يف صيام يوم السبت يف غير الفريضة.

 . ملسو هيلع هللا ىلص والحديث ال يثبت عن النبي

  وادعى أبو داود أن هذا (: 217 - 210/ 2) «التلخيص»قال الحافظ يف

كان يحب  ملسو هيلع هللا ىلصمنسوخ, وال يتبين وجه النسخ فيه, ويمكن أن يكون أخذه من كونه 

فالنهي عن صوم « خالفوهم»موافقة أهل الكتاب يف أول اْلمر, ثم يف آخر أمره قال: 

وهذه صورة وافق الحالة الثانية, يوم السبت يوافق الحالة اْلولى, وصيامه إياه ي

 .النسخ. واهلل أعلم

 لحديث منكر يتعارض مع أحاديث كثيرة يعرف ذلك بأوجه: او 

كان يصوم شعبان إال قلياًل منه, كما ثبت ذلك يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبياْلول: 

                                                           

يالرتمذي  (,2118 ,2111 ,2111 ,2111)« الكربى»يالنساٍي يف  (,2421)أخـجه أبو دايد  (1)

, يهو حديث ضَيف منكـ يخالف الثوابا يف (21011)يأح د  (,1121)يابن ماجه  (,144)

 (.610ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )الصحيحين ي يـه ا ك ا بينته يف الشـح. 

 «. هذا كذب: »قال مال : (2421) قال أبو دايد يف السنن (2)

 عقب الحديث. « السنن»قوله يف  (3)



  

 

119 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 يف الصحيحين, ومعلوم أن أقل شهر سيكون فيه السبت أربع مرات.  عائشة

حث على صيام ثالثة أيام من كل شهر, وهي أيام البيض,  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيالثاين: 

 وتكون يف الثالث عشر, والرابع عشر, والخامس عشر.

 وقد يأيت يف بعض الشهور على هذه اْليام الثالثة.

 قد أخرب كما يف الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيالثالث: 
السالم, وكان يصوم يوًما ويفطر يوًما,  , أن أفضل الصيام صيام نبي اهلل داود عليه

 ومن صام يوًما وأفطر يوًما, فسيوافق يوم السبت يف أسبوع, ويخالفه يف أسبوع آخر.

أنه  جاء عنه يف صحيح اإلمام مسلم من حديث أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيالرابع: 

أو خمسة أخرب أن أفضل الصيام شهر اهلل المحرم, وفيه يتكرر يوم السبت أربعة أيام, 

 أيام.

أن صيام يوم  من حديث أبي قتادة  جاء يف صحيح اإلمام مسلم الخامس: 

به السنة الماضية, والسنة الالحقة, وقد يصادف يوم عرفة يوم  عرفة يكفر اهلل 

 السبت.

, أن صيام من حديث أبي قتادة  ثبت أيًضا يف صحيح اإلمام مسلم السادس: 

 السنة الماضية, وهو قد يصادف يوم السبت أيًضا. به يوم عاشوراء يكفر اهلل 

 على صيام الست من شوال, كما يف حديث أبي أيوب  ملسو هيلع هللا ىلص حث النبيالسابع: 

 يف صحيح اإلمام مسلم.

 ومن صامها تباًعا قد يصادف يوم السبت, إال إذا كان العيد يوم السبت.

 .وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب تتابعها يف الصيام

 من صام الجمعة, أن يصوم قبله أو بعده, وبعده السبت يقينًا. ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبيالثامن: 

 . , وحديث جويريةيف حديث أبي هريرة  كما تقدم
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ثم إن الحديث ال يقاوم ما تقدم بيانه, مع إعالل بعض اْلئمة المتقدمين له, 

 فيرجح إعاللهم؛ لمخالفته لألدلة السابقة.

لم, ودافع عنه اعتماًدا على إسناده, لكن إعالل اْلئمة وقد صححه بعض أهل الع

 المتقدمين يرجح.

 إلى أن الحديث شاذ, أو منسوخ.فقد ذهب شيخ اإلسالم رحمه اهلل: 

 بأنه مضطرب.ونقل ابن الملقن, عن اإلمام النسائي أنه قال فيه: 

 هذا حديث حمصي يشير إلى إعالله.وقال اإلمام الزهري رحمه اهلل: 

 بأنه حديث منسوخ.: مام أبو داود وقال اإل

 بأنه كذب.ونقل عن اإلمام مالك رحمه اهلل أنه قال فيه: 

 كان يحيى بن سعيد يتقيه.وقال اإلمام أحمد رحمه اهلل: 

ْبِت » قوله: لعلة التعظيم لذلك اليوم؛ فإنه معظم عند  :أي «اَل َتُصوُموا َيْوَم السا

 اليهود, وقد أمرنا بمخالفتهم.

 يف رمضان. :أي «إاِلا فِيَما اْفُترَِض َعَليُْكمْ » قوله:

 .«َفإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنٍَب، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمُضْغَها» قوله:

 أن الفطر يكون بالشيء اليسير. وفيه:

  :بيان حكم صيام يوم السبت 

 ل: وقد اختلف العلماء يف صيام يوم السبت إلى أقوا

 أن النهي متعلق بإفراده.اْلول: 

 أن النهي متعلق بموافقة اليهود خشية التعظيم.الثاين: 

 

        



  

 

100 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الرخصة في صيام يوم السبت

َكاَن َأْكَثَر َما َيُصوُم ِمَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: - -ُأمِّ َسَلَمَة َوَعن  ) – 013

ْبِت، َوَيوْ  اِم َيْوُم السا ُهَما َيْوَما ِعيٍد لِْلُمْشرِكِيَن، َوَأَنا ُأِريُد َأْن »ُم اأْلََحِد، َوَكاَن َيُقوُل: اأْلَيا إِنا

ُظهُ  .(1) «ُأَخالَِفُهمْ  َحُه اب ُن ُخَزي َمَة, َوَهَذا َلف  , َوَصحَّ ُّ
َرَجُه النََّسائِي  (.َأخ 

 الشرح: 

ديث ضعيف لكن الح ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة يف صيام يوم السبت,

 م به حجة, فهو من طريق محمد بن عمر بن علي مجهول.ال تقو

ْبِت -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله: اِم َيْوُم السا  .«َكاَن َأْكَثَر َما َيُصوُم ِمَن اأْلَيا

 أي مخالفة لليهود.

 مخالفة للنصارى. :أي «َوَيْوُم اأْلََحدِ » قوله:

ُهمَ »َوَكاَن َيُقوُل: " قوله:  ."«ا َيْوَما ِعيٍد لِْلُمْشرِكِينَ إِنا

 مخالفة أهل الشرك, وأهل الكفر. وفيه:

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}: وقد قال اهلل 

 ىئيئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 .[32-31]الـيم: {جب

 , َقاَل:  من حديث اب ِن ُعَمرَ  وعند أبي داود:
ِ
َمْن َتَشباَه بَِقْوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2) «ُهمْ َفُهَو ِمنْ 

                                                           

, بسند ضَيف, يف سنده مح د بن (2111)يابن خزي    (,2186)جه النساٍي يف الكربى أخـ (1)

 .  (1066يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  )ع ـي بن ع ي, ليس بال شهور. 

 (.4031أخـجه أبو دايد ) (2)
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لخير والصالح من ما عليه أهل االستقامة وا وفيه «َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُهمْ » قوله:

َأنا اْلَيُهوَد »:  من حديث َأَنس  : ففي صحيح اإلمام مسلم , مخالفة المشركين

ُهنا فِي اْلُبُيوِت َفَسأََل َأْصَحاُب َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة فِيِهْم َلْم ُيَؤاكُِلوَها، َوَلْم ُيَجاِمُعو

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}َفَأْنَزَل اهَّللُ َتَعاَلى  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيِّ 

اْصنَُعوا ُكلا َشْيٍء إاِلا : »ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى آِخرِ اآْلَيِة، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  [222:]البقرة { ھھ ہ

َيُهوَد, َفَقاُلو «النَِّكاَح  ِرَنا َشي ًئا إاِلَّ َخاَلَفنَا َفَبَلَغ َذلَِك ال  ُجُل َأن  َيَدَع مِن  َأم  ا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

َيُهوَد َتُقوُل: َكَذا  , إِنَّ ال 
ِ
ر  َفَقااَل َيا َرُسوَل اهلل , َوَعبَّاُد ب ُن بِش  فِيِه, َفَجاَء ُأَسي ُد ب ُن ُحَضي ر 

ُه  ؟ َفتََغيََّر َوج   َوَكَذا, َفاَل ُنَجامُِعُهنَّ
ِ
َحتَّى َظنَنَّا َأن  َقد  َوَجَد َعَلي ِهَما, َفَخَرَجا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

 
ِّ
ٌة مِن  َلَبن  إَِلى النَّبِي َبَلُهَما َهِديَّ َتق  َسَل فِي آَثاِرِهَما َفَسَقاُهَما, َفَعَرَفا َأن  َلم  ملسو هيلع هللا ىلصَفاس  , َفَأر 

 .(1) «َيِجد  َعَلي ِهَما

 فة أهل الكتاب.من شدة مخال ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبيوفيه: 

اقتضاء الصراط "كتاًبا يف ذلك أسماه:  وقد ألف شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ."المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم

أن من مقتضيات اإلسالم أن تخالف اليهود, والنصارى, وسائر الكفار,  :أي

 الهم, وأفعالهم, واهلل المستعان.والمشركين, والملحدين, يف معتقداهتم, وأقو

 

        

 

                                                           

 (.302أخـجه مس م ) (1)
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 حكم صوم يوم عرفة للحاج

َرَة ) – 012 َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »:  -َوَعن  َأبِي ُهَري 

تَن َكَرُه  .(1)«بَِعَرَفةَ  َحاكُِم, َواس  َحُه اب ُن ُخَزي َمَة, َوال  , َوَصحَّ مِِذيِّ َسُة َغي َر التِّر  َخم  َرَواُه ال 

ُعَقي لِ   ال 
ُّ
  (.ي

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن اْلفضل يف حق الحاج فطر يوم عرفة.

 أنه أفطر يف عرفة. ملسو هيلع هللا ىلص الذي صح عن النبي

َحاِرِث  ِل بِن ِت ال  َفض  َأنا َناًسا َتَماَرْوا ِعنَْدَها »: ففي الصحيحين: من حديث ُأمِّ ال 

َقاَل َبْعُضُهْم: ُهَو َصائٌِم، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْيَس ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم َعَرَفَة، فِي ِصَياِم َرُسوِل اهَّللِ 

 .(2) «بَِصائٍِم، َفَأْرَسْلُت إَِلْيِه بَِقَدِح لََبٍن، َوُهَو َواقٌِف َعَلى َبِعيرِِه بَِعَرَفَة، َفَشرَِبهُ 

 ومن صامه وهو يف الحج صح صيامه؛ لكنه خالف السنة.

به  فة, لما ثبت أن صيامه يكفر اهلل وأما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوم عر

 السنتين: الماضية, والمستقبلة.

َن َصاِريِّ  ِم , ففي مسلم: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْل  ِم َيو  َقاَل: َوُسئَِل َعن  َصو 

                                                           

يأح د  (,1132)يابن ماجه  ,(2843)يالنساٍي يف الكربى  (,2440)أخـجه أبو دايد  (1)

يسنده ضَيف, من طـيق مهدي الَبدي  (,1141)يالحاكم  (,2101)يابن خزي    (,8031)

قال الَقي ي يف  يمهدي مجهول حال. ييف تـج   حوشب بن عقي  ,الُهجـي, عن عكـم 

سانيد يقد ريي عن النبي ي ى اهلل ع يه يس م بأ ,ال يتابع ع يه: »(268/ 1)« الضَفاء الكبيـ»

يالحديث ضَفه اإلمام األلباين  اهـ .«يال يصح عنه أنه هنى عن يومه ,جياد أنه لم يصم يوم عـف 

 .(421رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد )

 (.1123(, يمس م )1218أخـجه البخاري ) (2)
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نَي ِن؟ َقاَل:  ث 
ِ
َقاَل: َفَقاَل:  «-َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيِه  -َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت »اال

ْهرِ » ِم  «َصْوُم َثاَلَثٍة ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ، َوَرَمَضاَن إَِلى َرَمَضاَن، َصْوُم الدا َقاَل: َوُسئَِل َعن  َصو 

ِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:  نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ »َيو  ُر السا  .(1) «ُيَكفِّ

  قال الحافظ ( 2/238يف الفتح :) َِتَدلَّ ب َحِديَثي ِن َواس  حديث أم  -َهَذي ِن ال 

َد اَل  -  الفضل ُمَجرَّ َلُه ال  َنَّ فِع 
ِ
َم َعَرَفَة بَِعَرَفَة, َوفِيِه َنَظٌر؛ ْل ِر َيو  ِفط  بَاِب ال  تِح  َعَلى اس 

َجَواِز, وَ  َتَحبَّ لَِبَياِن ال  ُمس  َء ال   
ي َباِب إِذ  َقد  َيت ُرُك الشَّ تِح  س 

ِ
ِي اال ِه َيُدلُّ َعَلى َنف  َيُكوُن فِي َحقِّ

َلَحِة التَّب لِيِغ.   َأف َضَل لَِمص 

ِرَمَة َأنَّ َأبَا  َحاكُِم مِن  َطِريِق ِعك  َمَة َوال  ّ َوَصححُه بن ُخَزي 
نعم روى َأُبو َداُود َوالنََّسائِي

 : َثُهم  َرَة َحدَّ , َوَأَخَذ بَِظاِهِرِه «ةَ َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »ُهَري 

َلِف.  ُض السَّ  َبع 

َن َصاِريِّ َقاَل:   اْل 
َيى ب ِن َسِعيد  م َعَرَفة لل َحاج"َفَجاَء َعن  َيح  ُر َيو   . "َيِجُب فِط 

َبي ِر َوُأَساَمَة ب ِن َزي د  َوَعائَِشةَ   . "َأنَُّهم  َكاُنوا َيُصوُموَنهُ ":  َوَعن ابن الزُّ

كِيِه َعن  ُعث َماَن. َوَكاَن َذلَِك يُ  َحَسَن َوَيح  ِجُب ال   ع 

َهٌب آَخُر َقاَل:  َعاءِ "َوَعن  َقَتاَدَة َمذ  ُعف  َعِن الدُّ  . "اَل َبأ َس بِِه إَِذا َلم  َيض 

مُ  , َوال 
ُّ
َخطَّابِي َتاَرُه ال  َقِديِم, َواخ   فِي ال 

ِّ
افِِعي ِرَفِة َعِن الشَّ َمع  ُّ فِي ال 

َبي َهِقي َتَولِّي َوَنَقَلُه ال 

افِِعيَِّة.   مَِن الشَّ

ُهوُر:  ُجم  ُرُه. َوَقاَل ال  َتَحبُّ فِط   ُيس 

ائِمِ "َحتَّى َقاَل َعَطاٌء:  ِر الصَّ ِر َكاَن َلُه مِث ُل َأج  ك  ى بِِه َعَلى الذِّ َطَرُه لَِيَتَقوَّ  . "َمن  َأف 

 : َبِريُّ  "َوَقاَل الطَّ
ِ
َطَر َرُسوِل اهلل َة, بَِعَرفَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنََّما َأف  تَِياِر لِل َحاجِّ بَِمكَّ خ 

ِ
َة لَِيُدلَّ َعَلى اال

َم َعَرَفَة.  َمط ُلوِب, َيو  ِر ال  ك  َعاِء, َوالذِّ ُعَف َعِن الدُّ   اَل َيض 
 لَِكي

                                                           

 (.1112أخـجه مس م ) (1)
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ِم, َوُيب ِعُدُه ِس َوقِيَل:  و  َراِدِه بِالصَّ َعِة, َوَقد  َنَهى َعن  إِف  ُجم  َم ال  َطَر لُِمَواَفَقتِِه َيو  َياُق إِنََّما َأف 

َحِديِث.  ِل ال   َأوَّ

تَِماِعِهم  فِيِه. َوقِيَل:  ج 
ِ
قِِف ال َمو  ِل ال  َه 

ِ
ُم ِعيد  ْل َنَُّه َيو 

ِ
ِم َعَرَفَة؛ ْل َم َيو   إِنََّما َكِرَه َصو 

ُفوًعا:  بََة ب ِن َعامِر  َمر  نَِن َعن  ُعق  َحاُب السُّ ُدُه َما َرَواُه َأص  الناْحرِ  َيْوُم َعَرَفَة َوَيْومُ »َوُيَؤيِّ

اُم ِمنًى ِعيُدَنا َأْهَل اإْلِْساَلمِ   اهـ. «َوَأيا
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 حكم صيام الدهر

ِرو   َوَعن  ) – 012  ب ِن َعم 
ِ
  -  -َعب ِد اهلل

ِ
اَل َصاَم َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «َصاَم اأْلََبَد 

لِم  َعن   – 010 ِظ: َأبِي َقتَاَدَة  )َولُِمس   (.(2) «اَل َصاَم َواَل َأْفَطرَ »بَِلف 

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم صيام الدهر. ساق المصنف 

 لحديث عدة معاين: ول

 ال صام من صام اْلبد, أي مع العيدين وأيام التشريق.اْلول: 

 من كان متابًعا يف صيامه, مواصاًل فيها.الثاين: 

ِرو ب ِن الَعاصِ ويف الصحيحين: من حدي  ب َن َعم 
ِ
 , َقاَل:  ث َعب َد اهلل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي

ْيَل؟» ْهَر، َوَتُقوُم اللا , َقاَل: «إِناَك َلَتُصوُم الدا إِناَك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك َهَجَمْت », َفُقل ُت: َنَعم 

هِ َلُه الَعْيُن، َوَنِفَهْت َلُه الناْفُس، الَ َصاَم َمْن َصاَم ال ْهرِ ُكلِّ ْهَر، َصْوُم َثالََثِة َأيااٍم َصْوُم الدا , «دا

َثَر مِن  َذلَِك, َقاَل:  الَُم، َكاَن َيُصوُم َيْوًما »ُقل ُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأك  َفُصْم َصْوَم َداُوَد َعَلْيِه السا

 .(3) «َوُيْفطُِر َيْوًما، َوالَ َيِفرُّ إَِذا الََقى

 .م متواصلة, لم يصم الصيام الشرعي الذي شرعه اهلل من صام جميع اْليا :أي

 وهل يبطل صيامه؟ 

 اختلف أهل العلم يف ذلك:

                                                           

 .(1116)يمس م  (,1611)أخـجه البخاري  (1)

 . (1112)أخـجه مس م ( 2)

 (.1116(, يمس م )1616أخـجه البخاري ) (3)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص والذي يظهر أنه ال يبطل, ولكنه يكون آثًما لمخالفته لهدي النبي

أما إذا كان يصوم اْلبد مع أيام العيدين, وأيام التشريق, فصيام العيدين وصيام أيام 

 ْلن النهي يرجع إلى نفس العبادة, وإلى ذاهتا. التشريق يكون باطاًل؛

  قال الحافظ ابن حجر ( 222-2/222يف الفتح :) ُتِدلَّ بَِهَذا َعَلى َواس 

ِر.  ه  ِم الدَّ  َكَراِهيَِة َصو 

: َقاَل ابن التِّيِن:  ُجه  ِة مِن  َأو  ِقصَّ ُتِدلَّ َعَلى َكَراَهتِِه مِن  َهِذِه ال   اس 

ُيُه  ُلُه: َعِن الزِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَنه  طَِر, َوَقو  ُرُه بَِأن  َيُصوَم َوُيف  , َوُدَعاُؤُه «اَل َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »َياَدِة, َوَأم 

ََبَد.   َعَلى َمن  َصاَم اْل 

لِِه: َوقِيَل:  نَى َقو  ُ َأي  َما َصاَم. «اَل َصامَ »َمع 
ي  , النَّف 

لِِه َتَعاَلى:   . [31:]القيام  {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}َكَقو 

ُلُه فِ  ِر: َوَقو  ه  ِم الدَّ لِم  َوَقد  ُسئَِل َعن  َصو  اَل َصاَم َواَل »ي َحِديِث َأبِي َقَتاَدَة ِعن َد ُمس 

 . «َما َصاَم، َوَما َأْفَطرَ », َأو  «َأْفَطرَ 

 : مِِذيِّ َتَضاُه: «لَْم َيُصْم َوَلْم ُيْفطِرْ »َوفِي ِرَواَيِة التِّر  , َوُهَو َشكٌّ مِن  َأَحِد ُرَواتِِه َوُمق 

 . نًى َواِحد   َأنَُّهَما بَِمع 

ِي:  نَى بِالنَّف  َمع  ِم؛ لُِمَخاَلَفتِِه. َوال  و  َر الصَّ ل  َأج   َأنَُّه َلم  ُيَحصِّ

َسَك.  َنَُّه َأم 
ِ
؛ ْل طِر   َوَلم  ُيف 

َلًقا:  ِر ُمط  ه  ِم الدَّ  ِرَواَيٌة َوإَِلى َكَراَهِة َصو 
َ
ُل الظَّاِهِر, َوِهي َحاُق, َوَأه  َعن  َذَهَب إِس 

َمَد.   َأح 

 ...."يحرم"َوَشذَّ ابن حزم َفَقاَل: 

والذي يظهر أن أقل أحوال صيام الدهر الكراهة الشديدة, إال إذا صام معه العيدين 

 فيكون على التحريم, واهلل أعلم.
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  :ذكر بعض نوازل الصيام 

النازلة اْلولى: اْلرض التي تشرق عليها الشمس ستة أشهر, ويكون الليل فيها 

 تة أشهر.س

 فيكون الصيام فيها على تقدير اليوم والليلة بأقرب بالد إلى هذه البلد.

بأن التوقيت يكون على أقرب بلدة إليها؛ ْلن بعضهم ذهب إلى أن ونحن نقول: 

 والصحيح خالف ذلك., يت يكون على توقيت مكة المكرمةالتوق

َعاَن ال كاَِلبِ ففي مسلم:  اَس ب َن َسم   من حديث النَّوَّ
َّ
 ي

ِ
نَا: َيا َرُسوَل اهلل , َقاَل: ُقل 

ِض؟ َقاَل:  َر  َأْرَبُعوَن َيْوًما، َيْوٌم َكَسنٍَة، َوَيْوٌم َكَشْهرٍ، َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة، »َوَما َلب ُثُه فِي اْل 

اِمِه َكَأيااِمُكمْ  ُر َأيا
ِذي َكَسنَة   «َوَسائِ ُم الَّ َيو   َفَذلَِك ال 

ِ
نَا: َيا َرُسوَل اهلل ِفينَا فِيِه َصاَلُة ُقل  , َأَتك 

؟ َقاَل:  م   .(1) «اَل، اْقُدُروا َلُه َقْدَرُه...»َيو 

 أرشدهم بالتقدير, ويكون بأقرب بلد إلى هذا البلد. ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي

  قال اإلمام النووي ( 18/00يف شرح مسلم :) :
ِ
ُلُهم  َيا َرُسوَل اهلل ا َقو  َوَأمَّ

 .«نٍَة َأَتْكِفينَا فِيِه َصاَلُة َيْوٍم َقاَل اَل اْقُدُروا َلُه َقْدَرهُ َفَذلَِك اْلَيْوُم الاِذي َكَس »

َقاِضي َوَغي ُرُه:  ِع. َفَقاَل ال  ر  ِم, َشَرَعُه َلنَا َصاِحُب الشَّ َيو  ُصوٌص بَِذلَِك ال  ٌم َمخ   َهَذا ُحك 

تَِهاِدَنا اَلق  َقاُلوا:  نَا إَِلى اج  َحِديُث َوُوكِل  اَل َهَذا ال  َلَواِت َوَلو  َنا فِيِه َعَلى الصَّ تََصر 

َيَّاِم.  ُروَفِة فِي َغي ِرِه مَِن اْل  َمع  َقاِت ال  َو  ِس ِعن َد اْل  َخم   ال 

ِر ومعنى أقدروا له قدره:  َر َما َيُكوُن َبي نَُه َوَبي َن الظُّه  ِر َقد  َفج  َد ُطُلوِع ال  َأنَُّه إَِذا َمَضى َبع 

, َفَصلُّوا الظُّه   م   َر. ُكلَّ َيو 

َر.  َعص  ِر, َفَصلُّوا ال  َعص  ُر َما َيُكوُن َبي نََها َوَبي َن ال  َدُه َقد   ُثمَّ إَِذا َمَضى َبع 

ِرَب.  َمغ  ِرِب, َفَصلُّوا ال  َمغ  ُر َما َيُكوُن َبي نََها َوَبي َن ال  َد َهَذا َقد   َوإَِذا َمَضى َبع 

                                                           

 (.2631أخـجه مس م ) (1)
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َر,  ب َح, ُثمَّ الظُّه  ِعَشاَء, َوالصُّ ِرَب, َوَهَكَذا َحتَّى َين َقِضي َوَكَذا ال  َمغ  َر, ُثمَّ ال  َعص  ُثمَّ ال 

ُم.  َيو   َذلَِك ال 

تَِها"َوَقد  َوَقَع فِيِه:  اٌة فِي َوق  ُض ُكلَُّها ُمَؤدَّ
 . "َصَلَواُت َسنَة  َفَرائِ

مُ  َيو  , َفِقَياُس ال  ِذي َكُجُمَعة  , َوالثَّالُِث الَّ ر  ا الثَّانِي الَِّذي َكَشه  َر َلُهَما  َوَأمَّ ُل َأن  ُيَقدَّ َوَّ اْل 

َلُم.  نَاُه, َواهلُل َأع  ِل, َعَلى َما َذَكر  َوَّ ِم اْل  َيو   اهـَكال 

النازلة الثانية: البلدان التي يطول فيها النهار سبعة عشر ساعة, أو تسعة عشر 

 ساعة, أو أقل, أو أكثر.

زم من ذلك امتثال قول اهلل ما دام أنه يتميز فيها الليل والنهار بغروب الشمس, فيل

 :{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 

 .[181:]البقـة { ڌڌ

فيلزمهم اإلمساك عند الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 

 ودخول الليل.

النازلة الثالثة: لو أن إنساًنا صام يف بلد ثم انتقل إلى بلد آخر, فأفطروا وهو لم يصم 

 ن يوًما.إال ثمانية وعشري

فهنا يلزمه, أن يقضي يوًمـا آخًرا؛ ْلن الشهر الهجري ال ينقص عن تسعة وعشرين 

 يوًما, وال يزيد عن ثالثين يوًما.

وأما من صام مع بلد, ثم سافر إلى بلد آخر, فتم له صيام ثالثين يوًما, وهم ما 

صائًما, وال  يزالون صائمين ْلهنم لم يتموا الشهر, فإنه ال يفطر, بل يبقى مع الناس

 يصلي العيد إال معهم.

 , من حديث َأبِي ُهَري َرَة  وغيره: يف سنن اإلمام الرتمذي 
َّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي



  

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ونَ » ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن، َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ  .(1)«الصا

 :فقه الحديث 

ر بعض أهل العلم هذا الحديث, فقال: إنما وفس قال الرتمذي عقب الحديث:

 . الجماعة وعظم الناسمعنى هذا الصوم والفطر مع 

فيه دليل على أنه يعترب يف ثبوت  (:72/  2) "سبل السالم  "اين يف وقال الصنع

العيد الموافقة للناس, وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره, 

 .لصالة واإلفطار واْلضحيةهم يف اويلزمه حكم

 ( وقال:212/  3) "هتذيب السنن"وذكر معنى هذا اإلمام ابن القيم رحمه اهلل يف 

فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له وقيل: 

 أن يصوم ويفطر, دون من لم يعلم. 

قاضي بشهادته, أنه ال إن الشاهد الواحد إذا رأى الهالل, ولم يحكم الوقيل: 

 ."يكون هذا له صوما, كما لم يكن للناس 

 : "حاشيته على ابن ماجه"وقال أبو الحسن السندي يف 

والظاهر أن هذه اْلمور ليس  عند الرتمذي: بعد أن ذكر حديث أبي هريرة 

 بل اْلمر فيها إلى اإلمام والجماعة.  ’لآلحاد فيها دخل, وليس لهم التفرد فيها

لى اْلحاد اتباعهم لإلمام والجماعة, وعلى هذا, فإذا رأى أحد الهالل, ويجب ع

ورد اإلمام شهادته ينبغي أن ال يثبت يف حقه شيء من هذه اْلمور, ويجب عليه أن 

 ."يتبع الجماعة يف ذلك 

وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث, ويؤيده : -اإلمام اْللباين  -قلت 

                                                           

(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام 1110(, يابن ماجه ب فظ مختصـ )161أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.224(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )1268الوادعي رح ه اهلل  )
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مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون به على  - -احتجاج عائشة 

النحر يوم »يوم النحر, فبينت له أنه ال عربة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة, فقالت: 

 .«ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس

وهذا هو الالئق بالشريعة السمحة التي من غاياهتا تجميع الناس وتوحيد قلت: 

 ما يفرق جمعهم من اْلراء الفردية.صفوفهم, وإبعادهم عن كل 

يف عبادة جماعية:  -ولو كان صواًبا يف وجهة نظره  -فال تعترب الشريعة رأي الفرد 

 كالصوم, والتعبيد, وصالة الجماعة. 

كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس   أال ترى أن الصحابة

من ال يرى ذلك, ومنهم من المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء, ومنهم 

 يتم يف السفر, ومنهم من يقصر. 

فلم يكن اختالفهم هذا وغيره ليمنعهم من االجتماع يف الصالة وراء اإلمام 

 الواحد, واالعتداد هبا.

 وذلك لعلمهم بأن التفرق يف الدين شر من االختالف يف بعض اْلراء.

خالف لرأى اإلمام اْلعظم يف ولقد بلغ اْلمر ببعضهم يف عدم االعتداد بالرأي الم

المجتمع اْلكرب: كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطالقا يف ذلك المجتمع فرارا مما 

 اهـقد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه. 

النازلة الرابعة: ما يدخل يف اإلنسان سواء كان ذلك من المغذيات, أو الحقن, أو 

 المناظير.

ه مفطر, وما حمل معه مادة سائلة إلى البطن؛ فإن فما كان منها مغذًيا للجسم فإن

 هذه المادة تكون مفطرة.

النازلة الخامسة: إذا ركب أحد طائرة من المشرق إلى المغرب, وكانت كلما 
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 مشت الطائرة, طال النهار, فيلزمه الصيام حتى تغرب الشمس وهو يف الطائرة.

 قد غربت عنهم. وال يقول أفطر على البلد الذي مشيت منه؛ ْلن الشمس 

ال يجوز له ذلك؛ ْلنه ما يزال يرى الشمس وهو يف الطائرة, فيستمر يف صومه حتى 

 تغيب وتغرب عنه الشمس.

وهذا إذا كان يريد أن يتم صومه يف سفره, أما إذا كان يريد أن يفطر ْلنه مسافر فال 

 حرج عليه من الفطر.

 أو يف مكان بارد طوال صيامه.النازلة السادسة: البقاء يف غرفة تحت مكيف مربد, 

هذا كله ال يؤثر على صحة الصيام, وال ينقص من أجره؛ ْلنه أمر مشروع مباح, ال 

 إثم فيه, وال محذور.

يف التخفيف عن عباده من الحر الشديد الذي قد يكون يف  بل هو من نعم اهلل 

 بعض المناطق من البلدان الحارة.

 هالل رمضان, ورؤية هالل شوال. النازلة السابعة: المعتمد يف رؤية

الرؤيا البصرية, وليس عن طريق النظر بواسطة اْلقمار الصناعية, أو عن طريق 

 اْلجهزة اإللكرتونية.

ومن استخدم ما يقرب الرؤيا البصرية مثل الناظور, أو بما يسمى بالتلسكوب 

لهالل للعين الفلكي )الدربيل(, وغير ذلك, فال حرج من استخدامه؛ ْلنه يقرب رؤيا ا

 فقط, ولكن هذا ال يجب, وال يلزم.

 النازلة الثامنة: أصحاب اْلمراض المزمنة.

يعتربون يف حكم المرضى الذين يجوز له الفطر, وإذا كان المرض من المرض 

الذي ال ُيرجى برؤه, وال يستطيع القضاء, ولم يتمكن من ذلك, فهو معذور يف ذلك, 

 يائه القضاء عنه إذا مات ولم يقِض.ويسقط عنه الصيام, وليس على أول
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 النازلة التاسعة: ما دام أن بالد المسلمين اليوم تقوم على عدة أولياء أمور.

فيكون الحكم هنا أن لكل بلد صيامه, حتى وإن قدر أن ذلك الرئيس حكم بالعيد, 

بت أو بالصيام, لدواعي سياسية غير ناظر إلى اْلدلة الشرعية, فيلزمنا أن نلتزم بما ث

َرَة , ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وهو حديث َأبِي ُهَري 
َّ
ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي الصا

ونَ   .والحمد هلل بيان ثبوته. , وقد تقدم«َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ
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 باب االعتكاف وقيام رمضان

 قِيَاِم َرَمَضاَن[]َباُب االْعتَِكاِف يَ 

 الشرح: 

ساق المصنف هذا الباب على عادة المصنفين من أهنم إذا انتهوا من الكالم على 

 أحكام الصيام, فإهنم يلحقونه غالبا بأحكام االعتكاف وقيام رمضان.

وذلك ْلن االعتكاف يف اْلصل مرتبط برمضان, مع أنه يشرع ويستحب يف غير 

 رمضان.

:  ديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين: من ح  , َقاَلت 
ُّ
ِر ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي َتكُِف فِي الَعش  , َيع 

َتأ َذَنت   ُخُلُه, َفاس  ب َح ُثمَّ َيد  ِرُب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ اْلََواِخِر مِن  َرَمَضاَن, َفُكن ُت َأض 

ِرَب ِخبَاًء, َفَأِذَنت  َلَها, َفَضَرَبت  ِخ  َشَة َأن  َتض 
َصُة َعائِ ش  َحف  نَُب اب نَُة َجح  ُه َزي  ا َرَأت  َباًء, َفَلمَّ

 
ُّ
َبَح النَّبِي ا َأص  بِيََة, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَضَرَبت  ِخَباًء آَخَر, َفَلمَّ بَِر, َفَقاَل  «َما َهَذا؟»َرَأى اْلَخ  َفُأخ 

 
ُّ
َر, ُثمَّ  «َأْلبِرا ُتَرْوَن بِِهنا »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ه  تَِكاَف َذلَِك الشَّ ع 

ِ
ًرا مِن   َفَتَرَك اال َتَكَف َعش  اع 

ال    .(1)«َشوَّ

والقيام مرتبط برمضان, وال سيما إذا كان يف جماعة, مع أنه يشرع ويتسحب يف 

 جميع العام.

 اإلقامة والحبس واللزوم والمكث.االعتكاف يف اللغة: 

 عكف يف المكان؛ إذا أقام به.يقال: 

 هو المحبوس.والمعكوف: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: ومنه قول اهلل 

                                                           

 (.1113(, يمس م )2033أخـجه البخاري ) (1)
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 {ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 كانوا مقيمون عندها, مجتمعون حولها, ويطلبون بركتها. :, أي[13-11األنبياء:]

اُج: َعجَّ  َقاَل ال 

ـَن بِِه إَذا َحَجـــــا ُكف  َفن َزَجا     َفُهنَّ َيع  َف النَّبِيِط َيل َعُبوَن ال   َعك 

ٌم مِن  ال  َوالنَّبِيُط:   َعَجِم. َقو 

َفن َزُج   مِن ُهم  بَِيِد  َوال 
َبٌة لِل َعَجِم, َيأ ُخُذ ُكلُّ َواِحد  ِجيِم: ُلع  اِي َوال  َفاِء َوالنُّوِن َوالزَّ بِال 

َتِديُروَن َراقِِصيَن.   َصاِحبِِه, َوَيس 

َمَكاِن.)َحَجا(:  قوله:  َأي  َأَقاَم بِال 

ِع:  ر  ِجِد, مِ َوفِي الشَّ َمس  ُث فِي ال  ُمك  .أفاده ال  ُصوَصة  , بِِصَفة  َمخ  ُصوص  ص  َمخ  ن  َشخ 

 (.2/312الشوكاين يف النيل )

من  هو المكث يف المسجد على سبيل القربة إلى اهلل  قوله:وعرفه بعضهم ب

 شخص مخصوص, بصفة مخصوصة.

 الكتاب, والسنة, واإلجماع.وأدلة ثبوت االعتكاف: 

 أما الكتاب: 

 ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}: فقد قال اهلل 

 .[181:]البقـة {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: وقال 

 .[121:]البقـة {ۈئ ۆئ

 وأما السنة: 

  -,  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
ِج النَّبِي ، َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »: - ملسو هيلع هللا ىلصَزو 
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اهُ   .(1) «اهَّللُ، ُثما اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ  َيْعَتكُِف الَعْشَر األََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتاى َتَوفا

 ب ِن ُعَمرَ وفيهما: 
ِ
َيْعَتكُِف الَعْشَر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »: , َقاَل  من حديث َعب ِد اهلل

 , وغيره كثير.(2) «األََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ 

 وأما اإلجماع: 

مشروعية االعتكاف, ونقله غير واحد اإلجماع على  فقد نقل اإلمام ابن المنذر 

 من أهل العلم.

  :حكم االعتكاف 

 واالعتكاف مندوب, ومتأكد االستحباب, وال يجب إال بالنذر.

 ( 8/07قال يف شرح مسلم :) 
ِّ
تَِكاِف النَّبِي ََحاِديَث فِي اع  لٌِم اْل   ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر ُمس 

َر  َعش  ََواِخَر مِن  َرَمَضاَن, َوال  َر اْل  َعش  . ال  ال  َُوَل مِن  َشوَّ  اْل 

ََواِخِر مِن  َرَمَضاَن, َوَقد   ِر اْل  َعش  َبابِِه فِي ال  تِح  ِد اس  تَِكاِف. َوَتَأكُّ ع 
ِ
َباُب اال تِح  َفِفيَها اس 

 . َبابِِه, َوَأنَُّه َلي َس بَِواِجب  تِح  لُِموَن َعَلى اس  ُمس  َمَع ال   اهـَأج 

  وقال اإلمام النووي ( 0/272يف المجموع :) تَِكاُف ُسنٌَّة ع 
ِ
َفاال

دُ  َتَحبُّ َوَيَتَأكَّ َثاُر مِن ُه, َوُيس  ك 
ِ َتَحبُّ اإل  َماِع, َوُيس  ج 

ِ ِر بِاإل  َماِع, َواَل َيِجُب إالَّ بِالنَّذ  ج  ِ  بِاإل 

ابَِقِة ُهنَا, وَ  ََحاِديِث السَّ ِر َرَمَضاَن, لأِل  ََواِخِر مِن  َشه  ِر اْل  َعش  َباُبُه فِي ال  تِح  َباِب َقب َلُه اس  فِي ال 

ِر لَِرَجائَِها.  َقد   اهـفِي َلي َلِة ال 

  وقال اإلمام الشوكاين ( 2/312يف النيل :) ََحاِديُث فِيَها َدلِيٌل َهِذِه اْل 

تَِكاِف, َوُهَو ُمتََّفٌق َعَلي َها َكَما َقاَل النََّوِويُّ َوَغي ُرُه.  ع 
ِ
ُروِعيَِّة اال  َعَلى َمش 

ََثِر, َفَوَقَع : َقاَل َمالٌِك  َباِعِهم  لأِل  ِة اتِّ َحاَبِة َلُه َمَع ِشدَّ ِك الصَّ تَِكاِف َوَتر  ع 
ِ
ُت فِي اال ر  َفكَّ

                                                           

 (. 1112(, يمس م )2021أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111(, يمس م )2021أخـجه البخاري ) (2)
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َلِف َأنَُّه   مِن  السَّ
نِي َعن  َأَحد  تِِه, َوَلم  َيب ُلغ  ِوَصاِل, َوُأَراُهم  َتَرُكوُه لِِشدَّ ِسي َأنَُّه َكال  فِي َنف 

َتَكَف إالَّ َعن  َأبِي  َمِن. اع  ح  ِر ب ِن َعب ِد الرَّ  . ان َتَهىَبك 

تَِكاَف َجائٌِز, َوَأن َكَر َذلَِك َعَلي ِهم   ع 
ِ
َحابِِه َأنَّ اال ُض َأص   َهَذا َأَخَذ بَع 

َومِن  َكاَلِم َمالِك 

َدٌة.  ِّ َوَقاَل: إنَُّه ُسنٌَّة ُمَؤكَّ
َعَربِي  اب ُن ال 

 :  فِي ُمَواَظبَ َوَكَذا َقاَل اب ُن َبطَّال 
ِّ
ِدِه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -ِة النَّبِي  َما َيُدلُّ َعَلى َتَأكُّ

َمَد:  نُوٌن.َوَقاَل َأُبو َداُود َعن  َأح  ُعَلَماِء ِخاَلًفا َأنَُّه َمس   مِن  ال 
َلُم َعن  َأَحد   اَل َأع 

 : َل َمالِك  َفت ِح َقو  َحافُِظ فِي ال  َب ال  َلِف إالَّ َوَتَعقَّ َتكِف  مِن  السَّ ِر ب ُن َعب ِد إنَُّه َلم  َيع  َأُبو َبك 

 مِن  
َ َعن  َغي ِر َواِحد 

ُصوَصًة, َوإاِلَّ َفَقد  ُحكِي ُه َأَراَد ِصَفًة َمخ  َمِن, َوَقاَل: َلَعلَّ ح  الرَّ

َتَكَف. َحاَبِة َأنَُّه اع   الصَّ

تَِكاِف إالَّ إَذا َنَذَر بِِه. ع 
ِ
َلم  َأنَُّه اَل ِخاَلَف فِي َعَدِم ُوُجوِب اال  اهـ َواع 

 ,  ففي البخاري: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهَّللَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(1)«َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفالَ َيْعِصهِ 

َأنَُّه َقاَل: , من حديث ُعَمَر ب ِن الَخطَّاِب : ي ويف الصحيحين واللفظ للبخار

 
ِ
ِجِد الَحَراِم, َفَقاَل َلُه  َيا َرُسوَل اهلل َتكَِف َلي َلًة فِي الَمس  ُت فِي الَجاِهلِيَِّة َأن  َأع  إِنِّي َنَذر 

 
ُّ
 .(2) «َأْوِف َنْذَرَك َفاْعَتَكَف َلْيَلةً »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

  :حكم االعتكاف يف ح  النساء 

 هاعتكفن مع ملسو هيلع هللا ىلص ويستوي يف هذا الحكم الرجال والنساء مًعا, ْلن أزواج النبي
 .ملسو هيلع هللا ىلص

اْعَتَكَف َمَعُه بَْعُض نَِسائِِه َوِهَي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »:  من حديث َعائَِشةَ ويف البخاري: 

                                                           

 (.1161أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111(, يمس م )2042أخـجه البخاري ) (2)
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مَ  ِم, َوَزَعَم َأنَّ َعائَِشَة َرَأت  «ُمْسَتَحاَضٌة َتَرى الدا َتَها مَِن الدَّ َت َتح  , َفُربََّما َوَضَعِت الطَّس 

: َكَأنَّ َهذَ  ُفِر, َفَقاَلت  ٌء َكاَنت  ُفالََنُة َتِجُدهُ َماَء الُعص 
 
 .(1) "ا َشي

تَِكاِف النَِّساءِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري   ."َباُب اع 

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/272يف الفتح :) ُمُه؟  َأي  َما ُحك 

ِذي ُتَصلَّ  ِجِد الَّ َمس  ُّ َكَراَهتَُه َلُهنَّ فِي ال 
افِِعي َلَق الشَّ تَجَّ َوَقد  َأط  َجَماَعُة, َواح  ى فِيِه ال 

َنََّها 
ِ
ِجِد بَي تَِها؛ ْل َأِة إاِلَّ فِي َمس  تَِكاِف لِل َمر  ع 

ِ
َباِب, َفإِنَُّه َدالٌّ َعَلى َكَراَهِة اال بَِحِديِث ال 

ُض لَِكث َرِة َمن  َيَراَها.   َتَتَعرَّ

اَل َأن ابن ُعيَي نََة َزاَد فِي ال  َوَقاَل ابن عبد ال رب:  َباِب: َلو  َأناُهنا »َحِديِث, َأي  َحِديِث ال 

ْعتَِكاِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْأَذنا النابِيا 
ِ
َجَماَعِة َغي ُر «فِي اال ِجِد ال  َأِة فِي َمس  َمر  تَِكاَف ال  َت بَِأنَّ اع  , َلَقَطع 

 .  ان َتَهى. َجائِز 

َأةِ َأن  َتُكوَن  َمر  تَِكاِف ال  ِة اع  َحنَِفيَُّة لِِصحَّ  َلُهم  َأنَّ َوَشَرَط ال 
ِجِد َبي تَِها, َوفِي ِرَواَية  فِي َمس 

َمُد.  ِجَها, َوبِِه َقاَل َأح  ِجِد َمَع َزو  َمس  تَِكاَف فِي ال  ع 
ِ
 اهـَلَها اال

,  يف صحيحه وذكر رحمه اهلل: حديث َعائَِشةَ  ثم أخرج اإلمام البخاري 
 : َواِخرِ ِمْن َرَمَضاَن، َفُكنُْت َأْضرُِب َلُه ِخَباًء ، َيْعتَكُِف فِي الَعْشرِ األَ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ »َقاَلت 

ْبَح ُثما َيْدُخُلُه، َفاْسَتْأَذَنْت َحْفَصُة َعائَِشَة َأْن َتْضرَِب ِخَباًء، َفَأِذَنْت َلَها،  َفُيَصلِّي الصُّ

ا َرَأْتُه َزْينَُب اْبنَُة َجْحٍش َضَرَبْت ِخبَاًء آَخرَ  ا َأْصَبَح النابِيُّ َفَضَرَبْت ِخَباًء، َفَلما  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلما

  «َما َهَذا؟»َرَأى األَْخبَِيَة، َفَقاَل: 
ُّ
بَِر, َفَقاَل النَّبِي َفَتَرَك  «َأْلبِرا ُتَرْوَن بِِهنا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفُأخ 

ال   ًرا مِن  َشوَّ َتَكَف َعش  َر, ُثمَّ اع  ه  تَِكاَف َذلَِك الشَّ ع 
ِ
 وأخرجه مسلم. (2) «اال

 ة بإذن زوجها, أو وليها, وإذا أمنت الفتنة من الخلوة ويكون اعتكاف المرأ

                                                           

 (. 2031أخـجه البخاري ) (1)

 (.1113(, يمس م )2023أخـجه البخاري ) (2)
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 بالرجال, أو النظر إليهم. وأمن الضرر على نفسها.

  :بيان احلكمة من االعتكاف 

  قال اإلمام ابن القيم ( 2/82يف زاد المعاد :) يِِه فِي  ملسو هيلع هللا ىلصفِي َهد 

تَِكاِف: ع 
ِ
 اال

تَِقاَمُتُه عَ  َقل ِب َواس  ا َكاَن َصاَلُح ال  ًفا َعَلى َلمَّ  َتَعاَلى, ُمَتَوقِّ
ِ
َلى َطِريِق َسي ِرِه إَِلى اهلل

َقل ِب   َتَعاَلى, َفإِنَّ َشَعَث ال 
ِ
يَِّة َعَلى اهلل ُكلِّ َبالِِه بِال  , َوَلمِّ َشَعثِِه بِإِق 

ِ
ِعيِّتِِه َعَلى اهلل ُه َجم  اَل َيُلمُّ

 َتَعاَلى, َوَكاَن 
ِ
َباُل َعَلى اهلل ق  ِ ََناِم, إاِلَّ اإل  َراِب, َوُفُضوُل ُمَخاَلَطِة اْل  ُفُضوُل الطََّعاِم َوالشَّ

َطُعُه َعن    َوَيق 
ا َيِزيُدُه َشَعًثا, َوُيَشتُِّتُه فِي ُكلِّ َواد  َمنَاِم, مِمَّ َكاَلِم, َوُفُضوُل ال  َوُفُضوُل ال 

ِعُفُه َأو  َيُعوُقُه َوُيوقِ   َتَعاَلى, َأو  ُيض 
ِ
ِحيِم بِِعَباِدِه َسي ِرِه إَِلى اهلل َعِزيِز الرَّ َمُة ال  َتَضت  َرح  ُفُه, اق 

َقل ِب  ِرُغ مَِن ال  َتف  َراِب, َوَيس  ِهُب ُفُضوَل الطََّعاِم َوالشَّ ِم َما ُيذ  و  َأن  َشَرَع َلُهم  مَِن الصَّ

 َتَعاَلى, َوَشر  
ِ
َقِة َلُه َعن  َسي ِرِه إَِلى اهلل ُمَعوِّ َهَواِت ال  اَلَط الشَّ َلَحِة, بَِحي ُث َأخ  ِر ال َمص  ِعِه بَِقد 

ِجلَ  َعاِجَلِة َواْل  َطُعُه َعن  َمَصالِِحِه ال  ُه َواَل َيق  َراُه, َواَل َيُضرُّ َعب ُد فِي ُدن َياُه َوُأخ   ِة.َين َتِفُع َبِه ال 

 
ِ
َقل ِب َعَلى اهلل ُصوُدُه َوُروُحُه ُعُكوُف ال  ِذي َمق  تَِكاَف الَّ ع 

ِ
 َتَعاَلى, َوَشَرَع َلُهُم اال

َدُه  تَِغاُل بِِه َوح  ش 
ِ
َخل ِق, َواال تَِغاِل بِال  ش 

ِ
ن ِقَطاُع َعِن اال

ِ
َوُة بِِه, َواال َخل  ِعيَُّتُه َعَلي ِه, َوال  َوَجم 

َقل ِب َوَخَطَراتِِه,  َباُل َعَلي ِه فِي َمَحلِّ ُهُموِم ال  ق  ِ ُرُه َوُحبُُّه, َواإل  ُسب َحاَنُه بَِحي ُث َيِصيُر ِذك 

ُر فِي  ِرِه, َوالتََّفكُّ َخَطَراُت ُكلَُّها بِِذك  ُه بِِه, َوال  َهمُّ ُكلُّ لِي َعَلي ِه َبَدَلَها, َوَيِصيُر ال  َتو  َفَيس 

 ِ ُه بَِذل َخل ِق, َفَيُعدُّ  َبَداًل َعن  ُأن ِسِه بِال 
ِ
ُب مِن ُه َفيَِصيُر ُأن ُسُه بِاهلل ِصيِل َمَراِضيِه َوَما ُيَقرِّ َك َتح 

ُن  
ِ
ُصوُد ْل َرُح بِِه ِسَواُه, َفَهَذا َمق  ُقُبوِر ِحيَن اَل َأنِيَس َلُه, َواَل َما َيف  َشِة فِي ال  َوح  َم ال  ِسِه بِِه َيو 

َظِم. َع  تَِكاِف اْل  ع 
ِ
 اهـ اال

 ( فمعنى 1/111وقال الحافظ ابن رجب رحمه اهلل يف لطائف المعارف :)

لالتصال بخدمة الخالق وكلما قويت قطع العالئق عن الخالئق االعتكاف وحقيقته: 
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المعرفة باهلل والمحبة له واْلنس به, أورثت صاحبها االنقطاع إلى اهلل تعالى بالكلية 

 على كل حال. 

كان بعضهم ال يزال منفردا يف بيته خاليا بربه فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف 

 أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرين.

 بك من كل أنيسي       أوحشتني خلوايت

 بالغيــب جليسي   وتفردت فعاينتك

  :بيان وقت االعتكاف 

فيصح االعتكاف يف كل وقت من ليل, أو هنار, مع الصوم, وعند الفطر, وأما وقته: 

 من العام كله.

وإنما يتأكد استحبابه يف العشر اْلواخر من رمضان, فهو فيها أفضل وأكمل من 

, وْلن فيها ليلة على ذلك حتى قبضه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص النبياالعتكاف يف غيرها؛ لمداومة 

بذلك:  القدر, والعبادة يف ليلة القدر خير من العبادة يف ألف شهر, كما أخرب اهلل 

 {ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 , وليلة القدر تقدر بأربع وثمانين سنة, وأربعة أشهر..[13:]القدر .[3-1]سورة القدر:

  -,  من حديث َعائَِشةَ ين: ويف الصحيح
ِّ
ِج النَّبِي ، َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »: - ملسو هيلع هللا ىلصَزو 

اُه اهَّللُ، ُثما اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ   .(1)«َيْعَتكُِف الَعْشَر األََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتاى َتَوفا

  :ويصح االعتكاف يف غير رمضان, ومن غير الصيام 

:  من حديث َعائَِشةَ الصحيحين أيًضا: لما جاء يف  تَِكاَف  ", َقاَلت  ع 
ِ
َفَتَرَك اال

ال   ًرا مِن  َشوَّ َتَكَف َعش  َر, ُثمَّ اع  ه   .(2)"َذلَِك الشَّ

                                                           

 .(1112(, يمس م )2021أخـجه البخاري ) (1)

 (.1113(, يمس م )2033أخـجه البخاري ) (2)
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  :بيان بدء دخول املعتكف 

ومن أحب أن يعتكف العشر اْلواخر من رمضان, فالسنة يف حقه أن يدخل 

ن, ويكون دخول مخبئه ومكان المسجد قبل غروب شمس العشرين من رمضا

 االعتكاف يف فجر يوم الواحد والعشرين من رمضان.

:  من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين:  ، َيْعَتكُِف فِي الَعْشرِ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َقاَلت 

ْبَح ُثما َيْدُخُلهُ   .(1)«األََواِخرِ ِمْن َرَمَضاَن، َفُكنُْت َأْضرُِب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ

، إَِذا َأَراَد َأْن َيْعتَكَِف َصلاى اْلَفْجَر، ُثما ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »: ظ اإلمام مسلم ولف

 .(2)«َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ 

  قال اإلمام النووي ( 0/272يف المجموع :) :َحاُب َص   َواْل 
ُّ
افِِعي َقاَل الشَّ

 
ِّ
تَِداَء بِالنَّبِي ق 

ِ
ُخَل فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمن  َأَراَد اال ََواِخِر مِن  َرَمَضاَن َفَين َبِغي َأن  َيد  ِر اْل  َعش  اعتكاف ال 

ِريَن منه؛ لكيال يفوته شيء منه.  ِعش  َحاِدي َوال  ِس َلي َلَة ال  م  ِجَد َقب َل ُغُروِب الشَّ َمس   ال 

ُر, َأو  َنَقَص. ه  ِعيِد, َسَواٌء َتمَّ الشَّ ِس َلي َلَة ال  م  َد ُغُروِب الشَّ  اهـ ويخرج َبع 

  عشرين يوًما:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعتكف النبي 

َرَة   , َقاَل: ففي البخاري: من حديث َأبِي ُهَري 
ُّ
َيْعَتكُِف فِي ُكلِّ » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

ا َكاَن الَعاُم الاِذي ُقبَِض فِيِه اْعَتَكَف ِعْشرِيَن َيْوًما  .(3)«َرَمَضاٍن َعَشَرَة َأيااٍم، َفَلما

ُت إَِلى من طريق ويف الصحيحين:  ِريِّ َأبِي َسَلَمَة, َقاَل: ان َطَلق   الُخد 
  -َأبِي َسِعيد 

َت مَِن  - نِي َما َسِمع  ث  ُث, َفَخَرَج, َفَقاَل: ُقل ُت: َحدِّ ِل َنَتَحدَّ ُرُج بِنَا إَِلى النَّخ  َفُقل ُت: َأاَل َتخ 

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ِ
َتَكَف َرُسوُل اهلل ِر, َقاَل: اع  َر اْلَُوِل مِن  َرَمَضاَن  ملسو هيلع هللا ىلص فِي َلي َلِة الَقد  َعش 

                                                           

 (.2033أخـجه مس م ) (1)

 (.1112أخـجه مس م ) (2)

 (.2044أخـجه البخاري ) (3)
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َسَط,  َر اْلَو  َتَكَف الَعش  ِذي َتط ُلُب َأَماَمَك, َفاع  نَا َمَعُه, َفَأَتاُه ِجب ِريُل, َفَقاَل: إِنَّ الَّ َتَكف  َواع 

 
ُّ
ِذي َتط ُلُب َأَماَمَك, َفَقاَم النَّبِي نَا َمَعُه َفَأَتاُه ِجب ِريُل َفَقاَل: إِنَّ الَّ َتَكف  َخطِيًبا َصبِيَحَة  ملسو هيلع هللا ىلص َفاع 

ِريَن مِن  َرَمَضاَن َفَقاَل:  ، َفْلَيْرِجْع، َفإِنِّي ُأِريُت َلْيَلَة ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َكاَن اْعَتَكَف َمَع النابِيِّ »ِعش 

َها فِي الَعْشرِ األََواِخرِ، فِي ِوْترٍ، َوإِنِّي َرَأْيُت َكَأنِّي َأْسُجُد  يُتَها، َوإِنا فِي الَقْدِر، َوإِنِّي ُنسِّ

َماِء َشي ًئا, َفَجاَءت   «طِيٍن َوَماءٍ  ِل, َوَما نََرى فِي السَّ ِجِد َجِريَد النَّخ  ُف الَمس  َوَكاَن َسق 

 
ُّ
َنا, َفَصلَّى بِنَا النَّبِي طِر    ملسو هيلع هللا ىلصَقَزَعٌة, َفُأم 

ِ
يِن َوالَماِء َعَلى َجب َهِة َرُسوِل اهلل َحتَّى َرَأي ُت َأَثَر الطِّ

َنبَتِِه َتص   ملسو هيلع هللا ىلص َياهُ َوَأر   .(1)"ِديَق ُرؤ 

 متحرًيا وملتمًسا لليلة القدر. ملسو هيلع هللا ىلص وفعل ذلك النبي

  :بيان شروط االعتكاف 

 وذكر العلماء شروطا لالعتكاف, منها:

 اْلول: اإلسالم.

 فال يصح االعتكاف من الكافر, والمشرك؛ ْلهنما ليسا من أهل العبادات.

 الثاين: العقل.

 ليس من أهل العبادات.فال يصح االعتكاف من مجنون؛ ْلنه 

 الثالث: التمييز.

 فال يصح االعتكاف من صبي غير مميز؛ ْلنه ليس من أهل العبادات.

 الرابع: النية.

 َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ب َن الَخطَّاِب 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

َما لُِكلِّ »َيُقوُل:  َما األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِنا  .(2)«اْمرٍِئ َما َنَوى إِنا

                                                           

 (.1111(, يمس م )813أخـجه البخاري ) (1)

 (. 1601(, يمس م )1أخـجه البخاري ) (2)
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 اهـ وأما النية فال أعلم هبا خالًفا.: وقال ابن رشد 

 .الخامس: الصوم

 يف قول الحنفية والمالكية.

 والصحيح أنه ال يشرتط الصوم يف االعتكاف, وهذا قول الشافعية والحنابلة.

! ُقل ُت: َيا َرُس َقاَل:  -  -من حديث ُعَمَر بن الخطاب ففي الصحيحين: 
ِ
وَل اهلل

َجاِهلِيَّةِ  ُت فِي ال  َحَراِم. َقاَل:  ;إِنِّي َنَذر  ِجِد ال  َمس  َتكَِف َلي َلًة فِي ال  . (1)«َفَأْوِف بِنَْذِركَ »َأن  َأع 

 ُمتََّفٌق َعَلي ِه.

 ولم يذكر صوًما ولو كان شرًطا لذكره. 

 : ُبَخاِريُّ فِي ِرَواَية   .«َفاْعَتَكَف َلْيَلةً »َوَزاَد ال 

  قال اإلمام الرتمذي ( 2/112يف سننه :) ِل الِعل ِم إَِلى ُض َأه  َوَقد  َذَهَب َبع 

َيِف بِِه.  , َفل  ُر َطاَعة  ُجُل َوَعَلي ِه َنذ  َلَم الرَّ  َهَذا الَحِديِث, َقاُلوا: إَِذا َأس 

ِل الِعل ِم: ُض َأه    َوَقاَل َبع 
ِّ
َحاِب النَّبِي : اَل اع   ملسو هيلع هللا ىلصمِن  َأص  . َوَغي ِرِهم  م   تَِكاَف إاِلَّ بَِصو 

ِم:  ِل الِعل  ِسِه وَقاَل آَخُروَن مِن  َأه  ٌم إاِلَّ َأن  ُيوِجَب َعَلى َنف  َتكِِف َصو  َلي َس َعَلى الُمع 

وا بَِحِديِث ُعَمَر  َتجُّ ًما, َواح  َتكَِف َلي َلًة فِي الَجاِهلِيَِّة, َفَأَمَرُه  -  -َصو  َأنَُّه َنَذَر َأن  َيع 

 
ُّ
َحاَق.  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي َمَد, َوإِس  ُل َأح   اهـبِالَوَفاِء, َوُهَو َقو 

  :بيان أقل االعتكاف وأكثره 

 اختلف أهل العلم يف أقل االعتكاف وأكثره: 

 ذهب الحنفية ومن إليهم إلى أن االعتكاف ال حد ْلقله, وأكثره.القول اْلول: 

 أو أكثر, أو أقل. فيجوز أن يعتكف ساعة واحدة, وجزء من ساعة, ويوم, أو ليلة,

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل االعتكاف ليلة, أو يوم, القول الثاين: 

                                                           

 (.2042(, يالزيادة أخـجها البخاري )1111(, يمس م )2032أخـجه البخاري ) (1)
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 , المتقدم.واستدلوا على ذلك بما ثبت يف حديث عمر بن الخطاب 

, إِنَُّه َكاَن َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ب َن الَخطَّاِب 
ِ
َيا َرُسوَل اهلل

 .(1)«ٍم فِي الَجاِهِلياِة، َفَأَمَرُه َأْن َيِفَي بِهِ َعَليا اْعتَِكاُف َيوْ »

 وتقدم أهنا ليلة, يف الصحيحين كما تقدم أنه نذر أن يعتكف ليلة.

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/272يف الفتح :):َأْن َأْعَتكَِف َلْيَلةً » قوله» :

 َ
ِ
؛ ْل م  تَِكاِف بَِغي ِر َصو  ع 

ِ
ُتِدلَّ بِِه َعَلى َجَواِز اال ِم, َفَلو  َكاَن اس  و  ًفا لِلصَّ ي َل َلي َس َظر  نَّ اللَّ

 
ُّ
ََمَرُه النَّبِي

ِ
ًطا ْل  بِِه. ملسو هيلع هللا ىلصَشر 

َب:  : َوُتُعقِّ لِم   ِعن َد ُمس 
ِ
َبَة َعن  ُعبَي ِد اهلل  . «َلْيَلة»,َبَدَل:  «َيْوًما»بَِأنَّ فِي ِرَواَيِة ُشع 

َواَيتَ  َلَق َلي َلًة ي ِن: َفجمع ابن ِحبَّاَن َوَغي ُرُه بَي َن الرِّ , َفَمن  َأط 
م  َوَلي َلة  تَِكاَف َيو  بَِأنَُّه َنَذَر اع 

ًما َأَراَد بَِلي َلتِِه.  َلَق َيو  مَِها, َوَمن  َأط   َأَراَد بَِيو 

ِرو ب ِن ِدينَار  َعن ابن ُعَمَر َصِريًحا, َلكِنَّ  ِم فِي ِرَواَيِة َعم  و  ُر بِالصَّ َم  َوَقد  َوَرَد اْل 

 إِس  
َّ
َرَجُه َأُبو َداُوَد «اْعَتكِْف َوُصمْ »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصنَاَدَها َضِعيٌف, َوَقد  َزاَد فِيَها َأنَّ النَّبِي , َأخ 

 ب ِن ُبَدي ل  َوُهَو َضِعيف. 
ِ
ُّ مِن  َطِريِق َعب ِد اهلل

 َوالنََّسائِي

َد بَِذلَِك َعن   ُّ َأنَُّه َتَفرَّ
اَرُقط نِي ِرو بن ِدينَار ورواية من َرَوى  َوذكر ابن َعِديٍّ َوالدَّ َعم 

 : َد َأب َواب  تِيَِة َبع   اْل 
ٌة, َوَقد  َوَقَع فِي ِرَواَيِة ُسَلي َماَن اب ِن باَِلل  ًما َشاذَّ , «َفاْعَتَكَف َلْيَلةً »َيو 

َم فِي تَِكاَف اَل َصو  ع 
ِ
ِرِه َشي ًئا, َوَأنَّ اال تََرُط َلُه َحدٌّ َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َلم  َيِزد  َعَلى َنذ  ِه, َوَأنَُّه اَل ُيش 

 اهـُمَعيٌَّن. 

 يف االعتكاف أقل من ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينقل عن النبي قالوا:

  :حكم الكافر إذا أسلم وعليه نذر 

على وجوب وفاء الكافر, والمشرك, بنذره  وُيستدل بحديث عمر بن الخطاب 
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 إذا أسلم.

يِف بنذره إال بعد اإلسالم, وال يقبل  نذر وهو يف الجاهلية, ولكنه لم فإن عمر 

 منه إال بذلك.

 :بيان الشرط يف االعتكاف 

 اشرتاط الخروج لعارض ونحوه, فقد ذهب الجمهور إلى صحة ذلك.

 تَِكافِِه, َفَلُه  (:112/ 3ل ابن قدامة يف المغني )قا َل َذلَِك فِي اع  تََرَط فِع  إَذا اش 

تِ  ع 
ِ
ُلُه, َواِجًبا َكاَن اال . فِع   َكاُف َأو  َغي َر َواِجب 

, َأو  ُشُهوِد ِجنَاَزة ,  لِِه, َأو  َرُجل  َصالِح  َأو  َعالِم  بًَة, َكِزَياَرِة َأه  َوَكَذلَِك َما َكاَن ُقر 

لُ  َمبِيِت فِيِه, َفَلُه فِع  َعَشاِء فِي َمن ِزلِِه, َوال  َتاُج إَلي ِه, َكال  ا َيح   ُه.َوَكَذلَِك َما َكاَن ُمَباًحا مِمَّ

َرُم:  َث  لِِه؟ َقاَل: َقاَل اْل  َتِرُط َأن  َيأ ُكَل فِي َأه  َتكِِف َيش  ُمع  َأُل َعن  ال   ُيس 
ِ
َسِمع ت َأَبا َعب ِد اهلل

. ُقل ت َلُه: َفَيبِيُت فِي  تَِكاِف؟ َقاَل: َنَعم  ع 
ِ
َط فِي اال ر  يَل َلُه: َوُتِجيُز الشَّ

. قِ تََرَط َفنََعم  إَذا اش 

لِِه؟ فَ  َحَسُن, َأه  لِِه ال  َعَشاَء فِي َأه  تَِرَط ال  ن  َأَجاَز َأن  َيش  ًعا, َجاَز. َومِمَّ َقاَل: إَذا َكاَن َتَطوُّ

. َقاَل 
ُّ
َزاِعي َو  , َوَمالٌِك, َواْل  َلز  , َوَقَتاَدُة. َوَمنََع مِن ُه َأُبو مِج  ُّ

َعاَلُء ب ُن ِزَياد , َوالنََّخِعي َوال 

ٌط.َمالٌِك: اَل َيُكوُن فِي ا تَِكاِف َشر  ع 
ِ
 ال

تَصُّ  تَِكاَف اَل َيخ  ع 
ِ
َنَّ اال

ِ
ُوُقوِف, َوْل ُط إَلي ِه فِيِه َكال  ر  ِدِه, َفَكاَن الشَّ َوَلنَا, َأنَُّه َيِجُب بَِعق 

ت َأو   ِذي َأَقاَمُه. َوإِن  َقاَل: َمَتى َمِرض  َر الَّ َقد  ُخُروَج َفَكَأنَُّه َنَذَر ال  , َفإَِذا َشَرَط ال  ر   بَِقد 

ُطُه. ت. َجاَز َشر   َعَرَض لِي َعاِرٌض, َخَرج 

بَي َع لِلتَِّجاَرِة, َأو   َهَة, َأو  ال  َجَة, َأو  النُّز  ُفر  تَِكافِِه, َأو  ال  َء فِي اع  َوط  وقال: َوإِن  َشَرَط ال 

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: 
ِ
؛ ْل ِجِد, َلم  َيُجز  َمس  نَاَعِة فِي ال  َب بِالصِّ ڎ  ڎ  ڈ  }التََّكسُّ

 َتَعاَلى. [181:]البقـة { ڈ  ژ  ژ
ِ
ِصَيِة اهلل تَِراٌط لَِمع  تَِراُط َذلَِك اش  . َفاش 

َلى, َوَسائُِر َما  تَِكاِف َأو  ع 
ِ
تَِكاِف, َفِفي اال ع 

ِ
ٌّ َعن َها فِي َغي ِر اال

ِجِد َمن ِهي َمس  نَاَعُة فِي ال  َوالصِّ
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بُِه َذلَِك, َواَل َحاَجةَ  َناُه ُيش  تَِكاِف  َذَكر  ع 
ِ
َك اال َنَّ َتر 

ِ
؛ ْل َتكِف  َتاَج إَلي ِه, َفاَل َيع  إَلي ِه, َفإِن  اح 

َمُل َعَمُلُه مِن   َتكِِف َيع  ُمع  َمَد َعن  ال  : َسَأل ت َأح  ِّ َعن ُه. َقاَل َأُبو َطالِب 
َمن ِهي ِل ال  َلى مِن  فِع  َأو 

ِجُبنِي َأن  يَ  َخيَّاِط َوَغي ِرِه؟ َقاَل: َما ُيع  َتاُج ال  َتاُج؟ َقاَل: إن  َكاَن َيح  َمَل. ُقل ت: إن  َكاَن َيح  ع 

 . َتكِف   ـاهاَل َيع 

  :بيان ذكر آداب االعتكاف 

 ولالعتكاف آداٌب ينبغي للمعتكف أن يتحلى هبا قدر االستطاعة: 

, والصالة على أين يقضي وقته يف الصالة, وقراءة القرآن, وذكر اهلل اْلول: 

 ذلك من الطاعات., وغير ملسو هيلع هللا ىلص النبي

عليه أن يجتنب كل ما ال يعينه على تفرغه للعبادة, من اْلقوال, ومن الثاين: 

اْلفعال, فعليه أن يجتنب الجدال, والمراء, والسباب, والفحش, فإن هذا مما ال 

 ينبغي يف غير االعتكاف, ففي االعتكاف من باب أولى.

من الكتاب والسنة على وال يبطل االعتكاف بشيء من ذلك, لعدم ثبوت دليل 

 ذلك, وإن كان ينقص أجر اعتكافه بذلك كما ال يخفى.

عليه أن ال يتكلم إال بخير, وال بأس بالكالم لحاجته, ولمحادثة غيره وال الثالث: 

 . سيما ممن يأيت لزيارته, كاْلهل ونحوهم على ما يأيت يف حديث صفية
ا يفعله الجهلة من وكل هذا تحصياًل لمقصود االعتكاف, وروحه, عكس م

المسلمين من اتخاذ المعتكف موضع عشرة وجلبة للزائرين, وأخذهم بأطراف 

 الحديث بينهم, فهذا لون, واالعتكاف النبوي لون آخر, واهلل الموفق.

  :بيان مفسدات االعتكاف 

 اْلول: الجماع ودواعيه.

 .[181]البقـة: { ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ}: لقول اهلل 
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 اهـودل عليه إجماع اْلمة. شوكاين رحمه اهلل يف السيل: قال اإلمام ال

 ."إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, واستأنف":  وقال ابن عباس

 ولم يخرب أن عليه كفارة, إذ ال كفارة عليه.

ء (: 1/21وقال اإلمام ابن حزم رحمه اهلل يف مراتب اإلجماع ) َوط  َواتََّفُقوا َأن ال 

تَِكاف.  ع 
ِ
سد اال  ـاهيف 

 الثاين: الخروج من المسجد.

أن ينفرد وحده يف معتكفه, وال يدخل بيته  ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان لغير حاجة, وكان من هديه

 إال لحاجة اإلنسان الضرورية.

  -  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
َج النَّبِي : َوإِن  َكاَن  - ملسو هيلع هللا ىلصَزو  َقاَلت 

 
ِ
ُلُه، َوَكاَن الَ َيْدُخُل الَبْيَت َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسُه » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل ي الَمْسِجِد، َفُأَرجِّ

َوُهَو فِ

 .(1)«إاِلا لَِحاَجٍة إَِذا َكاَن ُمْعَتكًِفا

 فال يعود مريًضا, وال يشهد جنازة, إلى غير ذلك.

َواتََّفُقوا على َأن من خرج (: 1/21يف مراتب اإلجماع ) قال اإلمام ابن حزم 

مَ  َتكفه فِي ال  ِجد لغير َحاَجة, َواَل َضُروَرة, َواَل بر ُأمر بِِه, َأو ندب إليه, فان من ُمع  س 

تَِكافه قد َبطل.   اهـاع 

: الردة, فهي مبطلة لجميع اْلعمال عند جماعة الفقهاء, قال اهلل  الثالث:

 .[23:]الفـقان {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  }

 والظاهر أن هذا الفعل ينايف االعتكاف.السكر على قول بعض أهل العلم,  الرابع:

 الجنون, فالمجنون فاقد اْلهلية والنية, فال يلزمه االعتكاف. الخامس:

الحيض والنفاس, وسيأيت بيان أن هذا ليس بمفسد لالعتكاف على  السادس:

                                                           

 (. 261(, يمس م )2026أخـجه البخاري ) (1)



  

 

118 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الصحيح من أقوال أهل العلم.

  :بيان مباحات االعتكاف 

 اْلول: يجوز الخروج لحاجته.

 . من حديث عائشةلما تقدم 
 الثاين: يجوز تسريح شعره, وتمشيطه.

 . لما ثبت يف حديث عائشة
 الثالث: يجوز له الوضوء ونحوه يف المسجد.

 إذا كان ال يلوث المسجد, وله إناء يتوضأ فيه, وإال خرج من المسجد.

 الرابع: يجوز له أن يتخذ له خيمة صغيرة, أو بما يسمى بالخبء.

:  حديث َعن  َعائَِشةَ من  ففي الصحيحين:  , َقاَلت 
ُّ
َتكُِف فِي ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي , َيع 

ُخُلهُ  ب َح ُثمَّ َيد  ِرُب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ ِر اْلََواِخِر مِن  َرَمَضاَن, َفُكن ُت َأض   .(1)«الَعش 

 الخامس: يجوز للمرأة أن تزور زوجها المعتكف.

ه ويتكلم معها, بغير المعاشرة التي تبطل ويشرع لها أن تمسه ويمسها, وتتكلم مع

 االعتكاف. 

 
ٍّ
  - -ففي الصحيحين: من حديث َصِفيََّة بِن َت ُحَيي

ِّ
َج النَّبِي َبَرت ُه: َأنََّها ملسو هيلع هللا ىلصَزو  , َأخ 

 
ِ
ِر الَغَوابِِر مِن   ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءت  َرُسوَل اهلل ِجِد, فِي الَعش  َتكٌِف فِي الَمس  َتُزوُرُه, َوُهَو ُمع 

 َرَمَضانَ 
ُّ
َثت  ِعن َدُه َساَعًة مَِن الِعَشاِء, ُثمَّ َقاَمت  َتن َقلُِب, َفَقاَم َمَعَها النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَتَحدَّ

 
ِّ
ِج النَّبِي َكِن ُأمِّ َسَلَمَة َزو  ِذي ِعن َد َمس  ِجِد, الَّ لُِبَها, َحتَّى إَِذا َبَلَغت  َباَب الَمس  , َمرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَيق 

 بِِهَما َرُجالَِن مَِن اْلَن َصارِ 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَسلََّما َعَلى َرُسوِل اهلل

ِ
ُثمَّ َنَفَذا, َفَقاَل َلُهَما َرُسوُل اهلل

َما ِهَي َصِفياُة بِنُْت ُحَييٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلص , َوَكبَُر  «َعَلى ِرْسِلُكَما، إِنا
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

ِ
َقااَل: ُسب َحاَن اهلل
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يَْطاَن َيْجرِي مِ »َعَلي ِهَما َما َقاَل:  ِم، َوإِنِّي َخِشيُت َأْن َيْقِذَف فِي إِنا الشا َن اْبِن آَدَم َمْبَلَغ الدا

 .(1)«ُقُلوبُِكَما

  :بيان موضع االعتكاف 

أجمع الفقهاء أنه ال يصح اعتكاف الرجل والخنثى إال يف المسجد, لقوله تعالى: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالتباع النبي  [181:]البقـة { ڈ  ڈ  ژ  ژ}

يصح فيه االعتكاف, وهو أولى من غيره. ويصح واتفقوا على أن المسجد الجامع 

 االعتكاف يف جميع المساجد التي تقام فيها الجماعات؛ حتى ال يحتاج 

 إلى الخروج من المسجد.

 واشرتط بعض أهل العلم يف المسجد أن يكون مما يقام فيها الُجَمع أيًضا.

واحدة يف والصحيح أن هذا ال يشرتط؛ ْلن الجمعة ال تكون يف العشر إال مرة 

 الغالب, أو قد تكون مرتين, إال أن اْلفضل أن يكون المسجد جامعا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن االعتكاف ال يصح إال يف المسجد الحرام, 

والمسجد النبوي, والمسجد اْلقصى, مع اتفاق الفقهاء على أن االعتكاف يف هذه 

 المساجد أفضل من غيرها.

من طريق اب ِن ُعَيي نََة,  مصنف عبد الرزاق رحمه اهلل: يف واستدلوا على ذلك بما ثبت

 
ِ
َفُة لَِعب ِد اهلل ُت َأَبا َوائِل  َيُقوُل: َقاَل ُحَذي   َقاَل: َسِمع 

ٌم - -َعن  َجامِِع ب ِن َأبِي َراِشد  : َقو 

 
ِ
؟ َفَقاَل َلُه َعب ُد اهلل ُهم  َأَصاُبوا, ُعُكوٌف َبي َن َداِرَك َوَداِر َأبِي ُموَسى اَل َتن َهاُهم  : َفَلَعلَّ

َفُة:  َطأ َت, َوَحِفُظوا, َوَنِسيَت, َفَقاَل ُحَذي  اَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َهِذِه اْلَمَساِجِد الثااَلَثِة: »َوَأخ 

                                                           

 (.2111(, يمس م )1216أخـجه البخاري ) (1)
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َة، َوَمْسِجِد إِيِلَياءَ   .(1)«َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد َمكا

ُه اَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َثاَلَثِة َمَساِجَد َأمَ »جاء بلفظ آخر عند ابن ابي شيبة: و ا َعِلْمَت َأنا

، َوَما ُأَبالِي َأْعَتكُِف فِيِه َأْو ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى، َوَمْسِجِد َرُسوِل اهَّللِ 

 .«فِي ُسوقُِكْم َهِذهِ 

العتكاف اْلفضل, وهذا على فرض صحة الحديث يجاب عنه: بأن المراد منه ا

 واْلكمل؛ لمضاعفة الصالة يف المساجد الثالثة.

 : ففي الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري َرَة 
َّ
َصالٌَة فِي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

يَما ِسَواُه، إاِلا الَمْسِجَد الَحَرامَ 
 .(2)«َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصالٍَة فِ

 ,  من حديث َجابِر   :وثبت يف سنن ابن ماجه 
ِ
َصاَلٌة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

يَما ِسَواُه إاِلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصاَلٌة فِي اْلَمْسِجِد 
فِي َمْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِ

 .(3)«اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواهُ 

ِر "يف صحيحه فقال:  البخاري  وقد بوب اإلمام تَِكاِف فِي الَعش  ع 
ِ
َباُب اال

َها تَِكاِف فِي الَمَساِجِد ُكلِّ ع 
ِ
 ."اْلََواِخِر, َواال

لِِه َتَعاَلى:  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  }لَِقو 

 .[181:]البقـة { کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

  قال النووي ( 0/283يف المجموع :) تَِراُط َهبَنَا اش  َنا َأنَّ َمذ  َقد  َذَكر 

                                                           

(, يهو يف الصحيح  لإلمام 6116(, يابن أبي شيب  )8011أخـجه عبد الـزاق يف مصنفه ) (1)

 (.2181 رح ه اهلل )األلباين

 (. 1364(, يمس م )1160أخـجه البخاري ) (2)

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح السنن, يهو يف الصحيح 1401أخـجه ابن ماحه ) (3)

 (. 228ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل  )



  

 

110 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

, وبه قال مالك, وداود.  ِجد  تَِكاِف, َوَأنَُّه َيِصحُّ فِي ُكلِّ َمس  ع 
ِ
ِة اال ِجِد لِِصحَّ َمس   ال 

ُمَسيِِّب َأنَُّه َقاَل:   "وحكى ابن المذر عن سعيد ابن ال 
ِّ
ِجِد النَّبِي إنَُّه اَل َيِصحُّ إالَّ فِي َمس 

 . "ملسو هيلع هللا ىلص

 َأُظنُّ َأنَّ َهَذا َيِصحُّ َعن ُه.  َوَما

َيَماِن  : َأنَُّه اَل َيِصحُّ إالَّ فِي  –  -َوَحَكى هو وغيره عن حذيفة ابن ال  ِّ
َحابِي الصَّ

َحَراِم َوَمس   ِجِد ال  َمس  َمَساِجِد الثَّاَلَثِة ال  َق َصىال  َمِدينَِة َواْل   . ِجِد ال 

َحَكُم َوَحمَّ  ِريُّ َوال  ه   اَل َيِصحُّ إالَّ يف الجامع.اٌد: َوَقاَل الزُّ

 : ر  ِجد  ُيَصلَّى فِيِه وقال أبو حنيفة وأحمد واسحق َوَأُبو َثو  َيِصحُّ فِي ُكلِّ َمس 

َجَماَعُة. َلَواُت ُكلَُّها, َوُتَقاُم فِيِه ال   الصَّ

 
ِّ
َفَة َعن  النَّبِي اِك َعن  ُحَذي  حَّ َتجَّ لهم بحديث عن جوبير َعن  الضَّ ُكلُّ »اَل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَواح 

ْعتَِكاُف فِيِه َيْصُلُح 
ِ
ٌن َوإَِماٌم َفاال اُك َلم  «َمْسِجٍد َلُه ُمَؤذِّ حَّ , َوَقاَل: الضَّ ّ

نِي اَرُقط  , َرَواُه الدَّ

َفَة.  َمع  مِن  ُحَذي   َيس 

َحِديُث مرسل ضعيف, فال ُقل ُت:  َحِديِث, َفَهَذا ال  ِل ال  َفاِق َأه  بٌِر َضِعيٌف بِاتِّ َوُجَوي 

 َتجُّ بِهِ ُيح  

لِِه َتَعاَلى:  َحاُبنَا بَِقو  َتجَّ َأص   { ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ}َواح 
تَِكاُف فِي َغي ِر [181:]البقـة ع 

ِ
ِجِد؛ َأنَُّه َلو  َصحَّ اال َمس  تَِراِط ال  ش 

ِ
َيِة ال اَلَلِة مِن  اْل  ُه الدَّ , َوَوج 

تِ  ع 
ِ
ُمَباَشَرِة بِاال ِريَم ال  ِجِد َلم  َيُخصَّ َتح  َمس  تَِكاِف, ال  ع 

ِ
َنََّها ُمنَافَِيٌة لاِل

ِ
ِجِد؛ ْل َمس  َكاِف فِي ال 

َمَساِجِد.  تَِكاَف إنََّما َيُكوُن فِي ال  ع 
ِ
نَى َبَياُن َأنَّ اال َمع   َفُعلَِم َأنَّ ال 

هُ  ِصيُص َمن  َخصَّ َبُل َتخ  , َواَل ُيق  ِجد  َمَساِجِد َصحَّ فِي ُكلِّ َمس   َوإَِذا َثَبَت َجَواُزُه فِي ال 

ِضَها إالَّ بدليل, ولم يصح يف التخصيص شيء صريح.   اهـبَِبع 

 



  

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  :مكان اعتكاف املرأة 

 واختلف أهل العلم يف مكان اعتكاف المرأة: 

ذهب بعض أهل العلم, ومنهم الشافعي يف القدم والحنفية إلى القول اْلول: 

 مشروعية اعتكافها يف بيتها.

أن االعتكاف ال يكون إال يف المسجد,  وذهب جمهور العلماء إلىالقول الثاين: 

 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

 .[181:]البقـة { ڈ  ڈ  ژ  ژ}: لقول اهلل 

أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن  وأخرج البيهقي يف الكربى عن ابن عباس 

إن أبغض االمور الى اهلل البدع وان من البدع » تعتكف يف مسجد بيتها, فقال: 

, ولو جاز االعتكاف يف مسجد الدار لفعلته «عتكاف يف المساجد التى يف الدوراال

 أمهات المؤمنين, ثم إن مسجد البيت ليس بمسجد حكًما.

  قال اإلمام النووي ( 8/08يف شرح مسلم :) َََّحاِديِث َأن َوفِي َهِذِه اْل 

َنَّ ال
ِ
ِجِد؛ ْل َمس  تَِكاَف اَل َيِصحُّ إاِلَّ فِي ال  ع 

ِ
 اال

َّ
َتَكُفوا  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِي َحاَبُه إِنََّما اع  َواَجُه َوَأص  َوَأز 

َبي ِت لفعلوه, ولو مرة.  ِة فِي ُماَلَزَمتِِه, َفَلو  َجاَز فِي ال  َمَشقَّ ِجِد َمَع ال  َمس   فِي ال 

َثُر.  ُبُيوِت َأك  َنَّ َحاَجَتُهنَّ إَِلي ِه فِي ال 
ِ
 السيما النَِّساُء؛ ْل

نَ  ِذي َذَكر  َهُب َوَهَذا الَّ ِجِد َوَأنَُّه اَل َيِصحُّ فِي َغي ِرِه, ُهَو َمذ  َمس  تَِصاِصِه بِال  اُه مَِن اخ 

َأُة.  َمر  ُجُل َوال  ُهوِر, َسَواٌء الرَّ ُجم  َمَد, َوَداُوَد, َوال  , َوَأح  ِّ
افِِعي , َوالشَّ  َمالِك 

ِجِد بَ َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:   فِي َمس 
َأةِ َمر  تَِكاُف ال  ُمَهيَُّأ مِن  َيِصحُّ اع  ِضُع ال  َمو  ي تَِها, َوُهَو ال 

 َبي تَِها لَِصاَلتَِها. 

ِجِد َبي تِِه. َقاَل:  ُجِل فِي َمس   َواَل َيُجوُز لِلرَّ

َحابِِه.   َضِعيٌف ِعن َد َأص 
ِّ
افِِعي ٌل َقِديٌم لِلشَّ َهِب َأبِي َحنِيَفَة, َقو   َوَكَمذ 
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, وَ  َحاِب َمالِك  ُض َأص  َزُه َبع  ُجِل فِي َوَجوَّ َأِة َوالرَّ ِّ لِل َمر 
افِِعي َحاِب الشَّ ُض َأص  َبع 

ِجِد َبي تِِهَما.   اهـَمس 

  :بيان ضابط املسجد العام 

  قال الحافظ ابن رجب ( 171-3/171يف الفتح :) 

 ."باب المساجد يف البيوت"بعد أن ذكر: 

ة, فال يجب وهذه المساجد ال يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبل: قال 

 صيانتها عن نجاسة وال جنابة وال حيض. هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء.

 : نقله عنه حرب.-ومنع إسحاق من جلوس الجنب فيها والحائض 

للمرآة خاصة طائفة من فقهاء  -أي مساجد البيوت -وأجاز االعتكاف فيها 

 الكوفيين, منهم: النخعي, والثوري, وأبو حنيفة.

 أن المرأة ال يصح اعتكافها يف غير مسجد بيتها."ثوري: وعنه وعن ال

 ."وقول اْلكثرين أصح

أنه سئل عن اعتكاف المرأة يف مسجد بيتها؟ , - -وقد روي عن ابن عباس 

بدعة, وأبغض اْلعمال إلى اهلل البدع, ال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه "فقال: 

 . خرجه حرب الكرماين."الصالة

أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف يف ار, عن جابر: وروى عمرو بن دين

ڈ  ڈ  ژ  }مسجد بيتها؟ َقاَل: ال يصلح, لتعتكف فِي مسجد؛ كما قال اهلل: 

 , خرجه اْلثرم. [181:]البقـة { ژ

وجابر هذا يحتمل أنه جابر بن عبد اهلل الصحابي, ويحتمل أنه جابر بن زيد أبو 

 الشعثاء التابعي.

 ْلحوص صاحب ابن مسعود يف مسجد بيته.واعتكف أبو ا
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 ورخص فيه الشعبي.

وهؤالء جعلوا مساجد البيوت حكمها حكم المساجد يف االعتكاف, ولو كان هذا 

يف مساجد بيوهتن, وإنما كن يعتكفن يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -صحيحا العتكف أزواج النبي 

 اهـ. ملسو هيلع هللا ىلص -مسجد النبي 

 نفاس: حكم املرأة املعتكفة إذا حصل عليها احليض, أو ال 

ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره إلى أن المرأة إذا اعتكفت 

 ثم حاضت, أو نفست, أن تخرج من المسجد.

وهذا القول مبني على مذهبهم يف عدم جواز مكث المرأة الحائض والنفساء يف 

 المسجد.

  والصحيح أن هذا القول مرجوح, وأن الراجح هو مشروعية مكث المرأة

الحائض يف المسجد, وكذلك النفساء, ولكن إذا أمنت من عدم تلوث المسجد بدم 

 حيضها, أو نفاسها؛ ْلن دم الحيض والنفاس نجس باإلجماع كما تقدم .

ِجدِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري  َأِة فِي الَمس  ِم الَمر   ."َباُب َنو 

َفَكاَن َلَها ِخَباٌء »يف قصة الوليدة:   واستدل على ذلك بما ثبت من حديث َعائَِشةَ 

 .«-َأْو ِحْفٌش  -فِي الَمْسِجِد 

وكذلك مما يستدل به على عدم بطالن اعتكاف الحائض, أو النفساء, أن أزواج 

أمر من  ملسو هيلع هللا ىلص يف المسجد, ولم ينقل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كن يعتكفن مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 حاضت منهم أن تخرج من المسجد.

:  حديث َعائَِشةَ من ويف الصحيحين:   «َما َلِك؟ َلَعلاِك َنِفْسِت؟»: ملسو هيلع هللا ىلصقال , َقاَلت 

, َقاَل:  َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، اْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر َأْن اَل »ُقل ُت: َنَعم 
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 .(1)«َتُطوفِي بِاْلَبْيِت َحتاى َتْطُهرِي

:  َشةَ ويف الصحيحين: من حديث َعائِ  ُيْصِغي إَِليا َرْأَسُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َقاَلت 

ُلُه َوَأَنا َحائٌِض   .(2)«َوُهَو ُمَجاِوٌر فِي الَمْسِجِد، َفُأَرجِّ

 ذلك عليها. ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينكر النبي

بغير الصالة, تعبده  والمعتكفة إذا حاضت, أو نفست, تستطيع أن تعبد اهلل 

 لصحيح من أقوال أهل العلم لعدم ثبوت دليل عن النبيبالذكر, وقراءة القرآن على ا
 يمنع من ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذلك من أنواع الطاعات, والعباداتوبالدعاء, والتعليم, وغير 

 واهلل أعلم.

 

        

   

                                                           

 (.1211(, يمس م )301أخـجه البخاري ) (1)

 (.261مس م )(, ي2028أخـجه البخاري ) (2)
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 بيان فضائل قيام رمضان 

َرَة  َعن  ) – 017   -  -َأبِي ُهَري 
ِ
َمَضاَن إِيَماًنا َمْن َقاَم رَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

َم ِمنْ   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «َذْنبِهِ  َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

 الشرح: 

 لبيان فضيلة قيام رمضان.الحديث:  ساق المصنف 

 وقيام الليل مسنون ومتأكد االستحباب يف جميع العام.

  :أما من القرآن 

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ}: لقول اهلل 

 . [16:]اإلسـاء {ڈ  

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ   }: ويقول اهلل 

ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

 .[6-1]ال زم : {  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑڎ  ڎ  
:  [14:]الفـقان {ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې   }: ويقول اهلل  َأي 

 فِي ِعَباَدتِِه َوَطاَعتِِه. 

 {ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ   }: ويقول 
  .[18-11:]الذاريات

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   }: ويقول 

                                                           

 .(116)يمس م  (,2006)أخـجه البخاري  (1)
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 . [11:]السجدة {ڱ   ں  ں  

 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ }: ويقول اهلل 

َيةَ  {  .[6:]الزمـ اْل 

 إلى غير ذلك من اْليات وهي كثيرة يف القرآن.

  :منها حديث الباب.وأما من السنة 

ُصْمنَا َمَع »َقاَل:  من حديث َعن  َأبِي َذرٍّ :  سنن الرتمذي ومنها ما ثبت يف

يِْل، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ  ْهرِ، َفَقاَم بِنَا َحتاى َذَهَب ُثُلُث اللا َلْم ُيَصلِّ بِنَا، َحتاى َبِقَي َسْبٌع ِمَن الشا

ْيِل، َفُقْلنَا َلُه: َيا  اِدَسِة، َوَقاَم بِنَا فِي الَخاِمَسِة، َحتاى َذَهَب َشْطُر اللا ُثما َلْم َيُقْم بِنَا فِي السا

ُه َمْن َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتاى َينَْصرَِف ُكتَِب َلُه »ْلَتنَا َبِقياَة َلْيَلتِنَا َهِذِه؟ َفَقاَل: َرُسوَل اهَّللِ، َلْو َنفا  إِنا

َلُه «قَِياُم َلْيَلةٍ  ِر, َوَصلَّى بِنَا فِي الثَّالَِثِة, َوَدَعا َأه  ه   َثاَلٌث مَِن الشَّ
َ
, ُثمَّ َلم  ُيَصلِّ بِنَا َحتَّى َبِقي

نَا الَفاَلَح, ُقل ُت َلُه: َوَما الَفاَلُح, َقاَل:  َونَِساَءُه, ف  ُحورُ »َفَقاَم بِنَا َحتَّى َتَخوَّ  .(1)«السُّ

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح : إلمام الرتمذي قال ا

ُل الِعل ِم فِي قَِياِم َرَمَضاَن: َتَلَف َأه   َواخ 

 : ُضُهم  َبعِ َفَرَأى َبع  َدى َوَأر  َ إِح 
ِل الَمِدينَِة, َأن  ُيَصلِّي ُل َأه  ِر, َوُهَو َقو  َعًة َمَع الِوت  يَن َرك 

 َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َدُهم  بِالَمِدينَِة. 

 
ِّ
َحاِب النَّبِي , َوَغي ِرِهَما مِن  َأص  ٍّ

ِل الِعل ِم َعَلى َما ُرِوَي َعن  ُعَمَر, َوَعلِي َثُر َأه   ملسو هيلع هللا ىلصَوَأك 

ُل  َعًة, َوُهَو َقو  ِريَن َرك    ِعش 
ِّ
افِِعي , َواب ِن الُمَباَرِك, َوالشَّ ِريِّ  . "الثَّو 

 :
ُّ
افِِعي َعةً »وَقاَل الشَّ ِريَن َرك  َة ُيَصلُّوَن ِعش  ُت بَِبَلِدَنا بَِمكَّ َرك   «. َوَهَكَذا َأد 

َمُد:  ء  »وَقاَل َأح 
 
َض فِيِه بَِشي َواٌن َوَلم  ُيق   «. ُرِوَي فِي َهَذا َأل 

                                                           

(, ييححه اإلمام األلباين 1321(, يابن ماجه )1101(, يالنساٍي )801أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.441رح ه اهلل يف اإلرياء )
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َحاُق:  ب  َبل  »وَقاَل إِس  ِّ ب ِن َكع 
َعًة َعَلى َما ُرِوَي َعن  ُأَبي َبِعيَن َرك  َدى َوَأر  َتاُر إِح   «. َنخ 

َحاُق:  َمُد, َوإِس  َتاَر اب ُن الُمَباَرِك, َوَأح  ِر َرَمَضانَ "َواخ  اَلَة َمَع اإِلَماِم فِي َشه   . "الصَّ

 :
ُّ
افِِعي َتاَر الشَّ َدُه إِذَ "َواخ  ُجُل َوح  َ الرَّ

 . "ا َكاَن َقاِرًئا َأن  ُيَصلِّي

, َواب ِن َعبَّاس   َماِن ب ِن َبِشير  َشَة, َوالنُّع 
 اهـ. - -َوفِي الَباِب َعن  َعائِ

َرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي  , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ُم، »  اْلُمَحرا
َياِم، َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهَّللِ اَلِة، َبْعَد اْلَفرِيَضِة، َصاَلُة َأْفَضُل الصِّ َوَأْفَضُل الصا

ْيلِ   .(1)«اللا

 إال أن شهر رمضان خص بمزيد عناية ولفضله.

َرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي  , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل

َياِم َرَمَضاَن مِن  َغي ِر َأن  َيأ ُمَرُهم  فِيِه 
ُب فِي قِ , َفَيُقوُل: ُيَرغِّ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا »بَِعِزيَمة 

َم ِمْن َذْنبِهِ   «َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
ُر َعَلى َذلَِك ُثمَّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص, َفُتُوفِّي َم  َواْل 

ًرا مِن  ِخاَلَفِة عُ  , َوَصد  ر  ُر َعَلى َذلَِك فِي ِخاَلَفِة َأبِي َبك  َم   .(2)«َمَر َعَلى َذلَِك اْل 

من قام ليل رمضان, ويكون ذلك من  :أي «َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا» قوله:

 بعد صالة العشاء إلى بزوغ الفجر.

  قال اإلمام النووي ( ُلُه 0/31يف شرح مسلم َمْن َقاَم َرَمَضاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص(: َقو 

 . «إِيَماًنا َواْحتَِساًبا

نَى  َتِصٌد َفِضيَلَتُه. : «يَماًناإِ »َمع  ِديًقا بَِأنَُّه َحقٌّ ُمق   َتص 

نَى  َيَة النَّاِس, َواَل َغي َر َذلَِك : «اْحتَِساًبا»َوَمع  ِصُد ُرؤ  َدُه, اَل َيق  َأن  ُيِريَد اهلَل َتَعاَلى َوح 

اَلَص.  خ  ِ ا ُيَخالُِف اإل   مِمَّ

                                                           

 (.1113أخـجه مس م ) (1)

 (.116أخـجه مس م ) (2)
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ُمَراُد بِِقَياِم َرَمَضاَن:   اهـتََّراِويِح. َصاَلُة الَوال 

 حكم صالة الرتاويح, وأيهما أفضل أن تصلى يف البيت, أم يف املسجد؟ 

  قال اإلمام النووي ( 21-0/31يف شرح مسلم :) ُعَلَماُء َعَلى َفَق ال  َواتَّ

َف َضَل َصاَلُتَها ُمن َفِرًدا فِي َبي تِِه َأم  فِي َج  َتَلُفوا فِي َأنَّ اْل  َبابَِها, َواخ  تِح  َماَعة  فِي اس 

ِجِد؟  َمس   ال 

 : َمالِكِيَِّة َوَغي ُرُهم  ُض ال  َمُد, َوَبع  َحابِِه, َوَأُبو َحنِيَفَة, َوَأح  ُهوُر َأص  , َوُجم  ُّ
افِِعي َفَقاَل الشَّ

َحاَبةُ  َخطَّاِب َوالصَّ َف َضُل َصاَلُتَها َجَماَعًة, َكَما َفَعَلُه ُعَمُر ب ُن ال  تََمرَّ َعَمُل   اْل  ,َواس 

ِعيِد.  َبَه َصاَلَة ال  َعائِِر الظَّاِهَرِة, َفَأش  َنَُّه مَِن الشَّ
ِ
لِِميَن َعَلي ِه؛ ْل ُمس   ال 

 : افِِعيَِّة, َوَغي ُرُهم  ُض الشَّ بَي ِت َوَقاَل َمالٌِك, َوَأُبو ُيوُسَف, َوَبع  َف َضُل ُفَراَدى فِي ال  اْل 

لِِه   اهـ. «إال المكتوبةَأْفَضُل الصالة صالة المرء يف بيته »: ملسو هيلع هللا ىلصلَِقو 

  :وقت صالة الرتاويح 

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفصل وقت لصالة الرتاويح يكون من بعد صالة 

 اإلجماع على ذلك. العشاء, بل نقا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وأخرج اإلمام محمد بن نصر المروزي رحمه اهلل يف مختصر قيام الليل: 

تَِياِر قَِياِم  لِِه. َباُب اخ  ي ِل َعَلى َأوَّ  آِخِر اللَّ

َخطَّاِب  ُل ُعَمَر ب ِن ال  َم َقو  تِي َتُقوُموَن, ُيِريُد ": َتَقدَّ تِي َتنَاُموَن َعن َها َأف َضُل مَِن الَّ َوالَّ

ي لِ   . "آِخَر اللَّ

َلُه َوَينَاُموَن آِخَرُه.   َوَكاَن النَّاُس َيُقوُموَن َأوَّ

نِي  َدَعانِي ُعَمُر ": َيُقوُل  َسِمَع اب َن َعبَّاس  َطاُوٌس َرِحَمُه اهلُل:  ى ِعن َدُه َيع  َأَتَغدَّ

ِجِد , َقاَل:  َمس  َحَر َفَسِمَع َهي َعَة النَّاِس , َفَقاَل: َما َهَذا؟ َفُقل ُت: النَّاُس َخَرُجوا مَِن ال  السَّ

ا َمَضى ي ِل , َأي  مِمَّ َ مَِن اللَّ
 . "َما َبِقي
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َحَس  َكاَن النااُس ُيَصلُّوَن اْلِعَشاَء فِي َشْهرِ َرَمَضاَن فِي َزَماِن »ُن َرِحَمُه اهلُل: َوَقاَل ال 

انَ  ُبَع الثاانِي ، ُثما   ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، َوُعْثَماَن بِْن َعفا ِل، ُثما َيُقوُموَن الرُّ ْيِل اأْلَوا ُرْبَع اللا

ْيِل، َوُيَص   .«لُّوَن فِيَما َبْيَن َذلَِك َيْرُقُدوَن ُرْبَع اللا

ُّ ب ُن َأبِي َطالِب  
َعًة ُثمَّ َيُقوُم إَِلى : َوَكاَن َعلِي ِر َرَمَضاَن َهَجَع َهج  ى فِي َشه  إَِذا َتَعشَّ

اَلِة َفُيَصلِّي.   الصَّ

ِرَمَة َرِحَمُه اهلُل:  ِجُع إَِلى اب ِن َعبَّاس  "َوَعن  ِعك  ُأوقُِظُه َفُيَصلِّي فَ  ُكنَّا ُنَصلِّي ُثمَّ َأر 

نِي  َضُلُه َيع  ي ِل َأف  ا ُتَصلُّوَن , َما َتنَاُموَن مَِن اللَّ َّ مِمَّ
ِرَمُة َهِذِه َأَحبُّ إَِلي َفَيُقوُل لِي: َيا ِعك 

  ."آِخَرهُ 
َراُن اب ُن ُحَدي ر  َرِحَمُه اهلُل:  ُتُه عَ ِعم  َحَسِن َرِحَمُه اهلُل َفَسَأل  َسل ُت إَِلى ال  ن  َصاَلِة َأر 

َد َذلَِك؟, َفَأَبى, َقاَل  ِجُع إَِلى ُبُيوتِنَا َفنَنَاُم, ُثمَّ َنُعوُد َبع  ِعَشاِء فِي َرَمَضاَن َأُنَصلِّي , ُثمَّ َنر  : ال 

 . «اَل، َصاَلُة اْلِعَشاِء ُثما اْلِقَيامُ »

َمَد َرِحَمُه اهلُل َوَأنَ َأُبو َداُوَد َرِحَمُه اهلُل:  َح 
ِ
نِي التََّراِويَح قِيَل ْل ِقَياُم َيع  ُر ال  َمُع: ُيَؤخَّ ا َأس 

ي ِل؟ َقاَل:   اهـ. (1) «اَل ، ُسناُة اْلُمْسِلِميَن َأَحبُّ إَِليا »إَِلى آِخِر اللَّ

  قال اإلمام اْللباين  :بعد أن ذكر حديث أبي ذر يف كتابه صالة الرتاويح

 .المتقدم 

, فإنه ظاهر الداللة على «ام مع اإلمام...من ق» قوله:قال والشاهد من الحديث 

 فضيلة صالة قيام رمضان مع اإلمام. 

سمعت أحمد قيل له:  ( قال:02أبو داود يف المسائل )ص يؤيد هذا ما ذكره 

 يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس يف رمضان أو وحده؟ 

 . يصلي مع الناسقال: 

                                                           

 (.1/221يقيام رمضان يكتاب الوتـ )أخـجه مح د بن نصـ ال ـيزي يف مختصـ قيام ال ي   (1)
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إن  ": ملسو هيلع هللا ىلصتر معه قال النبي يعجبني أن يصلي مع اإلمام ويو وسمعته أيضا يقول:

 . " الرجل إذا قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب اهَّلل له بقية ليلته

 ( عن أحمد. 11ومثله ذكر ابن نصر )ص 

إلى آخر  -يعني الرتاويح  -قيل ْلحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام  "ثم قال أبو داود: 

 الليل؟

 اهـ. "ال سنة المسلمين أحب إليقال: 

  الخطاب وهكذا عمر بن .جمع الناس على الصالة يف أول الليل 

ومن صلى يف آخر الليل مفرًدا, فال ينكر عليه, ومن صلى جماعة فال ينكر عليه, 

 فالمسألة واسعة, إال أهنا دائرة بين اْلفضل, والمفضول.

من حديث  ومن قام مع اإلمام حتى ينصرف من صالته كتب له قيام ليلة, كما تقدم

 .أبي ذر 

َرَة, َقاَل: َدَخَل مسلم: ويف  َمِن ب ُن َأبِي َعم  ح  اَن من طريق َعب ُد الرَّ  -ُعث َماُن ب ُن َعفَّ

-  ُت إَِلي ِه َفَقاَل, َيا اب َن َأِخي َدُه, َفَقَعد  ِرِب, َفَقَعَد َوح  َمغ  َد َصاَلِة ال  ِجَد َبع  َمس  ال 

 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل ْيِل، َمْن َصلاى اْلِعَش », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع  َما َقاَم نِْصَف اللا اَء فِي َجَماَعٍة َفَكَأنا

هُ  ْيَل ُكلا َما َصلاى اللا ْبَح فِي َجَماَعٍة َفَكَأنا  .(1) «َوَمْن َصلاى الصُّ

 واسع وعظيم. ففضل اهلل 

  :بيان أقل القيام وأكمله 

 إحدى عشرة ركعة.وأكمله:    ركعة واحدة.وأقل القيام: 

َبَرُه: َأنَُّه َسَأَل من ففي الصحيحين:  َمِن, َأنَُّه َأخ  ح   َعائَِشةَ طريق َأبِي َسَلَمَة ب ِن َعب ِد الرَّ
 , 

ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَكي َف َكاَنت  َصالَُة َرُسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »فِي َرَمَضاَن؟ َفَقاَلت 
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َعًة ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفالَ َتَسْل َعْن َيِزيُد فِي َرَمَضاَن َوالَ فِي َغْيرِِه َعَلى إِْحَدى َعْشَرَة َركْ 

، ُثما ُيَصلِّي َثالًَثا ، ُثما ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفالَ َتَسْل َعْن ُحْسنِِهنا َوُطولِِهنا  .(1)«ُحْسنِِهنا َوُطولِِهنا

ِد ب ِن ُيوُسَف, يف الموطأ:  الك وأخرج اإلمام م ائِِب ب ِن من طريق ُمَحمَّ َعِن السَّ

ي ِريَّ َأن  َيُقوَما لِلنَّاِس »َأنَُّه َقاَل: يَد؛ َيزِ  ب  َوَتِميًما الدَّ َّ ب َن َكع 
َخطَّاِب ُأَبي َأَمَر ُعَمُر ب ُن ال 

َعةً  َرَة َرك  َدى َعش   .«بِإِح 

ِّ مِن  ُطو»َقاَل: 
ِعِصي َتِمُد َعَلى ال  يَن, َحتَّى ُكنَّا َنع 

ِمئِ َرُأ بِال  َقاِرُئ َيق  ِقَياِم, َوَقد  َكاَن ال  ِل ال 

رِ  َفج   .(2) «َوَما ُكنَّا َنن َصِرُف إاِلَّ فِي ُفُروِع ال 

 أنه ربما افتتح الصالة بركعتين خفيفتين, فتكون ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عن النبي

 عشرة ركعة, أو مع ركعتي الفجر.

 ب َن َعبَّاس  ففي الصحيحين: 
ِ
َعَتي ِن, ُثمَّ :  من حديث َعب َد اهلل َعَتي ِن,  َفَصلَّى َرك  َرك 

َطَجَع َحتَّى َأَتاهُ  َتَر, ُثمَّ اض  َعَتي ِن, ُثمَّ َأو  َعَتي ِن, ُثمَّ َرك  َعَتي ِن, ُثمَّ َرك  َعَتي ِن, ُثمَّ َرك   ُثمَّ َرك 

ب َح  َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن, ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الصُّ ُن, َفَقاَم َفَصلَّى َرك   .(3) "الُمَؤذِّ

 من حدويف مسلم: 
ِّ
ُجَهنِي ِد ب ِن َخالِد  ال  ُمَقنَّ َصاَلَة َرُسوِل "َأنَُّه َقاَل: , يث َزي  َْلَر 

 
ِ
ي َلَة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَصلاى َرْكَعَتيِْن َخِفيَفَتْيِن، ُثما َصلاى َرْكَعَتيِْن َطِويَلَتْيِن َطِويَلَتْيِن َطِويَلَتيِْن، »اللَّ

تَْيِن ُثما َصلاى َرْكَعَتيِْن، َوُهَما ُدوَن ال َتْيِن َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعَتْيِن، َوُهَما ُدوَن اللا لا

تَ  َتْيِن َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعتَْيِن َوُهَما ُدوَن اللا ْيِن َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعَتْيِن، َوُهَما ُدوَن اللا

 .(2) «َرَة َرْكَعةً َقْبَلُهَما، ُثما َأْوَتَر َفَذلَِك َثاَلَث َعْش 

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َصالَُة النابِيِّ », َقاَل:  من حديث اب ِن َعبَّاس  ويف الصحيحين أيًضا: 
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ي لِ  «َثالََث َعْشَرَة َرْكَعةً  نِي بِاللَّ  .(1) "َيع 

:  من حديث َعائَِشةَ : ح اإلمام مسلم ويف صحي َكاَن َرُسوُل اهَّللِ َصلاى », َقاَلت 

ْيِل َثاَلَث َعْشَرَة َرْكَعًة، ُيوتُِر ِمْن َذلَِك بَِخْمٍس، اَل َيْجِلُس اهَّللُ َعَلْيِه َوَس  َم ُيَصلِّي ِمَن اللا لا

 .(2) «فِي َشْيٍء إاِلا فِي آِخرَِها

 سبع ركعات فقط, أو تسع ركعات. ملسو هيلع هللا ىلص وربما صلى النبي 

 ,  ففي البخاري: من حديث َعائَِشةَ 
ِ
: بِال ملسو هيلع هللا ىلصَعن  َصالَِة َرُسوِل اهلل ي ِل؟ َفَقاَلت  لَّ

رِ » َعتِي الَفج  َرَة, ِسَوى َرك  َدى َعش  ٌع, َوإِح   .(3)«َسب ٌع, َوتِس 

 وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن صالة الرتاويح ثالثة وعشرين ركعة.

من طريق َيِزيَد ب ِن ُروَماَن؛ يف موطأ اإلمام مالك رحمه اهلل: مستدلين على ذلك بما 

ِريَن »َأنَُّه َقاَل:  َخطَّاِب, فِي َرَمَضاَن, بَِثالَث  َوِعش  َكاَن النَّاُس َيُقوُموَن فِي َزَماِن ُعَمَر ب ِن ال 

َعةً   .(2)«َرك 

وهذا اْلثر ضعيف لالنقطاع وغيره, والذي صح عن عمر بن الخطاب باإلسناد 

 الصحيح, هو ما تقدم أنه جمعهم على إحدى عشرة ركعة.

 . تقدم يف حديث عائشة كما ملسو هيلع هللا ىلص وهو موافق لفعل النبي
فيكون هذا هو الراجح يف هذه المسألة, أن اْلكمل والسنة واْلفضل يف صالة 

 الرتاويح أن تصلى إحدى عشرة ركعة.

 وإن زاد ركعتين خفيفتين تكون ثالثة عشرة ركعة, فال حرج فقد ثبت عن النبي
 يف اْلحاديث المتقدمة. ملسو هيلع هللا ىلص
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 .ملسو هيلع هللا ىلص , وخير الهدي هدي محمدملسو هيلع هللا ىلص يوما زاد عن هذا العدد فلم يثبت عن النب

وبعض أهل العلم يرى أن اْلمر واسع يف عدد صالة الرتاويح, وأنه إن صلى أكثر 

 من ذلك فهو أمر مشروع.

 ب ِن ُعَمرَ لما يف الصحيحين: 
ِ
 , َقاَل:  من حديث َعب ِد اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل َرُجٌل النَّبِي

ي ِل, َقاَل:  َوُهَو َعَلى الِمن َبِر, َما َتَرى فِي َصالَةِ  ْبَح َصلاى »اللَّ َمْثنَى َمْثنَى، َفإَِذا َخِشَي الصُّ

  «َواِحَدًة، َفَأْوَتَرْت َلُه َما َصلاى
َّ
ًرا, َفإِنَّ النَّبِي َعُلوا آِخَر َصالَتُِكم  ِوت   ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَُّه َكاَن َيُقوُل: اج 

 .(1)«َأَمَر بِهِ 

عة تكون مشروعة, وهو من قالوا وهذا يدل على أن الزيادة على إحدى عشر رك

 .ملسو هيلع هللا ىلص السنن القولية, لكن اْلفضل واْلكمل هو فعل النبي

 , والتزاًما بشرعه وأمره.إيماًنا باهلل  :أي «إيماًنا» قوله:

 عليه. للفضل الذي وعد اهلل  :أي «واحتساًبا» قوله:

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/112يف الفتح :) 

يَماِن:  ِ ُمَراُد بِاإل   َوال 
ِ
مِِه. اال ِضيَِّة َصو  تَِقاُد بَِحقِّ َفر   ع 

تَِساِب:  ح 
ِ
 َتَعاَلى. َوبِاال

ِ
 َطَلُب الثََّواِب مَِن اهلل

 :
ُّ
َخطَّابِي بَِة فِي َثَوابِِه, َوَقاَل ال  غ  نَى الرَّ تَِساًبا َأي  َعِزيَمًة, َوُهَو َأن  َيُصوَمُه َعَلى َمع  اح 

ُسُه بَِذلَِك, َغي َر مُ  َيَّامِِه. َطيَِّبًة َنف 
ِ
َتطِيل  ْل َتث ِقل  لِِصَيامِِه, َواَل ُمس   اهـس 

َم ِمْن َذْنبِهِ » قوله: وهذه المغفرة مختصة بصغائر الذنوب, على : «ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

 قول جماهير العلماء.

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       }: أما كبائر الذنوب, فقد قال اهلل 
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 .[31:]النساء {ڳ  ڱ  

َرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي  , من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َراٌت َما »َيُقوُل:  َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة إَِلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضاَن، ُمَكفِّ الصا

 .(1)«َبْينَُهنا إَِذا اْجَتنََب اْلَكَبائِرَ 

  قال اإلمام الصنعاين ( 213-1/212يف السبل :) :َتَمُل َأنَُّه ُيِريُد قَِياَم ُيح 

ِفَرِة, َوُهَو الظَّاِهُر.  َمغ  ُصُل َلُه َما َذَكَرُه مِن  ال  َضَها اَل َيح   َجِميِع َلَيالِِيِه, َوَأنَّ َمن  َقاَم َبع 

َغائِِر.  ن ِب َشامٌِل لِل َكَباِئِر َوالصَّ  َوإِط اَلُق الذَّ

: َوَقاَل النََّووِ  َحَرَمي ِن, َوَنَسبَُه يُّ ِر, َوبِِه َجَزَم إَماُم ال 
َغائِ َتصُّ بِالصَّ ُروُف َأنَُّه َيخ  َمع  ال 

َبِة. ُر إالَّ بِالتَّو 
َكَبائِ َفُر ال  ٌّ َعَلى َأنََّها اَل ُتغ 

نَِّة, َوُهَو َمب نِي ِل السُّ َه 
ِ
 ِعَياٌض ْل

 فِي ِرَواَيتِِه: 
ّ
رَ َما »َوَقد  َزاَد النََّسائِي َم َوَما َتَأخا ِرَجت  «َتَقدا َمُد, َوُأخ  َرَجَها َأح  , َوَقد  َأخ 

ِر.  ُمَتَأخِّ ن ِب ال  ِفَرِة الذَّ نَى َمغ  َم َمع  , َوَتَقدَّ
 اهـمِن  َطِريِق َمالِك 

  ملسو هيلع هللا ىلصبيان بعض خصوصيات النيب : 

 ."أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر": ملسو هيلع هللا ىلص ومن خصوصيات النبي

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  }: لقول اهلل 

 ..[2-1]الفتح: {ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
:  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ   , َقاَلت 

ِ
,  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل إَِذا َأَمَرُهم 

نَا َكَهي ئَ  َماِل بَِما ُيطِيُقوَن, َقاُلوا: إِنَّا َلس  , إِنَّ اهلَل َقد  َغَفَر َأَمَرُهم  مَِن اْلَع 
ِ
تَِك َيا َرُسوَل اهلل

ِهِه, ُثمَّ َيُقوُل:  َرَف الَغَضُب فِي َوج  َضُب َحتَّى ُيع  َر, َفَيغ  َم مِن  َذن بَِك َوَما َتَأخَّ َلَك َما َتَقدَّ
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 .(1)«إِنا َأْتَقاُكْم َوَأْعَلَمُكْم بِاهَّللِ َأَنا»

 . (2)وجاء يف الصحيحين عن أبي هريرة 

 «غفر له ما تقدم من ذنبه», فليس يف اْلدلة الثابتة إال: ملسو هيلع هللا ىلص وأما يف حق غير النبي

 فقط.

, فليست بثابتة, فالزيادة منكرة أو «وما تأخر»وأما ما جاء يف بعض الروايات: 

 شاذة, يف كل اْلحاديث التي جاءت فيها.

َرةَ يف الكربى:  ائي فما أخرجه اإلمام النس  ,  من حديث َأبِي ُهَري 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

َر َوَمْن َقاَم »َقاَل:  َم ِمْن َذْنبِِه، َوَما َتَأخا َمْن َصاَم َشْهَر َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ   .(3)«َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

 أن الكبائر تحتاج إلى توبة, وتكون هذه التوبة بشروطها ا تقدم: فتلخص لنا مم

 المعتربة عند أهل العلم.

  :بيان شروط التوبة املعتربة عند أهل العلم 

 الندم على فعل المعصية.الثاين:   اإلخالص هلل رب العالمين.اْلول: 

 اإلقالع عن الذنب بالكلية.الثالث: 

 لى الذنب مرة أخرى.العزم على عدم العودة إالرابع: 

أن تكون التوبة يف زمن قبولها, أي ما لم يغرغر العبد, أو تطلع الشمس الخامس: 

 من مغرهبا.

أن ترد المظالم إلى أصحاهبا وهذا فيما بين العباد, ويحصل له منهم السادس: 

                                                           

 (.1110(, يمس م )20أخـجه البخاري ) (1)

 (.164(, يمس م )4112أخـجه البخاري ) (2)

 (.1083(, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل )3401النساٍي )أخـجه  (3)
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التحلل, سواء كانت المظالم: بيت, أو أرض, أو مال آخر, أو سب, أو شتم, أو غيبة, 

 يمة, أو غير ذلك.أو نم

 أذ يكرم المؤمن هبذا اْلجر العظيم. فضل اهلل وفيه: 

َرَة ا: ويف الصحيحين أيًض   , من حديث َأبِي ُهَري 
ِّ
َمْن َقاَم َلْيَلَة », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن َصاَم َرَمَض  اَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر الَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر لَُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ   .(1) «َلُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ » ويف لفظ لهما:  .(2) «َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

 واهلل الموفق

 

           

 

  

                                                           

 (.110(, يمس م )1601أخـجه البخاري ) (1)

 (.116(, يمس م )31أخـجه البخاري ) (2)



  

 

118 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 اناالجتهاد في العبادة في الشعر األواخر من رمض

:  - - َعائَِشةَ  َوَعن  ) – 018 َأْي  -إَِذا َدَخَل اْلَعْشُر  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلت 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«َشدا ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ  -اْلَعْشُر اأْلَِخيُر ِمْن َرَمَضانَ 

 الشرح: 

بيان المزيد من العناية واالجتهاد يف العشر لهذا الحديث:  ساق المصنف 

 اْلواخر من رمضان؛ ْلهميتها, ولفضلها, وبركة العبادة فيها.

من االجتهاد يف العشر اْلواخر من رمضان؛ وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبيوفيه: 

 لتحري ليلة القدر التي تكون فيها.

ڀ   ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ}: ْلهنا كما قال اهلل 

ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  

 ..[1-2:]القدر {ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   

 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ}: ويقول اهلل 

 .[31:]الدخان {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
 «َأْي اْلَعْشُر اأْلَِخيُر ِمْن َرَمَضانَ  - إَِذا َدَخَل اْلَعْشرُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

 عند دخول العشر اْلواخر من رمضان. ملسو هيلع هللا ىلص بيان حال النبيوفيه: 

 .وهذا التفسير هو من كالم الحافظ ابن حجر 

 لمعاشرة أهله. ملسو هيلع هللا ىلص كناية عن ترك النبي: «َشدا ِمْئَزَرهُ » قوله:

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/201يف الفتح :):َأي  «ِمْئَزرهشّد » قوله: 

                                                           

 .(1114)يمس م  (,2024)أخـجه البخاري  (1)
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 اعتزال النَِّساَء. 

اِعِر:  ِل الشَّ َهَد بَِقو  َتش  , َواس  ِريِّ اِق َعِن الثَّو  زَّ  َوبَِذلَِك َجَزَم َعب ُد الرَّ

وا َمآِزَرُهم   ٌم إَِذا َحاَرُبوا َشدُّ َهارِ     َقو   َعِن النَِّساِء َوَلو  َباَتت  بَِأط 

َوُه.  َوَذَكَر ب ِن َأبِي َشي َبَة َعن  َأبِي ِر ب ِن َعيَّاش  َنح   بَك 

 :
ُّ
َخطَّابِي ِر َوَقاَل ال  َم  ُت لَِهَذا اْل  ِعَباَدِة, َكَما ُيَقاُل َشَدد  ِجدَّ فِي ال  َتَمُل َأن  ُيِريَد بِِه ال  ُيح 

ُت َلُه.  ر   مِئ َزِري, َأي  َتَشمَّ

َتَمُل:  تَِزاُل َمًعا. َوُيح  ع 
ِ
ِميُر َواال  َأن  ُيَراَد التَّش 

َتَمُل: َويُ  َقاَمِة, َوُهَو ح  َحِقيَقة َوال مَجاز, كمن َيُقوُل َطِويُل النَِّجاِد لَِطِويِل ال  َأن  ُيَراَد ال 

تََزَل النَِّساَء, َوَشمَّ  ُمَراُد َشدَّ مِئ َزَرُه َحِقيَقًة َفَلم  َيُحلَُّه, َواع  َر َطِويُل النَِّجاِد َحِقيَقًة, َفَيُكوُن ال 

ِعَباَدِة.   لِل 

ُكوَرِة: ل ُت: قُ  َمذ  َرَة ال  , «َشدا ِمْئَزَرُه َواْعَتَزَل النَِّساءَ »َوَقد  َوَقَع فِي ِرَواَيِة َعاِصِم ب ِن َضم 

تَِمال اْلول.  ح 
ِ
َواِو فيتقوى اال  اهـَفَعَطَفُه بِال 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلص بالذكر والدعاء وربما الصالة؛ فقد ثبت عن النبي :أي «َوَأْحَيا َلْيَلهُ » قوله:

 م ليلة حتى أصبح.لم يق

َقَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َأْعَلُم َنبِيا اهَّللِ »الطويل وفيه قالت:   ففي مسلم: من حديث عائشة

ْبِح، َواَل َصاَم َشْهًرا َكاِماًل َغْيَر َرَمَضانَ  ُه فِي َلْيَلٍة، َواَل َصلاى َلْيَلًة إَِلى الصُّ  .(1)«اْلُقْرآَن ُكلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص أحياها النبي إال ما كان من ليلة سبع وعشرين فقد

َماَن ب َن َبِشير  ففي سنن اإلمام النسائي  َص , : من حديث النُّع  َعَلى مِن بَِر ِحم 

يِْل  ملسو هيلع هللا ىلصُقْمنَا َمَع َرُسوِل اهَّللِ »َيُقوُل:  فِي َشْهرِ َرَمَضاَن َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن إَِلى ُثُلِث اللا

ِل، ُثما ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلةَ  ْيِل، ُثما ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َسْبٍع  اأْلَوا َخْمٍس َوِعْشرِيَن إَِلى نِْصِف اللا

                                                           

 (.141أخـجه مس م ) (1)
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ُحورَ «َوِعْشرِيَن َحتاى َظنَناا َأْن اَل ُنْدِرَك اْلَفاَلَح  وَنُه السُّ  .(1)", َوَكاُنوا ُيَسمُّ

 , َقاَل: وله أيًضا: من حديث َأبِي َذرٍّ 
ِ
نَا َمَع َرُسوِل اهلل َرَمَضاَن, َفَلم  فِي  ملسو هيلع هللا ىلصُصم 

ي ِل, ُثمَّ َلم  َيُقم  بِنَا فِي  ِر, َفَقاَم بِنَا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّ ه  َ َسب ٌع مَِن الشَّ
َيُقم  بِنَا َحتَّى َبِقي

, َلو  نَ 
ِ
ي ِل, َفُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل َخامَِسِة َحتَّى َذَهَب َشط ُر اللَّ اِدَسِة, َفَقاَم بِنَا فِي ال  تَنَا السَّ ل  فَّ

َماِم َحتاى َينَْصرَِف، َكَتَب اهَّللُ َلُه قَِياَم َلْيَلةٍ »َبِقيََّة َلي َلتِنَا َهِذِه, َقاَل:  ُه َمْن َقاَم َمَع اإْلِ , ُثمَّ َلم  «إِنا

ِر, َفَقاَم بِنَا فِي الثَّالَِثِة, َوَج  ه   َثاَلٌث مَِن الشَّ
َ
َلُه َونَِساَءُه ُيَصلِّ بِنَا َوَلم  َيُقم  َحتَّى َبِقي َمَع َأه 

ُحورُ  َفاَلُح؟ َقاَل: السُّ َفاَلُح, ُقل ُت: َوَما ال  نَا َأن  َيُفوَتنَا ال  ف   . (2)"َحتَّى َتَخوَّ

  ,وال يلزم من إيحاء الليل أن يحيه بالصالة, وإنما يكون اْلحياء بالذكر

 وبالدعاء, والقراءة, وبالصالة, وغير ذلك من الطاعات.

 ظ ابن حجر قال الحاف  :َأي سهره, فأحياه , «حيا ليلهأو» قوله:يف الفتح

ي ِل اتَِّساًعا؛  ِت, َوَأَضاَفُه إَِلى اللَّ َمو  َم َأُخو ال  َنَّ النَّو 
ِ
َسُه بَِسَهِرِه فِيِه؛ ْل بِالطَّاَعِة, واحيى َنف 

ّ باليقظة أحيا َلي َلُه بَِحَياتِِه, َوُهَو َنح  
َقاِئَم إَِذا حيي َنَّ ال 

ِ
لِِه: ْل اَل َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم »ُو َقو 

ُقُبوِر. «ُقُبوًرا َواِت, َفَتُكوَن ُبُيوُتُكم  َكال  َم   اهـ, َأي  اَل َتنَاُموا َفَتُكوُنوا َكاْل 

, كالصالة, والذكر, حث اْلهل على طاعة اهلل فيه:  «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ » قوله:

 عات هلل رب العالمين.والدعاء, وغير ذلك من أنواع القربات والطا

 ۋ ۈٴۇ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: يقول اهلل 

 . [132:]طه {ۅ ۋ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}: ويقول 

                                                           

اهلل يف يحيح سنن النساٍي, يحسنه (, ييححه اإلمام األلباين رح ه 1101أخـجه النساٍي ) (1)

 (.1110اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )

 (, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح سنن النساٍي.1101أخـجه النساٍي ) (2)



  

 

110 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َيةَ  { ى ې ې  . [1:]التحـيم اْل 

اًل َفَتأ ُكَلُهُم النَّاُر َيو   ُمن َكِر, َواَل َتَدُعوُهم  َهم  ُهم  َعِن ال  ُروِف, َوان َهو  َمع  : ُمُروُهم  بِال  َم َأي 

ِقَياَمِة.   ال 

َرَة  َوَقد  ثبت عند أبي داود:  َقاَل:  من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َرِحَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْيِل َفَصلاى، َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُه، َفإِْن َأَبْت َنَضح فِي َوْجِهَها اْلَماَء، َرِحَم اهَّللُ   اهَّللُ َرُجاًل َقاَم ِمَن اللا

ْيِل َفَصلاْت، َوَأْيَقَظْت َزْوَجَها، َفإِْن َأَبى َنَضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماءَ اْمَرَأًة َقامَ   .(1)«ْت ِمَن اللا

  قال الحافظ ابن حجر  :ُلُه يف الفتح اَلِة. : «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ »َقو   َأي  لِلصَّ

نََب بِ  ر  مِن  َحِديِث َزي  ُد ب ُن َنص  مِِذيُّ َوُمَحمَّ لَْم َيُكِن النابِيُّ »ن ِت ُأمِّ َسَلَمَة: َوَرَوى التِّر 

اٍم َيَدُع َأَحًدا ِمْن َأْهِلِه ُيطِيُق اْلِقَياَم إاِلا َأَقاَمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  . «إَِذا َبِقَي ِمْن َرَمَضاَن َعْشَرُة َأيا

 :
ُّ
ُطبِي ُقر  تِكَ َقاَل ال  ع 

ِ
تَِزاَلُه النَِّساَء َكاَن بِاال ُضُهم  إَِلى َأنَّ اع  لِِه َذَهَب َبع  اِف, َوفِيِه َنَظٌر لَِقو 

َتكًِفا َلَكاَن فِي «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ »فِيِه:  َبي ِت, َفَلو  َكاَن ُمع  ِعُر بَِأنَُّه َكاَن َمَعُهم  فِي ال  , َفإِنَُّه ُيش 

ِجِد, َوَلم  َيُكن  َمَعُه َأَحٌد. َمس   ال 

َم َحِديث: َوفِيِه َنَظٌر,  , َوَعَلى «اْمَرَأٌة ِمْن َأْزَواِجهِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ اعتكفت َمَع النا »َفَقد  َتَقدَّ

ِديِر:  ُه َلْم َيْعتَكِْف َأَحٌد ِمنُْهنا »َتق   . «َأنا

َتَمُل:  َبي َت لَِحاَجتِِه. َفُيح  ُخُل ال  ِضِعِه, َوَأن يوقظهن ِعن د َما َيد  َظُهنَّ مِن  َمو 
 اهـَأن  ُيوقِ

 

        

  

                                                           

(, يهو يف يحيح أبي دايد 1331(, يابن ماجه )1110(, يالنساٍي )1308أخـجه أبو دايد ) (1)

 (. 1181اين رح ه اهلل )لإلمام األلب
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 ضاناالعتكاف في العشر األواخر من مر

َكاَن َيْعَتكُِف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -)َوَعن َها  – 011

اُه اهَّللُ، ُثما   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ  َرَمَضاَن، َحتاى َتَوفا

 الشرح: 

العمل الصالح, وكان  على ملسو هيلع هللا ىلص مداومة النبيالحديث لبيان:  ساق المصنف 

َقَمَة, ُقل ُت لَِعائَِشةَ , ديمة ملسو هيلع هللا ىلص عمل النبي : َهل  َكاَن  ففي الصحيحين: من طريق َعل 

 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َتصُّ مَِن اْلَيَّاِم َشي ًئا؟ َقاَلت  ُكْم ُيطِيُق », َيخ   -الَ، َكاَن َعَمُلُه ِديَمًة، َوَأيُّ

  َما َكاَن َرُسوُل  -«يستطيع»ويف رواية: 
ِ
 .(2)«ُيطِيُق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 استحباب االعتكاف يف العشر اْلواخر من رمضان تحرًيا لليلة القدر. وفيه:

  قال اإلمام الصنعاين ( 1/213يف السبل :) :تَِكاَف فيه ع 
ِ
َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اال

 
ِ
ِدِه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُسنٌَّة َواَظَب َعَلي َها َرُسوُل اهلل َواُجُه مِن  َبع   َوَأز 

َمَد: َقا تَِكاَف "َل َأُبو َداُود: َعن  َأح  ع 
ِ
ُعَلَماِء ِخاَلًفا َأنَّ اال  مِن  ال 

َلُم َعن  َأَحد  اَل َأع 

نُونٌ   . "َمس 

ُصوُد مِن ُه:  َمق  ا ال  َمِعَدِة, َوَأمَّ َوِة َمَع ُخُلوِّ ال  َخل   َتَعاَلى بِال 
ِ
َقل ِب َعَلى اهلل ُع ال  َفُهَو َجم 

َباُل َعَلي   ق  ِ ا َعَداُه. َواإل  َراُض َعمَّ ع  ِ ِرِه, َواإل  ُم بِِذك   اهـِه َتَعاَلى, َوالتَّنَعُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص فضيلة أزواج النبي وفيه:, يف العبادة, والتأسي به ملسو هيلع هللا ىلص فضيلة متابعة النبي وفيه:

 , ومنها االعتكاف.ملسو هيلع هللا ىلص حيث أهنم كن يتأسين بعبادة النبي

 واهلل أعلم., ملسو هيلع هللا ىلص وحيث أهنن الزمن العمل الصالح الذي شرعن فيه مع النبي
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 بيان بدء االعتكاف

:  - –)َوَعن َها  – 711 إَِذا َأَراَد َأْن َيْعَتكَِف َصلاى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلت 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ , (1) «ُمْعَتَكَفهُ  اْلَفْجَر، ُثما َدَخَل 

  الشرح: 
 ف.لبيان أول وقت االعتكاالحديث:  ساق المصنف 

 وقد اختلف أهل العلم يف أول وقت اعتكاف العشر إلى قولين:

فذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقت لدخول المعتكف بعد القول اْلول: 

 صالة فجر اليوم الواحد والعشرين من رمضان.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقت االعتكاف هو من غروب القول الثاين: 

 .شمس يوم العشرين من رمضان

 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

إنما دخل الخيمة التي أعدت له من بعد صالة الفجر؛ النشغاله  ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي

 بصالة القيام يف الليل.

وال سيما أن ليلة الواحد والعشرين من رمضان هي من الليالي التي يتحرى فيها 

 ليلة القدر.

  قال اإلمام النووي ( 01-8/08يف شرح مسلم) ::َصلاى اْلَفْجَر » قوله

ِل النََّهاِر. : «ُثما َدَخَل ُمْعتََكَفهُ  تَِكاِف مِن  َأوَّ ع 
ِ
َتجَّ بِِه َمن  َيُقوُل َيب َدُأ بِاال  اح 

َلي ِه.  ي ُث فِي َأَحِد َقو  , َواللَّ ِريُّ , َوالثَّو  ُّ
َزاِعي َو   َوبِِه َقاَل اْل 
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ا َمُد: َوَقاَل َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ ُّ َوَأح 
ِس إَِذا َأَراَد فِِعي م  ُخُل فِيِه َقب َل ُغُروِب الشَّ َيد 

 . ر  تَِكاَف َعش  , َأِو اع  ر  تَِكاَف َشه   اع 

َحِديَث:  ُلوا ال  َد َصاَلتِِه َوَأوَّ ِسِه َبع  َتَكَف َوان َقَطَع فِيِه َوَتَخلَّى بِنَف  ُمع  َعَلى َأنَُّه َدَخَل ال 

ب َح, اَل َأنَّ ذَ  َتكًِفا اَلبًِثا فِي الصُّ ِرِب ُمع  َمغ  تَِكاِف, َبل  َكاَن مِن  َقب ِل ال  ع 
ِ
لَِك َوق َت اب تَِداِء اال

ب َح ان َفَرَد.  ا َصلَّى الصُّ ِجِد, َفَلمَّ َمس  َلِة ال   اهـُجم 
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 مشروعية الخروج من المعتكف للحاجة

:  - -)َوَعن َها – 711  -َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُل اهَّللِ إِْن َكاَن َرُسو»َقاَلت 

ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبْيَت إاِلا لَِحاَجٍة، إَِذا َكاَن ُمْعتَكًِفا -َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد   .(1) «َفُأَرجِّ

ُبَخاِريِّ  ُظ لِل   (.ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َواللَّف 

 الشرح: 

ما كان  وفيه: «َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اَن َرُسوُل اهَّللِ َوَعنَْها َقاَلْت: إِْن كَ » قوله:

من صفات البشرية, من ترجيل رأسه, وتمشيطه, وتنظيفه, وغير ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص عليه النبي

 مما يحتاج إليه.

 أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد أن ذلك ال يضر يف اعتكافه. وفيه:

ُلهُ َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد َفأُ » قوله:  كان يدخل رأسه إلى عائشـــة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي «َرجِّ

 .لتمشطه, وتسرحه, وهو ما يزال يف المسجد 

 فإن الرتجيل يتعلق بإصالح الشعر وما كان يف بابه.

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/312يف النيل :):ُل(:  قوله ِجيُل )ُتَرجِّ التَّر 

ُن.  ه  ُط َوالدَّ ُمش  ِجيِم: ال   بِال 

يِيُن  :فيه ُق َوالتَّز  َحل  ُل َوال  ُغس  َتكِِف التَّن ظِيُف َوالطِّيُب َوال  ُمع  َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُجوُز لِل 

ِجيِل.  َحاًقا بِالتَّر   إل 

ِجِد.  َمس  َرُه فِي ال  َرُه فِيِه إالَّ َما ُيك  ُهوُر َعَلى َأنَُّه اَل ُيك  ُجم   َوال 

 : نَائِ َوَعن  َمالِك  َرُه الصَّ ِعل ِم.ُيك  ِحَرُف َحتَّى َطَلُب ال   ُع َوال 

ِجِد َلم  َيُكن  َذلَِك َقاِدًحا فِي وفيه:  َمس  َض َبَدنِِه مِن  ال  َرَج َبع  َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َمن  َأخ 
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تَِكاِف.  ع 
ِ
ِة اال  اهـِصحَّ

 .«َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبيَْت إاِلا لَِحاَجةٍ » قوله:

ْنَسانِ  َوَكانَ » جاء يف مسلم بلفظ:  .(1)«اَل َيْدُخُل اْلَبْيَت إاِلا لَِحاَجِة اإْلِ

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/312يف النيل :):ن َساِن(:  قوله ِ )إالَّ لَِحاَجِة اإل 

تِث نَائِِهَما.  َماُع َعَلى اس  ج 
ِ َغاِئِط, َوَقد  َوَقَع اإل  ِل َوال  َبو  ِريُّ بِال  ه  َرَها الزُّ  َفسَّ

َتَلُفوا  َغائِِط: َواخ  ِل َوال  َبو  ِب, َوَيل َحُق بِال  ر  ِل َوالشُّ َك  فِي َغي ِرِهَما مِن  ال َحاَجاِت َكاْل 

ُخُروِج  َكاَلُم َعَلى ال  َتاَج إَلى َذلَِك, َوَسَيأ تِي ال  ِحَجاَمُة لَِمن  اح  ُد َوال  َفص  ُء َوال   
َقي ال 

 اهـلِل َحاَجاِت َولَِغي ِرَها. 

 عتكفه للحاجة: حكم خروج املعتكف من م 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/112يف المغني :) َتكَِف ُمع  َلُة َذلَِك َأنَّ ال  َوُجم 

َتَكِفِه, إالَّ لَِما اَل ُبدَّ َلُه مِن ُه, َقاَلت  َعائَِشُة,  ُخُروُج مِن  ُمع  ناُة »: -  -َلي َس َلُه ال  السُّ

 , َرَواُه َأُبو َداُود. «اَل ُبدا َلُه ِمنْهُ  لِْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيْخُرَج إالا لَِما

ُلُه، َوَكاَن اَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َوَقاَلت  َأي ًضا:  إَذا اْعَتَكَف ُيْدنِي إَليا َرْأَسُه َفُأَرجِّ

ْنَسانِ   . ُمتََّفٌق َعَلي ِه.«َيْدُخُل اْلَبْيَت إالا لَِحاَجِة اإْلِ

ُخُروَج لَِما اَل ُبدَّ َلُه مِن ُه. َواَل ِخاَلَف فِي َأنَّ   َلُه ال 

ُمن ِذِر:  َتَكِفِه لِل َغائِِط َقاَل اب ُن ال  ُرَج مِن  ُمع  َتكِِف َأن  َيخ  ِعل ِم َعَلى َأنَّ لِل ُمع  ُل ال  َمَع َأه  َأج 

َمس   ُلُه فِي ال  كُِن فِع  ا اَل ُبدَّ مِن ُه, َواَل ُيم  َنَّ َهَذا مِمَّ
ِ
ِل. َوْل َبو  تَِكاُف َوال  ع 

ِ
ِجِد, َفَلو  َبَطَل اال

 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
تَِكاُف, َوْل ع 

ِ
نَا  - ملسو هيلع هللا ىلص -بُِخُروِجِه إَلي ِه, َلم  َيِصحَّ َْلََحد  اال َتكُِف, َوَقد  َعلِم  َكاَن َيع 

َغائِطُ  ُل َوال  َبو  ن َساِن ال  ِ ُمَراُد بَِحاَجِة اإل  ُرُج لَِقَضاِء َحاَجتِِه, َوال  , َكنَّى بَِذلَِك َأنَُّه َكاَن َيخ 

ُروِب,  َمش  َمأ ُكوِل َوال  َحاَجُة إَلى ال  لِِهَما, َوفِي ُه ال  َتاُج إَلى فِع   َيح 
َنَّ ُكلَّ إن َسان 

ِ
َعن ُهَما؛ ْل
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ء, َفلَ 
 
َقي َتاَج إَلي ِه, َوإِن  َبَغت ُه ال  ُخُروُج إَلي ِه إَذا اح  ُه َأن  إَذا َلم  َيُكن  َلُه َمن  َيأ تِيِه بِِه, َفَلُه ال 

ِجِد, َفَلهُ  َمس  ُلُه فِي ال  كُِن فِع  ِجِد, َوُكلُّ َما اَل ُبدَّ َلُه مِن ُه, َواَل ُيم  َمس  ُرَج لَِيَتَقيَّأ َخاِرَج ال   َيخ 

 . تَِكاُفُه َوُهَو َعَلي ِه, َما َلم  ُيطِل  ُسُد اع  ُخُروُج إَلي ِه, َواَل َيف   ال 

ُخُروُج إَلى َما أَ  ِجِد اَل َوَكَذلَِك َلُه ال  َتكُِف فِي َمس  َجَبُه اهلُل َتَعاَلى َعَلي ِه, مِث ُل َمن  َيع  و 

ُخُروُج  ُ إَلي َها, َفَلُه ال 
ي ع  َزُمُه السَّ ُجُمَعَة, َوَيل  َ ال 

َتاُج إَلى ُخُروِجِه لُِيَصلِّي ُجُمَعَة فِيِه, َفَيح 

تَِكاُفُه. َوبَِهَذا َقاَل َأُبو   اهـَحنِيَفَة. إَلي َها, َواَل َيب ُطُل اع 

 واهلل أعلم
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 االعتكاف في المسجد الجامع

:  -  -)َوَعن َها – 712 ناُة َعَلى اْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيُعوَد َمرِيًضا، َواَل َيْشَهَد »َقاَلت  السُّ

 لَِما اَل ُبدا َلُه ِمنُْه، َواَل ِجنَاَزًة، َواَل َيَمسا اْمَرَأًة، َواَل ُيَباِشَرَها، َواَل َيْخُرَج لَِحاَجٍة، إاِلا 

َأُبو َداُوَد, َواَل َبأ َس  َرَواهُ  .(1) «اْعتَِكاَف إاِلا بَِصْوٍم، َواَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َمْسِجٍد َجاِمعٍ 

اِجَح َوق ُف آِخِرهِ    (.بِِرَجالِِه, إاِلَّ َأنَّ الرَّ

 الشرح: 

العلم أن االعتكاف ال يكون إال  ساق المصنف الحديث لما ذهب إليه بعض أهل

 يف المسجد الجامع. 

 وقد تقدم القول يف صحة االعتكاف يف جميع المساجد.

والحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري, عن 

 به.  عروة, عن عائشة

 وقد أعل بالوقف, واإلدراج.

جعله «, السنة»يقول فيه: قالت: غير عبد الرحمن ال : فقد قال اإلمام أبو داود 

 اهـ.  قول عائشة

 .«السنة للمعتكف...»يقال إن قوله: وقال الدارقطني: 

 . , ولعله أراد: ليس من قول عائشةملسو هيلع هللا ىلص ليس من قول النبي
 وأنه من كالم الزهري, ومن أدرجه يف الحديث فقد وهم, واهلل أعلم.

                                                           

 يقول فيه: قالا: السن  قال أبو دايد: جَ ه يقال:  يـ عبد الـح ن ال(, 2413)أخـجه أبو دايد  (1)

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف  .ب َنى أنه موقوف يليس له حكم الـفع اهـقول عاٍش . 

 (.111يضَفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى تحا حديث ), (2131يحيح أبي دايد )
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 وهشام بن سليمان لم يذكره.

, ومنهم من زعم أنه - -م من زعم أنه من قول عائشة منه: وقال البيهقي 

 . من قول الزهري, ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة
المعتكف ال "فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة, عن عروة أنه قال: 

يشهد جنازة, وال يعود مريًضا, وال يجيب دعوة, وال اعتكاف إال بصيام, وال اعتكاف 

 .اهـ من المعرفة. "جامعإال بمسجد 

ناةُ » قوله: , وله حكم ملسو هيلع هللا ىلص وإذا قال الصحابي من السنة, فالمراد به سنة النبي: «السُّ

 عند جماهير أهل العلم. ملسو هيلع هللا ىلص الرفع إلى النبي

 . من السنة, فقد يريد به سنة الصحابةبخالف قول التابعي: 
 .«َعَلى اْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيُعوَد َمرِيًضا» قوله:

 ,  من حديث َعائَِشةَ ا موافق لما يف مسلم: وهذ
ِّ
َج النَّبِي :  ملسو هيلع هللا ىلصَزو  إِْن ُكنُْت »َقاَلت 

ٌة، َوإِْن َكاَن َرُسوُل اهَّللِ  يِه، َفَما َأْسَأُل َعنُْه إاِلا َوَأَنا َمارا
 أَلَْدُخُل اْلَبْيَت لِْلَحاَجِة، َواْلَمرِيُض فِ

ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبْيَت إاِلا لَِحاَجٍة، إَِذا َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسُه َوُهَو فِي الْ  ملسو هيلع هللا ىلص َمْسِجِد َفُأَرجِّ

َتكِِفينَ  «َكاَن ُمْعَتكًِفا : إَِذا َكاُنوا ُمع  ح   .(1) "وَقاَل اب ُن ُرم 

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/310يف النيل :) ُتِدلَّ بِِهَما َعَلى َأنَُّه َحِديَثاِن ُاس  ال 

ُقَرِب, اَل َيُجوُز لِ  َمِريِض, َواَل لَِما ُيَماِثُلَها مِن  ال  َتَكِفِه لِِعَياَدِة ال  ُرَج مِن  ُمع  َتكِِف َأن  َيخ  ل ُمع 

ِجنَاَزِة, َوَصاَلةِ  يِيِع ال  ُجُمَعِة.   َكَتش   ـاهال 

  َفت ِح:  -حجر رحمه اهلل الحافظ ابن  -َقاَل  فِي ال 
ٍّ
ينَا َعن  َعلِي  –,  –َوُروِّ

َتكُِف ِجنَاَزًة, َأو  َعاَد َمِريًضا, َأو  َخَرَج َوالنَّخَ  ُمع  : إن  َشِهَد ال  ِريِّ َبص  َحَسِن ال  , َوال  ِّ
ِعي

تَِكاُفهُ   . "لِل ُجُمَعِة َبَطَل اع 

                                                           

 (.261أخـجه مس م ) (1)
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ُجُمَعِة. ُمن ِذِر فِي ال  ُكوفِيُّوَن, َواب ُن ال   َوبِِه َقاَل ال 

َحاُق:  ُّ َوإِس 
افِِعي ِريُّ َوالشَّ تَِكافِِه َلم  إَوَقاَل الثَّو  ن  َشَرَط َشي ًئا مِن  َذلَِك فِي اب تَِداِء اع 

َمَد.  لِِه, َوُهَو ِرَواَيٌة َعن  َأح  تَِكاُفُه بِِفع   ان َتَهى. َيب ُطل  اع 

ِوَها َوَلكِن  فِي َوَسِط النََّهاِر  -بعضهم –َوَعن   ُُموِر َوَنح  ُخُروُج لِتِل َك اْل  َأنَُّه َيُجوُز ال 

َنَُّه فِي قَِياًسا عَ 
ِ
تَِباِر, ْل ع 

ِ
ِم َوُهَو َفاِسُد اال ُمَتَقدِّ ُكوَرِة فِي َحِديِث َعائَِشَة ال  َمذ  َحاَجِة ال  َلى ال 

 .  اهـُمَقاَبَلِة النَّصِّ

ْلن شهود الجنازة, وعيادة المريض, وما يف باهبما : «َواَل َيْشَهَد ِجنَاَزةً » قوله:

 مؤداه إلى االنقطاع عن االعتكاف.

 هو الجماع.المراد منه:  «َواَل َيَمسا اْمَرَأةً » قوله:

 لرأس النبي  وأما المس باليد فال حرج, فقد تقدم الحديث يف ترجيل عائشة
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 لصق البشرة بالبشرة.المراد منه:  «َواَل ُيَباِشَرَها» قوله:

 وسواء كان ذلك اللمس بجماع, أو بغير جماع, فإن هذا ينايف االعتكاف.

لحاجة اإلنسان الضرورية التي  :أي « َيْخُرَج لَِحاَجٍة، إاِلا لَِما اَل بُدا َلُه ِمنْهُ َواَل » قوله:

 ال يستطيع أن يستغني عنها يف اعتكافه, كما تقدم .

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وقد تقدم : «َواَل اْعتَِكاَف إاِلا بَِصْومٍ » قوله:

  االعتكاف: الكالم فيها, وأن الصوم غير شرط يف

 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/272يف الفتح :) 

 :
ُّ
َماِعيلِي س 

ِ ال  ُهَو َقاَل اإل  َل َشوَّ َنَّ َأوَّ
ِ
؛ ْل م  تَِكاِف بَِغي ِر َصو  ع 

ِ
فِيِه َدلِيٌل َعَلى َجَواِز اال

ُمُه َحَراٌم.  ِر, َوَصو  ِفط  ُم ال   اهـَيو 
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 مام الشوكاين وقال اإل ( 317-2/310يف النيل :) 

,  فيه:: «َواَل اْعتَِكاَف إالا بَِصْومٍ » قوله: م  تَِكاُف إالَّ بَِصو  ع 
ِ
َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه اَل َيِصحُّ اال

ٌط.   َوَأنَُّه َشر 

ِريِّ َوأَ  وهذا جاء عن ِّ َوالثَّو 
َزاِعي َو   بِي َحنِيَفَة.اب ِن َعبَّاس  َواب ِن ُعَمَر َوَمالِك  َواْل 

َحاَق َأنَُّه  َمَد َوإِس  ِّ َوَأح 
افِِعي ِريِّ َوالشَّ َبص  َحَسِن ال   َوال 

ُعود  َ َأي ًضا َعن  اب ِن َمس 
َوُحكِي

َم مِن   وا بَِما َتَقدَّ َتَدلُّ َظًة َواِحَدًة. َواس  تَِكاُفُه َساَعًة َواِحَدًة َوَلح  , َقاُلوا: َيِصحُّ اع 
ط  َلي َس بَِشر 

ِر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُه َأنَّ  " ِفط  ُم ال  َلتَِها َيو   َومِن  ُجم 
ال  َُوَل مِن  َشوَّ َر اْل  َعش  َتَكَف ال  َوبَِحِديِث ُعَمَر  "اع 

تِي.   اْل 

َكاَلِم َعَلي ِه َوَهَذا ُهَو  َم مِن  ال  َباِب بَِما َتَقدَّ ُكوِر فِي ال  َمذ  َوَأَجاُبوا َعن  َحِديِث َعائَِشَة ال 

 . َحقُّ  ال 

َقيِِّم: اَل َكَما  ٌط فِي َقاَل اب ُن ال  َم َشر  و  َلِف َأنَّ الصَّ ُهوُر السَّ ِذي َعَلي ِه ُجم  اِجَح الَّ إنَّ الرَّ

تَِكاِف.  ع 
ِ
 اال

ُعود :  ٍّ َواب ِن َمس 
ٌم إالَّ َأن  ُيوِجَبُه َعَلى "َوَقد  ُرِوَي َعن  َعلِي َتكِِف َصو  ُمع  َأنَُّه َلي َس َعَلى ال 

ِسهِ   . "َنف 

تَِكاِف  َوَيُدلُّ  ع 
ِ
َل َمن  َقاَل بَِجَواِز اال ُد َقو  تِي َوُيَؤيِّ َعَلى َذلَِك َحِديُث اب ِن َعبَّاس  اْل 

َظًة َحِديُث:  َما َأْعَتَق َنَسَمةً »َساَعًة َأو  َلح   فِي  «َمْن اْعَتَكَف َفَواَق َناَقٍة َفَكَأنا
ُّ
ُعَقي لِي َرَواُه ال 

َعَفاِء مِن  َحِديِث َعائَِشةَ  .  الضُّ  َوَأَنس 

ُمنِيِر:  ِر ال  َبد  ِديِد َعن ُه. َقاَل فِي ال  ِث الشَّ َبح  َد ال  ِرُفُه َبع   َهَذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َأع 

َحافُِظ:  َسِط. َوَقاَل ال  َو   فِي اْل 
ُّ
َبَرانِي َرَجُه الطَّ  ُهَو ُمن َكٌر, َوَلكِنَُّه َأخ 

َحافُِظ:  نَاِدِه َض َقاَل ال  َمت ِن, َوَنَكاَرًة َشِديَدًة.َلم  َأَر فِي إس  ًفا, إالَّ َأنَّ فِيِه ِوَجاَدًة فِي ال   ع 

 اهـ
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وقد اختلف العلماء يف هذه المسألة, : «َواَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َمْسِجٍد َجاِمعٍ » قوله:

 بيان ذلك. والصحيح أن االعتكاف يشرع يف جميع المساجد, وقد تقدم

يره من المساجد, إال أنه يف المسجد الجامع وسواء يف ذلك المسجد الجامع, وغ

 أفضل؛ حتى ال يضطر إلى الخروج من معتكفه يوم الجمعة من أجل صالة الجمعة.

 والحمد هلل رب العالمين
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بيان أنه ال يلزم المعتكف صيام إال إذا جعله على 
 نفسه

  ;- -اب ِن َعبَّاس  َوَعِن ) – 713
َّ
َلْيَس َعَلى اْلُمْعَتكِِف »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

ُفُه َأي ًضا َرَواهُ  .«ِصَياٌم إاِلا َأْن َيْجَعَلُه َعَلى َنْفِسهِ  اِجُح َوق  َحاكُِم, َوالرَّ ُّ َوال 
اَرُقط نِي   (.(1) الدَّ

وقد  عتكاف:ساق المصنف الحديث لبيان عدم شرطية الصيام لال  الشرح: 

  المستعان.تقدم القول بعدم شرطيته, واهلل

ال يجب عليه الصيام, وال يتعين عليه  :أي «َلْيَس َعَلى اْلُمْعَتكِِف ِصَياٌم » قوله:

 ذلك إال بالنذر, فعند ذلك يجب عليه الوفاء بنذره.

 َقائُِلوَن َأنَُّه اَل (: 2/318ين رحمه اهلل يف النيل )قال اإلمام الشوكا َتَدلَّ بِِه ال  اس 

مُ  و  َتَرُط الصَّ .  ُيش  ُرُهم  َم ِذك  تَِكاِف َوَقد  َتَقدَّ ع 
ِ
 فِي اال

لِِه َتَعاَلى:  تَِكاِف بَِقو  ع 
ِ
ٌط فِي اال َم َشر  و  َقائِلِيَن بَِأنَّ الصَّ ُض ال  تََدلَّ َبع   ڇ ڇ}َوَقد  اس 

َقاَل: َفَذَكَر  [181:]البقـة { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

ِم.  و  تَِكاَف َعِقِب الصَّ ع 
ِ
 اال

َب:  تَِكاِف بِ َوُتُعقِّ ع 
ِ
َم إالَّ بِاال َأنَُّه َلي َس فِيَها َما َيُدلُّ َعَلى َتاَلُزمِِهَما, َوإاِلَّ َلِزَم َأن  اَل َصو 

 اهـَواَل َقائَِل بِِه. 

بالنذر, فمن نذر أن يعتكف وهو صائم,  :أي «إاِلا َأْن َيْجَعَلُه َعَلى َنْفِسهِ » قوله:

 .واهلل الموفق, يفي بنذره ويعتكف وهو صائميجب عليه أن 

        

                                                           

يضَفه اإلمام األلباين رح ه  , يقد أع  بالوقف.(1103)اكم يالح (,2311)أخـجه الدارقطني  (1)

  (.316يهو يف أحاديث مَ   ظاهـها الصح  لإلمام الوادعي رح ه اهلل ), (4318اهلل يف الضَيف  )



  

 

171 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان فضل ليلة القدر ووقتها

 ": - -َوَعِن اب ِن ُعَمَر ) – 712
ِّ
َحاِب النَّبِي ُأُروا َلي َلَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ ِرَجااًل مِن  َأص 

 
ِ
ََواِخِر, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ب ِع اْل  َمنَاِم, فِي السَّ ِر فِي ال  َقد  ْد َأَرى ُرْؤَياُكْم قَ » :- ملسو هيلع هللا ىلص -ال 

ْبِع اأْلََواِخرِ  َها فِي السا َيَها َفْلَيَتَحرا ْبِع اأْلََواِخرِ، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّ  ُمتََّفٌق  .(1) «َتَواَطَأْت فِي السا

 (.َعَلي هِ 

َياَن  َوَعن  ) – 712  - -ُمَعاِوَيَة ب َن َأبِي ُسف 
ِّ
َقاَل فِي َلي َلِة  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي

ِر:  َقد  ُفهُ  َرَواُه َأُبو .(2) «َسْبٍع َوِعْشرِينَ  َلْيَلةُ »ال  اِجُح َوق    .َداُوَد, َوالرَّ

ُتَها فِي  َرد  اًل َأو  َبِعيَن َقو  يِينَِها َعَلى َأر  ُتلَِف فِي َتع   (.(3) «َفتِْح اْلَباِري»َوَقِد اخ 

 الشرح: 

خر من لبيان أن ليلة القدر تكون يف العشر اْلواساق المصنف رحمه اهلل الحديثين: 

رمضان, وأن أرجى لياليها اْلوتار من العشر اْلواخر, وأرجى اْلوتار السبع البواقي, 

 وأرجى الليالي على اإلطالق هي ليلة السابعة والعشرين من رمضان.

                                                           

 .(1111)يمس م  (,2011)أخـجه البخاري  (1)

حاديث مَ   ظاهـها . قال شيخنا الوادعي رح ه اهلل يف أيأع  بالوقف(, 1381)أخـجه أبو دايد  (2)

يسئ  عن حديث مطـف  (11ص1ي)الدارقطني  "ع  "الحديث مَ  ك ا يف ": (361الصح  )

قال: لي   القدر لي    ,عن مَايي : أن النبي َي َّى اهلُل َعَ ْيِه َيَعَ َى آلِِه َيَس َّمَ  ,بن عبد اهلل بن الشخيـ

عن مَايي  مـفوعًا.  ,عن مطـف ,قتادةعن  ,عن شَب  ,سبع يعشـين. فقال: يـييه مَاذ بن مَاذ

 ,عن عث ان بن ع ـ ,يعباد بن زياد الساجي ,عن ع ـي بن مـزيق ,يكذل  قال فهد بن س ي ان

 "الوهم ياإليهام"عن شَب  مـفوعًا. يالذي رجحه ابن القطان ك ا يف  ,يال يصح ,عن شَب 

 .(1214) ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد. (111ص2ي)

يأرجحها ك ها أهنا يف يتـ من " ثم قال: يذكـ سًتا يأربَين قواًل. (211 - 213/ 4)« فتح الباري» (3)

 ."يأرجاها عند الج هور لي   سبع يعشـين ,يأهنا تنتق  ,الَشـ األخيـ
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للعبادة فيها بركة عظيمة, حتى أن العبادة فيها  وليلة القدر ليلة مباركة, جعل اهلل 

 تفوق عبادة ألف شهر من غيرها.

 فضيلة اْلوتار على الشفع من الليالي العشر.وفيه: 

 .«ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر فِي اْلَمنَامِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا ِرَجااًل ِمْن َأْصَحاِب النابِيِّ » قوله:

 أن الرؤيا قد يستأنس هبا, ولكن ليست بحكم بمفردها. وفيه: 

ْبِع اأْلََواِخرِ » قوله:  .«فِي السا

 (: 2/220ر رحمه اهلل يف الفتح )قال الحافظ ابن حج 

 مِن  َهُؤاَلِء. : «ملسو هيلع هللا ىلصَأنا ِرَجااًل ِمْن َأْصَحاِب النابِيِّ » قوله:
ِمَيِة َأَحد   َلم  َأقِف  َعَلى َتس 

يَل َلُهم  فِي : «ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدرِ » قوله:
ُهوِل ,َأي  قِ بِنَاِء لِل َمج  لِِه َعَلى ال  ُأُروا بَِضمِّ َأوَّ

َمنَ  ََواِخِر. ال  ب ِع اْل   اِم إِنََّها فِي السَّ

ر. َوالظَّاِهُر:  ه   َأنَّ الُمَراد بِِه َأواخر الشَّ

ِريَن, َوآِخُرَها َلي َلُة الثَّامِِن َوقيل:  ِعش  ُلَها َلي َلُة الثَّانِي َوال  بع إَِلى َأوَّ الُمَراد بِِه السَّ

ِريَن.  ِعش   َوال 

ِل:  ُخُل َفَعَلى اْلَوَّ ِريَن. اَل َتد  ِريَن َواَل َثاَلث  َوِعش  َدى َوِعش   َلي َلُة إِح 

ِريَن. َوَعَلى الثَّانِي:  ِعش  ُخُل َلي َلُة التَّاِسِع َوال  , َواَل َتد  ُخُل الثَّانَِيُة َفَقط   َتد 

ِريِّ َعن  َسالِم  َعن  َأبِيِه:  ه  بِيِر مِن  َطِريِق الزُّ ُمَصنُِّف فِي التَّع  إِنا َناًسا ُأُروا »َوَقد  َرَواُه ال 

 َفَقاَل النابِيُّ 
َها فِي اْلَعْشرِ اأْلََواِخرِ ْبِع اأْلََواِخرِ، َوإِنا َناًسا ُأُروا َأنا : ملسو هيلع هللا ىلصَلْيَلَة اْلَقْدِر فِي السا

ْبِع اأْلََواِخرِ » َوايَ  ملسو هيلع هللا ىلص, َوَكَأنَُّه «اْلَتِمُسوَها فِي السا ُمتََّفِق َعَلي ِه مَِن الرِّ  َتي ِن َفَأَمَر بِِه. َنَظَر إَِلى ال 

ِظ:  ِريِّ بَِلف  ه  مد َعن بن ُعَيي نََة َعِن الزُّ َرَأى َرُجٌل َأنا َلْيَلَة اْلَقْدِر َلْيَلُة َسْبٍع »َوقد َرَواُه َأح 

 «َوِعْشرِيَن َأْو َكَذا َوَكَذا
ُّ
 . «نَْهااْلَتِمُسوَها فِي اْلَعْشرِ اْلَبَواقِي فِي اْلِوْترِ مِ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي

ُفوًعا:  ٍّ َمر 
َمُد مِن  َحِديِث َعلِي ْبِع اْلَبَواِقي»َوَرَواُه َأح  , «إِْن ُغِلْبُتْم َفاَل ُتْغَلُبوا فِي السا
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ظ:  لِم  َعن جبلة بن سحيم َعن بن عمر بَِلف  من َكاَن يلتمسها فيلتمسها فِي اْلَعْشرِ »َولُِمس 

لِم  مِن  َطِريِق عُ «اأْلََواِخرِ  َبَة بن ُحَري ث َعن بن ُعَمَر: , َولُِمس  اْلَتِمُسوَها فِي اْلَعْشرِ »ق 

ْبِع اْلَبَواِقي يَاُق «اأْلََواِخرِ َفإِْن َضُعَف َأَحُدُكْم َأْو َعَجَز َفاَل ُيْغَلَبنا َعَلى السا , َوَهَذا السِّ

ِسيرِ  َل مِن  َتف  َوَّ تَِماَل اْل  ح 
ِ
ُح اال ب ِع.  ُيَرجِّ  اهـالسَّ

ْبِع اأْلََواِخرِ َأرَ » قوله:  . «ى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت فِي السا

  قال الحافظ ابن حجر  :يف الفتح 

ُمَراُد ُأب ِصُر َمَجاًزا. : «َأَرى» قوله: َلُم. َوال   بَِفت َحَتي ِن َأي  َأع 

ُمَرادُ : َقاَل ِعيَاٌض: «ُرْؤَياُكمْ » قوله: َيا, َوال  ؤ  َراِد الرُّ َنََّها َلم   َكَذا َجاَء بِإِف 
ِ
؛ ْل يُكم 

َمَرائِ

ِجن َس.  َيا َواِحَدًة, َوإِنََّما َأَراَد ال   َتُكن  ُرؤ 

َدٌر. َوَقاَل ابن التِّيِن:  َنََّها َمص 
ِ
َيا َوُهَو َجائٌِز؛ ْل ؤ  ِحيِد الرُّ  َكَذا ُرِوَي بِتَو 

ًعا فِ َقاَل َوَأف َصُح مِن ُه:  َيا؛ لَِيُكوَن َجم  ُع ُرؤ  .ُرَؤاُكم  َجم  ع   ي ُمَقاَبَلِة َجم 

نًى. : «َتَواَطَأْت » قوله: ًنا َوَمع  َزِة. َأي  َتَواَفَقت  َوز  َهم   بِال 

لِِه َوَقاَل ابن التِّيِن:  ُجُل بِِرج  ُلُه َأن  َيَطَأ الرَّ ِز, َوَأص  َهم  َواُب بِال  , َوالصَّ ز  ُرِوَي بَِغي ِر َهم 

ِء َصاِحبِِه.   َمَكاَن َوط 

َحدِ  تِنَاِد إَِلي َها فِي يِث: َوفِي َهَذا ال  س 
ِ
َيا, َوَجَواِز اال ؤ  ِر الرُّ َداَلَلٌة َعَلى ِعَظِم َقد 

ُكُر  ِعيََّة, َوَسنَذ  ر  َقَواِعَد الشَّ ِط َأن  اَل ُيَخالَِف ال  ِة, بَِشر  ُوُجوِديَّ ُُموِر ال  اَلِل َعَلى اْل  تِد  س 
ِ
اال

َيا فِي كِتَ  ؤ  َكاِم الرُّ ِل فِي َأح  َقو  َط ال  بِيِر إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى. َبس   اهـاِب التَّع 

ْبِع اأْلََواِخرِ » قوله: َها فِي السا َيَها َفْلَيَتَحرا واْلمر هنا لالستحباب : «َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّ

 وليس للوجوب؛ ْلن قيام رمضان من أصله مستحب, وليس بواجب.

 .«َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِينَ » قوله:

ُت من يف مسلم:  , َقاَل: َسِمع  َّ ب َن َكع ب  طريق ِزرٍّ
يَل َلُه إِنَّ َعب َد --ُأَبي

, َيُقوُل: َوقِ
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ُعود    ب َن َمس 
ِ
نََة َأَصاَب َلْيَلَة اْلَقْدرِ », َيُقوُل: -  -اهلل : «َمْن َقاَم السا

ٌّ
َواهَّللِ », َفَقاَل ُأَبي

َها َلِفي َرَمَضا َن، َيْحِلُف َما َيْسَتْثنِي، َوَواهَّللِ إِنِّي أَلَْعَلُم َأيُّ َلْيَلٍة ِهَي، الاِذي اَل إَِلَه إاِلا ُهَو، إِنا

ْيَلُة الاتِي َأَمَرَنا بَِها َرُسوُل اهَّللِ  بِِقَياِمَها، ِهَي َلْيَلُة َصبِيَحِة َسْبٍع َوِعْشرِيَن،  ملسو هيلع هللا ىلصِهَي اللا

ْمُس فِي َصبِيَحِة َيْوِمَها  .(1) «َلَها  َبْيَضاَء اَل ُشَعاعَ  َوَأَماَرُتَها َأْن َتْطُلَع الشا

َرَة   , َقاَل: وفيه أيضا: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
ِر ِعن َد َرُسوِل اهلل َقد  َنا َلي َلَة ال   ملسو هيلع هللا ىلصَتَذاَكر 

ُكْم َيْذُكُر ِحيَن َطَلَع اْلَقَمُر، َوُهَو ِمْثُل ِشقِّ َجْفنٍَة؟»َفَقاَل:   .(2) «َأيُّ

   ث اب ِن ُعَمرَ : من حديويف مسند اإلمام أحمد 
ِ
َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َها َلْيَلَة َسْبٍع َوِعْشرِينَ  َيَها َفْليََتَحرا ْوَها َلْيَلةَ », َوَقاَل: «َكاَن ُمَتَحرِّ , «َسْبٍع َوِعْشرِينَ  َتَحرا

ِر  َقد  نِي َلي َلَة ال   .(3) «َيع 

 .«"َفْتِح اْلَباِري"ْرَبِعيَن َقْواًل َأْوَرْدُتَها فِي َوَقِد اْخُتِلَف فِي َتْعيِينَِها َعَلى أَ » قوله:

  :بيان أقوال أهل العلم يف تعيني ليلة القدر 

 متى تكون ليلة القدر؟

  قال الحافظ ( 207-2/202يف الفتح :) ُعَلَماُء فِي َلي َلِة َتَلَف ال  َوَقِد اخ 

َل َلنَا مِ  تاَِلًفا َكثِيًرا, َوَتَحصَّ ِر اخ  َقد  اًل, َكَما َوَقَع ال  َبِعيَن َقو  َثُر مِن  َأر  ن  َمَذاِهبِِهم  فِي َذلَِك َأك 

ِجدُّ فِي  َفاِء ُكلٍّ مِن ُهَما لَِيَقَع ال  َتَرَكَتا فِي إِخ  َعِة, َوَقِد اش  ُجم  َلنَا َنظِيُر َذلَِك فِي َساَعِة ال 

 َطَلبِِهَما. 

اًل  ُل: َأنََّها ُرفَِعت  َأص  َوَّ ُل اْل  َقو   َوَرأ ًسا. ال 

َوافِِض, ِة َعِن الرَّ ُمَتَولِّي فِي التَّتِمَّ   َحَكاُه ال 
ُّ
َفاكَِهانِي َحنَِفيَِّة,  َوال  َدِة َعِن ال  ُعم  ِح ال  فِي َشر 

                                                           

 (.112أخـجه مس م ) (1)

 (.1110أخـجه مس م ) (2)

 (.148لإلمام الوادعي رح ه اهلل ) (, يهو يف الصحيح ال سند4808أخـجه أح د ) (3)



  

 

178 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 
ُّ
ُروِجي ِذي َحَكاُه السُّ اِق  َوَكَأنَُّه َخَطٌأ مِن ُه. َوالَّ زَّ يَعِة, َوَقد  َرَوى َعب ُد الرَّ ُل الشِّ مِن   َأنَُّه َقو 

َرَة  َطِريِق َداُوَد ب ِن َأبِي َعاِصم   َبِي ُهَري 
ِ
 ب ِن ُيَحنََّس, ُقل ُت: ْل

ِ
: َزَعُموا -  –َعن  َعب ِد اهلل

, َقاَل:  ِر ُرفَِعت  َقد   . "َكَذَب َمن  َقاَل َذلَِك "َأنَّ َلي َلَة ال 

اُج  , َقاَل: َذَكَر ال َحجَّ
 ب ِن َشِريك 

ِ
ِر َفَكَأنَُّه َأن َكَرَها, َفَأَراَد َومِن  َطِريِق َعب ِد اهلل َقد  َلي َلَة ال 

 : ُمهُ "ِزرُّ ب ُن ُحَبي ش  ِصَبُه َفَمنََعُه َقو   . "َأن  َيح 

ٌة بَِسنَة  َواِحَدة .   الثَّانِي: َأنََّها َخاصَّ

 
ِ
ُّ َأي ًضا. - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقَعت  فِي َزَمِن َرُسوِل اهلل

َفاكَِهانِي  , َحَكاُه ال 

. الثَّالُِث: أَ  َُمِم َقب َلُهم  ِة, َوَلم  َتُكن  فِي اْل  ُمَّ ٌة بَِهِذِه اْل   نََّها َخاصَّ

ُهوِر, َوَحَكاُه َصاِحُب  ُجم  َمالِكِيَِّة, َوَنَقَلُه َعِن ال  , َوَغي ُرُه مَِن ال   "َجَزَم بِِه اب ُن َحبِيب 

ِة  ِعدَّ تََرٌض بِ  "ال  َحُه, َوُهَو ُمع  افِِعيَِّة َوَرجَّ ِّ َحي ُث َقاَل  َحِديِث َأبِي َذرٍّ مَِن الشَّ
ِعن َد النََّسائِي

, «ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّللِ َأَتُكوُن َمَع اأْلَْنبَِياِء َفإَِذا َماُتوا ُرفَِعْت؟ َقاَل: اَل، بَْل ِهَي َباقَِيةٌ »فِيِه: 

ُل َمالِك   َدُتُهم  َقو  أِ  "فِي  َوُعم  ُمَوطَّ  َبَلَغنِي َأنَّ َرُسوَل ا "ال 
ِ
تِِه  - ملسو هيلع هللا ىلص -هلل َماَر ُأمَّ َتَقاَصَر َأع 

َفُع  َتِمُل التَّأ ِويَل َفاَل َيد  ِر, َوَهَذا َيح  َقد  َطاُه اهلُل َلي َلَة ال  َماِضَيِة َفَأع  َُمِم ال  َماِر اْل  َعن  َأع 

 . ِريَح فِي َحِديِث َأبِي َذرٍّ  التَّص 

كِنٌَة فِي َجِميِع السَّ  ابُِع: َأنََّها ُمم   نَِة. الرَّ

, َحنَِفيَِّة َحَكاُه َقاِضي َخان  ُهوٌر َعِن ال  ٌل َمش  اِزيُّ  َوُهَو َقو  ر  الرَّ , َوُرِوَي  َوَأُبو َبك  مِن ُهم 

َل.  َقو  ُمَهلَُّب َهَذا ال  , َوَزيََّف ال  ِرَمَة, َوَغي ِرِهم  , َوِعك  , َواب ِن َعبَّاس 
ُعود   مِث ُلُه َعِن اب ِن َمس 

َنَّ َذلَِك َلم  َلَعلَّ َص َوَقاَل: 
ِ
َِهلَِّة, َوُهَو َفاِسٌد؛ ْل َصاِن اْل  َماِن لِنُق  اِحَبُه َبنَاُه َعَلى َدَوَراِن الزَّ

ِر َعن  َرَمَضاَن.  َقد  َتَبُر فِي َغي ِرِه َحتَّى ُتن َقَل َلي َلُة ال  َتَبر  فِي ِصيَاِم َرَمَضاَن َفاَل ُيع   اهـُيع 

ُعود  َكَما  :  َوَمأ َخُذ اب ِن َمس  ب  ِّ ب ِن َكع 
, َعن  ُأبَي لِم  َأنَُّه َأَراَد َأن  اَل "َثبََت فِي َصِحيِح ُمس 

 . "َيتَّكَِل النَّاُس 
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كِنٌَة فِي َجِميِع َلَيالِيِه.  ٌة بَِرَمَضاَن ُمم  َتصَّ َخامُِس: َأنََّها ُمخ   ال 

ُل اب ِن ُعَمَر َرَواُه اب ُن َأبِي َشي بَةَ  نَاد  َصحِ  َوُهَو َقو  ُفوًعا َعن ُه بِإِس  يح  َعن ُه, َوُرِوَي َمر 

َرَجُه َأُبو َداُوَد, َوفِي  ِهَداَيِة  "َأخ  ِح ال  ُم بِِه َعن  َأبِي َحنِيَفَة.  "َشر  َجز   ال 

 فِي 
ُّ
ب كِي َحُه السُّ افِِعيَِّة, َوَرجَّ ُض الشَّ , َوَبع  ُّ

َمَحامِلِي ُمن ِذِر, َوال  ِح  "َوَقاَل بِِه اب ُن ال  َشر 

ِمن   َحاِجِب ِرَواَيًة. "َهاِج ال   , َوَحَكاُه اب ُن ال 

 
ُّ
ُروِجي ِهَداَيِة  "فِي  َوَقاَل السُّ ِح ال  ُل َأبِي َحنِيَفَة: إِنََّها َتن َتِقُل فِي َجِميِع : "َشر  َقو 

 َرَمَضاَن. 

, َوَكَذا َقاَل الَوَقاَل َصاِحَباُه:   مِن ُه ُمب َهَمة 
 ُمَعيَّنَة 

 إِنََّها فِي َلي َلة 
ُّ
َمن ُظوَمِة  "فِي  نََّسِفي  : "ال 

رِ  ه  ِر بُِكلِّ الشَّ َقد  رِ       َوَلي َلُة ال  َرٌة َوَعيَّنَـــاَها َفاد 
 َدائِ

 , م  ِّ َعن  َقو 
َعَربِي ُل َحَكاُه اب ُن ال  َقو  اِدُس  َوُهوَ َوَهَذا ال   . السَّ

 مِن  َرَمَضاَن. 
ُل َلي َلة  ابُِع: َأنََّها َأوَّ  السَّ

, َوَرَوى اب ُن َأبِي َعاِصم  مِن  َحِديِث َأَنس  َحَكى عَ  ِّ
َحابِي ِّ الصَّ

ُعَقي لِي ن  َأبِي َرِزين  ال 

ُل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضانَ »َقاَل:  : «َلْيَلُة اْلَقْدِر َأوا َلُم َأَحًدا َقاَل َذلَِك ", َقاَل اب ُن َأبِي َعاِصم  اَل َنع 

 . "َغي َرهُ 

ِف مِن  َرَمَضاَن. الثَّامُِن: َأنََّها َلي لَ   ُة النِّص 

نِ  ُمَلقِّ يِن ب ُن ال  َدِة  "فِي  َحَكاُه َشي ُخنَا ِسَراُج الدِّ ُعم  ِح ال   . "َشر 

ِذي َرَأي ُت فِي  ِهِم  "َوالَّ ُمف    "ال 
ِّ
ُطبِي ُقر  َباَن,  لِل  ِف مِن  َشع  ل  َأنََّها َلي َلُة النِّص  ِحَكاَيُة َقو 

ُروجِ  ِّ َعن  َصاِحِب َوَكَذا َنَقَلُه السُّ
َراِز  "ي ُفوَظي ِن  "الطِّ ُل التَّاِسُع.  َفُهوَ َفإِن  َكاَنا َمح  َقو   ال 

  "ُثمَّ َرَأي ُت فِي 
ِّ
ُروِجي ِح السُّ ُمِحيِط  "َعِن  "َشر  َِخيِر.  "ال  ِف اْل   َأنََّها فِي النِّص 

َرَة مِن  َرَمَضاَن.  َعاِشُر: َأنََّها َلي َلُة َسب َع َعش   ال 

  ى اب ُن َأبِي َشي َبةَ َروَ 
ُّ
بََرانِي َقمَ  َوالطَّ ِد ب ِن َأر  َما َأُشكُّ َواَل »َقاَل:  -  - مِن  َحِديِث َزي 
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َها َلْيَلُة َسْبَع َعْشَرَة ِمْن َرَمَضاَن، َلْيَلَة ُأْنِزَل اْلُقْرآنُ  َرَجُه َأُبو َداُودَ «َأْمَترَِي َأنا َعِن اب ِن  . َوَأخ 

ُعود    ًضا. َأي   - -َمس 

َسِط.  َو  ِر اْل  َعش  َحاِدي َعَشَر: َأنََّها ُمب َهَمٌة فِي ال  ُل ال  َقو   ال 

, َوَعَزاُه الطَّبَِريُّ  َعاِص  َحَكاُه النََّوِويُّ ,  ,- -لُِعث َماَن ب ِن َأبِي ال  ِريِّ َبص  َحَسِن ال  َوال 

افِِعيَِّة.  ُض الشَّ  َوَقاَل بِِه َبع 

ُل الثَّانِي َعَشرَ  َقو  َرَة. ال   : َأنََّها َلي َلُة َثَماِن َعش 

 
ِّ
َحَلبِي ُقط ِب ال  ِزيِّ  َقَرأ ُتُه بَِخطِّ ال  َجو  ِحِه, َوَذَكَرُه اب ُن ال  كِلِِه.  فِي َشر   فِي ُمش 

َرَة.  َع َعش  ُل الثَّالَِث َعَشَر: َأنََّها َلي َلُة تِس  َقو   ال 

, َوَعَزاهُ 
ٍّ
اِق َعن  َعلِي زَّ َبِريُّ  َرَواُه َعب ُد الرَّ , الطَّ ِد ب ِن َثابِت  ُعود , لَِزي  ,  َواب ِن َمس 

ُعود .  َوَوَصَلُه الطََّحاِويُّ   َعِن اب ِن َمس 

َِخيِر.  ِر اْل  َعش  ُل َلي َلة  مَِن ال  ابَِع َعَشَر: َأنََّها َأوَّ ُل الرَّ َقو   ال 

, َوَجَزَم بِِه َجَماَعٌة مَِن الشَّ 
ُّ
افِِعي  َوإَِلي ِه َماَل الشَّ

ُّ
ب كِي إِنَُّه َلي َس  افِِعيَِّة, َوَلكِن  َقاَل السُّ

ِريَن ِعت َق َعب ِدِه فِي َلي َلةِ  ِعش  َم ال  َق َيو  ِهم  َعَلى َعَدِم ِحن ِث َمن  َعلَّ
َفاقِ تِّ

ِ
؛ ال ُزوًما بِِه ِعن َدُهم   َمج 

ي َلَة, َبل  بِان ِقَضاِء الشَّ  تُِق تِل َك اللَّ ِر َأنَُّه اَل َيع  َقد  ِر ال  َعش  ِحيِح بِنَاًء َعَلى َأنََّها فِي ال  ِر َعَلى الصَّ ه 

َِخيِر.   اْل 

 فِي َرَمَضاَن. َوقِيَل: 
َ
َِخيِر, َبل  ِهي ِر اْل  َعش  َتصُّ بِال  نَِة بِنَاًء َعَلى َأنََّها اَل َتخ   بِان ِقَضاِء السَّ

ِذي َقب َلُه إاِلَّ َأنَّ  َخامَِس َعَشَر: مِث ُل الَّ ُل ال  َقو  ِريَن ال  ِعش  َ َلي َلُة ال 
ا َفِهي ُر َتامًّ ه  ُه إِن  َكاَن الشَّ

ِريَن.  َدى َوِعش  َ َلي َلُة إِح 
 َوإِن  َكاَن َناقًِصا َفِهي

َباِر بَِذلَِك,  خ  ِ َمُع َبي َن اإل  , َوَزَعَم َأنَُّه ُيج  م  ُل اب ِن َحز  ِر, َوُهَو َقو  ه  َوَهَكَذا فِي َجِميِع الشَّ

َمُد َوالطََّحاِويُّ  َوَيُدلُّ َلُه َما  ب ِن ُأَني س   َرَواُه َأح 
ِ
ُت َرُسوَل  مِن  َحِديِث َعب ِد اهلل َقاَل: َسِمع 

 
ِ
ْيَلُة َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن، »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ْيَلَة. َقاَل: َوَكاَنْت تِْلَك اللا اْلَتِمُسوَها اللا
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ْهَر اَل َيتِمُّ  َفَقاَل َرُجٌل: َهِذِه َأْوَلى بَِثَمانٍ   . «َبِقيَن. َقاَل: َبْل َأْوَلى بَِسْبٍع بَِقيَن، َفإِنا َهَذا الشا

ِريَن.  نَي ِن َوِعش  اِدَس َعَشَر: َأنََّها َلي َلُة اث  ُل السَّ َقو   ال 

 ب ِن ُأَني س  َأنَّ 
ِ
َمُد مِن  َحِديِث َعب ِد اهلل ُد, َوَرَوى َأح  ُه: َسَأَل َرُسوَل َوَسَيأ تِي ِحَكاَيُتُه َبع 

 
ِ
ِريَن َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل َدى َوِعش  ِر َوَذلَِك َصبِيَحَة إِح  َقد  ْيَلُة؟ ُقْلُت: »َعن  َلي َلِة ال  َكِم اللا

ْيَلُة َأِو اْلَقابَِلُة   . «َلْيَلُة اْثنَْيِن َوِعْشرِيَن، َفَقاَل: ِهَي اللا

ابَِع َعَشَر: َأنََّها َلي لَ  ُل السَّ َقو  ِريَن. ال   ُة َثاَلث  َوِعش 

لِمٌ  ُفوًعا:  َرَواُه ُمس   ب ِن ُأنَي س  َمر 
ِ
يُتَها»َعن  َعب ِد اهلل  , «ُأِريُت َليَْلَة اْلَقْدِر ُثما ُنسِّ

إِْحَدى », َبَدَل: «َليَْلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »َلكِنَُّه َقاَل فِيِه:  َفَذَكَر مِث َل َحِديِث َأبِي َسِعيد  

 . «نَ َوِعْشرِي

ِر. َقاَل: "َوَعن ُه َقاَل:  َقد  نِي بَِلي َلِة ال  , إِنَّ لِي َباِدَيًة َأُكوُن فِيَها, َفُمر 
ِ
ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل

 . «اْنِزْل َليَْلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »

 َصِحيح  َعن  ُمَعاِوَيَة َقاَل:  َوَرَوى اب ُن َأبِي َشي بَةَ 
نَاد  ْدِر َلْيَلُة َثاَلٍث َلْيَلُة اْلقَ »بِإِس 

 .«َوِعْشرِينَ 

َحاُق  نَِدِه مِن  َطِريِق َأبِي َحاِزم   َوَرَواُه إِس  َبٌة  َعن  َرُجل  مِن  َبنِي َبَياَضةَ  فِي ُمس  َلُه ُصح 

اِق  زَّ ُفوًعا, َوَرَوى َعب ُد الرَّ َمر   َمر  ُفوًعا:  َعن  َنافِع   َعن  َأيُّوَب  َعن  َمع  َمْن »َعِن اب ِن ُعَمَر َمر 

َها َلْيَلَة َسابَِعةٍ  َيَها َفْلَيَتَحرا  . «َكاَن ُمَتَحرِّ

 . «َيْغتَِسُل َليَْلَة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن َوَيَمسُّ الطِّيَب »َوَكاَن َأيُّوُب: 

 ب ِن َأبِي َيِزيَد, َعِن اب ِن َعبَّاس  
ِ
, َعن  ُعَبي ِد اهلل ُه َكاَن ُيوقِ »: - -َوَعِن اب ِن ُجَري ج  ُظ َأنا

 . «َأْهَلُه َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ 

ُمَسيَِّب   َسِمَع َسِعيَد ب َن ال 
اِق: مِن  َطِريِق ُيوُنَس ب ِن َسي ف  زَّ َيُقوُل:  َوَرَوى َعب ُد الرَّ

َها َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن، َوِمْن َطرِيِق إِْبَراِهيمَ » َعْن  ْسَودِ َعِن اأْلَ  اْسَتَقاَم َقْوُل اْلَقْوِم َعَلى َأنا
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ُه َكاَن َيَراَها َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ   . «َعائَِشَة، َوَعْن َطرِيِق َمْكُحوٍل َأنا

ِريَن.  َبع  َوِعش  ُل الثَّامَِن َعَشَر: َأنََّها َلي َلُة َأر  َقو   ال 

َيا َباِب, َوَرَوى الطَّ َم مِن  َحِديِث اب ِن َعبَّاس  فِي َهَذا ال   َكَما َتَقدَّ
ُّ
مِن  َطِريِق َأبِي  لِِسي

َرةَ  ُفوًعا:  َنض   َمر 
 .«َلْيَلُة اْلَقْدِر َلْيَلُة َأْرَبٍع َوِعْشرِينَ »َعن  َأبِي َسِعيد 

ُتُهم  َحِديُث َواثَِلَة:  َحَسِن َوَقَتاَدَة, َوُحجَّ ِّ َوال 
بِي ع   َولِلشَّ

ُعود  َوُرِوَي َذلَِك َعِن اب ِن َمس 

 .«ْرَبٍع َوِعْشرِيَن ِمْن َرَمَضانَ َأنا اْلُقْرآَن َنَزَل أِلَ »

َمُد مِن  َطِريِق اب ِن َلِهيَعةَ    َوَرَوى َأح 
ِّ
نَابِِحي َخي ِر الصُّ َعن  باَِلل   َعن  َيِزيَد ب ِن َأبِي ال 

ُفوًعا:  َطَأ اب ُن َلِهيَعةَ «اْلَتِمُسوا َلْيَلَة اْلَقْدِر َلْيَلَة َأْرَبٍع َوِعْشرِينَ »َمر  ِعِه, َفَقد   , َوَقد  َأخ  فِي َرف 

ُقوًفا.  نَاِد َمو  س 
ِ َحاِرِث, َعن  َيِزيَد, بَِهَذا اإل  ُرو ب ُن ال   َرَواُه َعم 

ِظ:  َمَغاِزي بَِلف  ظِِه َكَما َسَيأ تِي فِي َأَواِخِر ال  ْبِع ِمَن اْلَعْشرِ »بَِغي ِر َلف  ُل السا َلْيَلُة اْلَقْدِر َأوا

 . «اأْلََواِخرِ 

ُل التَّ  َقو  ِريَن. ال  س  َوِعش   اِسَع َعَشَر: َأنََّها َلي َلُة َخم 

 
ِّ
َعَربِي َعاِرَضِة  "فِي  َحَكاُه اب ُن ال  ِزيِّ  "ال  َجو  كِِل  "فِي  َوَعَزاُه اب ُن ال  ُمش  َرَة.  "ال  َبِي َبك 

ِ
 ْل

ِريَن.  ُروَن: َأنََّها َلي َلُة ِستٍّ َوِعش  ِعش  ُل ال  َقو   ال 

ٌل َلم  َأَرهُ  َِخيِر إاِلَّ "َصِريًحا إاِلَّ َأنَّ ِعَياًضا َقاَل:  َوُهَو َقو  ِر اْل  َعش   مِن  َلَيالِي ال 
َما مِن  َلي َلة 

 . "إِنََّها فِيهِ "َوَقد  قِيَل: 

ِريَن.  ُروَن: َأنََّها َلي َلُة َسب ع  َوِعش  ِعش  َحاِدي َوال  ُل ال  َقو   ال 

َمَد, َوِروَ  َهِب َأح  ُة مِن  َمذ  َجادَّ ب  َوُهَو ال  ُّ ب ُن َكع 
اَيٌة َعن  َأبِي َحنِيَفَة, َوبِِه َجَزَم ُأَبي

لٌِم.  َرَجُه ُمس   َوَحَلَف َعَلي ِه َكَما َأخ 

لِمٌ  َتَذاَكْرَنا َليَْلَة اْلَقْدِر »َقاَل:  َعن  َأبِي ُهَري َرةَ  َأي ًضا مِن  َطِريِق َأبِي َحاِزم   َوَرَوى ُمس 

ُكْم َيْذُكرُ - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل  ُه ِشقُّ َجْفنٍَة؟ : َأيُّ  . «ِحيَن َطَلَع اْلَقَمُر َكَأنا
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 :
ُّ
َفاِرِسي َحَسِن ال  َأْي: َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َفإِنا اْلَقَمَر َيْطُلُع فِيَها بِتِْلَك »َقاَل َأُبو ال 

َفةِ   . «الصِّ

ُعود :  ُّ مِن  َحِديِث اب ِن َمس 
بََرانِي َعْن َلْيَلِة اْلَقْدِر  - ملسو هيلع هللا ىلص - ُسئَِل َرُسوُل اهَّللِ »َوَرَوى الطَّ

ْهَباَواِت؟ ُقْلُت: َأَنا، َوَذلَِك َلْيَلَة َسْبٍع َوِعْشرِينَ   . «َفَقاَل َأيُُّكْم َيْذُكُر َليَْلَة الصا

َحاَبِة  َفَة, َوَناٌس مَِن الصَّ  . - -َوَرَواُه اب ُن َأبِي َشي بََة َعن  ُعَمَر, َوُحَذي 
َباِب َعِن اب   : َوفِي ال  لِم  , «َرَأى َرُجٌل َلْيَلَة الَْقْدِر َليَْلَة َسْبٍع َوِعْشرِينَ »ِن ُعَمَر ِعن َد ُمس 

ُفوًعا:  َمَد مِن  َحِديثِِه َمر  َح 
ِ
 .«َلْيَلُة اْلَقْدِر َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِينَ »َوْل

ُمن ِذِر:  ب ِن ال 
ِ
َها َلي َلَة "َوال َيَتَحرَّ َيَها َفل  ِرينَ َمن  َكاَن ُمتََحرِّ  . "َسب ع  َوِعش 

َسطِِه.  ُّ فِي َأو 
َبَرانِي َرَجُه الطَّ ُوُه َأخ   َوَعن  َجابِِر ب ِن َسُمَرَة َنح 

َرَجُه َأُبو َداُوَد َوَحَكاُه َصاِحُب  ُوُه َأخ  َيِة  "َوَعن  ُمَعاِوَيَة َنح  ِحل  افِِعيَِّة َعن   "ال  مَِن الشَّ

مَ  ُعَلَماِء, َوَقد  َتَقدَّ َثِر ال  تِن بَاُط اب ِن َعبَّاس  ِعن َد ُعَمَر فِيِه َوُمَواَفَقُتُه َلُه.  َأك   اس 

 : وَرِة, َوَقد  َواَفَق "َوَزَعَم اب ُن ُقَداَمَة َأنَّ اب َن َعبَّاس  َتن َبَط َذلَِك مِن  َعَددِ َكلَِماِت السُّ اس 

َلُه فِيَها:  ِرينَ "َقو  ِعش  َد ال   َبع 
 َسابُِع َكلَِمة 

َ
 . "ِهي

َمالِكِيَِّة, َوَباَلَغ فِي إِن َكاِرِه, َنَقَلُه اب ُن َعطِيَّةَ َوَهذَ  ِض ال  م  َعن  َبع  ِسيِرِه  ا َنَقَلُه اب ُن َحز  فِي َتف 

ِعل ِم.   َوَقاَل: إِنَُّه مِن  ُمَلِح التََّفاِسيِر َوَلي َس مِن  َمتِيِن ال 

َرى َفَقاَل  ُضُهم  َذلَِك فِي ِجَهة  ُأخ  َتن بََط َبع  , َوَقد  ُأِعيَدت  : َواس  ُرف  َعُة َأح  ِر تِس  َقد  َلي َلُة ال 

ُروَن.  , َفَذلَِك َسب ٌع َوِعش  ات  وَرِة َثاَلَث َمرَّ  فِي السُّ

َكافِي"َوَقاَل َصاِحُب  َحنَِفيَِّة, َوَكَذا  "ال  ُمِحيطُ "مَِن ال  َجتِِه: َأن ِت : "ال  َمن  َقاَل لَِزو 

ِر. ُطلِّ  َقد  ِر. َطالٌِق َلي َلَة ال  َقد  َتِقُد َأنََّها َلي َلُة ال  َة َتع  َعامَّ َنَّ ال 
ِ
ِريَن؛ ْل  َقت  َلي َلَة َسب ع  َوِعش 

ِريَن.  ُروَن: َأنََّها َلي َلُة َثَمان  َوِعش  ِعش  ُل الثَّانِي َوال  َقو   ال 

 . ل  ِجيُهُه َقب ُل بَِقو  َم َتو   َوَقد  َتَقدَّ
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ُروَن:  ِعش  ُل الثَّالُِث َوال  َقو  ِريَن. ال  ع  َوِعش   َأنََّها َلي َلُة تِس 

 .
ِّ
َعَربِي  َحَكاُه اب ُن ال 

ُروَن: َأنََّها َلي َلُة َثاَلثِيَن.  ِعش  ابُِع َوال  ُل الرَّ َقو   ال 

  
ُّ
ُروِجي ِهَداَيِة  "فِي  َحَكاُه ِعَياٌض َوالسُّ ِح ال  ر   "َشر  ُد ب ُن نَص  َبِريُّ  َوَرَواُه ُمَحمَّ َوالطَّ

َمدُ َعن  ُمَعاوِ  َرَة.  مِن  َطِريِق َأبِي َسلَِمةَ  َيَة, َوَأح   َعن  َأبِي ُهَري 

َِخيِر.  ِر اْل  َعش  َتاِر ال  ُروَن: َأنََّها فِي َأو  ِعش  َخامُِس َوال  ُل ال  َقو   ال 

َواِل, َوَصا َق  َجُح اْل  َباِب, َوُهَو َأر  َشَة َوَغي ِرَها فِي َهَذا ال 
َر إَِلي ِه َوَعَلي ِه َيُدلُّ َحِديُث َعائِ

ر     َأُبو َثو 
ُّ
ُمَزنِي َمَذاِهِب.  َواب ُن ُخَزي َمةَ  َوال   َوَجَماَعٌة مِن  ُعَلَماِء ال 

َِخيَرِة.  ي َلِة اْل  ُروَن: مِث ُلُه بِِزَياَدِة اللَّ ِعش  اِدُس َوال  ُل السَّ َقو   ال 

مِِذيُّ  َمُد مِن  َحدِ  َرَواُه التِّر  َرَة َوَأح  امِِت. مِن  َحِديِث َأبِي َبك   يِث ُعَباَدَة ب ِن الصَّ

َِخيِر.  ِر اْل  َعش  ُروَن: َتن َتِقُل فِي ال  ِعش  ابُع َوال  ُل السَّ َقو   ال 

, ِريُّ ِه َقاَلُه َأُبو قاَِلَبَة, َوَنصَّ َعَلي ِه َمالٌِك, َوالثَّو  َحاُق  ُكلِّ َمُد , َوإِس  َوَزَعَم  َوَأح 

, َأنَُّه ُمتََّفٌق َعَلي   ِديُّ َماَور  َحاَبَة اتََّفُقوا َعَلى  ;هِ ال  َوَكَأنَُّه َأَخَذُه مِن  َحِديِث اب ِن َعبَّاس  َأنَّ الصَّ

َم.  يِينَِها مِن ُه َكَما َتَقدَّ َتَلُفوا فِي َتع  َِخيِر ُثمَّ اخ  ِر اْل  َعش   َأنََّها فِي ال 

َِخيِر َحِديُث َأبِي َسِعيد   ِر اْل  َعش  َنَها فِي ال  ُد َكو    ِحيِح َأنَّ ِجب ِريَل الصَّ  َوُيَؤيِّ
ِّ
 -َقاَل لِلنَّبِي

َسَط:  - ملسو هيلع هللا ىلص َو  َر اْل  َعش  َتَكَف ال  ا اع  ُرُه َقِريًبا, «إِنا الاِذي َتطُْلُب َأَماَمَك »َلمَّ َم ِذك  , َوَقد  َتَقدَّ

تَِكافِِه  ُر اع  َم ِذك  تِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَتَقدَّ ِر, َواع  َقد  َِخيَر فِي َطَلِب َلي َلِة ال  َر اْل  َعش  َواِجِه ال  َكاُف َأز 

َدُه.  ِذي َبع  َباِب الَّ تَِهاُد فِيِه َكَما فِي ال  ج 
ِ
َدُه, َواال  َبع 

َقاِئُلوَن بِِه, َفِمن ُهم  َمن  َقاَل:  َتَلَف ال  . َواخ  َتَمَلٌة َعَلى َحدٍّ َسَواء  َ فِيِه ُمح 
 ِهي

َحاِجِب. َفُه اب ُن ال  , َوَضعَّ
ُّ َعن  َمالِك 

افِِعي  َنَقَلُه الرَّ

. َومِن ُهم  َمن  َقاَل:  َجى مِن  َبع ض  ُض َلَيالِيِه َأر   َبع 
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ُروَن.  ِعش  ُل الثَّامُِن َوال  َقو  ِريَن, َوُهَو ال  َدى َوِعش  َجاُه َلي َلُة إِح  : َأر  ُّ
افِِعي  َفَقاَل الشَّ

ِعش   ُل التَّاِسُع َوال  َقو  ِريَن. َوُهَو ال   َوِعش 
يَل: ُأَراُه َلي َلَة َثاَلث 

 . ُرونَ َوقِ

ِرينَ  َجاُه َلي َلُة َسب ع  َوِعش  يَل: َأر 
ُل الثَّاَلُثونَ . َوقِ َقو   . َوُهَو ال 

ََواِخرِ  ب ِع اْل  َحاِدي َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َتن َتِقُل فِي السَّ ُل ال  َقو   . ال 

ُمَراِد مِن ُه فِي َحِديِث اب ِن ُعَمَر:  َم َبَياُن ال  ُمرَ َوَقد  َتَقدَّ ب ِع مِن  آَخِر َهِل ال  اُد َلَيالِي السَّ

ُرُج مِن  َذلَِك.  ِر؟ َوَيخ  ه   ُتَعدُّ مَِن الشَّ
ِر َأو  آَخِر َسب َعة  ه  ُل الثَّانِي َوالثَّاَلُثوَن. الشَّ َقو   ال 

َِخيِر.  ِف اْل  ُل الثَّالُِث َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َتن َتِقُل فِي النِّص  َقو   ال 

َحَرَمي ِن َعن   "ُمِحيِط ال   "َذَكَرُه َصاِحُب  , َوَحَكاُه إَِماُم ال 
د  َعن  َأبِي ُيوُسَف, َوُمَحمَّ

ِريِب  "َصاِحِب   . "التَّق 

َرَة.  َرَة, َأو  َسب َع َعش  ابُِع َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َلي َلُة ِستَّ َعش  ُل الرَّ َقو   ال 

َحاِرُث ب ُن َأبِي ُأَساَمَة مِن  َحِديِث عَ  َبي ِر.َرَواُه ال   ب ِن الزُّ
ِ
  ب ِد اهلل

َدى  َرَة, َأو  إِح  َع َعش  َرَة, َأو  تِس  َخامُِس َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َلي َلُة َسب َع َعش  ُل ال  َقو  ال 

ِريَن.   َوِعش 

 . نَاد  َضِعيف   َرَواُه َسِعيُد ب ُن َمن ُصور  مِن  َحِديِث َأَنس  بِإِس 

اِدُس َوالثَّ  ُل السَّ َقو  . ال   مِن  َرَمَضاَن, َأو  آَخِر َلي َلة 
ِل َلي َلة   اَلُثوَن: َأنََّها فِي َأوَّ

 . نَاد  َضِعيف   َرَواُه اب ُن َأبِي َعاِصم  مِن  َحِديِث َأَنس  بِإِس 

َرةَ  , َأو  َسابَِع َعش 
, َأو  َتاِسُع َلي َلة 

ُل َلي َلة  ابُِع َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َأوَّ ُل السَّ َقو  َدى ال  , َأو  إِح 

 . ِريَن, َأو  آِخُر َلي َلة   َوِعش 

ِسيِرِه َعن  َأَنس   َدَوي ِه فِي َتف  .  َرَواُه اب ُن َمر  نَاد  َضِعيف   بِإِس 

ِريَن.  َرَة, َأو  َثاَلث  َوِعش  َدى َعش  َرَة, َأو  إِح  َع َعش  ُل الثَّامُِن َوالثَّاَلُثوَن: َأنََّها َلي َلُة تِس  َقو   ال 

ُعود   ُه َأُبو َداُودَ َرَوا اِق  مِن  َحِديِث اب ِن َمس  زَّ  فِيِه َمَقاٌل, َوَعب ُد الرَّ
نَاد  مِن  َحِديِث  بِإِس 
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ٍّ
, َوَسِعيُد ب ُن َمن ُصور   َعلِي  ُمن َقطِع 

نَاد   ُمن َقطِع  َأي ًضا  مِن  َحِديِث َعائَِشةَ  بِإِس 
نَاد   .  بِإِس 

ُل التَّاِسُع َوالثَّاَلثُ  َقو  ِريَن. ال  ِريَن, َأو  َسب ع  َوِعش   َوِعش 
 وَن: َلي َلُة َثاَلث 

َباِب َحي ُث َقاَل:  َسْبٌع َيبَْقْيَن َأْو َسْبٌع »َوُهَو َمأ ُخوٌذ مِن  َحِديِث اب ِن َعبَّاس  فِي ال 

  .«َيْمِضينَ 

 : َماِن ب ِن َبِشير  َمَد مِن  َحِديِث النُّع  َح 
ِ
, َقاَل «ابَِعٌة َتْبَقىَسابَِعٌة َتْمِضي َأْو َس »َوْل

َماُن:   . «َفنَْحُن َنُقوُل: َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »النُّع 

ِريَن.  س  َوِعش  ِريَن, َأو  َخم   َوِعش 
ِريَن, َأو  َثاَلث  َدى َوِعش  َبُعوَن: َلي َلُة إِح  َر  ُل اْل  َقو   ال 

َبِي َداُوَد مِن  َكَما َس 
ِ
امِِت, َوْل َدُه مِن  َحِديِث ُعَباَدَة ب ِن الصَّ ِذي َبع  َباِب الَّ َيأ تِي فِي ال 

ِظ:   .«َتاِسَعٌة َتبَْقى َسابَِعٌة َتبَْقى َخاِمَسٌة َتْبَقى»َحِديثِِه بَِلف 

نَِة  "َقاَل َمالٌِك فِي  ُمَدوَّ دَ : «َتاِسَعٌة َتْبَقى» قوله: "ال  . َلي َلُة إِح  ِريَن إَِلخ   ى َوِعش 

ََواِخِر مِن  َرَمَضانَ  ب ِع اْل  َبُعوَن: َأنََّها ُمن َحِصَرٌة فِي السَّ َر  َحاِدي َواْل  ُل ال  َقو   .ال 

ِذي َقب َلُه.  َباِب الَّ  لَِحِديِث اب ِن ُعَمَر فِي ال 

نََتي ِن َوِعش   َبُعوَن: َأنََّها َلي َلُة اث  َر  ُل الثَّانِي َواْل  َقو  ِريَن.ال   ِريَن, َأو  َثاَلث  َوِعش 

 ب ِن ُأَني س  
ِ
َمَد.  لَِحِديِث َعب ِد اهلل  ِعن َد َأح 

َِخيِر.  ِر اْل  َعش  َوَسِط, َوال  ِر ال  َعش  َبُعوَن: َأنََّها فِي َأِشَفاِع ال  َر  ُل الثَّالُِث َواْل  َقو   ال 

 .  َقَرأ ُتُه بَِخطِّ ُمَغل َطاي 

 َ ابُِع َواْل  ُل الرَّ َقو  َخامَِسِة مِن ُه. ال  َِخيِر, َأِو ال  ِر اْل  َعش  َبُعوَن: َأنََّها َلي َلُة الثَّالَِثِة مَِن ال   ر 

َمُد مِن  َحِديِث ُمَعاِذ ب ِن َجَبل    . --َرَواُه َأح 

َم:  ُق َبي نَُه َوَبي َن َما َتَقدَّ َفر  ِريَوال  َتِمُل َلي َلَة َثاَلث  َوِعش  َتِمُل َلي َلَة َأنَّ الثَّالَِثَة َتح  َن, َوَتح 

ِريَن, َأو  َسب ع   س  َوِعش  ِريَن, َأو  َخم   َوِعش 
ِريَن, َفَتن َحلُّ إَِلى َأنََّها َلي َلُة َثاَلث  َسب ع  َوِعش 

ا َمَضى.  ُل مِمَّ َقو  ِريَن, َوبَِهَذا َيَتَغاَيُر َهَذا ال   َوِعش 
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َبُعوَن: َأنََّها فِي َخامُِس َواْلَر  ُل ال  َقو  ِف الثَّانِي.  ال  ِل النِّص   مِن  َأوَّ
 َسب ع  َأو  َثَمان 

 ب ِن ُأَني س   َرَوى الطََّحاِويُّ 
ِ
  "َعن  َأبِيِه َأنَُّه  مِن  َطِريِق َعطِيََّة ب ِن َعب ِد اهلل

َّ
 -َسَأَل النَّبِي

ِر َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص َقد  َها فِي النِّْصِف اأْلَِخيرِ. ُثما »َعن  َلي َلِة ال  إِلَى »َعاَد َفَسَأَلُه َفَقاَل:  َتَحرا

ِريَن, «َثاَلٍث َوِعْشرِينَ  َرَة إَِلى َلي َلِة َثاَلث  َوِعش  يِي َلي َلَة ِستَّ َعش   ُيح 
ِ
, َقاَل: َوَكاَن َعب ُد اهلل

ُصرُ   .«ُثمَّ َيق 

 َأو  آِخِر َلي لَ 
ِل َلي َلة  َبُعوَن: َأنََّها فِي َأوَّ اِدُس َواْلَر  ُل السَّ َقو  ي ِل. ال  ِر مَِن اللَّ ِوت   َأِو ال 

 ة 

َرَجُه َأُبو َداُودَ  َمَراِسيِل  "فِي كَِتاِب  َأخ  لِِم ب ِن إِب َراِهيمَ  "ال  َعن   َعن  َأبِي َخَلَدةَ  َعن  ُمس 

 
َّ
َرابِيًّا َأَتى النَّبِي َعالَِيِة: َأنَّ َأع  ِر؟ َفَقاَل: َوُهَو ُيَصلِّي َفَقاَل َلُه: َمَتى َلي َلُة ا - ملسو هيلع هللا ىلص -َأبِي ال  َقد  ل 

ْيلِ » ِل َلْيَلٍة َوآِخرِ َلْيَلٍة َواْلِوْترِ ِمَن اللا َسٌل ِرَجاُلُه ِثَقاٌت. «اْطُلُبوَها فِي َأوا  , َوَهَذا ُمر 

َكاِن  ا ُمتَِّفَقٌة َعَلى إِم  َد الثَّالِِث َفَهُلمَّ َجرًّ تِي َحَكي نَاَها َبع  َواِل الَّ َق  َوَجِميُع َهِذِه اْل 

تَِماِسَها. ُحُصولِ   َها, َوال َحثِّ َعَلى ال 

 :
ِّ
َعَربِي اًل آَخَر. َوَقاَل اب ُن ال  ُلُح َأن  َيُكوَن َقو  َلُم, َوَهَذا َيص  ِحيُح َأنََّها اَل ُتع   الصَّ

َل النََّوِويُّ َوَقاَل:  َقو  ِم بَِها, َوَأن َكَر َهَذا ال  ِعل  َكاِن ال  ََحاِديُث بِإِم  َبَر بِِه َقد  َتَظاَهَرِت اْل  َوَأخ 

ن َكاِر َذلَِك.  نَى إِلِ الِِحيَن, َفاَل َمع   َجَماَعٌة مَِن الصَّ

ِريَن, َأو   َعن  َأبِي ُيوُسَف  َوَنَقَل الطََّحاِويُّ  َبع  َوِعش  َز فِيِه َأنَُّه َيَرى َأنََّها َلي َلُة َأر  اًل َجوَّ َقو 

ِريَن, َفإِن  َثَبَت َذلَِك َعن ُه  ٌل آَخرُ َفهُ َسب ع  َوِعش   . َو َقو 

, َوإِن  َكاَن  ُه إَِلى َبع ض  كُِن َردُّ ُضَها ُيم  َواِل, َوَبع  َق  ُت َعَلي ِه مَِن اْل  َهَذا آَخُر َما َوَقف 

 َظاِهُرَها التََّغاُيَر. 

َجُحَها ُكلَِّها:  َِخيِر, َوَأنََّها َتن تَِقُل َكَما ُيف  َوَأر  ِر اْل  َعش  َهُم مِن  َأَحاِديِث َأنََّها فِي ِوت ر  مَِن ال 

َدى  افِِعيَِّة َلي َلُة إِح  ِر ِعن َد الشَّ َعش  َتاِر ال  َجى َأو  ِر, َوَأر  َعش  َتاُر ال  َجاَها َأو  َباِب, َوَأر  َهَذا ال 

 ب ِن ُأَني س  
ِ
, َوَعب ِد اهلل

ِريَن َعَلى َما فِي َحِديِث َأبِي َسِعيد  ِريَن, َأو  َثاَلث  َوِعش   -َوِعش 
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- . 

ُة َذلَِك.وَ  َمت  َأِدلَّ ِريَن, َوَقد  َتَقدَّ ُهوِر َلي َلُة َسب ع  َوِعش  ُجم  َجاَها ِعن َد ال   اهـ َأر 

  ِريِّ والصحيح أهنا يف العشر اْلواخر من رمضان؛ ُخد   ال 
, -  -فَعن  َأبِي َسِعيد 

 
ِ
َل مِن  َرمَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهلل َوَّ َر اْل  َعش  َتَكَف ال  َر اع  َعش  َتَكَف ال  َضاَن, ُثمَّ اع 

اَها فِي َناِحيَِة  َحِصيَر بَِيِدِه َفنَحَّ تَِها َحِصيٌر, َقاَل: َفَأَخَذ ال   َعَلى ُسدَّ
يَّة 
كِ  ُتر 

َسَط, فِي ُقبَّة  َو  اْل 

ا مِن ُه, َفَقاَل:  َلَع َرأ َسُه َفَكلََّم النَّاَس, َفَدَنو  ُقبَِّة, ُثمَّ َأط  َتكَ  "ال  َل, إِنِّي اع  َوَّ َر اْل  َعش  ُت ال  ف 

ِر  َعش  َسَط, ُثمَّ ُأتِيُت, َفِقيَل لِي: إِنََّها فِي ال  َو  َر اْل  َعش  ُت ال  تََكف  ي َلَة, ُثمَّ اع  َتِمُس َهِذِه اللَّ َأل 

َتكِف   َيع  َتكَِف َفل  ََواِخِر, َفَمن  َأَحبَّ مِن ُكم  َأن  َيع  َتَكَف النَّاُس َمَعُه, َقاَل  "اْل  َوإِنِّي »: َفاع 

ِريَن,  «ُأِريُتَها َلْيَلَة ِوْترٍ، َوإِنِّي َأْسُجُد َصبِيَحَتَها فِي طِيٍن َوَماءٍ  َدى َوِعش  َبَح مِن  َلي َلِة إِح  َفَأص 

ِجُد, َمس  َماُء, َفَوَكَف ال  ب ِح, َفَمَطَرِت السَّ َماَء,  َوَقد  َقاَم إَِلى الصُّ يَن َوال  ُت الطِّ َفَأب َصر 

 َفَخَرَج حِ 
َ
َماُء, َوإَِذا ِهي يُن َوال  َثُة َأن ِفِه فِيِهَما الطِّ ب ِح, َوَجبِينُُه َوَرو   الصُّ

يَن َفَرَغ مِن  َصاَلةِ

ََواِخرِ  ِر اْل  َعش  ِريَن مَِن ال  َدى َوِعش   .(1) "َلي َلُة إِح 

, أهنا يف ليلة السابع والعشرين جزًما,  ثم إنه قد ثبتت عن عدة من الصحابة

يف ليلة الواحد والعشرين, كما هو  - ملسو هيلع هللا ىلص -هم أهنا وقعت لرسول اهلل وجاء عن بعض

وكذلك ليلة الثالث والعشرين, كما يف حديث عبداهلل بن  -  -حديث أبي سعيد 

 , وجاء أهنا يف ليلة الخامس والعشرين. --أنيس 

, فهو على ظاهره, "من قام العام أدرك ليلة القدر": -  -وأما قول ابن مسعود 

يريد أهنا يف كل العام, ولكن من قام ليل العام كله؛ البد أن يدرك ليلة القدر, ْلن وال 

 ليلة القدر يف العشر اْلواخر من رمضان, وهي يف العام.

 و كذا قول من قال: من قام رمضان أدرك ليلة القدر. 

                                                           

 (.1111(, يمس م )2021أخـجه البخاري )( 1)
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, "من صلى العشاء يف جماعة فقد أدرك ليلة القدر"وروي عن سعيد بن المسيب: 

َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَماًنا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -فضل أن يقيمها, ويصلي فيها, لقول النبي لكن اْل

 . (1)«َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلهُ 

 «ليلة القدر من وقت العشاء حتى كاد أن يدركهم الفالح» - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد صلى النبي 

 .- -كما يف حديث أبي ذر 

 :بيان احلكمة من إخفاء ليلة القدر  

 قال الحافظ ابن حجر  ثم ( ُعَلَماُء: 2/200يف الفتح َمُة فِي (: َقاَل ال  ِحك  ال 

تَِماِسَها, بِِخاَلِف َما َلو  ُعيِّنَت  َلَها َلي َلٌة اَلق ُتِص  تَِهاُد فِي ال  ج 
ِ
ُصَل اال ِر لَِيح  َقد  َفاِء َلي َلِة ال  َر إِخ 

ُوُه فِي َساَعِة ال   َم َنح   ُجُمَعِة.َعَلي َها, َكَما َتَقدَّ

نَِة, َوفِي َجِميع  َرَمَضاَن, َأو   ِرَدٌة ِعن َد مِن  َيُقوُل إِنََّها فِي َجِميِع السَّ َمُة ُمطَّ ِحك  َوَهِذِه ال 

َيُق  َل ُثمَّ الثَّانِي َأل  َوَّ ًة, إاِلَّ َأنَّ اْل  َتاِرِه َخاصَّ َِخيِر, َأو  فِي َأو  ِر اْل  َعش   اهـبِِه.  فِي َجِميِع ال 

  عالمات ليلة القدر: بيان 

  قال الحافظ : َهُر لَِمن  ُوفَِّقت  َلُه َأم  اَل؟ َتَلُفوا َهل  َلَها َعاَلَمٌة َتظ   َواخ 

ء  َساِجدا. َفِقيَل: 
 
 َيَرى ُكلَّ َشي

  :وهذا الكالم ال دليل عليه يثبت عن قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

َن َواُر فِ َوقيل: : ثم قال  ُمظ لَِمِة. اْل  َمَواِضِع ال   ي ُكلِّ َمَكان  َساطَِعًة َحتَّى فِي ال 

  :وهذا الكالم أيًضا ال دليل عليه يثبت قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

َماَلئَِكِة. َوقِيَل: : ثم قال  َمُع َساَلًما, َأو  ِخَطاًبا مَِن ال   َيس 

                                                           

 (.110(, يمس م )1601( أخـجه البخاري )1)
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  :ا الكالم أيًضا ال دليل عليه يثبت وهذقال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

تَِجاَبُة ُدَعاِء َمن  ُوفَِّقت  َلُه. َوقِيَل: : ثم قال   َعاَلَمُتَها اس 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 الصحيح أنه يرجى استجابة الدعاء وأما الجزم فاهلل أعلم.

: : ثم قال  َبِريُّ َتاَر الطَّ َتَرُط لُِحُصولَِها َأنَّ َجِميَع َواخ  , َوَأنَُّه اَل ُيش  َذلَِك َغي ُر اَلِزم 

, َواَل َسَماُعُه.  ء 
 
َيُة َشي  ُرؤ 

  :وقد يستشعر اإلنسان يف تلك الليلة قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 طمأنينة نفس, وهدوء بال, وسكينة, وهذا لعله بسبب تنزل المالئكة إلى اْلرض.

 القدر يكون ملن وفقت له, أو ملن قامها وصالها؟ هل حصول األجر يف ليلة 

  قال الحافظ ابن حجر : ُمَرتَُّب َعَلي َها ُصُل الثََّواُب ال  َتَلُفوا َأي ًضا َهل  َيح  َواخ 

ِفَها َلهُ  ٌء, َأو  َيَتَوقَُّف َذلَِك َعَلى َكش   
َفَق َلُه َأنَُّه َقاَمَها َوإِن  َلم  َيظ َهر  َلُه َشي  ؟ لَِمِن اتَّ

, َوَجَماَعٌة. 
ِّ
َعَربِي َبِرّي ال  ِل ذهب الطَّ َوَّ  َوإَِلى اْل 

ِظ  َرَة بَِلف  لِم  مِن  َحِديِث َأبِي ُهَري  ثَُر, َوَيُدلُّ َلُه َما َوَقَع ِعن َد ُمس  َك  َوإَِلى الثَّانِي َذَهَب اْل 

َها َوفِي َحِديِث ُعَباَدَة عِ  ِر َفُيَوافِق  َقد  تَِساًبا ُثمَّ َمن  َيُقم  َلي َلَة ال  َمَد َمن  َقاَمَها إِيَماًنا َواح  ن َد َأح 

 ُوفَِّقت  َلُه. 

 : ِر َفُيَوافُِقَها. َقاَل النََّوِويُّ َقد  َلُم َأنََّها َلي َلُة ال  نَى ُيَوافُِقَها َأي  َيع   َمع 

َتَمُل:  ِر َوإِن  لَ َوُيح  َم  ِس اْل  ُمَراُد ُيَوافُِقَها فِي َنف  َلم  ُهَو َذلَِك. َأن  َيُكوَن ال   م  َيع 

 , ُعود  َوفِي َحِديِث ِزرِّ ب ِن ُحَبي ش  َل ُيِصب  َلي َلَة "َقاَل:  َعِن ابن َمس  َحو  َمن  َيُقِم ال 

رِ  َقد  َلي ِن َأي ًضا. "ال  َتِمٌل لِل َقو   , َوُهَو ُمح 

َمْن َقاَم َلْيَلَة »َحِديِث:  , َوفِي«َمْن َقاَم َرَمَضانَ »فِي َحِديِث: َوَقاَل النََّوِويُّ َأي ًضا: 
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ِر َفَواَفَقَها «اْلَقْدرِ  َقد  ِر َحَصَل َلُه َذلَِك, َوَمن  َقاَم َلي َلَة ال  َقد  , ُه: َمن  َقاَمُه َوَلو  َلم  ُيَوافِق  َلي َلَة ال 

ِعل ِم بِ  ُمَواَفَقِة بِال  ِسيِر ال  َتاَرُه مِن  َتف  ُح َحَصَل َلُه, َوُهَو َجار  َعَلى َما اخ  ِذي َيَتَرجَّ َها, َوُهَو الَّ

َلم   ِر َوإِن  َلم  َيع  َقد  ب تَِغاِء َلي َلِة ال 
ِ
َجِزيِل لَِمن  َقاَم ال فِي َنَظِري, َواَل ُأن كُِر ُحُصوَل الثََّواِب ال 

 بَِها, َوَلو  َلم  ُتَوفَّق  َلُه. 

ُمَعيَِّن ال   َكاَلُم َعَلى ُحُصوِل الثََّواِب ال  ُعوِد بِِه. َوإِنََّما ال   َمو 

 , ص  ٌص ُدوَن َشخ  َتصُّ بَِها َشخ  ِعل ِم بَِها, َأنَُّه َيخ  تَِراِط ال  ِل بِاش  َقو  ُعوا َعَلى ال  َوَفرَّ

 . َخَر, َوَلو  َكاَنا َمًعا فِي َبي ت  َواِحد 
ِ
َشُف ْل َشُف لَِواِحِد َواَل ُيك   َفُيك 

 : َبِريُّ قَ َوَقاَل الطَّ َفاِء َلي َلِة ال  َهُر فِي تِل َك فِي إِخ  ِر َدلِيٌل َعَلى َكِذِب َمن  َزَعَم َأنَُّه َيظ  د 

ا َلم  َيَخف  َعَلى ُكلِّ َمن  قَ  نَِة, إِذ  َلو  َكاَن َذلَِك َحقًّ ِر السَّ
َهُر فِي َسائِ ي َلِة لِل ُعُيوِن َما اَل َيظ  اَم اللَّ

اًل َعن  َلَيالِي َرَمَضان.  نَِة َفض   َلَيالِي السَّ

َحاِشَيِة: َوتعقبه ب ُمنِيِر فِي ال  ِذيِب لَِذلَِك, َبل  ن ال  ِل بِالتَّك  َقو  بَِأنَُّه اَل َين َبِغي إِط اَلُق ال 

ٌم ُدوَن  َتصُّ بَِها َقو  َكَراَمِة لَِمن  َشاَء اهلُل مِن  ِعَباِدِه, َفَيخ  َيُجوُز َأن  َيُكوَن َذلَِك َعَلى َسبِيِل ال 

 
ُّ
, َوالنَّبِي م  نَِة َلم   ملسو هيلع هللا ىلصَقو  َعاَلَمُة فِي السَّ َكَراَمَة, َوَقد  َكاَنِت ال  َمَة, َوَلم  َين ِف ال  َعالَّ ُصِر ال  َيح 

نِيَن َين َقِضي َرَمَضاُن ُدوَن  ُن َنَرى َكثِيًرا مَِن السِّ َمَطِر َوَنح   ُنُزوَل ال 
تِي َحَكاَها َأُبو َسِعيد  الَّ

ُلو رَ  تَِقادَنا َأنَُّه اَل َيخ  ِر. َمَطر  َمَع اع  َقد   َمَضاُن مِن  َلي َلِة ال 

 
ِ
ُل اهلل َخَواِرَق. َبل  َفض  ِر اَل َينَاُلَها إاِلَّ َمن  َرَأى ال  َقد  َتِقُد َأنَّ َلي َلَة ال   َقاَل: َوَمَع َذلَِك َفاَل َنع 

ِعَباَدِة  ُصل  مِن َها إاِلَّ َعَلى ال  ي َلَة َلم  َيح  , َواِسٌع, َوُربَّ َقائِم  تِل َك اللَّ َيِة َخاِرق  مِن  َغي ِر ُرؤ 

ِعَباَدِة َأف َضُل.  ِذي َحَصَل َعَلى ال  َخاِرَق مِن  َغي ِر ِعَباَدة , َوالَّ  َوآَخَر َرَأى ال 

َخاِرِق, َفَقد   َ باالستقامة, َفإِنََّها تسحيل َأن  َتُكوَن إاِلَّ َكَراَمًة بِِخاَلِف ال 
ِعب َرُة إِنََّما ِهي َوال 

َلُم. َيَقُع َكَراَمةً   , َوَقد  َيَقُع فِت نًَة, َواهلُل َأع 

 :
ِّ
ِربِي َمغ   ال 

ِّ
لِي َحو  َحَسِن ال  ِل َأبِي ال  ََحاِديِث َردٌّ لَِقو  ِر, َوفِي َهِذِه اْل  َقد  تََبَر َلي َلَة ال  َأنَُّه اع 
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ََحِد ,َفإِ  ََحِد, َفَلم  َتُفت ُه ُطوَل ُعُمِرِه, َوَأنََّها َتُكوُن َدائًِما َلي َلَة اْل  ِر َلي َلَة اْل  ه  ُل الشَّ ن  َكاَن َأوَّ

ِر  ا, َوَلِزَم مِن  َذلَِك َأن  َتُكوَن فِي َلي َلَتي ِن مَِن ال َعش  ِريَن, َوَهُلمَّ َجرًّ ع  َوِعش  َكاَنت  َلي َلَة تِس 

َسٌة.  ِر َخم  َعش  َتاَر ال   َأنَّ َأو 
َوَسِط لَِضُروَرةِ  ال 

ُض َمن  َتأَ  َر َعن ُه َفَقاَل َوَعاَرَضُه َبع  ُجُمَعِة. خَّ  : إِنََّها َتُكوُن َدائًِما َلي َلَة ال 

َماِع  ج  َل َلُه, َبل  ُهَو ُمَخالٌِف إِلِ َحَسِن, َوكاَِلُهَما اَل َأص  ِل َأبِي ال  َو َقو  َوَذَكَر َنح 

 
ِ
, َوبِاهلل دِّ  فِي الرَّ

َم, َوَهَذا َكاف  ِد ُعَمَر َكَما َتَقدَّ َحاَبِة فِي َعه  فِيق. الصَّ  اهـ التَّو 
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 بيان ما يقال لمن أدرك ليلة القدر

  - -َعائَِشَة  َوَعن  ) – 710
ِ
: ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل ُت َأيَّ َلي َلة   ,َقاَلت  َأَرَأي َت إِن  َعلِم 

ِر, َما َأُقوُل فِيَها َقد  ُهما إِناَك َعُفو  »َقاَل:  ?َلي َلُة ال   .(1) «ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي ُقولِي: اللا

َحاكِمُ  , َوال  مِِذيُّ َحُه التِّر  َسُة, َغي َر َأبِي َداُوَد, َوَصحَّ َخم    (.َرَواُه ال 

 الشرح: 

لبيان استحباب ذكر هذا الدعاء يف ليلة القدر, من الحديث:  ساق المصنف 

 أرجى الليالي استجابًة للدعاء.

وأعل باالنقطاع, كما يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة؛  والحديث قد رجح وقفه,

 . ْلن عبد اهلل بن بريدة لم يسمع من عائشة
, فهو على  وقد توبع برواية أخوه سليمان بن بريدة, وهو قد عاصر عائشة

 شرط مسلم؛ ْلن اإلمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي.

                                                           

 (,3810)يابن ماجه  (,3113)يالرتمذي  (,812)« ع   اليوم يال ي  »أخـجه النساٍي يف  (1)

يهو يف يدة يعاٍش . يفيه انقطاع بين عبد اهلل بن بـ (,1642)يالحاكم  (,21384)يأح د 

يظاهـه أنه حسن  " (, يقال فيه:463أحاديث مَ   ظاهـها الصح  لإلمام الوادعي رح ه اهلل )

يقال الدارقطني يف كتاب يف تـج   عبد اهلل بن بـيدة.  "هتذيب التهذيب"يلكن يف  ,هبذا اإلسناد

 (100)ص  "ليوم يال ي  ع   ا"لم يس ع من عاٍش . يقد رياه النساٍي يف ": "السنن"النكاح من 

تحف  "من حديث س ي ان بن بـيدة عن عاٍش  يما أظن س ي ان س ع من عاٍش  فإين لم أجد له يف 

ع   اليوم "ثم إنه قد اخت ف فيه ع ى سفيان ك ا يف  ,إال هذا يلم يصـح بالتحديث "األشـاف

د جاء الحديث موقوفًا ل نساٍي ييكفي ل حديث أنه ال يَ م س اع س ي ان من عاٍش  يق "يال ي  

ع ى عاٍش  يفيه عبد اهلل بن جبيـ يكان شـي  مسـيق ع ى الس س   مسـيق يالـايي لهذا األثـ 

(, ييف الصحيح  2061ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ال شكاة ) اهـ. "لم أجد له تـج  

(3331 .) 
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 .«ْيَلٍة َلْيَلُة اْلَقْدرِ َأَرَأْيَت إِْن َعِلْمُت َأيا لَ » قوله:

  قال اإلمام النووي ( 8/27يف شرح مسلم :) 

ُعَلَماُء:  َزاِق َقاَل ال  َر  َداِر َواْل  َق  َتُب فِيَها لِل َماَلئَِكِة مَِن اْل  ِر لَِما ُيك  َقد  َيت  َلي َلُة ال  َوُسمِّ

نَِة.  تِي َتُكوُن فِي تِل َك السَّ َجاِل الَّ  َواْل 

لِِه   . [4:]الدخان {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}تعالى: َكَقو 

لِِه َتَعاَلى:   . [4:]القدر {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}َوَقو 

نَاهُ  , َوُكلُّ  َوَمع  ِل َما ُهَو مِن  َوظِيَفتِِهم  ِهُر لِل َماَلئَِكِة َما َسَيُكوُن فِيَها َوَيأ ُمُرُهم  بِِفع  ُيظ 

 َتَعاَلى بِهِ 
ِ
ا َسَبَق ِعل ُم اهلل ِديُرُه َلُه. َذلَِك مِمَّ  , َوَتق 

ِرَها َوَشَرفَِها. َوقِيَل:  ِر لِِعَظِم َقد  َقد  َيت  َلي َلُة ال   ُسمِّ

ِحيَحِة  ََحاِديِث الصَّ ِر؛ لأِل  ه  َتدُّ بِِه َعَلى ُوُجوِدَها َوَدَوامَِها إَِلى آِخِر الدَّ َمَع َمن  ُيع  َوَأج 

ُهوَرِة.  َمش   اهـال 

ُهما إِناَك َعفُ » قوله: أي كثير العفو والتجاوز العفو:  من أسماء اهلل : «و  اللا

 والصفح, وهو الذي يتجاوز ويصفح ويعفو عن عباده.

  قال الشوكاين  :يف النيل 

(:  قوله: .)إنََّك َعُفوٌّ َواِو ِصيَغُة ُمَباَلَغة  ِديِد ال  َفاِء َوَتش  َعي ِن َوَضمِّ ال   بَِفت ِح ال 

تِ َوفِيِه:  َكلَِماِت. َدلِيٌل َعَلى اس  ي َلِة بَِهِذِه ال  َعاِء فِي َهِذِه اللَّ َباِب الدُّ  اهـح 

ذكر  إثبات صفة المحبة هلل رب العالمين, وقد تقدم وفيه: «ُتِحبُّ اْلَعْفوَ » قوله:

 , وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى.اْلدلة التي تثبت هذه الصفة هلل 

ففي مسلم: من حديث العفو, ما رفع إليه شيء إال طلب  ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النبي

 , َأبِي ُهَري َرَة 
ِ
َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اهَّللُ َعْبًدا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعن  َرُسوِل اهلل
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ِه إاِلا َرَفَعُه اهَّللُ  ا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد لِلا  .(1)«بَِعْفٍو، إاِلا ِعزًّ

  وكذلك عند أبي داود:
ِ
َعاِص من حديث َعب ِد اهلل ِرو ب ِن ال  َأنَّ َرُسوَل , - - ب ِن َعم 

 
ِ
يَما َبْينَُكْم، َفَما بََلَغنِي ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(2)«َتَعافُّوا اْلُحُدوَد فِ

تجاوز عني فيما مضى, ووفقني لفعل الخير فيما يأيت من  :أي «َفاْعُف َعنِّي» قوله:

 عمري.

 ليل القدر, عظيم الخير, فعلى المسلم أن يحرص على أن يقوله فهذا الدعاء ج

يف دعائه, سواء كان يف السجود, أو يف عقب التشهد قبل التسليم, أو يف أي وقت آخر, 

يف رمضان, ويف العشر اْلواخر منه, ويف ليالي القدر وهي الوترة, وكذلك يف غير 

 رمضان, فليحرص عليه المسلم, واهلل المستعان.

 

        

  

                                                           

 (.2188أخـجه مس م ) (1)

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح 4881ٍي )(, يالنسا4311أخـجه أبو دايد ) (2)

 السنن.
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بيان حكم شد الرحال من أجل االعتكاف والعبادة 
 للمساجد الثالثة

ِريِّ  َوَعن  ) – 717  ال ُخد 
  -  -َأبِي َسِعيد 

ِ
اَل ُتَشدُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َحاُل إاِلا إَِلى َثاَلَثِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوالْ   .(1)«َمْسِجِد اأْلَْقَصىالرِّ

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ 

 الشرح: 

لبيان حكم شد الرحال من أجل االعتكاف والعبادة الحديث:  ساق المصنف 

 إلى المساجد الثالثة.

 وأما شد الرحال للتجارة ال حرج فيها.

  :وأما لقصد العبادة واالعتكاف ونحو ذلك 

سجد الحرام, والمسجد النبوي, والمسجد فال يشرع إال إلى المساجد الثالثة: الم

 االقصى.

إال إذا كان شد الرحال من أجل طلب العلم, لوجود العلماء يف مكان معين, أو 

 مراكز ْلهل السنة, فهذا مما يستحب أيًضا.

 ."َباُب الُخُروِج فِي َطَلِب الِعل مِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

, فِي َوَرَحَل َج ": ثم قال   ب ِن ُأَني س 
ِ
, إَِلى َعب ِد اهلل ر   َمِسيَرَة َشه 

ِ
ابُِر ب ُن َعب ِد اهلل

 ."َحِديث  َواِحد  

 , َقاَل: من حديث َأَنِس ب ِن َمالِك   :ويف سنن اإلمام الرتمذي 
ِ
َقاَل َرُسوُل اهلل

 : «ى َيْرِجعَ َمْن َخَرَج فِي َطَلِب الِعْلِم َفُهَو فِي َسبِيِل اهَّللِ َحتا »: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .(1361)يمس م  (,1161)أخـجه البخاري  (1)
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 .(1)«َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َوَرَواُه َبْعُضُهْم َفَلْم َيْرَفْعهُ »: قال اإلمام الرتمذي 

َحاُل إاِلا إِلَى َثاَلَثِة َمَساِجَد » قوله: وهذا على الحصر, وقد ابتلي شيخ : «اَل ُتَشدُّ الرِّ

 بسبب هذه المسألة. اإلسالم ابن تيمية 

 .ملسو هيلع هللا ىلص حريم شد الرحل إلى قرب النبيحيث ذهب إلى ت

  قال اإلمام الصنعاين ( 211-1/218يف السبل :) َخاَل َهَذا َلم  َأنَّ إد  اع 

تَِكاُف إالَّ فِي الثَّاَلَثِة  ع 
ِ
يَل: اَل َيِصحُّ اال

َنَُّه َقد  قِ
ِ
تَِكاِف؛ ْل ع 

ِ
َحِديِث فِي َباِب اال ال 

َمَساِجِد.   ال 

ِي  ُمَراُد بِالنَّف  َياَرِة إالَّ َهِذِه  ُثمَّ ال  َصَد بِالزِّ ًعا َأن  ُيق  َتِقيُم َشر  ُ َمَجاًزا َكَأنَُّه َقاَل: اَل َيس 
ي النَّه 

َفَها اهلُل َتَعاَلى بَِها.  تِي َشرَّ ِة الَّ َمِزيَّ ت  بِِه مِن  ال  ُتصَّ تَِصاِصَها بَِما ُاخ  خ 
ِ
بَِقاُع ال  ال 

َحَراِم: ِجِد ال  َمس  ُمَراُد مِن  ال  ُّ مِن  َطِريِق  َوال 
َيالِِسي َحَرُم ُكلُُّه؛ لَِما َرَواُه َأُبو َداُود الطَّ ُهَو ال 

 : ُه قِيَل َلُه: َهَذا اْلَفْضُل فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوْحَدُه َأْم فِي اْلَحَرِم؟ َقاَل: َبْل فِي »َعَطاء  َأنا

هِ   . «اْلَحَرِم ُكلِّ

ا َأَراَد  َنَُّه َلمَّ
ِ
ِجِد, التَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوْل يِيَن لِل َمس   .«َمْسِجِدي َهَذا»َقاَل: ع 

َق َصى:  ِجُد اْل  َمس  ِجٌد َكَما َقاَلُه َوال  َنَُّه َلم  َيُكن  َوَراَءُه َمس 
ِ
 بَِذلَِك؛ ْل

َ
ي ِدِس ُسمِّ َمق  بَي ُت ال 

 . َشِريُّ َمخ   الزَّ

َحِديُث َدلِيٌل:  َمَساِجِد َهِذِه, َوَدلَّ بِ َوال  ُم َشدُّ َعَلى َفِضيَلِة ال  ِر َأنَُّه ُيَحرَّ ُهوِم ال َحص  َمف 

ِد َغي ِر الثَّاَلَثِة.  َحاِل لَِقص   الرِّ

ِد  َفاِضَلِة؛ لَِقص  َمَواِضِع ال  ِد ال  ِب, َولَِقص  ِد التََّقرُّ َواًتا؛ لَِقص  َياًء َوَأم  الِِحيَن َأح  َكِزَياَرِة الصَّ

اَلِة فِيَها, َوَقد  ذَ  ِك بَِها, َوالصَّ , َوبِِه َقاَل التََّبرُّ
ُّ
نِي ُجَوي   ال 

د  ي ُخ َأُبو ُمَحمَّ َهَب إَلى َهَذا الشَّ

                                                           

(, ثم حسنه يف 1110(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  )2141أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.88يحيح الرت يب يالرتهيب )
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َقاِضي ِعَياٌض, َوَطاِئَفٌة.   ال 

َرَة  ِغَفاِريِّ َعَلى َأبِي ُهَري  َرَة ال  نَِن مِن  إن َكاِر َأبِي َبص  َحاُب السُّ  -َوَيُدلُّ َعَلي ِه َما َرَواُه َأص 

-  ت": ُخُروَجُه إَلى الطُّوِر َوَقاَل ُرَج َما َخَرج  ُتك َقب َل َأن  َتخ  َرك   ."َلو  َأد 

َرَة  َحِديِث, َوَواَفَقُه َأُبو ُهَري  َتَدلَّ بَِهَذا ال   . - -َواس 

ُلوا َأَحاِديَث  وا بَِما اَل َين َهُض, َوَتَأوَّ َتَدلُّ , َواس  م  ُهوُر إَلى َأنَّ َذلَِك َغي ُر ُمَحرَّ ُجم  َوَذَهَب ال 

َباِب بِتَ  لِيُل.ال  ُلوُه الدَّ َد َأن  َين َهَض َعَلى ِخاَلِف َما َأوَّ , َواَل َين بَِغي التَّأ ِويُل إالَّ َبع 
 آِويَل َبِعيَدة 

 اهـ

 وهو قبلة المسلمين أحياًء وأمواًتا.: «اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ » قوله:

 الذي أسس على التقوى من أول ملسو هيلع هللا ىلص وهو مسجد النبي: «َوَمْسِجِدي َهَذا» قوله:

 يوم.

 وهو مسجد بيت المقدس.: «َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى» قوله:

ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أنه ال يجوز شد الرحال  وكان المصنف 

 لالعتكاف إلى أي مسجد, ما عدا المساجد الثالثة المستثناة بالحديث.
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تاب وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على ك

والحمد لله على  ,الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 
 .(1) التمام 
 

 

           

 

 

 

 

 

                                                           

 بلوغ المراموكان االنتهاء من كتاب الصيام من كتاب (  1)
 في يوم الرابع من ذي القعدة الحرام

  .من الهجرة النبوية لعام أربعين وأربعمائة وألف
وكان االنتهاء من المراجعة األخيرة في السادس من ربيع األخر لعام 

 .ثالثة وأربعين وأربع مئة وألف في مكتبة الصحابة بالغيضة



 

  



 

 كِتَـــابُ

 احلــــج
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 كتاب الحج

 ]كتاب الحج[

 الشرح: 

  قال اإلمام النووي ( 7/2يف المجموع:)  ُِّرَها  - :ال َحج َحاِء َوَكس  بَِفت ِح ال 

َفت ِح ُلَغَتاِن ُقِرَئ بِِهَما فِي السَّ  - ب َعِة بِال  َثُر السَّ َثُر  ,ب ِع َأك  ُة فِيَها ُلَغَتاِن َوَأك  َوَكَذا ال ِحجَّ

ِقَياُس  ُر َوال  َكس  ُموِع ال  َمس    .ال 

دُ  :أصله َقص    .ال 

َهِريُّ  َز  َرى :َوَقاَل اْل  َد ُأخ  ًة َبع  ُتُه إَذا َأَتي َتُه َمرَّ لَِك َحَجج    .ُهَو مِن  َقو 

ُل ُهَو  َوَّ ُهورُ َواْل  َمش    .ال 

ي ُث  َغِة زيارة  :َوَقاَل اللَّ ُل ال َحجِّ فِي اللُّ   .ُتَعظُِّمهُ  شيءَأص 

تاَِلِف إَلى :َوَقاَل َكثِيُرونَ  خ 
ِ
  .واختاره ابن جرير الشيء,ُهَو إَطاَلُة اال

َحاِء  -يقول َحجَّ َيُحجُّ  :قال أهل اللغة اٌج  ,َفُهَو َحاجٌّ  -بَِضمِّ ال  ُع ُحجَّ َجم   َوال 

  .َوَحِجيٌج 

َحاِء  -َوَحجٌّ  َهِريُّ كنازل -بَِضمِّ ال  َجو    .ونزل ,َحَكاُه ال 

ُعَلَماءُ  َبِة لِلنُُّسِك  :قال ال  َكع  ِد ال  َماِل بَِقص  تِع  س 
ِ
َحجُّ فِي اال َتصَّ ال    .ُثمَّ اخ 

َرةُ  ُعم  ا( ال  هَ  :)َوَأمَّ َز  َغِة َحَكاُهَما اْل  ِل اللُّ َه 
ِ
اَلِن ْل  :ِريُّ َوآَخُرونَ َفِفيَها َقو 

َهُرُهَما( ُلَها :)َأش  َهِريُّ َوَغي ُرُهَما َغي َرُه َأص  َجو  ُكر  اب ُن َفاِرس  َوال  َياَرةُ  :َوَلم  َيذ   .الزِّ

دُ  :)َوالثَّانِي( َقص  ُلَها ال  اُج َوَغي ُرهُ  ,َأص  جَّ   .َقاَلُه الزَّ

َهِريُّ  َز  تِمَ  :َقاَل اْل  ع 
ِ
َتصَّ اال َبِة ْلَوقِيَل إنََّما اخ  َكع  ِد ال  ِضع  اُر بَِقص  نه قصد إَلى َمو 

َلُم.  ,َعامِر    اهـَوَاهلُل َأع 
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إلقامة المناسك يف وقت مخصوص هو قصد المشاعر المقدسة ويف االصطالح: 

 .تعبًدا هلل 

صوص, يف هو عبارة عن قصد مخصوص, إلى مكان مخ قوله:وعرفهم بعضهم ب

ريف يدخله الزيارات الغير التع لكن هذازمن مخصوص, من شخص مخصوص, 

 شرعية.

 : ولهذا قال اإلمام العثيمين 

 .ملسو هيلع هللا ىلص على ما جاء يف سنة رسول اهللبأداء المناسك,  هو التعبد هلل الحج: 

  :ذكر بعض فضائل احلج 

 الحج من أفضل اْلعمال بعد اإليمان والجهاد.اْلول: 

 َأنَّ رَ ,  َأبِي ُهَري َرةَ من حديث : ففي الصحيحين
ِ
ُسئَِل: َأيُّ الَعَمِل  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اهلل

يَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: «إِيَماٌن بِاهَّللِ َوَرُسولِهِ »َأف َضُل؟ َفَقاَل: 
قِيَل:  «الِجَهاُد فِي َسبِيِل اهَّللِ ». قِ

 .(1)«َحج  َمْبُرورٌ »ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: 

 والمعاصي. الحج السالم من الرفث والفسق سبب لمغفرة الذنوبالثاين: 

َرَة في الصحيحين: ف  , َقاَل: من حديث أبي ُهَري 
َّ
ُت النَّبِي َمْن »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

هُ  ِه َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ  .(2)«َحجا لِلا

 الحج المربور ليس له جزاء إال الجنة.الثالث: 

َرَة َأبِي هُ  من حديث: ففي الصحيحين  ـــَأنَّ َرُس , َقاَل: َري 
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلل

اَرٌة لَِما َبْينَُهَما، َوالَحجُّ الَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء إاِلا الَجناةُ »  .(3)«الُعْمَرُة إَِلى الُعْمَرِة َكفا

                                                           

 (.83(, يمس م )21أخـجه البخاري ) (1)

 (.1310(, يمس م )1121البخاري ) أخـجه (2)

 (.1346(, يمس م )1113أخـجه البخاري ) (3)
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 الحج أفضل الجهاد.الرابع: 

مِنِينَ  في البخاري:ف َشَة ُأمِّ الُمؤ 
, َنَرى  , من حديث َعائِ

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل َأنََّها َقاَلت 

 .(1)«الَ، لَكِنا َأْفَضَل الِجَهاِد َحج  َمْبُرورٌ »الِجَهاَد َأف َضَل الَعَمِل, َأَفالَ ُنَجاِهُد؟ َقاَل: 

ِريُّ َأنَّ من : مام الدوالبي يف الكنى لإلوثبت  َبص  ُق ب ُن َحبِيب  ال  َأبَا طريق َطل 

َرَأَتَه ُأمَّ َطلِيق  َح  -  -َطلِيق   : َأنَّ ام  َثُهم  َأَتت ُه َفَقاَلت  َلُه: َحَضَر ال َحجُّ َيا َأَبا  - -دَّ

طَِيَها  َجَمِل َفَسَأَلت ُه َأن  ُيع  ُزو َعَلى ال  َطلِيق  َوَكاَن َلُه َجَمٌل َوَناَقٌة َيُحجُّ َعَلى النَّاَقِة َوَيغ 

َجَمَل َتُحجُّ َعَلي ِه َقاَل: َألَ  : إِنَّ ال َحجَّ مِن  ُسبُِل ال  ؟ َقاَلت 
ِ
ُتُه فِي َسبِيِل اهلل َلِمي َأنِّي َحَبس  م  َتع 

طِنِي َناَقَتَك َوُحجَّ َأن َت  : َفَأع  طِيَِك. َقاَلت  َك اهلُل. َقاَل: َما ُأِريُد َأن  ُأع  َحم  طِنِيِه َير   َفَأع 
ِ
اهلل

َجَمِل. َقاَل: اَل ُأوثُِرِك بَِها  نِي مِن  َنَفَقتَِك, َقاَل: َما ِعن ِدي َعَلى ال 
طِ : َفَأع  ِسي. َقاَلت  َعَلى َنف 

َلَفَكَها  َطي تَنِي َأخ  : إِنََّك َلو  َأع  , َقاَلت  ُرُج بِِه َوَما َأن ِزُل َلُكم  ٌل َعنِّي َوَعن  ِعَيالِي َما َأخ  َفض 

: َفإَِذا َأتَ  ا َأبِيُت َعَلي َها َقاَلت   اهلُل. َقاَل: َفَلمَّ
ِ
ُه  ملسو هيلع هللا ىلصي َت َرُسوَل اهلل بِر  اَلَم َوَأخ  ُه مِنِّي السَّ ِرئ  َفَأق 

 
ِ
ِذي ُقل ُت َلَك. َقاَل: َفَأَتي ُت َرُسوَل اهلل ِذي َقاَلت   ملسو هيلع هللا ىلصبِالَّ ُتُه بِالَّ َبر  اَلَم َوَأخ  َرأ ُتُه مِن َها السَّ َفَأق 

ا اْلَجَمَل َكاَن فِي َسبِيِل اهَّللِ، َوَلْو َأْعَطْيَتَها َصَدَقْت ُأمُّ َطِليٍق َلْو َأْعَطْيَتهَ »ُأمُّ َطلِيق  َقاَل: 

َقاَل: َوإِنََّها  .«َناَقَتَك َكاَنْت َوُكنَْت فِي َسبِيِل اهَّللِ، َوَلْو َأْعَطْيَتَها ِمْن َنَفَقتَِك َأْخَلَفَكَها اهَّللُ 

؟ َقاَل:  ِدُل ال َحجَّ  َما َيع 
ِ
َأُلَك َيا َرُسوَل اهلل  .(2)«فِي َرَمَضانَ  ُعْمَرةٌ »َتس 

 الخامس: الحج يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي.

َرو ب َن ال َعاصِ من حديث : لما يف مسلم ُت َيِدي, َقاَل: ,  َعم  َما َلَك »َقاَل: َفَقَبض 

تَِرَط, َقاَل:  «َيا َعْمُرو؟ ُت َأن  َأش  َفَر لِي, ُقل ُت: َأن  ُيغ   «َتْشَترُِط بَِماَذا؟»َقاَل: ُقل ُت: َأَرد 

                                                           

 (. 1120أخـجه البخاري ) (1)

(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل 246أخـجه اإلمام الديالبي يف الكنى ) (2)

 (.816(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )1234)
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ْساَلَم َيْهِدُم َما َكاَن َقبَْلُه؟ َوَأنا الِْهْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبَلَها؟ َوَأنا »َقاَل:  َأَما َعِلْمَت َأنا اإْلِ

 .(1) «اْلَحجا َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه؟

 السادس: الحج ينفي الفقر والذنوب.

ُعود   َعب دِ من حديث : سنن الرتمذي ثبت يف  فقد  ب ِن َمس 
ِ
َقاَل َرُسوُل َقاَل:  اهلل

 
ِ
ُنوَب َكَما َينِْفي الكِيُر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُهَما َينِْفَياِن الَفْقَر َوالذُّ َتابُِعوا َبيَْن الَحجِّ َوالُعْمَرِة، َفإِنا

ِة الَمْبُروَرِة َثَواٌب إِ  ِة، َوَلْيَس لِْلَحجا َهِب، َوالِفضا   .(2)«الا الَجناةُ َخَبَث الَحِديِد، َوالذا

 .السابع: الحاج والمعتمر وفد اهلل 

 , اب ِن ُعَمَر من حديث : يف سنن ابن ماجه لما ثبت 
ِّ
اَل: ــقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

اْلَغاِزي فِي َسبِيِل اهَّللِ، َواْلَحاجُّ َواْلُمْعَتِمُر، َوْفُد اهَّللِ، َدَعاُهْم، َفَأَجاُبوُه، َوَسَأُلوُه، »

 .(3)«َطاُهمْ َفَأعْ 

 .ويوم النحر يوم عرفة أفضل اْليام يف الثامن: الحج

 :  َعائَِشةُ من حديث ففي مسلم: 
ِ
َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل اهلل

ُه َلَيْدُنو، ُثما ُيَبا يِه َعْبًدا ِمَن النااِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َوإِنا
ِهي بِِهِم اْلَماَلئَِكَة، َفَيُقوُل: ُيْعتَِق اهَّللُ فِ

 .(2)«َما َأَراَد َهُؤاَلِء؟

 جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة.الحج التاسع: 

                                                           

 (. 121) أخـجه مس م (1)

(, يجاء من حديث ابن عباس رضي اهلل عنه ا 2131(, ياإلمام النساٍي )810أخـجه الرتمذي ) (2)

لإلمام الوادعي رح ه اهلل  (, يكال الحديثين يف الصحيح ال سند2130أيًضا عند اإلمام النساٍي )

 (. 1200(, ييف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )811, 161)

(, يحسنه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف السنن, يهو يف الصحيح  2863ماجه ) أخـجه ابن (1)

(1820.) 

 (.1348أخـجه مس م ) (2)
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َرَة من حديث : لما ثبت يف سنن اإلمام النسائي   , َأبِي ُهَري 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعن  َرُسوِل اهلل

ِعيِف، »َقاَل:  ِغيرِ، َوالضا ، َواْلُعْمَرةُ ِجَهاُد اْلَكبِيرِ، َوالصا  .(1)«َواْلَمْرَأِة: اْلَحجُّ

اإلسالم إلى غير ذلك من الفضائل التي يتضمنها هذا الركن العظيم من أركان 

 .وقواعده العظام

  احلج: من فرضية َكم بعض احِلذكر 

  .تحقيق توحيد اهلل الحكمة اْلولى: 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} :قول اهلل ي

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 {ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ېى
  .[30-21]الحج:

 اْلنصاريمن حديث  ففي مسلم:
ِ
ِحيدِ  َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل َلبايَْك » , َفَأَهلَّ بِالتَّو 

، َلبا  ْيَك، لَباْيَك اَل َشرِيَك َلَك َلباْيَك، إِنا اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك، َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك اللُهما

  «َلَك 
ِ
ِذي ُيِهلُّوَن بِِه, َفَلم  َيُردَّ َرُسوُل اهلل َعَلي ِهم  َشي ًئا مِن ُه, َوَلِزَم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَهلَّ النَّاُس بَِهَذا الَّ

 
ِ
بَِيتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  «.ُه...َتل 

 .: إظهار االفتقار والذل والخضوع بين يدي اهلل ةالثانيالحكمة 

                                                           

(, يحسنه 1324(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )2121أخـجه النساٍي ) (1)

 اإلمام األلباين رح ه اهلل تَالى.
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والتزين, ويلبس لباس اإلحرام متجرًدا عن الدنيا, وعن  هفالحاج يبتعد عن الرتفُّ 

يف , وله الرحمة حصول فيظهر عجزه, ومسكنته, وحاجته هلل رب العالمين يفزينتها, 

فهو عبد فقير محتاج هلل رب العالمين يف كل , هلعيوبه, والسرت لذنوبحصول المغفرة 

 شأنه.

منقاًدا يف مفتقًرا إليه, ذلياًل بين يديه, , ويكون يف أثناء المناسك ضارًعا لربه 

 علم بحكمتها, أو لم يعلم.سواء سبحانه,  مجتنًبا لنواهيهطواعية ْلوامره, 

 .هلل الحكمة الثالثة: تحقيق التقوى 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}: يقول اهلل 

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 .[161:]البقـة {ڄ ڦ ڦ

 تقوى االبتعاد عن محظورات اإلحرام.الومما يتحقق به 

 .الحكمة الرابعة: إقامة ذكر اهلل 

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :يقول اهلل 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

  .[202-168]البقـة: {ۇئ ۇئ وئ وئ

 اْلذكار.موطن من مواطن الحج إال وتكثر فيه  هنالكأن ما ذلك بويعلم 
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يِق من : سنن الرتمذي وثبت يف  دِّ ر  الصِّ  ,  حديث َأبِي َبك 
َّ
ُسئَِل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 .(1)«الَعجُّ َوالثاجُّ »َأيُّ الَحجِّ َأف َضُل؟ َقاَل: 

 رفع الصوت بالذكر, والتلبية, ونحو ذلك.والعج: 

ن من الهدي, وغيرههو نحر والثج:   .الُبد 

 الحكمة الخامسة: هتذيب النفس البشرية.

: يقول اهلل أو مبادرهتا بالقيام إلى الطاعات, لتطهيرها من فعل السيئات, 

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[161:]البقـة {ڄ ڦ

 الحكمة السادسة: يف الحج تذكير باْلخرة.

فالمشاعر تجمع الناس من يوم القيامة,  وفيه تذكير بوقوف العباد بين يدي اهلل 

  ومن مختلف اْلجناس.أماكن االرض, مختلف 

وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدي اهلل دعوة الخالق,  يلبونوهم يف زي واحد, 

 .يوم القيامة يف صعيد واحد 

, وذلك مما يبعث يف نفس حفاة عراة غراًل خائفين وجلين مشفقين من اهلل 

 واإلخالص له يف العمل., ومراقبته, الحاج خوف اهلل 

 الحكمة السابعة: تربية اْلمة على معاين الوحدة الصحيحة.

, والجنس, واللون, وغير والفقر ,الغناء :من لحج تختفي الفوارق بين الناساففي 

 ذلك.

                                                           

: (, يزاد: 2861يف سننه )(, يابن ماجه 821أخـجه الرتمذي ) (1) نِي َقاَل َيكِيعص َْ جِّ َي ََ ِجيَج بِاْل ََ : اْل

: بِالتَّْ بَِيِ ,  ـُ اْلُبْدِن, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )َيالثَّجُّ  (.1100َنْح



   

 

101 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

يف ولباس واحد, وهم يؤدون نفس اْلعمال, نحو خالق واحد,  وجهتموتتوحد 

 زمن واحد, ويف مكان واحد.

مظاهر التعاون على الرب والتقوى, من  يجالحج بينباإلضافة إلى ما يكون 

 بالصرب. والتواصي بالحق, والتواصي

 .الحكمة الثامنة: أن أداء فريضة الحج فيها الشكر لنعمة المال, وسالمة البدن

حيث يجاهد اإلنسان نفسه, وينفق ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين, 

 , وإلى غير ذلك من الِحَكم والفوائد.ماله يف التقرب إلى اهلل 

 , واالنقياد له سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من هذه الِحَكم إال امتثال شرع اهلل

:  :يقول اهلل 
ِ
ِل اهلل  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}َوَقو 

 .[61:]آل ع ـان {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .إلى غير ذلك من الحكم الدينية والدنيوية, واهلل المستعان

  :ذكر بدء فرض احلج 

, ل العلمعلى الصحيح من أقوال أه من الهجرة الثامنةوكان فرض الحج يف السنة 

لم يحج يف السنة التاسعة؛ وذلك لتطهير البيت من أدناس الشرك  ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن النبي

 المشركين.و

  (: 12/3يف اللقاء الشهري )كما قال اإلمام العثيمين رحمه اهلل 

 المبحث اْلول: متى فرض الحج؟

العلماء رحمهم اهلل اختلفوا هل فرض الحج يف السنة السادسة من الهجرة, أم يف 

 لسنة التاسعة من الهجرة؟ ا

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ}أنه يف السنة التاسعة من الهجرة, فأما قوله تعالى: والصواب: 

  ابتداء.التي نزلت يف الحديبية فهذا أمر باإلتمام وليس أمر  [161:]البقـة {
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 { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}أمر االبتداء جاء يف قوله تعالى: 
 .[61:]آل ع ـان

سنة التاسعة من الهجرة, وْلن الحكمة تقتضي ذلك, ْلن وهذه اْلية نزلت يف ال

وأصحابه من إتمام العمرة  ملسو هيلع هللا ىلصمكة كانت قبل فتحها بالد كفر, ومنع قريش للنبي 

وأصحابه من إتمام العمرة لما جاء معتمرًا يف السنة  ملسو هيلع هللا ىلصليس ببعيد, إذ أهنم منعوا النبي 

وتعالى الحج على  السادسة من الهجرة, فليس من الحكمة أن يفرض اهلل سبحانه

عباده وقريش لهم بالمرصاد, ولكن لما فتحت مكة وصارت بالد إسالم يف السنة 

فرض الحج, ففرض يف السنة التاسعة من  الثامنة, حينئذ اقتضت حكمة اهلل 

  الهجرة.

  يف السنة التاسعة من الهجرة لسببين:  ملسو هيلع هللا ىلصولم يحج النبي 

فود, أي: أن العرب كانوا يفدون إلى أن هذه السنة كانت سنة الوالسبب اْلول: 

يف المدينة يتلقون عنه شرائع اإلسالم, فغيابه عنها مع تكاثر الوفود إليها  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 الحج إلى السنة العاشرة. ملسو هيلع هللا ىلصربما يكون فيه فوات مصلحة عظيمة, لهذا أخر النبي 

ركين, أنه يف السنة التاسعة كان الحجاج خليطًا من المسلمين والمشالسبب الثاين: 

أن يؤذن يف ذلك العام أال يحج بعد العام مشرك حتى تتحمض حجة  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبي 

إال يف السنة  ملسو هيلع هللا ىلصيف قوم مسلمين ال مشركين معه, ولهذا لم يحج النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 اهـالعاشرة من الهجرة. 

َرَة  ففي الصحيحين: ِة بََعَثنِي َأُبو َبْكرٍ فِي تِْلَك ا», َقاَل: من حديث َأَبي ُهَري  لَحجا

ُن بِِمنًى: َأْن الَ َيُحجا َبْعَد الَعاِم ُمْشرٌِك َوالَ َيُطوَف بِاْلَبيِْت  نِيَن َيْوَم الناْحرِ، ُنَؤذِّ فِي ُمَؤذِّ

  .«ُعْرَيانٌ 

َمِن:  ح  َن بِبَ  ملسو هيلع هللا ىلصُثما َأْرَدَف َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل ُحَمي ُد ب ُن َعب ِد الرَّ   .«َراَءةٌ َعِليًّا، َفَأَمَرُه َأْن ُيَؤذِّ
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َرةَ  َن َعِلي  فِي َأْهِل ِمنًى َيْوَم الناْحرِ: »: - - َقاَل َأُبو ُهَري  ذا
الَ َيُحجُّ َبْعَد الَعاِم »َفأَ

 .(1)«ُمْشرٌِك َوالَ َيُطوُف بِاْلَبْيِت ُعْرَيانٌ 

 س.مُ إال الحُ وذلك ْلن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة, 

 .هم قريش وما ولدتس: مُ والحُ 

َوُة: ففي الصحيحين َكاَن النااُس َيُطوُفوَن فِي الَجاِهِلياِة ُعَراًة إاِلا الُحْمَس، »: َقاَل ُعر 

ُجُل  َوالُحْمُس ُقَرْيٌش َوَما َوَلَدْت، َوَكاَنِت الُحْمُس َيْحَتِسُبوَن َعَلى النااِس، ُيْعطِي الرا

ُجَل الثَِّياَب َيُطوُف فِيَها، َوُتْعطِي المَ  ْرَأُة الَمْرَأَة الثَِّياَب َتُطوُف فِيَها، َفَمْن َلْم ُيْعطِِه الرا

الُحْمُس َطاَف بِاْلَبْيِت ُعْرَياًنا، َوَكاَن ُيِفيُض َجَماَعُة النااِس ِمْن َعَرَفاٍت، َوُيِفيُض الُحْمُس 

َبَرنِي َأبِي, َعن  َعائَِشةَ «ِمْن َجْمعٍ  َنَزَلْت فِي الُحْمِس:  َأنا َهِذِه اآلَيةَ »  , َقاَل: َوَأخ 

، َقاَل: َكاُنوا ُيِفيُضوَن ِمْن [111:]البقرة { گ گ گ گ ک ک}

 .(2)«َجْمٍع، َفُدفُِعوا إَِلى َعَرَفاٍت 

 وكانت المرأة تطوف حول الكعبة وهي عريانة.

َكاَنِت اْلَمْرَأُة َتُطوُف بِاْلَبْيِت َوِهَي », َقاَل:  اب ِن َعبَّاس  من حديث  ففي مسلم:

 ُعْرَياَنٌة، َفَتُقوُل: َمْن ُيِعيُرنِي تِْطَواًفا؟ َتْجَعُلُه َعَلى َفْرِجَها، َوَتُقوُل:

هُ   َفَما َبَدا ِمنُْه َفاَل ُأِحلُّهُ       اْلَيْوَم َيْبُدو َبْعُضُه َأْو ُكلُّ

 .(3) « [31:]اْلعراف { پ پ پ ٻ ٻ}َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة 

  :بيان فرضية احلج 

ركن من أركان اإلسالم, وفرض من فرائضه العظام, دل على فرضيته الحج 

                                                           

 (.1341(, يمس م )316أخـجه البخاري ) (1)

 (. 1216(, يمس م )1111أخـجه البخاري ) (2)

 (.3028 م )أخـجه مس (3)
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 الكتاب والسنة واإلجماع.

 أما من الكتاب: 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :فقول اهلل 

 .[61:]آل ع ـان {ۋ ٴۇ ۈ

  قال الحافظ ابن حجر ( 3/378يف الفتح :) ُلوٌم مَِن َوُوُجوُب ال َحجِّ َمع 

رُ  يِن بِالضَّ   .وَرةِ الدِّ

رِ  ُر إاِلَّ لَِعاِرض  َكالنَّذ  َمُعوا َعَلى َأنَُّه اَل َيَتَكرَّ  اهـ .َوَأج 

  قال الحافظ ابن كثير ( 2/81يف تفسيره :) :ُلُه  ے ے ھ ھ}َوَقو 

 .[61:]آل ع ـان { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ُهوِر.   َهِذِه آَيُة ُوُجوب ال َحجِّ ِعن َد ال ُجم 

ُلُه: َ َقو 
َهُر. ,[161:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ} َوقِيَل: َبل  ِهي ُل َأظ  َوَّ  َواْل 

اَلِم َوَدَعائِِمِه َوَقَواِعِدِه,  س 
ِ َكاِن اإل  َدُة بَِأنَُّه أحُد َأر  ُمَتَعدِّ َوَقد  َوَرَدت اْلحاديُث ال 

َماًعا َضُروِريًّا, َوإِنََّما َيِجُب َعَلى المكلَّف فِ  لُِموَن َعَلى َذلَِك إِج  ُمس  َمَع ال  ر َوَأج  ي الُعم 

َماِع. ج  ِ  اهـ َمّرة َواِحَدًة بِالنَّصِّ َواإل 

  :حكم من قدر على احلج ومل حيج 

  ؟أم المن استطاع الحج ولم يحج, هل يكفر اختلف أهل العلم يف 

 واستدل من قال بكفره 
ِ
ِل اهلل  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: بَقو 

 .[61:]آل ع ـان {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 : م الرتمذي إلماوبما أخرجه ا
ٍّ
 - -من حديث َعلِي

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 َوَلْم َيُحجا َفاَل َعَلْيِه َأْن َيُموَت َيُهوِديًّا، َأْو  "
ُغُه إَِلى َبْيِت اهَّللِ َمْن َمَلَك َزاًدا َوَراِحَلًة ُتَبلِّ
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 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} َنْصَرانِيًّا، َوَذلَِك َأنا اهَّللَ َيُقوُل فِي كَِتابِِه:

  ." [61:]آل ع ـان {

نَادِِه َمَقاٌل, »: ثم قال  ِه, َوفِي إِس  ِرُفُه إاِلَّ مِن  َهَذا الَوج  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنع 

ُف فِي الَحِديِث  ُهوٌل, َوالَحاِرُث ُيَضعَّ  َمج 
ِ
 .(1)«َوِهاَلُل ب ُن َعب ِد اهلل

َعِن  من حديث َأبِي ُأَماَمَة يف الكربى:  واستدلوا بما أخرجه اإلمام البيهقي 

 
ِّ
ٌر َوَلْم َيُحجا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َمْن لَْم َيْحبِْسُه َمَرٌض َأْو َحاَجٌة َظاِهَرٌة َأْو ُسْلَطاٌن َجائِ

ا َأْو َنْصَرانِيًّا  .(2) «َفْلَيُمْت إِْن َشاَء َيُهَوِديًّ

 ,أنه  اء منجماهير العلموعلى هذا  والصحيح أنه ال يكفر مع أنه مرتكب لكبيرة

على  , والصالةإجماعًا يكفر أحد ممن يرتك اْلركان الخمسة, إال ركن الشهادتين ال

 الصحيح من أقوال أهل العلم.

لفرضها, فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر, وعظيمة  من غيربقية اْلركان ترك وأما 

 .من العظائم

 وأما من السنة: 

 َقاَل:   اب ِن ُعَمَر,ث من حديالصحيحين: ففي 
ِ
بُنَِي اإِلْسالَُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

الَِة، َوإِيَتاِء  ًدا َرُسوُل اهَّللِ، َوإَِقاِم الصا َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوَأنا ُمَحما

، َوَصْوِم َرَمَضانَ  َكاِة، َوالَحجِّ  .(3)«الزا

َرَة من حديث : مسلم رحمه اهلل اإلمام صحيحويف  َخَطَبنَا َرُسوُل , َقاَل: َأبِي ُهَري 

                                                           

 (, يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف السنن.812أخـجه الرتمذي ) (1)

ـَ َقِويٍّ َفَ ُه َشاِهدص مِْن 8110أخـجه البيهقي يف الكربى ) (2) (, يقال عقبه: َيَهَذا َيإِْن َكاَن إِْسنَاُدُه َ ْي

 اهلُل َعنُْه, يقال ا
َ
ـَ ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضي إلمام ابن عبد الهدي رح ه اهلل تَالى يف التنقيح عقب َقْوِل ُعَ 

واب.2018حديث )  (: يقد ريى الحديث عن ليث  يـ َشـي  مـسالً, يهو أشبه بالصَّ

 (.11(, يمس م )8أخـجه البخاري ) (3)
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ِ
وا», َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َفُحجُّ َها النااُس َقْد َفَرَض اهَّللُ َعَليُْكُم اْلَحجا , َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعام  «َأيُّ

؟ َفَسَكَت َحتَّى َقاَلَها َثاَلًثا, َفَقاَل َرُسوُل 
ِ
  َيا َرُسوَل اهلل

ِ
,  ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َلو  ُقل ُت: َنَعم  َلَوَجَبت 

ُتم   َتَطع  َما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بَِكثَْرةِ », ُثمَّ َقاَل: "َوَلَما اس  َذُرونِي َما َتَرْكُتُكْم، َفإِنا

ِهْم، َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِشْيٍء َفْأُتوا ِمنْ 
ُه َما اْسَتَطْعُتْم، َوإَِذا ُسَؤالِِهْم َواْختاَِلفِِهْم َعَلى َأْنبَِيائِ

 .(1)«َنَهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ 

 وأما اإلجماع: 

وابن حزم, والكاساين, وغير واحد من اإلمام ابن المنذر,  غير واحد منهم هفقد نقل

 .رحمهم اهلل جميعًا أهل العلم

حجة وأجمعوا أن على المرء يف عمره : يف اإلجماع قال اإلمام ابن المنذر 

 اهـحجة اإلسالم, إال أن ينذر نذًرا فيجب عليه الوفاء به. واحدة, 

  وقال اإلمام ابن حزم ( 1/21يف مراتب اإلجماع) :اتَّفُقوا َأن ال حر, 

َعاقِل ,ال ُمسلم َبالِغ ,ال  م ,ال  ِحيح ال ِجس  َيَدي نِ  ,الصَّ َبَصر ,َوال  الَِّذي يجد  ,َوالّرجَلي نِ  ,َوال 

ة مضيهوشيئً  ,وراحلةً , ازادً  َواَل  ,َواَل خوف ,َوَلي َس فِي َطِريقه َبحر ,ا يَتَخلَّف ْلَهله ُمدَّ

 .ن ال َحج َعَلي ِه فرضفإ ,َأو َأحدهَما ,َمنعه َأَبَواهُ 

َأة إذا َكاَنت َكَذلِك َمر  ن ال َحج َعَلي َها فإ ,َأو زوج ,َوحج َمعَها ُذو محرم ,َواتََّفُقوا َأن ال 

 .ل إلى إجماع َجاَز فِي َكي فيَّة ال َحجَواَل َسبِي ,فرض

ة اَل إلى َغيرَها. وأ  اهـجمعو َأن ال َحج إلى َمكَّ

 :اختلف العلماء يف هذه المسألة الى قولين بيان أن الحج على الفور 

واجب على الفور عند تحقق شروطه, ويأثم المرء بتأخيره, وهذا الحج أن  اْلول:

 .هو مذهب جمهور الفقهاء

                                                           

 (. 1331أخـجه مس م ) (1)
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, وهو قول اإلمام ح الروايتين عن أبي حنفية, ومنقول عن اإلمام مالك أصوهو 

احمد, وهو اختيار الشوكاين, والشنقيطي, وابن باز, والعثيمين, رحمة اهلل عليهم 

 أجمعين.

, وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل وكذلك مشايخنا اإلمام الوادعي 

 تعالى.

 ى الفور الثاين: أنه على الرتاخي وليس عل

 ( 2/118قال الخطابي يف معالم السنن:) 

:فيه دليل على أن فرض  «تسع سنين ثم أذن يف العاشرة ملسو هيلع هللا ىلصمكث رسول اهَّلل » قوله:

الحج ليس على الفور والتعجيل وأنه أمر يدخله المهلة ويجوز تأخيره عن أول وقت 

 اهـ المدة. تركه للحج طول هذه ملسو هيلع هللا ىلصولو كان اْلمر به على الفور لم يجز له  وجوبه,

 .ذكر األدلة ال ي تدل على أن احلج على الفور 

 اْلدلة من القرآن: 

 , فاْلمر هنا على الفور.[161:]البقـة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ} :قول اهلل اْلول: 

ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ   } :ول اهلل وقالثاين: 

 .[148البقـة: ] {چ  چ    ڇ  ڇ  

 وأما من السنة: 

َرَة صحيح اإلمام مسلم ما يف   , َقاَل: : من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل

وا», َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َفُحجُّ َها النااُس َقْد َفَرَض اهَّللُ َعَلْيُكُم اْلَحجا , َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعام  َيا «َأيُّ

؟ َفَسَكَت َحتَّى َقاَلَها َثاَلًثا, َفَقاَل َرُس 
ِ
 َرُسوَل اهلل

ِ
َلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت،  »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل



   

 

107 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .(1)«َوَلَما اْسَتَطْعُتْم 

الحديبية يف غزوة  ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا غضب النبيعلى الفور, واْلصل يف اْلمر أن يكون 

 .رجاء النسخ يف ذلك عن ذلك  حين أمرهم باإلحالل وتباطأ الصحابة

َرَمةَ من حديث ففي البخاري:  َوِر ب ِن َمخ  ُق ُكلُّ َواِحد  ,  الِمس  َواَن, ُيَصدِّ َوَمر 

َزَمَن الُحَدْيبَِيِة َحتاى إَِذا َكاُنوا بَِبْعِض  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل اهَّللِ »مِن ُهَما َحِديَث َصاِحبِِه, َقااَل: 

يِق، َقاَل النابِيُّ 
ا َفَرَغ ِمْن َقِضياِة الكَِتاِب، َقاَل َرُسوُل اهَّللِ » ...:ملسو هيلع هللا ىلصالطارِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَلما

 َما َقاَم مِن ُهم  َرُجٌل َحتَّى َقاَل َذلَِك «ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثما اْحِلُقوا»أِلَْصَحابِِه: 
ِ
, َقاَل: َفَواهلل

َ مَِن النَّاِس, 
ا َلم  َيُقم  مِن ُهم  َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة, َفَذَكَر َلَها َما َلِقي , َفَلمَّ

ات  َثالََث َمرَّ

ُرج  ُثمَّ اَل ُتَكلِّم  َأَحًدا مِن ُهم  َكلَِمًة, َحتَّى َفقَ  , َأُتِحبُّ َذلَِك, اخ 
ِ
 اهلل

َّ
اَلت  ُأمُّ َسَلَمَة: َيا َنبِي

لَِقَك, َفَخَرَج َفَلم  ُيَكلِّم  َأَحًدا مِن ُهم  َحتَّى َفَعَل َذلَِك  ُعَو َحالَِقَك َفَيح  َنَك, َوَتد  َتن َحَر ُبد 

َنهُ  لُِق َنَحَر ُبد  ُضُهم  َيح  ا َذلَِك َقاُموا, َفنََحُروا َوَجَعَل َبع  ا َرَأو  , َوَدَعا َحالَِقُه َفَحَلَقُه, َفَلمَّ

ًضا  ُتُل َبع  ُضُهم  َيق  ًضا َحتَّى َكاَد َبع  ا...َبع   .(2)«َغمًّ

بل قد يطرأ عليه ستدل به هنا أن اإلنسان قد ال يدري ما يعرض له, وكذلك مما يُ 

 .ام بأوامر اهلل العجر عن القي

فلو أخر الحج عن السنة اْلولى وهو قادر عليه, فقد يمتد به الحج, وقد يموت 

 قبل ذلك.

 على نفسه, وتفويت الفرض على النفس محرم, وال يجوز. الفرضفيفوت 

  قال اإلمام الشنقيطي ( 2/322يف أضواء البيان :) َلي ِن ِعن ِدي َقو  َهُر ال  َأظ 

َيُقُهَما بِ  ِض ُهَو َأنَّ ُوُجوَب َأَوامِِرِه َجلَّ َوَعاَل َوَأل  َر  َمَواِت َواْل  َحجِّ  -َعظ َمِة َخالِِق السَّ َكال 

                                                           

 (.1331أخـجه مس م ) (1)

 (.2131أخـجه البخاري ) (2)
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ُمَباَدَرةِ,  - ِر بِال  َم  ِة َعَلى اْل  الَّ نَا مَِن النُُّصوِص الدَّ م  ِر اَل َعَلى التََّراِخي, لَِما َقدَّ َفو  َعَلى ال 

مَ  ِف مِن  ُمَباَغَتِة ال  لِِه: َولِل َخو  ِت َكَقو  َيةَ  { پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}و  ]آل  اْل 

  .[133:ع ـان

لِِه:  َياِت, َوَكَقو  نَا َمَعَها مَِن اْل  م   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}َوَما َقدَّ

  .[181:]األعـاف { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

عَ  ر  نَا مِن  َأنَّ الشَّ م  َل  ,َواللَُّغةَ  ,َولَِما َقدَّ َعق  َها َيُدلُّ َعلَ  ,َوال   َتِجُب َعَلى ُكلُّ
ِ
ى َأنَّ َأَوامَِر اهلل

نِِه  َجَواِب َعن  َكو  ُجَه ال  ِر, َوَقد  َبيَّنَّا َأو  َفو  ,  ملسو هيلع هللا ىلصال  ر  اَلِم إاِلَّ َسنََة َعش  س 
ِ َة اإل  َلم  َيُحجَّ َحجَّ

َهَب َمالِ  ُعوِد إَِلى َأنَّ َمذ   َتَعاَلى, َوَأَشاَر فِي َمَراقِي السُّ
ِ
ِعل ُم ِعن َد اهلل ِر َوال  َم  ك  َأنَّ ُوُجوَب اْل 

لِِه: ِر بَِقو  َفو   َعَلى ال 

َهِب  َمذ  ُل ال  ِر َأص  ُنُه لِل َفو  َقي ِد بَِتأ ِخيِر َأبِي     َوَكو   َوُهَو َلَدى ال 

  :شروط احلج 

 ثالثة أقسام: تنقسم شروط الحج إلى 

  :شروط وجوب, وصحة, وإجزاء.القسم اْلول 

  اإلسالم. اْلول:

 العقل.والثاين: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: كافر ال يقبل حجه, لقول اهلل فلو حج 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[14:]التوب  {ۈئ ۆئ

 { ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :وقول اهلل 
 .[38:]األنفال
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َرو ب َن ال َعاصِ من حديث : صحيح اإلمام مسلم ومن السنة ما يف  , قال:  َعم 

ْساَلَم َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه؟ َوَأنا اْلِهْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبَلَها؟ َوَأنا اْلَحجا َأَما َعِلْمَت َأنا اإْلِ »

 .(1)«َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه؟

 وهذا صريح يف أنه ال حج إال بعد اإلسالم.

 ويف اإلجماع: 

م ابن حزم, نقله اإلماعلى أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم, أجمع أهل العلم و

 , وغير واحد من أهل العلم.واإلمام ابن قدامة 

  قال اإلمام ابن قدامة ( َلُة َذلَِك َأنَّ ال َحجَّ إنََّما 3/213يف المغني (: َوُجم 

ِس َشَرائَِط:  َلمُ َيِجُب بَِخم  تَِطاَعُة. اَل َنع  س 
ِ
ُة, َواال يَّ ُحرِّ ُبُلوُغ, َوال  ُل, َوال  َعق  اَلُم, َوال  س 

ِ فِي  اإل 

تاَِلًفا.  َهَذا ُكلِِّه اخ 

نُوُن:  َمج  ُّ َوال 
بِي ا الصَّ  َفَأمَّ

ِّ
, َعن  النَّبِي ُّ ب ُن َأبِي َطالِب 

َفي ِن, َوَقد  َرَوى َعلِي  -َفَلي َسا بُِمَكلَّ

ِم َحتاى َيْسَتيِْقَظ، َوَعْن الصا »َأنَُّه َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص
َع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة؛ َعْن الناائِ

، ُرفِ بِيِّ َحتاى َيِشبا

, َوَقاَل: َحِديٌث  .«َوَعْن اْلَمْعُتوِه َحتاى َيْعِقَل  مِِذيُّ َرَواُه َأُبو َداُود, َواب ُن َماَجه , َوالتِّر 

 َحَسٌن. 

َعب ُد َفاَل َيِجُب َعَلي ِه؛  ا ال  ُق بَِقط ِع َمَسافَ َوَأمَّ ُتَها, َوَتَتَعلَّ َنَُّه ِعَباَدٌة َتُطوُل ُمدَّ
ِ
َتَرُط ْل , َوُتش  ة 

َقَة بِِه, َفَلم  َيِجب  َعَلي ِه  ُمَتَعلِّ اِحَلِة, َوُيَضيُِّع ُحُقوَق َسيِِّدِه ال  اِد َوالرَّ تَِطاَعُة بِالزَّ س 
ِ
َلَها اال

ِجَهاِد.  َكال 

ِزُمُه َأَداًء,  يِن ِخَطاًبا ُيل  َكافُِر َفَغي ُر ُمَخاَطب  بُِفُروِع الدِّ ا ال   َقَضاًء.  َواَل ُيوِجُب َوَأمَّ

َتطِيِع اَل َيِجُب َعَلي ِه؛  ُمس  يَجاِب َعَلي ِه, َوَغي ُر ال  ِ َتطِيَع بِاإل  ُمس  َنَّ اهلَل َتَعاَلى َخصَّ ال 
ِ
ْل

ُوُجوِب, َوَقاَل اهلُل َتَعاَلى:  َتصُّ بِال    .[281:]البقـة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}َفَيخ 
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َسُة َتن َقِس  َخم  ُروُط ال  ٌل: َوَهِذِه الشُّ َساًما َثاَلَثًة: َفص   ُم َأق 

ِة:  حَّ ٌط لِل ُوُجوِب َوالصِّ ُل, َفاَل َتِجُب َعَلى َكافِر  مِن َها َما ُهَو َشر  َعق  اَلُم َوال  س 
ِ َوُهَو اإل 

ِعَباَدات. ِل ال  َنَُّهَما َلي َسا مِن  َأه 
ِ
, َواَل َتِصحُّ مِن ُهَما؛ ْل

نُون   َواَل َمج 

ٌط لِل    َزاِء: َومِن َها َما ُهَو َشر  ج  ِ ط  ُوُجوِب َواإل  ُة, َوَلي َس بَِشر  يَّ ُحرِّ ُبُلوُغ َوال  َوُهَو ال 

اَلِم.  س 
ِ ِة اإل  ُهَما َعن  َحجَّ ِزئ  ُهَما, َوَلم  ُيج  َعب ُد َصحَّ َحجُّ ُّ َوال 

بِي ِة, َفَلو  َحجَّ الصَّ حَّ  لِلصِّ

 : ٌط لِل ُوُجوِب َفَقط  تِطَ َومِن َها َما ُهَو َشر  س 
ِ
َتطِيِع َوُهَو اال ُمس  َم َغي ُر ال  اَعُة, َفَلو  َتَجشَّ

ِقَياَم  ِزًئا, َكَما َلو  َتَكلََّف ال  ُه َصِحيًحا ُمج  , َكاَن َحجُّ  َفَحجَّ
َة, َوَساَر بَِغي ِر َزاد  َوَراِحَلة  َمَشقَّ ال 

َزَأُه.  ُقُط َعن ُه, َأج  َياَم َمن  َيس  اَلِة َوالصِّ  اهـفِي الصَّ

 حكم الكافر إذا حج : 

, وشرط التعبد حجه, وال أي عبادة؛ لعدم توفر شرط اإلخالص هلل منه ال يقبل 

 .هلل 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}: يقول اهلل 

َيةَ  { ڍ ڍ ڇ  .[36:]النور اْل 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: ويقول اهلل 

 {ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
 .[14:]التوب 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: ويقول اهلل 

 .[61:]آل ع ـان { ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

  :حكم من ارتد بعد حجه 

 إن رجع إلى اإلسالم فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه ال يسقط عنه.
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 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :لقول اهلل 

 .[10:]الفـقان {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

َياَء ُكن ُت  ُقل ُت: َيا َرُسوَل , َقاَل: من حديث َحكِيِم ب ِن ِحَزام  : لما يف مسلم , َأش 
ِ
اهلل

َجاِهلِيَِّة  َعُلَها فِي ال  ُر بَِها  -َأف  نِي َأَتَبرَّ   -َقاَل ِهَشاٌم: َيع 
ِ
َأْسَلْمَت َعَلى »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

َجاِهلِيَِّة إاِلَّ «َما َأْسَلْفَت َلَك ِمَن اْلَخْيرِ  ُتُه فِي ال  , اَل َأَدُع َشي ًئا َصنَع 
ِ
 َفَعل ُت فِي , ُقل ُت: َفَواهلل

اَلِم مِث َلهُ  س 
ِ  .(1) "اإل 

  قال اإلمام ابن حزم ( 323-2/322يف المحلى :) بَُط ِذي َيح  َفَصحَّ َأنَّ الَّ

, اَل  َخاِسِريَن باَِل َشكٍّ , َوَهَذا ُهَو مِن  ال  َتدٍّ ا َأو  َغي َر ُمر  َتدًّ ِرِه ُمر  َميُِّت َعَلى ُكف  َعَمُلُه ُهَو ال 

َلمَ  تِِه, َوَقاَل  َمن  َأس  َد ِردَّ اَلَم َبع  س 
ِ ِرِه َأو  َراَجَع اإل  َد ُكف   ڱ ڳ ڳ}: -َتَعاَلى  -َبع 

 . [211:]البقـة { ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

لِنَا:  َتدَّ إالَّ بَِأن  َيُموَت َوُهَو َكافٌِر.َفَصحَّ َنصُّ َقو  َبُط َعَمُلُه إن  ار   مِن  َأنَُّه اَل َيح 

َنا اهلَل  ]آل  { ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}َيُقوُل:  –َعاَلى تَ  -َوَوَجد 

 .[161:ع ـان

 .[1:]الزلزل  {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}: -َتَعاَلى  -َوَقاَل 

ِصيُصُه.  ـاه َوَهَذا ُعُموٌم اَل َيُجوُز َتخ 

َصاَنُه, َوَطاَلَقُه الثَّاَلَث, وقال:  ِقَط إح  تِِه َأن  ُيس  ُه بِِردَّ َقَط َحجَّ َزُم َمن  َأس  َوَبي َعُه, َوَيل 

لِِهم   اَلِم, َوُهم  اَل َيُقوُلوَن بَِهَذا؛ َفَظَهَر َفَساُد َقو  س 
ِ تِي َكاَنت  فِي اإل   -َواب تَِياَعُه, َوَعَطاَياُه الَّ

 
ِ
 اهـ َنَتَأيَُّد. -َتَعاَلى  -َوبَِاهلل

 وقد تقدم كالم ابن قدامة يف القسم الثاين من الشروط: شروط وجوب وإجزاء ,
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 وهي: , المغني

 البلوغ.اْلول: 

 .الحرية الثاين:

 بمعنى أنه لو حج الصبي صح حجه, ولكنه ال يجزؤه عن حجة اإلسالم.

 فإذا بلغ وجبت عليه حجة اإلسالم مرة ثانية.

  َعِن اب ِن َعبَّاس   :لما يف مسلم
ِّ
َحاِء, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي و  ًبا بِالرَّ َ َرك 

َمِن »َلِقي

لُِموَن, َفَقاُلوا: َمن  َأن َت؟ َقاَل: قَ  «اْلَقْوُم؟ ُمس  َرَأٌة «َرُسوُل اهَّللِ »اُلوا: ال  , َفَرَفَعت  إَِلي ِه ام 

؟ َقاَل:  : َألَِهَذا َحجٌّ  .(1) «َنَعْم، َوَلِك َأْجرٌ »َصبِيًّا, َفَقاَلت 

 --َعن  َأبِي َظب َياَن, َعِن اب ِن َعبَّاس  
ِ
َما َصبِيٍّ َحجا ُثما َأيُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ًة ُأْخَرى َبَلَغ اْلِحنَْث َفَعَليْ  ٌة ُأْخَرى ِه َأْن َيُحجا َحجا َوَأيَُّما َأْعَرابِي  َحجا ُثما َهاَجَر َفَعَلْيِه َحجا

ٌة ُأْخَرىَوَأيَُّما َعْبٍد َحجا ُثما ُأعْ  أخرجه البيهقي يف الكربى, والعمل  ,(2)«تَِق َفَعَلْيِه َحجا

 .بل نقله ابن المنذر أجمًعاعليه عند جماهير العلماء 

  (: 02/ 7المجموع )قال النووي يف 

ُمن ِذرِ  َتدُّ بِِخاَلفِِه ِخاَلًفا َأنَّ  :َقاَل اب ُن ال  ن  اَل ُيع  ِعل ِم إالَّ َمن  َشذَّ مِن ُهم  مِمَّ ُل ال  َمَع َأه  َأج 

َعب دَ  َّ إَذا َحجَّ ُثمَّ َبَلَغ َوال 
بِي اَلِم إن   الصَّ س 

ِ َة اإل  َد َذلَِك َحجَّ إَذا َحجَّ ُثمَّ َعَتَق َأنَّ َعَلي ِهَما َبع 

َتَطاَعا.  ـاه اس 

  :حكم العبد إذا حج 

بمعنى أنه ليس برقيق؛ ْلن العبد ملك لسيده, ليس له مطلق االختيار, والحرية: 

 يستطيع أن يسافر ويحج أو يعتمر؛ ْلنه سيضيع المنفعة على سيده.
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 يًضا ليس له مال, فماله إن وجد ملك لسيده.وأ

لرقيق, صح حجهما؛ لكنه ال يجزئ عنهما حجة اإلسالم, فإذا افإن حج الصبي, و

 بلغ الصبي, أو أعتق الرقيق, وجب عليهما أن يأتوا بحجة اإلسالم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد إذا حج يصح حجه ويجزُئه عن حجة 

 أبق على سيده, ولم يأذن له سيده يف الحج. اإلسالم, لكنه يأثم إذا

 أما إذا أذن له سيده بالحج فحجه صحيح, ومجزئ عن حجة اإلسالم.

فإذا أعتق ال يلزمه الحج مرة ثانية؛ ْلنه حج وهو بالغ, عاقل, فهو مكلف, بخالف 

 الصبي, فليس ببالغ, وليس بمكلف بالحج.

 القسم الثالث: شروط وجوب. 

 ستطاعة.االوهو شرط واحد: 

 فغير المستطيع إذا حج صح حجه, وأجزأه عن حجة اإلسالم.

ولو تجشم المصاعب, سواء حج بغير نفقة, أو مع عدم أمن الطريق ووجود 

 .وغير ذلكالخوف, 

  :حكم حج اجملنون إن حج 

  قال اإلمام النووي ( َراِف: 7/31يف المجموع ش  ِ ُمن ِذِر فِي اإل  (: َقاَل اب ُن ال 

َمعَ  ُتوِه.  َأج  َمع  نُوِن َوال  َمج  , َوَعن  ال  ِّ
بِي ِض ال َحجِّ َعن  الصَّ ِعل ِم َعَلى ُسُقوِط َفر  ُل ال   َأه 

ِزُئُهَما َقاَل:  نُوَن إَذا َحجَّ ثم افاق, أو الصبى ثم بلغ, أنه ال ُيج  َمج  َمُعوا َعَلى َأنَّ ال  َوَأج 

اَلِم.  س 
ِ ِة اإل   اهـَعن  ِحجَّ

 يف صحة حج المجنون إن حج: ثم اختلف أهل العلم 

فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن حجه يصح قياًسا على القول اْلول: 

 الصبي.
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ال يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه, وهذا هو مذهب القول الثاين: 

الحنابلة, وقول للحنفية, ووجه للشافعية, واختاره ابن عثيمين رحمة اهلل عليهم 

 أجمعين.

 إلمام النووي قال ا ( 7/21يف المجموع :) ُة َعَلى َأنَُّه اَل ُمَّ َمَعت  اْل  َوَأج 

نُوِن.  َمج   َيِجُب ال َحجُّ َعَلى ال 

َهاِن:  ُتُه َفِفيَها َوج  ا( ِصحَّ  )َوَأمَّ

ُمَصنُِّف َوآَخُروَن بَِأنَُّه اَل َيِصحُّ مِن ُه. )َجَزَم(   ال 

ُمَتَولِّ )َوَجَزَم(  َبَغِوّي, َوال  ِذي اَل ال   الَّ
ِّ
بِي تِِه مِن ُه, َكالصَّ , َوآَخُروَن, بِِصحَّ ُّ

افِِعي ي, َوالرَّ

ِعَباَداِت.   اهـُيَميُِّز فِي ال 

  قال اإلمام العثيمين ( 7/1يف الشرح الممتع :) وأما المجنون فال يلزمه

الحج, وال يصح منه, ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ ْلنه غير عاقل, والحج عمل 

 اهـدين يحتاج إلى القصد. ب

 : على ذلكواْلدلة 

 : سنن أبي داود  ما ثبت يف
ٍّ
 , --من حديث َعلِي

ِّ
ُرفَِع »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

بِيِّ َحتاى َيْحَتِلَم، َوَعِن اْلَمْجنُوِن  اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة: َعِن الناائِِم َحتاى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الصا

 . «َل َحتاى َيْعقِ 

 َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ٍّ
َقاِسِم ب ِن َيِزيَد, َعن  َعلِي , َعِن ال   َرَواُه اب ُن ُجَري ج 

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 .(1) «َواْلَخرِِف »َزاَد فِيِه: 

                                                           

ي 101 - 100(, يجاء من حديث عاٍش  رضي اهلل عنها, أخـجه أح د )4403أخـجه أبو دايد ) (1)

(, 142(, يابن حبان )2041جه )(, يابن ما111(, يالنساٍي )4368(, يأبو دايد )144
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قد قبل الحج من الصبي, فوالذي يظهر واهلل أعلم أن قول الجمهور أقوى؛ 

 حجة اإلسالم.فكذلك يقبل من المجنون, إال أنه ال يجزئه عن 

  :حكم احلرية يف احلج 

الحرية من شروط الوجوب واإلجزاء يف الحج, فال يجب الحج على العبد, وهذا 

 باتفاق المذاهب الفقهية: الحنابلة, والشافعية, والمالكية, والحنفية.

وحكى على ذلك اإلجماع اإلمام ابن قدامة, والنووي, والشربيني, والشنقيطي, 

 أجمعين. رحمة اهلل عليهم

من حديث م البيهقي رحمه اهلل يف الصغرى: واستدلوا على ذلك بما أخرج اإلما

 , َقاَل:  اب ِن َعبَّاس  
ِ
َأيَُّما َصبِيٍّ َحجا ُثما َبَلَغ اْلِحنَْث َفَعَلْيِه أْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ًة ُأْخَرى، َوَأيَُّما َأْعَرابِيٍّ َحجا ُثما َهاَج  ًة ُأْخَرى، َوَأيَُّما َعْبٍد َيُحجُّ َحجا َر َفَعَلْيِه َأْن َيُحجا َحجا

ٌة ُأْخَرى  . «َحجِّ ُثما ُأْعتَِق َفَعَلْيِه َحجا

  قال اإلمام البيهقي : ُفوًعا, َوَرَواُه َبَة َمر  , َعن  ُشع  َكَذا َرَواُه َيِزيُد ب ُن ُزَري ع 

َمو   ُقوًفا, َوال  َبَة, َمو  . َغي ُرُه َعن  ُشع   ُقوُف َأَصحُّ

 , َفِر َأي ًضا, َعِن اب ِن َعبَّاس  ُقوًفا َوَرَواُه َأُبو السَّ َمِش, َمو  َع  ِريُّ َعِن اْل  َوَقد  َرَواُه الثَّو 

ُقوًفا.   َمو 

 :
ِّ
َرابِي َع  ُلُه فِي اْل  َلَم َوَهاَجرَ : «إَِذا َحجا ُثما َهاَجرَ »َوَقو  نِي َحجَّ َوُهَو َكافٌِر, ُثمَّ َأس   َيع 

َرى ٌة ُأخ   .(1) "َفَعَلي ِه َحجَّ

                                                                                                                                                    

(, يعن ج اع  من الصحاب  رضي اهلل عنهم, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل 16/ 2يالحاكم )

 (.261يف اإلرياء )

(, يهو يف اإلرياء لإلمام 1416(, يالبيهقي يف الصغـى )14811أخـجه ابن أبي شيب  يف مصنفه ) (1)

 (.681األلباين رح ه اهلل )
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أن الحج لو كان واجًبا على العبد يف حال كونه مملوًكا؛ ْلجزأه عن ووجه الداللة: 

حجة اإلسالم, وقد دل الحديث أنه ال يجزئه, وأنه إذا عتق بعد ذلك لزمته حجة 

 اإلسالم.

غرق يف خدمة أن الحج عبادة تطول مدهتا, وتتعلق بقطع مسافة, والعبد مستثانًيا: 

 سيده, ومنافعه مستحقة له.

فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به, فلم يجب عليه كالجهاد 

 .يف سبيل اهلل 

أن االستطاعة شرط يف الحج, وهي ال تتحقق إال بملك الزاد والراحلة, ثالًثا: 

 والعبد ال يمتلك شيًئا.

ج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة, والحرية شرط يف اإلجزاء عن الفريضة فإذا ح

 ولزمه إذا أعتق, وهذا باتفاق المذاهب الفقهية.

 لما ثبت من الحديث السابق معنا.

 , وابن عبد الرب.ولإلجماع, فقد نقل اإلجماع على ذلك ابن المنذر 

  :الصيب إذا حج, أو اعتمر كيف تكون نيته 

ه, وبتجريده من لباسه, والطواف به, يقوم أبوه, أو أمه, أو من كان وليه, بالنية عن

 والسعي به بين الصفا والمروة.

وال بأس أن يطوف الوالد بولده يف طوافه, فيجزئ الطواف عن االثنين مًعا, 

 ويجوز أن يؤخره إذا أراد ذلك.

  :االستطاعة يف الحج 

 ومن الشروط أيًضا االستطاعة يف الحج: 

 لى الشيء.هي الطاقة والقدرة عواالستطاعة لغًة: 
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 المستطيع هو القادر يف ماله, وبدنه.واصطالًحا: 

 وذلك يختلف باختالف أحوال الناس, وعوائدهم. 

أن يمكنه الركوب, ويجد زاًدا وراحلًة صالحين لمثله, بعد قضاء وضابطه: 

 الواجبات, والنفقات, والحاجات اْلصلية.

 شرط يف وجوب الحج.واالستطاعة: 

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :هلل قول اواْلدلة على ذلك: 

 .[61:]آل ع ـان {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[281:]البقـة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :ويقول اهلل 

 .[1:]الطالق { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :ويقول اهلل 

ًدا َرُسوُل اهَّللِ » :ويف حديث عمر  ْسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ، َوَأنا ُمَحما
، اإْلِ

َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجا اْلَبْيَت إِِن اْسَتطَْعَت إَِلْيِه َسبِياًل  الَة، َوُتْؤتَِي الزا  .«َوُتِقيَم الصا

 واإلجماع: 

 أجمع العلماء على أن االستطاعة شرط يف وجوب الحج.

 نقله ابن حزم, وابن قدامة, والقرطبي, والنووي رحمة اهلل عليهم أجمعين.وقد 

  :انتفاء تكليف ما ال ُيطاق شرًعا.ومن شروط الحج 

 هل االستطاعة شرط إجزاٍء, أم شرط وجوب؟ 

فلو حج غير المستطيع صح حجة, وأجزأه عن حجة االستطاعة شرط وجوب؛ و

 ْلمور:  اإلسالم

استدل على صحة حج من كان غير مستطيع للحج, أن خلًقا كثيًرا من اْلول: 

نوا مستطيعين للحج, وليس لهم شيء, ومع هذا لم حجوا ولم يكو  الصحابة
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 ُيؤمر أحد منهم باإلعادة.

إن االستطاعة إنما شرطت للوصول إلى الحج؛ فإذا وصل أجزأه عن حجة الثاين: 

 اإلسالم.

أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع ال يمنع من صحة الحج, وإنما كان الثالث: 

ة اإلسالم, كما لو تكلف القيام لدفع الحرج, فإذا تحمله ووقع, وقع عن حج

 .يعذر عنه بالصالة, وبالصيام من يسقط عنه

وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة, أو تكلف الغني خطر الطريق وحج, فإنه 

 يجزئه عنهم جميًعا.

  ذن الوالدين ملن حيج: إحكم 

م ؛ ْلن الحج فرض وركن من أركان اإلسالا كانت حجة اإلسالم فال يلزم إذهنماإذ

, وأما طاعة الوالدين فهي واجبة, يجب على المستطيع, وهو حق من حقوق اهلل 

 .حق اهلل  بعد ولكن حقهما يكون

 ڈ} :فال بأس أن يستأذهنما ويطيعهما, لقول اهلل  إما إذا كان الحج تطوًعا

 { ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 .[11:]لق ان

عليهما, فال يلزم أو العمرة, لعدم وجود ضرر مع أهنما لو منعاه من حج التطوع, 

 .)وإنما الطاعة يف المعروف( ,طاعة هلل طاعتهما يف ذلك, ْلهنما 

  من كان يعمل وأراد أن حيج: مسألة 

 ژ} :لقول اهلل فيلزم اإلذن عمل محدد بزمن معين, يف إذا كان بينهما عقد 

 .[1:]ال اٍدة { کک ڑ ڑ ژ
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 .[34:]اإلسـاء {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ} :ويقول 

َرَة : سنن أبي داود  وثبت يف  , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْلُح َجائٌِز َبْيَن اْلُمْسِلِمينَ »  . «الصُّ

َمُد:  َم َحاَلاًل »َزاَد َأح   . «إاِلا ُصْلًحا َأَحلا َحَراًما، َأْو َحرا

 َوَزاَد ُسَلي َماُن ب ُن َداُوَد, وَ 
ِ
 .(1) «اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروطِِهمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 ان أقسام االستطاعة: بي 

 اْلول: أن يكون قادًرا ببدنه وماله.

 هذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه؛ بإجماع أهل العلم.ف

 رجل قوي البدن, وله مال, فهنا وجب عليه الحج والعمرة بإجماع العلماء.

 عاجًزا بماله وببدنه. الثاين: أن يكون

 ه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم.عنرجل مشلول, وليس له مال, فهذا يسقط ك

 .وسالمته وال مال له يكفي ته, لقوالثالث: أن يكون قادًرا ببدنه عاجًزا بماله

ان ال يتوقف  خالف بين أهل العلم؛ إال إذا كفال يلزم عليه الحج والعمرة بال

 ثل أهل مكة فإنه ال يشق عليه الخروج إلى المشاعر.أداهما على المال م

 التصريح.على الحاج  فيشرتطونيف هذا الزمان إال 

 الرابع: أن يكون قادًرا بماله, عاجًزا ببدنه عجًزا ال ُيرجى زواله.

 فهذا يجب عليه الحج والعمرة بالنيابة, وهو مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة.

 : الرتمذي  إلمامودليله ما ثبت يف سنن ا
ِّ
َأنَُّه , من حديث َأبِي َرِزين  الُعَقي لِي

 
َّ
َرَة, ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى النَّبِي , َواَل الُعم  َتطِيُع الَحجَّ , إِنَّ َأبِي َشي ٌخ َكبِيٌر اَل َيس 

ِ
, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1303(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )2164أبو دايد ) أخـجه (1)
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َن, َقاَل:   . (1) «ُحجا َعْن َأبِيَك َواْعَتِمرْ »َواَل الظَّع 

 عة: شروط االستطا 

 الشرط اْلول: االستطاعة البدنية.

 وتشمل صحة البدن, والقدرة على السير, والقدرة على الركوب.

 الشرط الثاين: االستطاعة المالية.

وتشمل الزاد, والراحلة, والنفقة, فضاًل عن دينه, أو نفقته, أو حاجته اْلصلية, 

 م.وحاجة من يجب عليه النفقة عليهم من زوجته, وأوالده, وغيره

 الشرط الثالث: االستطاعة اْلمنية.

والمراد منها أمن الطريق, ويدخل يف ذلك السالمة من نقط التفتيش, لمن ال 

 يمتلك جواًزا كما هو الحال اْلن.

 الشرط الرابع: المحرم للنساء.

 اَل الــقَ , َقاَل:  : من حديث َأبِي ُهَري َرةَ ففي الصحيحين
ُّ
 نَّبِي

مْ »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َأْن ُتَسافَِر َمِسيَرَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة َلْيَس َمَعَها الَ َيِحلُّ ال

 .(2) «ُحْرَمةٌ 

َر َثاَلًثا إاِلا َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم ِمنَْها»ويف رواية: 
ْمَرَأٍة َأْن ُتَسافِ

ِ
 «اَل َيِحلُّ ال

ُت , َقاَل: ِعيد  الخدري من حديث َأبِي َس : ح اإلمام مسلم ويف صحي َسِمع 

 
ِ
؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل َمع  ْهرِ إاِلا َوَمَعَها ُذو »َما َلم  َأس  اَل ُتَسافِرِ اْلَمْرَأُة َيْوَمْيِن ِمَن الدا

                                                           

(, ييححه اإلمام 2601(, ياإلمام ابن ماجه )2131(, ياإلمام النساٍي )630أخـجه الرتمذي ) (1)

 األلباين رح ه اهلل يف يحيح السنن.

 (.1336(, يمس م )1088أخـجه البخاري ) (2)
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 .(1) «َمْحَرٍم ِمنَْها، َأْو َزْوُجَها

 الشرط الخامس: عدم العدة يف حق المرأة.

 .وفاةسواء كانت عدة طالق, أو  ومما ذكره أهل العلم عدم العدة:

َرَة, :  سنن الرتمذي ثبت ذلك يف فقد ِب ب ِن ُعج  نََب بِن ِت َكع  َأنَّ من طريق َزي 

َعَة بِن َت َمالِِك ب ِن ِسنَان   ِريِّ  , الُفَري   الُخد 
ُت َأبِي َسِعيد   ُأخ 

َ
َها َأنََّها َوِهي َبَرت  , َأخ 

 
ِ
َألُ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءت  َرُسوَل اهلل َجَها َخَرَج فِي َتس  َرَة, َوَأنَّ َزو  لَِها فِي َبنِي ُخد  ِجَع إَِلى َأه  ُه َأن  َتر 

ُت َرُسوَل  : َفَسَأل  ُبد  َلُه َأَبُقوا, َحتَّى إَِذا َكاَن بَِطَرِف الَقُدوِم َلِحَقُهم  َفَقَتُلوُه, َقاَلت  َطَلِب َأع 

 
ِ
جِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لِي, َفإِنَّ َزو  ِجَع إَِلى َأه  : َأن  َأر  لُِكُه َواَل َنَفَقًة, َقاَلت  َكنًا َيم  ي َلم  َيت ُرك  لِي َمس 

 
ِ
َرِة, َأو  فِي «َنَعمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل : َفان َصَرف ُت, َحتَّى إَِذا ُكن ُت فِي الُحج  , َقاَلت 

 
ِ
ِجِد, َناَدانِي َرُسوُل اهلل : «َكْيَف ُقْلِت؟», َأو  َأَمَر بِي َفنُوِديُت َلُه, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالَمس  , َقاَلت 

ِجي, َقاَل:  ُت َلُه مِن  َشأ ِن َزو  تِي َذَكر  َة الَّ ُت َعَلي ِه الِقصَّ اْمُكثِي فِي َبْيتِِك َحتاى َيبُْلَغ »َفَرَدد 

ا َكاَن ُعث مَ «الكَِتاُب َأَجَلهُ  : َفَلمَّ ًرا, َقاَلت  ُهر  َوَعش  َبَعَة َأش  ُت فِيِه َأر  َتَدد  : َفاع  اُن , َقاَلت 

َبَعُه َوَقَضى بِهِ  ُتُه, َفاتَّ َبر  , َفَسَأَلنِي َعن  َذلَِك, َفَأخ  َّ
َسَل إَِلي   .(2)«َأر 
 ": وقال 

ِّ
َحاِب النَّبِي ِل الِعل ِم مِن  َأص  َثِر َأه   ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا الَحِديِث ِعن َد َأك 

 :  َوَغي ِرِهم 

ِة َأن  َتن َتِقَل  َتدَّ ا لِل ُمع  يَاَن  َلم  َيَرو  ُل ُسف  ُتَها, َوُهَو َقو  َ ِعدَّ
ِجَها َحتَّى َتن َقِضي مِن  َبي ِت َزو 

َحاَق  َمَد, َوإِس  , َوَأح  ِّ
افِِعي , َوالشَّ ِريِّ  . "الثَّو 

                                                           

 (.821أخـجه مس م ) (1)

(, يالرتمذي 166(, يالنساٍي )2300(, يأبو دايد )421 - 420ي  310/ 1ـجه أح د )أخ (2)

(, ييححه اإلمام 208(, يالحاكم )1332, 1331(, يابن حبان )2031(, يابن ماجه )1204)

 (.2141( يهو مخـي يف اإلرياء )1662األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )
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ِّ
َحاِب النَّبِي ِل الِعل ِم مِن  َأص  ُض َأه  :  ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل َبع   َوَغي ِرِهم 

, َوإِ  َتدَّ َحي ُث َشاَءت  َأِة َأن  َتع  ُل َأَصحُّ لِل َمر  ُل اْلَوَّ ِجَها, َوالَقو  َتدَّ فِي بَي ِت َزو   ."ن  َلم  َتع 

 ـاه

إال إذا كان حالها كما يف مثل هذه اْليام قد قدمت للحج, ودفعت اْلموال كثيرة, 

 بموت زوجها. ثم قدر اهلل 

 .تحج, ال تستطيع أن تحج مرة ثانيةوربما إذا لم 

 لحج. فلها أن تأخذ لها محرًما وتخرج يف ا

 : ح اإلمام مسلم في صحيف
ِ
ُطلَِّقت  َيُقوُل:   من حديث َجابَِر ب َن َعب ِد اهلل

 
َّ
ُرَج, َفَأَتِت النَّبِي َلَها, َفَزَجَرَها َرُجٌل َأن  َتخ  َبَلى », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَخاَلتِي, َفَأَراَدت  َأن  َتُجدَّ َنخ 

قِي،  ي َنْخَلِك، َفإِناِك َعَسى َأْن َتَصدا  .(1)«َأْو َتْفَعِلي َمْعُروًفاَفُجدِّ

  :حكم حج املرأة بغري حمرم 

وهو الصحيح يف هذه اء ذهب جماهير العلمفقد  بغير محرم المرأة لو حجتو

يف  ملسو هيلع هللا ىلص المسألة أن حجها يصح, ولكن مع اإلثم, فهي عاصية مرتكبة لنهي النبي

 تحريم السفر بدون محرم.

 .ال ترجع كيوم ولدهتا أمها افإهنوقد ال يشملها الفضل الذي جاء على الحج, 

َرَة ففي الصحيحين  , َقاَل: : من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
َمْن َحجا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

هُ   .(2)«َهَذا الَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ

  :حكم من وجب عليه احلج وأراد أن يتزوج 

 (: 221-2/221إلسالم رحمه اهلل كما يف الفتاوى الكربى )قال شيخ ا 

                                                           

 (.1483أخـجه مس م ) (1)

 (.1310(, يمس م )1816البخاري )أخـجه  (2)
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َواِجِب,  َمُه َعَلى ال َحجِّ ال  كِِه َقدَّ َعنََت بِتَر   ال 
َ
ن َساُن إَلى النَِّكاِح َوَخِشي ِ َتاَج اإل  َوإِن  اح 

 . َم ال َحجَّ  َوإِن  َلم  َيَخف  َقدَّ

َمُد َعَلي ِه فِي ِرَواَيِة َص  َماُم َأح  ِ . َوَنصَّ اإل  ر  َتاَرُه َأُبو َبك   الِح  َوَغي ِرِه, َواخ 

َش  َمت  َعَلى النَِّكاِح إن  َلم  َيخ  ِجَهاِد ُقدِّ ِم َوال  ِعل  َض كَِفاَية  َكال  ِعَباَداُت َفر  َوإِن  َكاَنت  ال 

َعنََت.   ال 

َعبَّاِس ُقل ت:  نَا: إنَّ النَِّكاَح ُس  -  -َوَما َقاَلُه َأُبو ال   نٌَّة. َظاِهٌر إن  ُقل 

نَا:  ا إن  ُقل  ُمنَى فِي َوَأمَّ ِغيُر, َواب ُن ال  َلى الصَّ  َكَما َقاَلُه َأُبو َيع 
َض كَِفاَية  إنَُّه اَل َيَقُع إالَّ َفر 

, َفِفيِه َنَظٌر.  ِض كَِفاَية  لِيِقِهَما, َفَقد  َتَعاَرَض َمَع َفر   َتع 

نَا:  َ َوإِن  ُقل 
ِ
َمُه ْل َمٌة َعَلى ُفُروِض إنَّ النَِّكاَح َواِجٌب َقدَّ َياِن ُمَقدَّ َع  نَّ ُفُروَض اْل 

َلُم.   اهـال كَِفاَياِت, َوَاهلُل َأع 

  :حكم حج املرأة املتزوج بغري إذن زوجها 

أما يف حجة اإلسالم فال يشرتط إذن الزوج, وال يشرع له أن يمنعها من ذلك إذا 

تخرج من بيت زوجها  لها أنوأما يف حج التطوع والنفل فال يجوز , وجد لها محرم

 ., واهلل أعلم«اَل َتُصوُم اْمَرَأٌة إاِلا بِإِْذِن َزْوِجَها»: ملسو هيلع هللا ىلصإال بإذن منه, فقد قال رسول اهلل 
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 باب فضله وبيان من فرض عليه

َض َعَ ْيِه[ ـِ  ]َباُب َفْض ِِه َيَبَياِن َمْن ُف

َرَة  َعن  ) – 718  : َأنَّ رَ - -َأبِي ُهَري 
ِ
اْلُعْمَرُة إَِلى اْلُعْمَرةِ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُسوَل اهلل

اَرٌة لَِما َبيْنَُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء إاِلا اْلَجناةَ   .ُمتََّفٌق َعَلي ه .(1) «َكفا

 الشرح: 

 لبيان فضيلة الحج.ساق المصنف رحمه اهلل الحديث:  

 .«اْلُعْمَرةِ  اْلُعْمَرُة إَِلى» قوله:

  :حكم تكرار العمرة 

, كالحج على ما يأيت بيانه إن شاء جواز تكرار العمرة, وليس لها وقت محددفيه: 

 .اهلل

ومن ذهب من المالكية وغيره من أهل العلم إلى أن العمرة ال تكرر يف السنة 

 إنما كان يعتمر يف السنة مرة. ملسو هيلع هللا ىلص مرتين, فقولهم مبني على أن النبي

 يدل على الوجوب؟ ملسو هيلع هللا ىلص عل النبيوهل ف 

حتى ال يشق على أمته,  ترك ذلك ملسو هيلع هللا ىلص ولعل النبيالصحيح أنه ال يدل على ذلك, 

 بأمته رؤوًفا رحيًما. ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي

 .أو لعله كان مشغواًل بغيرها أو لعله بسبب مشقة الطريق ونحوه

 فضيلة العمرة, وأهنا من مكفرات الذنوب.وفيه: 

ُعود  :  سنن الرتمذي ثبت يفو  ب ِن َمس 
ِ
  َقاَل: من حديث َعب ِد اهلل

ِ
َقاَل َرُسوُل اهلل

ُنوَب َكَما َينِْفي الكِيُر َخبََث »: ملسو هيلع هللا ىلص ُهَما َينِْفَياِن الَفْقَر َوالذُّ َتابُِعوا َبْيَن الَحجِّ َوالُعْمَرِة، َفإِنا

                                                           

 .(1346)يمس م  (,1113)أخـجه البخاري  (1)
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ِة الَمْبرُ  ِة، َوَلْيَس لِْلَحجا َهِب، َوالِفضا  . (1)«وَرِة َثَواٌب إاِلا الَجناةُ الَحِديِد، َوالذا

, : وقال 
ٍّ
 ب ِن ُحب ِشي

ِ
َرَة, َوَعب ِد اهلل َوفِي الَباِب َعن  ُعَمَر, َوَعامِِر ب ِن َربِيَعَة, َوَأبِي ُهَري 

.  َوُأمِّ َسَلَمَة, َوَجابِر 

  :تعريف العمرة لغًة واصطالًحا 

 الزيارة.العمرة يف اللغة: 

زيارة بيت اهلل الحرام بأعمال مخصوصة, من شخص بالتعبد هي ويف االصطالح: 

 مخصوص.

  :بيان أركان العمرة 

 أربعة: وللعمرة 

 النية واإلحرام من الميقات.اْلول: 

 الطواف حول البيت سبعة أشواط.الثاين: 

 السعي بين الصفا والمروة.الثالث: 

 التحلل بالحلق, أو بالتقصير, والحلق أفضل.الرابع: 

 العمرة يف أيام التشري :  حكم 

 ذهب بعض أهل العلم إلى أهنا ال تصح يف أيام التشريق.

حديث يف  ملسو هيلع هللا ىلص م يثبت عن النبيالعام فلوالصحيح أن العمرة صحيحة يف جميع 

 .اإلباحة, واْلصل يف التشريق وغيرهالمنع منها يف 

ا على إال أن يكون اإلنسان متلبًسا بحج, أو نحو ذلك, فال يصلح أن يدخل نسكً 

 نسك.

                                                           

 (. 811(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )810أخـجه الرتمذي ) (1)
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بخالف الحج فإنه ميقاته زماين, فال يجوز للحاج أن يقدم على وقته, أو يؤخر 

 .عنه

اَرٌة لَِما َبْينَُهَما» قوله:  من الصغائر, وأما الكبائر فال بد لها من توبة. :أي «َكفا

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} :يقول اهلل 

 .[31:]النساء {ں ڱ ڱ ڱ

 {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک} :ويقول اهلل 
 . [31:]الشورى

 {ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :ويقول اهلل 
 . [32:]النجم

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج وغيره من اْلعمال ربما يكفر الكبائر, لقول 

 .«رجع من حجه كيوم ولدته أمه» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 اختلف أهل العلم يف معناه:: «َواْلَحجُّ اْلَمْبُرورُ » قوله:

 و الحج المقبول.هفقيل: 

 هو الحج الذي لم يخالطه إثم, وال معصية.وقيل: 

 هو الحج الذي يستقيم صاحبه بعده.وقيل: 

 لكن هذه عالمة لرب الحج, أن اإلنسان إذا جاء به, وفق للخير بعده.

 , َقاَل:  من حديث َجابِر  يف مستدركه:  كم أخرج الحا فقد
ِ
ُسئَِل َرُسوُل اهلل

؟ َقاَل: َما بِرُّ ال   ملسو هيلع هللا ىلص  . (1) «إِْطَعاُم الطاَعاِم، َوطِيُب اْلَكاَلمِ »َحجُّ

 والحديث فيه كالم.

                                                           

 (.1214(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )1118أخـجه الحاكم يف مستدركه ) (1)
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يِق : إلمام الرتمذي وثبت يف سنن ا دِّ ر  الصِّ  , من حديث َأبِي َبك 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 .(1) «الَعجُّ َوالثاجُّ »ُسئَِل: َأيُّ الَحجِّ َأف َضُل؟ َقاَل: 

 ."الثج فنحر البدن فأما العج فالتلبية وأما "

 ے ے ھ ھ}: الوفاء بالنذور, كما قال اهلل الثج  ومن

 .[26:]الحج {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ذبح الفدية, ونحر الهدي, وغير ذلك من أنواع القرب. منو

لم تحدد حسنته بعشر أمثالها, كما يف بقية  :أي «َلْيَس َلُه َجَزاٌء إاِلا الَْجناةَ » قوله:

 اْلعمال الصالحة.

أن جزاءه عظيم, وفضل اهلل واسع, ومن ذلك أن صاحبه يكون  أطلق اهلل  وإنما

 والحمد هلل رب العالمين, من أهل الجنة بإذن اهلل 

 

        

  

                                                           

(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل 2624(, يابن ماجه )821أخـجه الرتمذي ) (2)

 (. 241(, يذكـه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف أحاديث مَ   ظاهـها الصح  )1100)
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 جهاد النساء هو الحج والعمرة

! َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 711
ِ
: ُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل : َقاَل  ?َقاَلت 

، َواْلُعْمَرةُ » يِه: اْلَحجُّ
ُظ  .(1)«َنَعْم، َعَلْيِهنا ِجَهاٌد، اَل قَِتاَل فِ َمُد, َواب ُن َماَجه  َواللَّف  َرَواُه َأح 

نَاُدُه َصِحيٌح   .َلُه, َوإِس 

ِحيِح  ُلُه فِي الصَّ   (.(2) َوَأص 

 الشرح: 

 لبيان فضيلة الحج, ووجوب العمرة.هذا الحديث:  ساق المصنف  

  :حكم العمرة 

استدل بعض أهل العلم هبذا الحديث على وجوب العمرة, لكن لفظ اإلمام 

 البخاري ال يدل على ذلك.

َها َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َنَرى الِجَهاَد َأْفَضَل الَعَمِل، َأَفالَ »فقد أخرجه بلفظ:  َأنا

 .(3) «َمْبُرورٌ  الَ، لَكِنا َأْفَضَل الِجَهاِد َحج  »ُنَجاِهُد؟ َقاَل: 

 أن الحج جهاد. وفيه:

الجهد فينفق مااًل, ويشد رحاًل, ويغادر بلًدا, ويتعرض لوعثاء  فيه ْلن الحاج يبذل

 السفر, وغير ذلك.

ُعلم ذلك من سؤال أم نساء رضوان اهلل عليهن على الخير, حرص ال وفيه:

                                                           

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل بسند يحيح,  (,2601)يابن ماجه  (,21322)أخـجه أح د  (1)

 .(681يف اإلرياء )

ال. يلكن أفض  »أفال نجاهد؟ قال:  ,ب فظ: نـى الجهاد أفض  الَ   (,1120)اري أخـجه البخ (2)

 «.الجهاد حج مربير

 (.1120أخـجه البخاري ) (3)
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 عن الجهاد. ملسو هيلع هللا ىلص للنبي  المؤمنين عائشة

 د من نوع آخر.مع أن المرأة عليها جها

 . عليها أن تجاهد نفسها من أجل طاعة اهلل 

 . وعليها أن تجاهد نفسها يف ترك معصية اهلل 

 المؤلمة. وعليها أن تجاهد نفسها يف الصرب على أقدار اهلل 

 وعليها أن تجاهد الشيطان.

 وعليها أن تجاهد النفس اْلمارة بالسوء

لعلم وتبين ما هم عليه من الزيغ والضالل؛ وعليها أن تجاهد المنافقين بالبيان وبا

  .هإن كانت من أهل

  , كما كانت نساء الصحابةوربما شاركت المرأة يف الجهاد يف سبيل اهلل 
غير أجمعين, فقد كانت تشارك يف الجهاد فتسقي العطشى, وتداوي الجرحى, و

 .ذلك

 إن أحبت ذلك.لكن هذا الجهاد ليس بواجب عليها, وإنما يكون عليها مستحًبا 

ولم يكن لهن حض يف يرضخ لهن رضًخا, من غرثاء المتاع,  ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي

 السهام من الغنائم.

  هن جهاد, لكنه نوع خاص من الجهاد.بأن علي ملسو هيلع هللا ىلصأفتى النبي : «َنَعمْ » قوله:

 وهذا دليل على تقسيم الجهاد.: «َعَلْيِهنا ِجَهاٌد، اَل قِتَاَل فِيهِ » قوله:

 هاد: ذكر أقسام اجل 

 جهاد باللسان والبيان, وهذا هو جهاد العلم.اْلول: 

 جهاد بالمال.الثاين: 

 جهاد بالسنان, وهو السيف.الثالث: 
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 , من حديث َأَنس  : سنن أبي داود  ثبت يف فقد
َّ
َجاِهُدوا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 .(1) «اْلُمْشرِكِيَن بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَأْلِسنَتُِكمْ 

، َواْلُعْمَرةُ » قوله: فإنه يلحق الحاج والمعتمر من لما فيهن من الجهد, : «اْلَحجُّ

 الشعث, واإلرهاق, ما اهلل به عليم.

 بعد المسافات.أواًل: 

 .من الرجال حيث يلبسون التجرد عن الثياب الفارهةثانًيا: 

 م, والطيب.اْلردية واْلزر, والبعد عن السراويالت, وعن القالنس, وعن العمائ

 االنتقال من منسك إلى منسك, ومن عمل إلى عمل.: ثالثا

 وربما إذا كان متمتًعا وجب عليه الصيام, إن لم يكن من ذوي الهدي.

 .«العمرة» قوله:

  :حكم العمرة 

 واحتج هبذا اللفظ على وجوب العمرة.

 .بالشذوذ وأعلوا هذه اللفظةواختلف العلماء يف القول بوجوهبا, 

من حديث َأبِي  :صح ما ورد يف هذا الباب ما ثبت يف سنن اإلمام الرتمذيولكن أ

 
ِّ
 , َرِزين  الُعَقي لِي

َّ
َتطِيُع ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأَتى النَّبِي , إِنَّ َأبِي َشي ٌخ َكبِيٌر اَل َيس 

ِ
, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

َن, َقاَل:  َرَة, َواَل الظَّع  , َواَل الُعم   .(2) «َأبِيَك َواْعَتِمرْ ُحجا َعْن »الَحجَّ

 الحديث على أن العمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فدل

                                                           

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي 3061(, يالنساٍي )2104أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.2212دايد )

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح 2131(, يالنساٍي )630أخـجه الرتمذي ) (2)

 (.1221السنن, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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لَِها"وقد بوب اإلمام البخاري:  َرِة َوَفض   ."َباُب ُوُجوِب الُعم 

َرةٌ  ":  َوَقاَل اب ُن ُعَمرَ  ٌة, َوُعم   . "َلي َس َأَحٌد إاِلَّ َوَعَلي ِه َحجَّ

  ":  َوَقاَل اب ُن َعبَّاس  
ِ
 { ڭڭ ڭ ڭ ۓ}إِنََّها َلَقِرينَُتَها فِي كَِتاِب اهلل

 .(1) " [161:]البقـة

 

        

  

                                                           

 (.3/2أخـجه البخاري ) (1)
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 حكم العمرة

711 – ( 
ِ
. َفَقاَل: َيا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتى النابِيا »َقاَل:  - -َوَعن  َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل َأْعَرابِي 

َرَواُه  .(1) «اَل، َوَأْن َتْعَتِمَر َخْيٌر َلَك »َفَقاَل:  ?َأَواِجَبٌة ِهيَ  ،َرُسوَل اهَّللِ! َأْخبِْرنِي َعِن اْلُعْمَرةِ 

, مِِذيُّ َمُد, َوالتِّر  ُفهُ  َأح  اِجُح َوق    .َوالرَّ

ه  آَخَر َضِعيف   َرَجُه اب ُن َعِديٍّ مِن  َوج   (.(2)َوَأخ 

ُفوًعا:  -  - َجابِر  َعن  ) – 711  (.(3) «يَضَتانِ اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة َفرِ »َمر 

 الشرح: 

  الحديث لبيان حكم العمرة. المصنف  ساق 

  . ى خالف حديث جابرالعمل عند أهل العلم علو
ومدلس,  ,ضعيف , وهوفيه حجاج بن أرطأةحيث أن  مع ضعف إسناد الحديث,

 .كما تقدمالعمرة واجبة و

                                                           

عن  ,بسند ضَيف, من طـيق حجاي بن أرطأة (,631)يالرتمذي  (,14361)أخـجه أح د  (1)

 (,2124)دلس. يأخـجه الدارقطني مح د بن ال نكدر عن جابـ به مـفوًعا, يحجاي ضَيف يم

ْيِج  ,َرَياُه َيْحَيى بُْن َأيُّوَب ": يقال عقبه ـَ اي   ,َعِن ابِْن ُج ـ  َمْوُقوًفا  ,َعِن ابِْن اْلُ نَْكِدرِ  ,َيَحجَّ َعْن َجابِ

ـ    .(3120يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  ). "مِْن َقْوِل َجابِ

يهذا يَـف بحجاي بِْن ": يقال عقبهبسند ضَيف جًدا,  (,261/ 8)م  أخـجه ابن عدي يف الكا (2)

. يالحديث "َأْرَطاَة َعْن ُمَح د ْبِن اْلُ نَْكِدر. يأبو عص   قد رياه َأيًضا عن اْلُ نَْكِدر؛ يلَ ه سـقه منه

يِق أَ "(: 2/464قال الحافظ يف الت خيص )يف سنده مرتيك,  ـِ بِي ِعْصَ َ  َعْن َيَرَياُه اْبُن َعِديٍّ مِْن َط

ُبوهُ "َيَأُبو ِعْصَ َ :  ,اْبِن اْلُ نَْكِدِر َأْيًضا  .""َكذَّ

ََ  ,يهذه األحاديث" (, يقال عقبه:1418)أخـجه ابن عدي يف الكام   (3) عن عطاء؛  ,عِن ابن َلِهي

(, يشيخنا الحجوري يف 3120يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف الضَيف  ). " يـ محفوظ 

 (. 111ق الصغـى )تحقي
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 .ديةمن أهل البا :أي «َأْعَرابِي   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتى النابِيا » قوله:

عن حكمها, ولم يسأل عن  :أي «َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ! َأْخبِْرنِي َعِن اْلُعْمَرةِ » قوله:

 كيفيتها؛ فإن كيفيتها قد تكون معلومة لديه.

 هل تجب كوجوب الحج, ويأثم من تركها؟ :أي «?َأَواِجَبٌة ِهيَ » قوله:

لى عهبذا اللفظ استدل بعض أهل العلم : «اَل، َوَأْن َتْعتَِمَر َخْيٌر َلَك »َفَقاَل: » قوله:

 أن العمرة مستحبة, وليست بواجبة.

 المجيء بالمستحب فضيلة, وال يأثم من لم يأِت به. إال

لكن الحديث كما ترى ضعيف, والصحيح هو الوجوب لما تقدم من حديث أبي 

 .رزين العقيلي 

عيف يف سنده ابن لهيعة, كما هذا حديث ض: «اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة َفرِيَضَتانِ » قوله:

 .ذكرنا يف التخريج

 غير هذا الدليل.ويدل على فريضة الحج والعمرة 

 .[61:]آل ع ـان { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :يقول اهلل 

 ., واهلل أعلموقد تقدم --ولحديث أبي رزين 
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 أبيان السبيل في الحج

بِيُل  َقاَل: قِيَل: -  - َأنَس   َوَعن  ) – 712 , َما السَّ
ِ
اُد »َقاَل:  ?َيا َرُسوَل اهلل الزا

اِحَلةُ  َحاكِمُ  .(1)«َوالرا َحُه ال  ُّ َوَصحَّ
اَرُقط نِي َساُلهُ , َرَواُه الدَّ اِجُح إِر   (.َوالرَّ

713 – (: مِِذيُّ َرَجُه التِّر  نَادِِه َأي ًضا,  - (2)-اب ِن ُعَمرَ مِن  َحِديِث  َوَأخ  َوفِي إِس 

ٌف   (.َضع 

 الشرح: 

  .الحديث لبيان السبيل يف الحج  ساق المصنف 

منهم جابر ابن عبد اهلل, وعائشة, :  عن جماعة من الصحابة الحديث قد جاءو

 . وابن عمر, وأنس, وعبد اهلل بن عمرو بن العاص
يف  اإلمام الدارقطني ذكرها يف التلخيص, و وقد خرجها الحافظ ابن حجر 

 .سننه

 نها شيء, فإن ضعفها شديد, والعمل عليها عند أهل العلم. وال يستقيم م

بِيُل » قوله: يَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َما السا
يف الحج:  طلب تفسير قول اهلل  :أي «?قِ

 .[61:]آل ع ـان { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}

ادُ »َقاَل: " قوله: ه المراد منه ما يتبلغ به يف سفره إلى الحج ورجوعوالزاد:  "«الزا

 منه, وما يكفي أهله, وأوالده, ومن يجب عليه النفقة عليهم, إلى رجوعه من الحج.

                                                           

. يالصحيح فيه اإلرسال, يله طـق يشواهد (1113)يالحاكم  (,2421)أخـجه الدارقطني  (1)

  (.688يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )كثيـة خـجها الدارقطني يف سننه يال تصح. 

ه اإلمام األلباين يضَفييف إسناده إبـاهيم بن يزيد الخوزي مرتيك.  (813)أخـجه الرتمذي  (2)

 . (688رح ه اهلل يف اإلرياء تحا حديث )
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 ما يجهز نفسه وينسى من يرعاهم.

ما يلزم من إيجار المسكن, وقيمة الدواء, وغير ذلك مما وقد يدخل يف ذلك: 

 تدعو الضرورة إليه.

اِحَلةُ » قوله:  وهي ما تركب.: «َوالرا

 : َنس  من حديث أَ ففي الصحيحين: 
َّ
َرَأى َرُجاًل َيُسوُق َبَدَنًة, َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ابَِعِة: «اْرَكْبَها»َلُه:  , إِنََّها َبَدَنٌة, َقاَل فِي الثَّالَِثِة َأو  فِي الرَّ
ِ
اْرَكبَْها », َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 .(1) «َوْيَلَك، َأْو َوْيَحَك 

ٌة, َفَقاَل:  «اْرَكْبَها»ويف رواية يف مسلم:   .«َوإِنْ »َقاَل: إِنََّها َبَدَنٌة َأو  َهِديَّ

ْلن الركوب أريح للنفس, وسبب للنشاط على الطاعة, ومع ذلك لو حج حاج مع 

 زاده, وعدم راحلته, وأتى بشروط الحج, وأركانه, صح حجه. رقصو

 : أمن الطريق.االستطاعة وزاد بعضهم يف شروط

 .تعينةن أمن الطريق من اْلمور المْل

 .[161:]البقـة { ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: قال اهلل 

 . [26:]النساء {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ} :ويقول اهلل 

َكاَن َأْهُل الَيَمِن », َقاَل:  من حديث اب ِن َعبَّاس  : ويف صحيح اإلمام البخاري 

ُلونَ  ُدوَن، َوَيُقولُوَن: َنْحُن الُمَتَوكِّ وَن َوالَ َيَتَزوا َة َسَأُلوا النااَس، َفَأْنَزَل َيُحجُّ ، َفإَِذا َقِدُموا َمكا

، َرَواُه اْبُن ُعَيْينََة، َعْن [161:]البقـة { ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ}اهَّللُ َتَعاَلى: 

 .(2) "َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة ُمْرَساًل 

 .ويزاد شرط يف حق المرأة: وجود المحرم 

                                                           

 (.1323(, يمس م )2114أخـجه البخاري ) (1)

 (.1123أخـجه البخاري ) (2)
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 .لما تقدم واهلل أعلملى ذلك وإن حجت المرأة بغير محرم صح حجها, وأثمت ع

 ،  حديث اب ِن َعبَّاس  ويف 
ُّ
الَ ُتَسافِرِ الَمْرَأُة إاِلا َمَع ِذي َمْحَرٍم، : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل النَّبِي

رُ «َوالَ َيْدُخُل َعَليَْها َرُجٌل إاِلا َوَمَعَها َمْحَرمٌ   إِنِّي ُأِريُد َأن  َأخ 
ِ
َج , َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلل

, َفَقاَل:  َرَأتِي ُتِريُد الَحجَّ  .متفق عليه (1) «اْخُرْج َمَعَها»فِي َجي ِش َكَذا َوَكَذا, َوام 

 .«َوَأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َأْيًضا، َوفِي إِْسنَاِدِه َضْعٌف » قوله:

 بيان ذلك.وقد سبق ففي سنده إبراهيم الخوزي مرتوك, الحديث شديد الضعف, 

 

        

  

                                                           

 (.1341(, يمس م )1812أخـجه البخاري ) (1)
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 صحة حج الصبي

 ": - -َوَعِن اب ِن َعبَّاس  ) – 712
َّ
َحاءِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي و  ًبا بِالرَّ َ َرك 

 َفَقاَل: (1)َلِقي

لُِمونَ  «?اْلَقْومُ  َمنِ » ُمس  َفَرَفَعت  إَِلي ِه  «ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهَّللِ » َقاَل: ?َمن  َأن َت : َفَقاُلوا .َقاُلوا: ال 

: َألَِهَذا َحجٌّ  .َرَأٌة َصبِيًّاام   لِمٌ  .(2)«َنَعْم، َوَلِك َأْجرٌ »َقاَل:  ?َفَقاَلت   (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

حج الصبي, إال أن هذه الحجة ال تجزئه صحة لبيان  الحديث ساق المنصف  

 ., كما تقدمعن حجة اإلسالم

 .يه حجة اإلسالم؛ ْلنه صار مكلًفافإذا بلغ وجبت عل

 بعض أهل العلم ذهبوا إلى صحة حجته وأهنا تجزئه عن حجة اإلسالم. مع أن

 .«َنَعْم، َوَلِك َأْجرٌ »َقاَل:  ?َفَقاَلْت: َألَِهَذا َحج  »واستدلوا بحديث الباب وفيه: 

 .ْلن الصبي والعبد ليسا بمكلفين بالحج, والصحيح خالفه

ْلنه بالغ عاقل  ؛وبعضهم فرق بين الصبي والعبد, فقال تجزئ الحجة عن العبد

 .بخالف الصبيمسلم, فهو مكلف, 

ْوَحاءِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا » قوله: , هو اسم مكان بين مكة والمدينة: «َلِقَي َرْكًبا بِالرا

َتَمُل َأنَّ َهَذا َقاِضي ِعَياٌض ُيح  َمِدينَِة َقاَل ال  َحاَء َمَكاٌن َعَلى ِستَّة  َوَثاَلثِيَن مِياًل مَِن ال  و   الرَّ

ِرُفوُه  َقاَء َكاَن َلي اًل َفَلم  َيع   .ملسو هيلع هللا ىلصاللِّ

ال يعلم الغيب, وأنه ال يعلم إال ما  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيفيه:  «?َمِن اْلَقْومُ »َفَقاَل: » قوله:

 .علمه اهلل 

                                                           

 مكان ع ى ست  يثالثين مياًل من ال دين .«: الـيحاء( »(1

 . (1331)أخـجه مس م  (2)
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سأل عن أسمائهم, أو عن قبائلهم,  ملسو هيلع هللا ىلص و لعل النبيأ :«َقاُلوا: اْلُمْسِلُمونَ » قوله:

 مون, فقد انتسبوا إلى اإلسالم.بالدهم, فأخربوه بأهنم المسل وعن

التعريف بالنفس,  .وفيه:"«ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  ?َفَقاُلوا: َمن  َأن َت " قوله:

 خالًفا لما يقوله بعضهم: ال تعرف بنفسك إال بعد ثالثة أيام, أو نحو ذلك.

ي تورية.  إال إذا خشيت على نفسك ضرًرا, فلك أن ُتورِّ

 .«?ْيِه اْمَرَأٌة َصبِيًّا. َفَقاَلْت: َألَِهَذا َحج  َفَرَفَعْت إِلَ » قوله:

بمجرد ما علمت المرأة أنه رسول اهلل على العلم, فحرص السلف الصالح  وفيه:

 بادرت بالسؤال, عن حكم حج صبيها. ملسو هيلع هللا ىلص

  :حكم إحرام األم عن ولدها 

 اختلف أهل العلم يف جواز إحرام اْلم عن ولدها: و

 حق اْلم, وجوزوا ذلك يف حق اْلب منع ذلك يف فذهب بعض أهل العلم إلى

والصحيح أنه ال يوجد دليل على المنع, وال يوجد دليل على التفريق يف هذا الباب 

 بين اْلب واْلم.

ومن هنا تعاونت معه على الرب والتقوى, من حيث أ: «َوَلِك َأْجرٌ َنَعْم »َقاَل:  قوله:

 ر له كأجر فاعله.حيث أهنا قامت ببعض عمله, والدال على الخي

مِنِيَن, عائش ويف ُمؤ  :   مسلم: من حديث ُأمِّ ال  َوَلكِناَها َعَلى َقْدِر َنَصبِِك َأْو »َقاَلت 

 .(1) «َنَفَقتِِك  -َقاَل  -

 . (2)«إِنا َلِك ِمَن اأْلَْجرِ َعَلى َقْدِر َنَصبِِك َوَنَفَقتِِك »: ويف مستدرك الحاكم 

                                                           

 (.1211أخـجه مس م ) (1)

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح الرت يب 1133أخـجه الحاكم يف مستدركه ) (2)

 (. 1111يالرتهيب )
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 بيان النيابة في الحج 

 "َقاَل: - -)َوَعن ُه  – 712
ِ
ُل ب ُن َعبَّاس  َرِديَف َرُسوِل اهلل َفض   .ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن ال 

َرَأٌة َمن  َخث َعمَ  ُل َين ُظُر إَِلي َها َوَتن ُظُر إَِلي هِ  ,َفَجاَءِت ام  َفض    ,َفَجَعَل ال 
ُّ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَجَعَل النَّبِي

َخرِ  قِّ اْل  ِل إَِلى الشِّ َفض  َه ال  ِرُف َوج   َعَلى ِعَباِدِه فَ  .َيص 
ِ
, إِنَّ َفِريَضَة اهلل

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل َقاَلت 

اِحَلِة, َأَفَأُحجُّ َعن ُه  َرَكت  َأبِي َشي ًخا َكبِيًرا, اَل َيث ُبُت َعَلى الرَّ َنَعْم، » َقاَل: ?"فِي ال َحجِّ َأد 

ِة اْلَوَداعِ  ظُ  .(1)«َوَذلَِك فِي َحجا ُبَخاِريِّ  ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َوالَلف   (.لِل 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حكم النيابة يف الحج 

 . عن ابن عباس :أي «َوَعنْهُ » قوله:
 . «ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبااٍس َرِديَف َرُسوِل اهَّللِ » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص عم النبيابن ,  هو أخو عبد اهلل بن عباس:  الفضل بن عباس

 خلفه على ناقته يف حجته. ملسو هيلع هللا ىلص بيوقد ردفه الن

 هو أن يركب اثنان على دابة واحدة, أحدهما متقدم على اْلخر.واالرتداف: 

جواز الركوب على الدابة من اثنين إذا استطاعت حملهم, وأن هذا ال  وفيه:

 يخالف الرفق بالبهائم, ما دام أهنا تستطيع أن تحملهم.

تقبون عليها تارة بتارة, فيركب عليها وأما إذا عجزت الدابة عن حمل االثنين فيع

 ., وهكذاأحدهم واْلخر يمشي

ُعود  : أحمد بن حنبل  ثبت ذلك يف مسند اإلمام فقد  ب ِن َمس 
ِ
من حديث َعب ِد اهلل

 :َقاَل , , ُّ ب ُن َأبِي َطالِب 
, َكاَن َأُبو ُلَباَبَة, َوَعلِي ر  ُكلُّ َثاَلَثة  َعَلى َبِعير  َم َبد   ُكنَّا َيو 

 
َزمِيَلي

                                                           

 .(1334)يمس م  (,1113)أخـجه البخاري  (1)
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ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ِ
َبُة َرُسوِل اهلل ِشي َعن َك, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َوَكاَنت  ُعق  ُن َنم  , َقاَل: َفَقااَل َنح 

 .(1)«َما َأْنُتَما بَِأْقَوى ِمنِّي، َواَل َأَنا بَِأْغنَى َعِن اأْلَْجرِ ِمنُْكَما»

 لم نقف على اسمها.: قال الشراح: «َفَجاَءِت اْمَرَأٌة َمْن َخْثَعمَ » قوله:

الشباب, إال أن  كثير من كحال: «َفَجَعَل اْلَفْضُل َينْظُُر إَِليَْها َوَتنُْظُر إَِلْيهِ » قوله:

: وحفظ فرجه, وقد قال اهلل اإلنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه يف غض طرفه, 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 {ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ
  .[31-30]النور:
 لحديث أهنا كانت كاشفة عن وجهها, كما رجح ذلك اإلمام وليس يف ا

 .الشنقيطي, واإلمام العثيمين, وغير واحد من أهل العلم

 .يستدل هبذا الحديث "نه ليس بواجبأب"يقول: مع أن الذي 

وإنما لعله نظر إلى شخصها, ومعلوم أن المرأة قد يكون فيها شيء من المفاتن مع 

 تغطية وجهها.

أراد أن ال يتمادوا يف هذا اْلمر, فقد تراه المرأة من تحت  ملسو هيلع هللا ىلص أو أن النبي

 الحجاب.

                                                           

 (. 831(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )3601أخـجه أح د ) (1)
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 .الحديث من المشكالتكان ثم إنه 

 ا من المحكمات ما يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها.فعندن

 . [31:]النور { ڻڻ ڻ ڻ ں} :يقول اهلل 

 هو أعلى الصدر, وهو مكان دخول الرأس يف الثياب.والجيب: 

 فالخمار إذا ضرب على الجيب ضرب على الوجه.

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :ويقول اهلل 

 .[16:]األحزاب {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 فلو كانت كاشفة للوجه لعرفت.

قد أمر النساء أن تغطي قدميها, ترخيه  ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن الجمال يف وجه المرأة, والنبي

 شربًا.

 َقاَل:   من حديث اب ِن ُعَمرَ : إلمام الرتمذي كما ثبت يف سنن ا
ِ
َقاَل َرُسوُل اهلل

َن «ْيِه َيْوَم الِقَياَمةِ َمْن َجرا َثْوَبُه ُخَياَلَء َلْم َينُْظرِ اهَّللُ إِلَ »: ملسو هيلع هللا ىلص نَع  , َفَقاَلت  ُأمُّ َسَلَمَة: َفَكي َف َيص 

؟ َقاَل:  , َقاَل: «ُيْرِخيَن ِشْبًرا»النَِّساُء بُِذُيولِِهنَّ َداُمُهنَّ : إًِذا َتن َكِشُف َأق  َفُيْرِخينَُه », َفَقاَلت 

 . (1)«ِذَراًعا، اَل َيِزْدَن َعَلْيهِ 

ا أن تغطي قدميها, فمن باب أولى أن تغطي وجهها؛ قد أمره ملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان النبي

 واهلل أعلم.بالوجه أشد من االفتتان بالقدم,  ْلن االفتتان

شرع لنا النظر إلى المخطوبة, فلو كانت النساء تكشف عن  أن اهلل ومن ذلك 

 وجوههن, ما احتاج الخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته.

قِّ اآْلَخرِ يَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَجَعَل النابِيُّ » قوله: النهي  . وفيه:«ْصرُِف َوْجَه اْلَفْضِل إَِلى الشِّ

                                                           

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح 1331لنساٍي )(, يا1131أخـجه الرتمذي ) (1)

 السنن.
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 سد ذرائع الفتن. وفيه:  عن المنكر, وعدم الرضا واإلقرار له.

 َعَلى ِعَباِدِه فِي اْلَحجِّ » قوله:
ل على أن دلي: «َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ، إِنا َفرِيَضَة اهَّللِ

 .الحج فريضة على كل مكلف مستطيع

ال قدرة له على قد كرب سنه, ورق عظمه, و :أي «َأْدَرَكْت َأبِي َشْيًخا َكبِيًرا» قوله:

 الحج.

  :حكم املريض الذي ينيب من حيج عنه يف مرضه 

 اختلف أهل العلم يف المريض هل ينيب من يحج عنه يف مرضه؟

 .ال ُيحج عنه إال إذا ُعلم أنه مرضه ال يربؤ, كهذا الشيخ الكبير قالوا:

غيره من  الحج تشرع عن الشيخ الكبير, ووذهب بعض أهل العلم إلى أن النيابة يف

 أما يف حج الفرض فال تجوز إال عن العاجز فقط., أهل المرض يف حج التطوع

أن النيابة يف الحج ال تجوز عن الحي القادر, سواء كان شاًبا, أو  :والصحيح

نًيا, غير مستطيع للحج, فتجوز النيابة شيًخا, فإذا ُعلم أنه عاجز عن الحج عجًزا بد

 عنه.

اِحَلةِ » قوله: ال يستطيع الركوب على الراحلة, وما يف باهبا  :أي «اَل َيْثُبُت َعَلى الرا

 من السيارات, أو الطائرات, أو غير ذلك.

بعض النساء العجائز, وكذلك بعض الشيوخ كبار السن, ال يستطيع أحدهم أن 

  يستطيع أن يركب على السيارات. يركب على الطائرة, أو ال

 يشملهم الحكم.ف

 هل يجزئ عنه أن أحج نيابة عنه. :أي «?َأَفَأُحجُّ َعنْهُ » قوله:

 .وفيه: جواز نيابة النساء عن الرجال والرجال عن النساء يف الحج والعمرة

 رب العالمين هلل والحمد



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 مشروعية الحج عن الميت أو العاجز

 أَ ": - -)َوَعن هُ  – 710
ِّ
َرَأًة مِن  ُجَهي نََة َجاَءت  إَِلى النَّبِي :  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ ام  إِنَّ "َفَقاَلت 

, َأَفَأُحجُّ َعن َها , َفَلم  َتُحجَّ َحتَّى َماَتت  ي َنَذَرت  َأن  َتُحجَّ ي َعنَْها، » َقاَل: ?"ُأمِّ َنَعْم، ُحجِّ

ِك َدْيٌن، َأُكنِْت َقاِضَيتَ   َرَواهُ  .(1)«اْقُضوا اهَّللَ، َفاهَّللُ َأَحقُّ بِاْلَوَفاءِ  ?هُ َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ

ُبَخاِريُّ   (.ال 

 الشرح: 

عجز بدين يف  عن الميت, أو العاجز جواز النيابةالحديث لبيان  ساق المصنف  

 .الحج

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/232يف المغني :) ن َساُن ِ َتَحبُّ َأن  َيُحجُّ اإل  ُيس 

 َعن  
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
, َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَبَوي ِه, إَذا َكاَنا َميَِّتي ِن َأو  َعاِجَزي ِن؛ ْل ُحجا َعْن »َأَمَر َأَبا َرِزين 

  .«َأبِيك، َواْعَتِمرْ 
ِ
َرَأٌة َرُسوَل اهلل ؟ َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَسَأَلت  ام  َعن  َأبِيَها, َماَت َوَلم  َيُحجَّ

ي َعْن َأبِيك»  . «ُحجِّ

ًعا, َأو  َواِجًبا َعَلي ِهَما.  , إن  َكاَن َتَطوُّ ُمِّ بَِداَيُة بِال َحجِّ َعن  اْل  َتَحبُّ ال   َوُيس 

َرَة  , َقاَل َأُبو ُهَري  بِرِّ َمٌة فِي ال  ُمَّ ُمَقدَّ َنَّ اْل 
ِ
ِع؛ ْل َمُد فِي التََّطوُّ : َجاَء -  –َنصَّ َعَلي ِه َأح 

 
ِ
ك. »َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُجٌل إَلى َرُسوِل اهلل َمْن َأَحقُّ النااِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل: ُأمُّ

ك. َقاَل: ُثما َمْن؟ َقاَل: َأُبوك ك. َقاَل: ُثما َمْن؟ َقاَل: ُأمُّ َرَواُه  .«َقاَل: ُثما َمْن؟ َقاَل: ُأمُّ

 . ُبَخاِريُّ لٌِم, َوال   ُمس 

َِب دُ  َلى مِن  َوإِن  َكاَن ال َحجُّ َواِجًبا َعَلى اْل  َنَُّه َواِجٌب, َفَكاَن َأو 
ِ
وَنَها, َبَدَأ بِِه؛ ْل

ِع.   اهـالتََّطوُّ

                                                           

 .(1812)أخـجه البخاري  (1)
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 لم عما يشكل يف أمر الدين.ا, وسؤال العملسو هيلع هللا ىلص سؤال النبيوفيه: 

 وجوب الوفاء بالنذر. وفيه:

   :بيان حاالت وجوب احلج 

 ين: فإن الحج يجب يف حال

 حجة اإلسالم؛ لمن لم يكن قد حج من قبل.: اْلول

 النذر؛ لمن نذر أن يحج.الثاين: 

 .فعل طاعة وجب عليه الوفاء به قد هنى عن النذر, ولكن من نذر ملسو هيلع هللا ىلص مع أن النبي

  من حديث اب ِن ُعَمرَ  :الصحيحينلما يف 
ِّ
ِر,  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َأنَُّه َنَهى َعِن النَّذ 

ُه اَل َيْأتِي بَِخْيرٍ، َوإِناَما ُيْسَتْخَرُج »َوَقاَل:   .(1)«بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ إِنا

 ,  من حديث َعائَِشةَ  لما يف البخاري:و
ِّ
َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهَّللَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(2)«َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفالَ َيْعِصهِ 

 . عن ابن عباس :أي «َوَعنْهُ » قوله:
ي َنَذَرْت َأنْ » قوله: ، َفَلْم َتُحجا َحتاى َماَتْت، َأَفَأُحجُّ َعنَْها إِنا ُأمِّ  .«?َتُحجا

 يعني نيابًة عنها.

ي َعنَْها»َقاَل:  قوله: حجي نيابة عنها, ويجو أن تحجج غيرها من  :أي «َنَعْم، ُحجِّ

 اْلقارب, أو اْلباعد.

ِك َدْينٌ » قوله:  .«َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ

 ملبين على أسس وأدلة صحيحة: حكم القياس الصحيح ا 

                                                           

 (.1136أخـجه مس م ) (1)

 (.1161أخـجه البخاري ) (2)
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 القياس. جواز على اءاستدل هبذا الحديث جمهور العلم

 دين اإلنسان.ب وجوب الوفاء على يف الوفاء به دين اهلل  سقا ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي

ْلن الدين يقضيه أولياء الميت, ويجوز أن يقضيه غيرهم : «?َأُكنِْت َقاِضَيَتهُ » قوله:

 .ممن ليس من أقارب الميت

َوِع  يف البخاري: لما ُكناا ُجُلوًسا ِعنَْد النابِيِّ » , َقاَل:من حديث َسَلَمَة ب ِن اْلَك 

َفَهْل », َقاُلوا: اَل, َقاَل: «َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟»، إِْذ ُأتَِي بَِجنَاَزٍة، َفَقاُلوا: َصلِّ َعَلْيَها، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص

, َصلِّ , َقاُلوا: اَل, َفَصلَّى َعَلي  «َتَرَك َشْيًئا؟
ِ
َرى, َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل  بَِجنَاَزة  ُأخ 

َ
ِه, ُثمَّ ُأتِي

, َقاَل:  «َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟»َعَلي َها, َقاَل:  يَل: َنَعم 
, َقاُلوا: َثالََثَة َدَنانِيَر, «َفَهْل َتَرَك َشْيًئا؟»قِ

 بِالثَّالَِثِة, َفَقاُلوا
َ
, َقاُلوا: اَل, «َهْل َتَرَك َشْيًئا؟»: َصلِّ َعَلي َها, َقاَل: َفَصلَّى َعَلي َها, ُثمَّ ُأتِي

, َقاَل َأُبو َقتَاَدَة «َصلُّوا َعَلى َصاِحبُِكمْ », َقاُلوا: َثالََثُة َدَنانِيَر, َقاَل: «َفَهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟»َقاَل: 

نُُه, َفَصلَّى َعَلي   َّ َدي 
 َوَعَلي

ِ
 .(1)«هِ َصلِّ َعَلي ِه َيا َرُسوَل اهلل

 .احتال الدين, واهلل أعلم --أن أبا قتادة والشاهد:

هلل  أدوا ما وجب على أنفسكم, وما وجب على أوليائكم :أي «اْقُضوا اهَّللَ » قوله:

. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص , ولسنة نبيهه, وامتثااًل لكتابتعظيًما ْلمر اهلل : «َفاهَّللُ َأَحقُّ بِاْلَوَفاءِ » قوله:

 يت, أو العاجز: حكم حج األولياء عن امل 

 .والوفاء هبذا النذر يكون على االستحباب

 .[114]األنَام:  { ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی } :لقول اهلل 

َنَعْم »يف الحديث:  ملسو هيلع هللا ىلص بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك, لقول النبي أنمع 

                                                           

 (.2286أخـجه البخاري ) (1)
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ي َعنَْها  .«ُحجِّ

 .لوا فاْلمر يدل على الوجوب, قا«َفاهَّللُ َأَحقُّ بِالَوَفاءِ  اْقُضوا اهَّللَ،»: ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي

  َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َمن  َماَت َوَعَلي ِه َحجٌّ (: 321/ 2نيل اْلوطار )قال الشوكاين يف

َز َمن  َيُحجَّ َعن ُه مِن  َرأ ِس َمالِِه َكَما َأنَّ َعَلي ِه َقَضاَء ُدُيونِِه.   َوَجَب َعَلى َولِيِِّه َأن  ُيَجهِّ

َمُعوا َعلَ  َقَضاِء, َوَقد  َأج  َماِل, َذلَِك َما ُشبَِّه بِِه فِي ال  ِّ مِن  َرأ ِس ال 
َدمِي ى َأنَّ َدي َن اْل 

 َأو  َغي ِر َذلَِك 
 َأو  َزَكاة 

اَرة  ر  َأو  َكفَّ تِِه مِن  نَذ    .َوَيل َحُق بِال َحجِّ َحقٌّ َثَبَت فِي ِذمَّ

, َوُهَو َدلِيٌل  :فِيهِ  :«َفَاهَّللُ َأَحقُّ بِاْلَوَفاءِ » قوله:
ِّ
َدمِي ٌم َعَلى َحقِّ اْل   ُمَقدَّ

ِ
َعَلى َأنَّ َحقَّ اهلل

ِس, َوقِيَل َسَواءٌ  َعك  , َوقِيَل بِال 
ِّ
افِِعي َواِل الشَّ  ـاه .َأَحُد َأق 

  :حكم لو حج عن امليت أو العاجز غري الولي 

 من حج أو عمرة غير الولي جاز ذلك.مر وإذا قام باْل

 نع من ذلك.مع أن بعض أهل العلم يم

  َميِِّت َوَقد  (: 20/ 8شرح مسلم )قال النووي يف ي ِن َعِن ال  َوفِيَها َقَضاُء الدَّ

ِضَيُه َعن ُه َواِرٌث َأو  َغي ُرُه َفيَب َرُأ بِِه باَِل ِخاَلف   َق َبي َن َأن  َيق  ُة َعَلي ِه َواَل َفر  ُمَّ َمَعِت اْل    .َأج 

َم َدلِيٌل لَِمن  َيُقوُل إِ  :َوفِيهِ  ٍّ َوَضاَق َماُلُه ُقدِّ
َدمِي

ِ
ِه َتَعاَلى َوَدي ٌن ْل َذا َماَت َوَعَلي ِه َدي ٌن لِلَّ

 َتَعاَلى
ِ
لِِه  ؛َدي ُن اهلل   .«َفَدْيُن اهَّللِ َأَحقُّ بِاْلَقَضاءِ » :ملسو هيلع هللا ىلصلَِقو 

 
ِّ
افِِعي َوال  لِلشَّ َأَلِة َثاَلَثُة َأق  َمس    :َوفِي َهِذِه ال 

َها ِديمُ  :َأَصحُّ َناهُ  َتق   َتَعاَلى لَِما َذَكر 
ِ
  .َدي ِن اهلل

  :َوالثَّانِي
ِّ
َدمِي ِديُم َدي ِن اْل  ُمَضاَيَقةِ  ؛َتق  حِّ َوال   َعَلى الشُّ

ٌّ
َنَُّه َمب نِي

ِ
  .ْل

َسُم َبي نَُهَما :َوالثَّالُِث   ـاه .ُهَما َسَواٌء َفُيق 

 .م, واهلل أعلما ينبغي على المكلف من اإلتيان بحق اهلل  وفيه:
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 بيان حكم حج الصبي والعبد

  -  -)َوَعن ُه  – 717
ِ
، ُثما َبَلَغ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأيَُّما َصبِيٍّ َحجا

، ُثما ُأْعتَِق، َفَعَلْيِه  ًة ُأْخَرى، َوَأيَُّما َعْبٍد َحجا [اْلِحنَْث، َفَعَلْيِه َأْن َيُحجا َحجا ًة َح  (7)]َأْن َيُحجا جا

ِعِه,  .(2)«ُأْخَرى ُتلَِف فِي َرف   َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت, إاِلَّ َأنَُّه اخ 
ُّ
َبي َهِقي َرَواُه اب ُن َأبِي َشي َبَة, َوال 

ُفوُظ َأنَّهُ  َمح  ُقوٌف  َوال   (.َمو 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن حجة الصبي والعبد ال تجزئ عن حجة  ساق المصنف  

 .اإلسالم

هبذا الحديث على أن حج الصبي, وحج العبد, من حيث القبول  استدل العلماءو

اء عن حجة اإلسالم ال يجزئ عنهما, وعلى هذا الصحة يصح, ومن حيث اإلجزو

 .جماهير العلماء كما تقدم

 سواء كان من الذكور, أم من اإلناث.: «َأيَُّما َصبِيٍّ َحجا » قوله:

 يف.سن التكل :أي «ُثما َبَلَغ اْلِحنَْث » قوله:

[َفَعَلْيِه » قوله: ًة ُأْخَرى ]َأْن َيُحجا عليه حجة اإلسالم, والحجة التي تجب ف :أي «َحجا

 .ًاقبل بلوغه, تعترب يف حقه تطوع كانت

                                                           

 زيادة عن ال خطوط. ((1

ييححه الوقف, . ياخت ف يف رفَه ييقفه, يالـاجح فيه (2131)أخـجه الطرباين يف األيسط  (2)

(, يرجح الوقف شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى 681اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )

رياه ابن خزي   ياإلس اعي ي يف ": (202ـ  201ص ) "الت خيص"(. قال الحافظ يف 116)

قال ابن يالخطيب يف التاريخ ...  ,يابن حزم ييححه ,يالبيهقي ,يالحاكم ,"مسند األع ش"

 اهـ: الصحيح موقوف. خزي  
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 ْلن العبد ملك لسيده, ويشرتط يف وجوب الحج الحرية.: «َوَأيَُّما َعْبٍد َحجا » قوله:

سيده, ودفع ما  ةكاتبعتاقه أو مإاء بت له الحرية سوحصل :أي «ُثما ُأْعتَِق » قوله:

 عليه يف المكاتبة من مال, فُعتق بعد ذلك.

[َفَعَلْيِه » قوله: ًة ُأْخَرى ]َأْن َيُحجا  حجة اإلسالم. :أي «َحجا

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/238يف المغني :) َأو  َعتََق , ُّ
بِي َفإِن  َبَلَغ الصَّ

َعب ُد بَِعَرَفَة, َأو  َقب لَ  َزأ ُهَما ال  َمنَاِسَك, َأج  ا ال  َرَما َوَوَقَفا بَِعَرَفَة, َوَأَتمَّ ِرَمي ِن, َفَأح  َها, َغي َر ُمح 

, َواَل َفعَ  َكاِن ال َحجِّ ٌء مِن  َأر   
َنَُّه َلم  َيُفت ُهَما َشي

ِ
َلُم فِيِه ِخاَلًفا؛ ْل اَلِم. اَل َنع  س 

ِ ِة اإل  اَل َعن  َحجَّ

 وبِِه.َشي ًئا مِن َها َقب َل ُوُج 

اَلِم.  س 
ِ ِة اإل  َزأ ُهَما َأي ًضا َعن  َحجَّ ِرَماِن, َأج  ِعت ُق َوُهَما ُمح  ُبُلوُغ َوال   َوإِن  َكاَن ال 

 .  َكَذلَِك َقاَل اب ُن َعبَّاس 

َعب ِد. َحَسُن فِي ال  َحاَق. َوَقاَلُه ال  , َوإِس  ِّ
افِِعي َهُب الشَّ  َوُهَو َمذ 

ِزُئهُ َل َمالٌِك: َوَقا ُمن ِذِر. َما. اَل ُيج  َتاَرُه اب ُن ال   َواخ 

أ ِي:  َحاُب الرَّ َتَلَم َوَقاَل َأص  َد َأن  اح  َراًما َبع  َد إح  , َفإِن  َجدَّ ُّ
بِي ا الصَّ َعب َد, َفَأمَّ ِزُئ ال  اَل ُيج 

َراَمُهَما َلم  َين َعِقد  َواِجًبا, فَ  َنَّ إح 
ِ
َزَأُه, َوإاِلَّ َفاَل؛ ْل ُوُقوِف, َأج  ِزُئ َعن  َقب َل ال  اَل ُيج 

َواِجِب, َكَما َلو  َبِقَيا َعَلى َحالِِهَما.  ال 

اَعَة. َوَلنَا,  َرَم تِل َك السَّ َزَأُه, َكَما َلو  َأح  ا َبالًِغا َفَأج  ُوُقوَف ُحرًّ َرَك ال   َأنَُّه َأد 

َمُد:  َعَرَفَة، َأْجَزَأْت إَذا ُأْعتَِق اْلَعْبُد بِ »: - - َقاَل َطاُوٌس, َعن  اب ِن َعبَّاسَقاَل َأح 

ُتُه؛ َفإِْن ُأْعتَِق بَِجْمٍع، َلْم ُتْجِزْئ َعنْهُ   اه .«َعنُْه َحجا

  :والذي يظهر أنه يجزئهما؛ ْلهنما أديا قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 .يف حال بلوغ الصبي, وتكليف العبد, واهلل أعلمالركن اْلعظم للحج 
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 محج المرأة من غير محر

 : - -)َوَعن هُ  – 718
ِ
ُت َرُسوَل اهلل ُطُب َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َسِمع  اَل َيْخُلَونا َرُجٌل »َيخ 

ُر اْلَمْرَأُة إاِلا َمَع ِذي َمْحَرمٍ 
َفَقاَم َرُجٌل, َفَقاَل: َيا  ,«بِاْمَرَأٍة إاِلا َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم، َواَل ُتَسافِ

َرَأتِي , إِنَّ ام 
ِ
َوِة َكَذا َوَكَذا, َقاَل:  َرُسوَل اهلل ُتتِب ُت فِي َغز  ًة, َوإِنِّي اك  اْنَطِلْق، »َخَرَجت  َحاجَّ

لِم   .(1) «َفُحجا َمَع اْمَرَأتَِك  ُظ لُِمس   (.ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َواللَّف 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان شرط المحرم للمرأة يف الحج وغيره إذا كان سفراً  

كانت  ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبيلعله يف الحج, : «َيْخُطُب  – ملسو هيلع هللا ىلص -ْعُت َرُسوَل اهَّللِ َسمِ » قوله:

 له يف حجته عدة خطب: 

 واحدة.خطبته كانت يف عرفة: 

 خطب. ثالثويف منى: 

, لما يف ذلك من الفتنة من غير المحارم :أي «اَل َيْخُلَونا َرُجٌل بِاْمَرَأةٍ »َيُقوُل:  قوله:

 .والفساد على الرجال والمرأة

 من زوجها, أو من أوليائها.: «إاِلا َوَمَعَها ُذو َمْحَرمٍ » قوله:

 وهو أن تكون محتجبة. ويشرتط أمر آخر: 

فإذا دخل الرجل اْلجنبي على المرأة مع احتجاهبا ووجود المحرم معها, فال 

 محذور يف ذلك.

 وإن دخل مع عدم وجود المحرم, كان آثًما يف ذلك. 

جود المحرم وهي كاشفة عن وجهها, كان آثًما على وإن دخل على المرأة مع و

                                                           

 .(1341)يمس م  (,1812)أخـجه البخاري  (1)
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َعاصِ : ح اإلمام مسلم في صحيف, ذلك ِرو ب ِن ال   ب َن َعم 
ِ
,  من حديث َعب َد اهلل

يُق,  دِّ ر  الصِّ , َفَدَخَل َأُبو َبك  َماَء بِن ِت ُعَمي س  َثُه َأنَّ َنَفًرا مِن  َبنِي َهاِشم  َدَخُلوا َعَلى َأس  َحدَّ

َ َتح  
 َوِهي

ِ
, َفَكِرَه َذلَِك, َفَذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل اهلل , َفَرآُهم 

َمئِذ  , َوَقاَل: َلم  َأَر إاِلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَتُه َيو 

 
ِ
َأَها ِمْن َذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصَخي ًرا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل   «إِنا اهَّللَ َقْد َبرا

ِ
َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َقاَم َرُسوُل اهلل

ِمن َبِر َفَقاَل:   .(1)«ُجٌل، َبْعَد َيْوِمي َهَذا، َعَلى ُمِغيَبٍة، إاِلا َوَمَعُه َرُجٌل َأِو اْثنَانِ اَل َيْدُخَلنا رَ »ال 

َبَة ب ِن َعامِر  ويف الصحيحين:   :  من حديث ُعق 
ِ
إِيااُكْم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ُخوَل َعَلى النَِّساءِ    «َوالدُّ
ِ
َو؟ َقاَل: َفَقاَل َرُجٌل مَِن اْلَن َصاِر: َيا َرُسوَل اهلل , َأَفَرَأي َت الَحم 

 .(2)«الَحْمُو الَمْوُت »

ُر اْلَمْرَأُة إاِلا َمَع ِذي َمْحَرمٍ » قوله:
تسافر المرأة للحج, أو للعمرة,  ال :أي «َواَل ُتَسافِ

إال مع ذي محرم؛ من أجل يقوم بشأهنا, وينتبه أو غيرهما من اْلسفار من باب أولى, 

, والمحرم هو ت, ويدفع عنها الشر ما استطاع إلى ذلك سبياًل لها, ويقومها إذا أخطأ

 .من يحل له الخلوة هبا والدخول عليها

 متى جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم؟ 

الد الكفر للمرأة أن تسافر بدون محرم يف حالة الهجرة, إذا هاجرت من ب يجوزو

فر بدينها, وتنجو من يشرع لها السفر ولو بدون محرم؛ حتى تإلى بالد اإلسالم, ف

 الكفر والشرك الذي خطرهما أشد من سفرها بدون محرم.

إلى المدينة, مع عدم وجود أجمعين كن يهاجرن من مكة   فإن نساء الصحابة

 ْلن هذه حالة ضرورة, ال اختيار.المحرم, و

ةً َفَقاَم َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ، إِنا اْمَرَأتِي َخَرَجْت » قوله:  .«َحاجا

                                                           

 (.2113أخـجه مس م ) (1)

 (. 2112(, يمس م )1232أخـجه البخاري ) (2)
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 خرجت تحج بغير محرم. :أي

, وال للجهاد يف سبيل اهلل  :أي «َوإِنِّي اْكُتتِْبُت فِي َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا» قوله:

 .أستطيع الذهاب معها يف حجها

برتك الجهاد يف سبيل  ملسو هيلع هللا ىلص أمره النبي :أي "«اْنَطِلْق، َفُحجا َمَع اْمَرَأتَِك »َقاَل: " قوله:

 ج مع امرأته؛ حتى ال يقع منها الحج بدون محرم, ْلن المحرم, ويذهب يحاهلل 

 .هاسفر حال واجب يف للمرأة

 وقد تقدم أن من شروط استطاعة المرأة ووجوب الحج عليها, هو وجود المحرم

 .وإن حجت صح كما تقدم مع اثمها

  :حكم حج ما يسمى بالعصبة النسائية 

 ة يف ــوهو اجتهاد من الشافعيوما يسمى بالعصبة النسائية ال دليل عليه, 

أة ال تكون محرًما للمرأة , والنساء وإن كثرن؛ فإن المرجواز حجها مع المرأة الثقة

لمرأة التي تحج وتسافر بدون ا جمحارم كح غيريت يحججن بفحكم النساء اال, أبًدا

 .محرم

 كما قيل يف الشعر: 

َجاِل َعَلى النَِّساِء َأمِينُ           اَل َيأ َمنَنَّ َعَلى النَِّساِء َأٌخ َأًخا  َما فِي الرِّ

ـَدهُ  َظ َجه  َمِيَن َوإِن  َتَحفَّ َرة  َسَيـــُخونُ      إِنَّ اْل   اَل ُبدَّ َأنَّ بِنَـــظ 

  عن أبي هريرة(: 122/ 2معالم السنن )قال الخطابي يف--  قال: قال

ومعها رجل ذو حرمة  ال يحل المرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إالّ » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .«منها

يف هذا بيان أن المرأة ال يلزمها الحج إذا لم تجد رجال ذا محرم يخرج معها  :قلت

وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري وهو قول أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل 
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  راهويه.وإسحاق بن 

 تخرج مع جماعة من النساء. :وقال مالك

 ة مسلمة ثقة من النساء.تخرج مع امرأة حر :وقال الشافعي

المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي ال تكون رجال ذا حرمة  :قلت

عليها أن تسافر إاّل ومعها رجل ذو محرم منها فإباحة  ملسو هيلع هللا ىلصمنها وقد حظر النبي 

خالف السنة فإذا  ملسو هيلع هللا ىلصالخروج لها يف سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي 

ر ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة بأمر يؤدي كان خروجها مع غي

 إلى معصية.

أنه سئل عن  ملسو هيلع هللا ىلصوعامة أصحاب الشافعي يحتجون يف هذا بما روي عن النبي 

قالوا فوجب إذا قدرت المرأة على هذه  ,«الزاد والراحلة» :االستطاعة فقال

لتي هي متطوعة هبا االستطاعة أن يلزمها الحج ويتأولون خرب النهي على اْلسفار ا

 دون السفر الواجب.

وهذا الحديث إنما رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن  :قلت

جعفر عن ابن عمر. وإبراهيم الخوزى مرتوك الحديث, وقد روي ذلك من طريق 

 الحسن مرسالً والحجة عند الشافعي ال تقوم بالمراسيل. 

ار الحرب يف أهنا هتاجر إلى دار اإلسالم بال وشبهها أصحابه بالكافرة تسلم يف د

 .وكذلك اْلسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ,محرم

 والمعنى يف ذلك أنه سفر واجب عليها فكذلك الحج. :قالوا

كانوا سواء لكان يجوز لها أن تحج وحدها ليس معها أحد من رجل ذي  ولو :قلت

الحج أن تخرج وحدها إاّل مع امرأة حرة ثقه  محرم أو امرأة ثقة فلما لم يبح لها يف

 .واهلل أعلم ـاهمسلمة دل على الفرق بين اْلمرين. 
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 حج عن الغير ولم يحج عن نفسهحكم من 

 ": - -)َوَعن ُه  – 711
َّ
َسِمَع َرُجاًل َيُقوُل: َلبَّي َك َعن  ُشب ُرَمَة,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

 .َقاَل: اَل  «?َحَجْجَت َعْن َنْفِسَك » َقِريٌب لِي, َقاَل: , َأو   ]لِي[َقاَل: َأٌخ  «?ُشْبُرَمةُ  َمنْ » َقاَل:

َحُه  .(1) «ُثما ُحجا َعْن ُشْبُرَمةَ  ُحجا َعْن َنْفِسَك،» َقاَل: َرَواُه َأُبو َداُوَد, َواب ُن َماَجه , َوَصحَّ

ُفهُ  َمَد َوق  اِجُح ِعن َد َأح   (.اب ُن ِحبَّاَن, َوالرَّ

 الشرح: 

حجه ساق المصنف الحديث لبيان أنه ال يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل  

  .عن نفسه

مع أن الحديث قد أعله بالوقف غير واحد من أهل العلم كأحمد والطحاوي 

 .والدارقطني والعمل عليه عند جماهير العلماء

 .«َسِمَع َرُجاًل َيُقوُل: َلباْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ » قوله:

 أن الحاج إذا حج عن غيره نيابة, أن يهل بذكر اسمه. يه:وف

 .عمرًة, بل يسمى من حج عنهفال يقول: لبيك حًجا, أو 

 .يقول: لبيك حًجا عن فالن بن فالنف

  :حكم من حج عن الغري ومل يقل يف إهالله لبيك عن فالن 

                                                           

يابن (, 2142), يالدارقطني (612)يابن حبان  (,2603)يابن ماجه  (,1811)أخـجه أبو دايد  (1)

قال: َهَذا إِْسنَادص َيِحيحص َلْيَس فِي َهَذا اْلَباِب َأَيحُّ ي (8111)يالبيهقي يف الكربى (, 3036)خزي   

يقد أع  بالوقف, ففي الت خيص قال اإلمام أح د: رفَه خطأ. يقال البيهقي: َيَمْن َرَياُه  اهـمِنُْه. 

ُه ِخاَلُف َمْن َخاَلَفُه.  ُـّ ُفوًعا َحاَفظص ثَِق ص َفاَل َيُض ـْ اهلل يف يحيح أبي ييححه اإلمام األلباين رح ه  اهـَم

 (,131ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند ) (,664(, ييف اإلرياء )1186دايد )

 (.112يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى )
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 , أجزأه ذلك.ن قد نوى الحج عنهوإن ُقدر أنه لم يقل ذلك, وكا

 .«من شبرمة»لسؤال عن المجهول, من قوله: ا وفيه:

احتج بعض أهل العلم : «, َأو  َقِريٌب لِي ]لِي[َقاَل: َأٌخ  «?َمْن ُشْبُرَمةُ »َقاَل: » قوله:

 .وولي له, إال إذا كانت النيابة من قريب نيابةهبذه اللفظة على أن الحج ال يجزئ 

دين, وكما يجوز قضاء  والصحيح أنه يجوز من الولي, والقريب, وغيرهما؛ ْلنه

 .كذلك يجوز الحجف, الدين من غير الولي, كما سبق يف حديث أبي قتادة 

 ."َقاَل: اَل  «?َحَجْجَت َعْن َنْفِسَك »َقاَل: " قوله:

 :حكم من حج عن غريه ومل حيج عن نفسه  

على أن من حج عن غيره, ولم يحج  العلماءهبذا اللفظة وما يليها احتج جمهور 

 , أن الحجة تكون له, وال تكون لغيره.عن نفسه

 وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أنه تجزئ عن الغير.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 230-3/232يف المغني :) ,َوَمن  َحجَّ َعن  َغي ِرِه

ِسِه.  ُة َعن  نَف  ِسِه, َردَّ َما َأَخَذ, َوَكاَنت  ال َحجَّ  َوَلم  َيُكن  َحجَّ َعن  َنف 

لَ  اَلِم َأن  َيُحجَّ َعن  َغي ِرِه, َفإِن  َفَعَل َوَقَع َوُجم  س 
ِ َة اإل  ُة َذلَِك َأنَُّه َلي َس لَِمن  َلم  َيُحجَّ َحجَّ

اَلِم.  س 
ِ ِة اإل  َراُمُه َعن  َحجَّ  إح 

َحاُق. , َوإِس  ُّ
افِِعي , َوالشَّ

ُّ
َزاِعي َو   َوبَِهَذا َقاَل اْل 

َعِزيزِ  ر  َعب ُد ال   َيَقُع ال َحجُّ َباطاًِل, َواَل َيِصحُّ َذلَِك َعن ُه, َواَل َعن  َغي ِرِه. : َوَقاَل َأُبو َبك 

يِيُن النِّيَِّة, َفَمتَى  َياَرِة َتع  ِط َطَواِف الزِّ ا َكاَن مِن  َشر  َنَُّه َلمَّ
ِ
؛ ْل َوُرِوَي َذلَِك َعن  اب ِن َعبَّاس 

ِسِه, َلم  َيقَ  ِسِه.َنَواُه لَِغي ِرِه َوَلم  َين ِو لِنَف  ِسِه, َكَذا الطََّواُف َحاماًِل لَِغي ِرِه َلم  َيَقع  َعن  َنف   ع  لِنَف 

, َوَمالٌِك َوَأبُو  د  َفُر ب ُن ُمَحمَّ , َوَجع  ُّ
تَِيانِي خ  َحَسُن, َوإِب َراِهيُم, َوَأيُّوُب السِّ َوَقاَل ال 

ِسِه.  َحنِيَفَة: َيُجوُز َأن  َيُحجَّ َعن  َغي ِرِه َمن  َلم  َيُحجَّ َعن    َنف 
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َمَد مِث ُل َذلَِك.  َ َعن  َأح 
 َوُحكِي

ِدر  َعَلى  ِسِه, َوإِن  َلم  َيق  ِسِه َحجَّ َعن  َنف  ِدُر َعَلى ال َحجِّ َعن  َنف  : إن  َكاَن َيق  ِريُّ َوَقاَل الثَّو 

ِسِه َحجَّ َعن  َغي ِرِه.   ال َحجِّ َعن  َنف 

ا َتد   وا بَِأنَّ ال َحجَّ مِمَّ َتجُّ َضُه َواح  ِقط  َفر  َيُه َعن  َغي ِرِه َمن  َلم  ُيس  ُخُلُه النَِّياَبُة, َفَجاَز َأن  ُيَؤدِّ

َكاِة.  ِسِه, َكالزَّ  اهـَعن  َنف 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

والقول اْلخير هو الصحيح من أقوال أهل العلم, فإن استطاع أن يحج عن نفسه 

 ذمته وجب عليه أن يؤديه.ابتداًء فهو المتعين؛ ْلنه حق يف 

لكن إذا لم يكن مستطيًعا للحج عن نفسه, ووجد من ُيحججه عن غيره, فال حرج 

 يف ذلك.

 .واهلل أعلم مع إثمه إذا كان يستطيع الحج عن نفسه ولم يحج,
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 وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر 

إِنا اهَّللَ َكَتَب َعَلْيُكُم »َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وُل اهَّللِ َخَطَبنَا َرُس »َقاَل:  --)َوَعن ُه  – 721

َرُع ب ُن َحابِس  َفَقاَل: َأفِي ُكلِّ َعام   ,«اْلَحجا  َق   َيا َفَقاَم اْل 
ِ
َلْو ُقْلُتَها »َقاَل:  ?َرُسوَل اهلل

عٌ  ٌة، َفَما َزاَد َفُهَو َتَطوُّ َس  .(1)«َلَوَجَبْت، اْلَحجُّ َمرا َخم  مِِذيِّ َرَواُه ال   (.ُة, َغي َر التِّر 

لِم  ) – 721 ُلُه فِي ُمس  َرَة : مِن  َحِديِث َوَأص   (.-(2) -َأبِي ُهَري 

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أن الحج والعمرة إنما تجب على المكلف مرة  

 .واحدة يف عمره

 . عن ابن عباس :أي «َوَعنْهُ » قوله:
 .مبلًغا لدين اهلل  :أي «ملسو هيلع هللا ىلص -اهَّللِ  َقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل » قوله:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :يقول اهلل 

 . [44:]النح  {ڦ

 جت ىبيب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ} :ويقول اهلل 

 .[14:]النح  {ىت مت خت حت

                                                           

ي  (3303)يأح د  (,2881)يابن ماجه  (,2120)يالنساٍي  (,1121)أخـجه أبو دايد  (1)

يلو يجبا لم ": يزاد أح د يف رياي يهو حديث يحيح ساقه الحافظ ب َناه.  (,3110)

. "ثم إذا ال تس َوين يال تطيَون": ( ب فظ2120يهي عند النساٍي ) ,"يلم تطيَوا ,تس َوا

ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف , (1114ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )

 (. 111(, يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى )116الصحيح ال سند )

 .(1331)أخـجه مس م ( 2)
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إن اهلل فرض عليكم الحج  :أي "«إِنا اهَّللَ َكَتَب َعَلْيُكُم اْلَحجا »َفَقاَل: " قوله:

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وكقول اهلل فحجوا, 

 .[183:]البقـة {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

هذا موضح للرجل المبهم الذي جاء يف حديث : «َفَقاَم اأْلَْقَرُع ْبُن َحابِسٍ » قوله:

 .أبي هريرة 

 : َقاَل: في صحيح مسلم ف
ِ
َها النااُس َقْد َفَرَض اهَّللُ », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَبنَا َرُسوُل اهلل َأيُّ

، وا َعَلْيُكُم اْلَحجا ؟ َفَسَكَت َحتَّى َقاَلَها َثاَلًثا, «َفُحجُّ
ِ
, َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعام  َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ُتم   ": ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل َتَطع  , َوَلَما اس  َذُرونِي َما », ُثمَّ َقاَل: "َلو  ُقل ُت: َنَعم  َلَوَجَبت 

َما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبلَ  ُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم َواْختاَِلفِِهْم َعَلى َأْنبِيَائِِهْم، َفإَِذا َتَرْكُتُكْم، َفإِنا

 .(1)«َأَمْرُتُكْم بَِشْيٍء َفأُْتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعتُْم، َوإَِذا َنَهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ 

 .من أعراب المسلمين: واْلقرع بن حابس 

  .زوة حنينمائة من اإلبل يف غ ملسو هيلع هللا ىلص وقد أعطاه النبي

 ف
ِ
ُم ُحنَي ن  , -ابن مسعود  –في الصحيحين: من حديث َعب ِد اهلل ا َكاَن َيو  َقاَل: َلمَّ

 
ِ
َطى  ملسو هيلع هللا ىلصآَثَر َرُسوُل اهلل بِِل, َوَأع  ِ َرَع ب َن َحابِس  مِاَئًة مَِن اإل  َق  َطى اْل  َمِة, َفَأع  ِقس  َناًسا فِي ال 

َطى ُأَناًس  َمِة, َفَقاَل ُعَيي نََة مِث َل َذلَِك, َوَأع  ِقس   فِي ال 
َمئِذ  َعَرِب, َوآَثَرُهم  َيو  َراِف ال  ا مِن  َأش 

 ,
ِ
, َقاَل َفُقل ُت: َواهلل

ِ
ُه اهلل َمٌة َما ُعِدَل فِيَها َوَما ُأِريَد فِيَها َوج  , إِنَّ َهِذِه َلِقس 

ِ
َرُجٌل: َواهلل

 
ِ
بَِرنَّ َرُسوَل اهلل َبر  ملسو هيلع هللا ىلصَْلُخ  ُهُه َحتَّى َكاَن , َقاَل: َفَأَتي ُتُه َفَأخ  ُتُه بَِما َقاَل, َقاَل: َفَتَغيََّر َوج 

ِف, ُثمَّ َقاَل:  ر  َيْرَحُم اهَّللُ », َقاَل: ُثمَّ َقاَل: «َفَمْن َيْعِدُل إِْن لَْم َيْعِدِل اهَّللُ َوَرُسوُلهُ »َكالصِّ

 .(2)«اَل َأْرَفُع إَِلْيِه َبْعَدَها َحِديثًااَل َجَرَم »َقاَل ُقل ُت:  «ُموَسى، َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا َفَصَبرَ 

                                                           

 (.1331أخـجه مس م ) (1)

 (.1012(, يمس م )3110أخـجه البخاري ) (1)
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أن اْلمر على  ظن الصحابي : «?َفَقاَل: َأفِي ُكلِّ َعاٍم َيا َرُسوَل اهَّللِ » قوله:

 التكرار.

 هل اْلمر يفيد التكرار؟ 

 هذه مسألة أصولية أختلف فيها أهل العلم: و

 بأن اْلمر يفيد التكرار.فمنهم من قال: 

 بأنه ال يفيد التكرار.ومنهم من قال: 

والصحيح أن اْلمر يفيد التكرار, إال ما جاءت اْلدلة والقرائن تبين أنه ال يفيد 

 .التكرار

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}: كقول اهلل 

 .[31:]الـيم {ېئ ېئ

بينه وبين قيامها الموت,  فاْلمر بالصالة يفيد التكرار, يلزم القيام هبا حتى يحال

 ونحوه.

 , لكن على ما بينت يف السنة النبوية, ونحو ذلك من أمور الدين.وكذلك يف الزكاة

 ."«َلْو ُقْلُتَها َلَوَجَبْت »َقاَل: " قوله:

 على الوجوب. ملسو هيلع هللا ىلص دليل على أن أوامر النبي وفيه:

:  [1:]الحشـ { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :يقول اهلل  ـِ ]اْلَحْش

1]. 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ} :ويقول اهلل 

 . [13:]النور {ڳ ڳ

ةٌ » قوله: يف العمر, على الرجال والنساء, وجميع المكلفين من  :أي «اْلَحجُّ َمرا
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 اإلنس والجن.

 متى جيب تكرار احلج والعمرة؟ 

ال يجب تكرار الحج والعمرة إال بنذر من صاحبهما, فمن نذر أن يحج, أو و

 يعتمر, وجب عليه الحج, ووجبت عليه العمرة.

عٌ َفَما َزاَد َفهُ » قوله:  .نافلة ويحج فيه كالحج الواجب :أي «َو َتَطوُّ

َيْرِمي َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت النابِيا », َيُقوُل:  : من حديث َجابِر بن عبد اهلللما يف مسلم

لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، َفإِنِّي اَل َأْدِري َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد »َراِحَلتِِه َيْوَم الناْحرِ، َوَيُقوُل: 

تِي َهِذهِ   .(1)«َحجا

 والحمد هلل رب العالمين

 

        

  

                                                           

 (. 1261أخـجه مس م ) (1)
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 باب المواقيت

 ]َباُب اْلَ َواقِيِا[

َت أِلَْهِل اْلَمِدينَِة: َذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -اب ِن َعبَّاس   َعنِ ) – 722 َوقا

اِم: اْلُجْحَفَة، َوأِلَْهِل َنْجٍد: َقرْ  َن اْلَمنَاِزِل، َوأِلَْهِل اْلَيَمِن: َيَلْمَلَم، ُهنا اْلُحَلْيَفِة، َوأِلَْهِل الشا

ْن َأَراَد اْلَحجا َواْلُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفِمْن  َلُهنا َولَِمْن َأَتى َعَلْيِهنا ِمْن َغْيرِِهنا ِمما

ةَ  َة ِمْن َمكا  (. هِ ُمتََّفٌق َعَلي   .(1)«َحْيُث َأْنَشَأ، َحتاى َأْهُل َمكا

َت أِلَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -َعائَِشَة  َوَعن  ) – 723  .(2)«َوقا

 
ُّ
 (. َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

722 –  : لِم  ُلُه ِعن َد ُمس  إاِلَّ َأنَّ َراِوَيُه َشكَّ فِي  -  -َجابِر  مِن  َحِديِث )َوَأص 

ِعهِ    (.(3)َرف 

                                                           

 .(1181)يمس م  (,1124)أخـجه البخاري  (1)

يقد أنكـ ع ى أف ح بن ح يد, يجاء عن عدة من  (,2113)يالنساٍي  (,1136)أخـجه أبو دايد  (2)

ع ى ما يأيت أن الذي يقتها ع ـ رضي  (,1131)و منها مقال. يأخـجه البخاري الصحاب  يال يخ 

ع ى الش  من حديث جابـ ياهلل ال وفق. يأشار البيهقي إلى ما  (1183)اهلل عنه, يجاء يف مس م 

يقال: ييف أسانيد هذه األحاديث ال ـفوع  مقال. يال فظ  (111)جاء يف ذات عـق يف الصغـى 

ي طـفه شيخنا الحجوري 666ه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )ييحح. ,ألبي دايد َـّ (, يخ

   (.111يف تحقيق الصغـى )

من طـيق أبي الزبيـ؛ أنه س ع جابـ بن عبد اهلل يسأل عن ال ه ؟ فقال:  (,1183)أخـجه مس م  (3)

يهقي يف الكربى يذكـه. يالحديث أخـجه الب "أحسبه رفع إلى النبي ي ى اهلل ع يه يس م"س َا 

: الحديث ب ج وع الطـق (360/ 3)يلذل  قال الحافظ يف الفتح  ,بسند يحيح (8611)

 يقوى.
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722 –  : ُبَخاِريِّ َت َذاَت ِعْرٍق »)َوفِي ال   (.(1)«َأنا ُعَمَر ُهَو الاِذي َوقا

مِِذيِّ ) – 720 َمَد, َوَأبِي َداُوَد, َوالتِّر   -َأنا النابِيا »: - -اب ِن َعبَّاس  : َعِن َوِعن َد َأح 

َت أِلَْهِل اْلَمْشرِِق  - ملسو هيلع هللا ىلص  (.(2)«اْلَعِقيَق  َوقا

 الشرح: 

 المواقيت المكانية للحج والعمرة. لبيان هذا اْلحاديث نف لمصساق ا 

 ٱ}كانية أما الزمانية فهي المذكورة يف قوله تعالى: وللحج مواقيت زمانية وم

 { ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ
, وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة, وأما المكانية [161:]البقـة

 .البابفهي المذكورة يف 

 املكانية بيان أقسام الناس يف باب املواقيت : 

الذي يمر عليه لحجه  فمهله من الميقاتمن كان خارج المواقيت,  القسم اْلول:

 .أو عمرته

ُهنا َلُهنا َولَِمْن َأَتى »الذي يف الباب:   يف حديث ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي

ْن َأَراَد   .«اْلَحجا َواْلُعْمَرةَ َعَلْيِهنا ِمْن َغْيرِِهنا ِمما

 فيهل من بيته, أو دويرته.من كان داخل الميقات,  الثاين:

َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفِمْن َحْيُث َأْنَشأَ، »:  يف حديث ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي

ةَ  َة ِمْن َمكا  .«َحتاى َأْهُل َمكا

                                                           

 . (1131)أخـجه البخاري  (1)

عن  ,من طـيق يزيد بن أبي زياد (832)يالرتمذي  (,1140)يأبو دايد  (,3201)أخـجه أح د  (2)

يضَفه ضَيف, ب  قي  فيه مرتيك.  عن جده به. ييزيد ,مح د بن ع ي بن عبد اهلل بن عباس

 .(301اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد )
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 الثالث: من كان داخل الحرم.

 ن: ينقسم إلى قسمي يف هذه الحالةو

َة ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص فإنه يهل من الحرم, لقولهالحج, اْلول: إن كان يريد  َحتاى َأْهُل َمكا

ةَ   .«َمكا

 فيلزمه الخروج إلى الحل.للعمرة, الثاين: إن كان 

: من حديث َعائَِشَة  ففي الصحيحين َبِة, , َقاَلت  َفَفَعل ُت َحتَّى إَِذا َكاَن َلي َلُة الَحص 

َسَل َمِعي َأِخي َرة  َمَكاَن  َأر  َلل ُت بُِعم  ُت إَِلى التَّن ِعيِم, َفَأه  ر  َفَخَرج  َمِن ب َن َأبِي َبك  ح  َعب َد الرَّ

َرتِي  «. ُعم 

ٌم َواَل َصَدَقةٌ »َقاَل ِهَشاٌم:  ٌي, َواَل َصو   مِن  َذلَِك َهد 
ء 
 
 .(1) «َوَلم  َيُكن  فِي َشي

أن ميقات عمرة المكي من ه أدنى الحل, وعلى نْلالتنعيم  أمرها بالعمرة منو

 شبه إجماع. الحل

 .مهل أهل مكة للحج والعمرة :وقد بوب البخاري يف صحيحه

 قال الحافظ  (3 /380 :) ُخُروِج إَِلى َتاُجوَن إَِلى ال  َة َأي  اَل َيح  ُلُه مِن  َمكَّ َقو 

َفاقِ  َة َكاْل  ِرُموَن مِن  َمكَّ َراِم مِن ُه َبل  ُيح  ِح  ِميَقاِت لإِل  َة َفإِنَُّه ال  ِميَقاِت َوَمكَّ ِذي َبي َن ال  ِّ الَّ
ي

َحاجِّ  ِرَم مِن ُه َوَهَذا َخاصٌّ بِال  ِميَقاِت لُِيح  ُجوِع إَِلى ال  َتاُج إَِلى الرُّ ِرُم مِن  َمَكانِِه َواَل َيح  ُيح 

ِرُم مِن َها َكَما َسَيأ تِي فِي تَ  تِي ُيح  ِن الَّ
ََماكِ ُتلَِف فِي َأف َضِل اْل  َتِمُر َواخ  ُمع  ا ال   َوَأمَّ

َرَدة  َجَمة  ُمف  ر 

ُمِحبُّ  َرِة َقاَل ال  ُعم  ِحلِّ َكَما َسَيأ تِي َبَياُنُه فِي َأب َواِب ال  َنى ال  ُرَج إَِلى َأد  َفَيِجُب َعَلي ِه َأن  َيخ 

َرِة َفَتَعيََّن َحم   َة مِيَقاًتا لِل ُعم  َلُم َأَحًدا َجَعَل َمكَّ َبِريُّ اَل َأع  ُتلَِف فِي الطَّ َقاِرِن َواخ  ُلُه َعَلى ال 

ة َوَقاَل بن  َحاجِّ فِي اإلهالل من َمكَّ َم ال  َمُه ُحك  ُهوُر إَِلى َأنَّ ُحك  ُجم  َقاِرِن َفَذَهَب ال  ال 

َرَة إِنََّما َتن َدِرُج فِ  ُعم  ُهُه َأنَّ ال  ِحلِّ َوَوج  َنى ال  ُخُروُج إَِلى َأد  َماِجُشوِن َيِجُب َعَلي ِه ال  ي ال 

                                                           

 (.1211(, يمس م )311أخـجه البخاري ) (1)
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ُه  َراُم َفَمِحلُّ ح  ِ ا اإل  ِي ِعن َد َمن  َيُقوُل بَِذلَِك َوَأمَّ ع  ُه َواِحٌد َكالطََّواِف َوالسَّ ال َحجِّ فِيَما َمِحلُّ

ِحلِّ فِي َحقِّ  ُخُروِج إَِلى ال  ُصوَد مَِن ال  َمق  َكاِل َأنَّ ال  ش  ِ َتلٌِف َوَجَواُب َهَذا اإل  فِيِهَما ُمخ 

َتِمِر َأن  َيرِ  ُمع  ُصُل ال  ُنُه َوافًِدا َعَلي ِه َوَهَذا َيح  ِحلِّ َفَيِصحَّ َكو  َحَراِم مَِن ال  َبي ِت ال  َد َعَلى ال 

َفاَضِة  ِ َبي ِت لَِطَواِف اإل  ِحلِّ َوُرُجوِعِه إَِلى ال  َ مَِن ال 
َقاِرِن لُِخُروِجِه إَِلى َعَرَفَة َوِهي لِل 

ُصوُد بَِذلَِك َأي ًضا َمق    ـاه .َفَحَصَل ال 

  ملسو هيلع هللا ىلصبيان املواقيت ال ي وقتها النيب : 

ْلهل المدينة ومن إليها, وهو أبعد المواقيت  ملسو هيلع هللا ىلص وقته النبيذو الحليفة,  اْلول:

 .كيلو مرت تقريبًا 221عن مكة, حيث يبعد 

كيلو  181وبينه وبين مكة  ومن إليها ْلهل الشام ملسو هيلع هللا ىلص وقته النبيالجحفة,  الثاين:

 مرت تقريبًا.

ويبعد عن مكة قرابة ومن إليها,  ْلهل اليمن ملسو هيلع هللا ىلص النبيوقته يلملم,  الثالث:

 مرت. كيلو121

وهو ومن أتى على طريقهم ,  ْلهل نجد ملسو هيلع هللا ىلص وقته النبيقرن المنازل,  الرابع:

 .كيلو مرت 78ويبعد عن مكة  أقرب المواقيت إلى مكة

وتبعد مكة شرق , وتقع وهو ميقات أهل العراقذات عرق,  الميقات الخامس:

  .كيلو مرت 111بمسافة عنها 

 وقد اختلف أهل العلم فيمن وقته: 

, على ما يأيت إن إلى أن الذي وقته هو عمر بن الخطاب العلماء جمهور فذهب 

 .شاء اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيالذي وقته وذهب بعضهم إلى أن 

 ., على ما تقدميف ذلك حديث ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه لم يثبت مرفوًعا إلى النبي
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  قال اإلمام ابن المنذر  (: 21اإلجماع )صيف 

 يف المواقيت. ملسو هيلع هللا ىلصوأجمعوا على ما ثبت به الخرب, عن النبي  -137

 وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. -138

 وأجمعوا على أن اإلحرام جائز بغير اغتسال. -131

وأجمعوا على أن االغتسال لإلحرام غير واجب, وانفرد الحسن البصري  -121

 وعطاء.

 مد سدده اهلل تعاىل: قال أبو حم 

  والصحيح أن االغتسال لإلحرام غير واجب كما هو قول جمهور أهل العلم.

  وقال اإلمام ابن قدامة ( 3/220يف المغني :) ,َة: َمن  َكاَن بَِها ُل َمكَّ َأه 

َنَّ ُكلَّ َمن  َأَتى َعَلى مِيَقات  
ِ
؛ ْل  َكاَن مِيَقاًتا َلُه. َسَواٌء َكاَن ُمِقيًما بَِها َأو  َغي َر ُمِقيم 

َلُم  . اَل َنع  َرَة َفِمن  ال ِحلِّ ُعم  ؛ َوإِن  َأَراَد ال  َ مِيَقاُتُه لِل َحجِّ
َة َفِهي َفَكَذلَِك ُكلُّ َمن  َكاَن بَِمكَّ

 اهـفِي َهَذا ِخاَلًفا. 

  قال اإلمام ابن المنذر (: 21يف اإلجماع )ص 

فأهل بعمرة, أو أراد أن يهّل بعمرة أراد أن يهّل بحج  وأجمعوا على أن من -121

 فلبى بحج: أن الالزم ما عقد عليه قلبه, ال ما نطق به لسان.

وأجمعوا على أن من أهل يف أشهر الحج بحجة ينوي هبا حجة اإلسالم أن  -122

 اهـحجته تجزئه عن حجة اإلسالم. 

  :حكم من جاوز امليقات إىل غريه 

حيح, وعمرته صحيحة, مع أنه خالف من جاوز الميقات إلى غيره فحجه صو

 .ملسو هيلع هللا ىلص اْلفضل, والسنة الثابتة عن النبي

 ام ابن المنذر قال اإلم : ومن مر من ذي الحليفة ولم ُيحرم منها, وأحرم



   

 

171 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 من الجحفة فال شيء عليه.

أحرم من ذي الحليفة ومعه من معه من  ملسو هيلع هللا ىلص والدليل على ذلك أن النبي

 ـاه الجحفة.  نالمسلمين, وأحرم أبو قتادة ومن معه م

  :حكم دخول مكة بغري إحرام 

 .اختلف أهل العلم يف حكم دخول مكة بغير إحرام إلى أقوال

  ابن قدامة  ذكرها ( 222-3/223يف المغني) َمن  ُيِريُد ُدُخوَل : فقال

: ُرب  َة َأو  َغي ِرَها, َفُهم  َعَلى َثاَلَثِة َأض  ا إَلى َمكَّ َحَرِم, إمَّ  ال 

َرة ,  َأَحُدَها:  ُمَتَكرِّ
, َأو  لَِحاَجة 

ف  , َأو  مِن  َخو  ُخُلَها لِِقَتال  ُمَباح  اِش, َمن  َيد  َكال َحشَّ

ُر ُدُخوُلُه َوُخُروُجُه إَلي َها,  َفي ِح, َوَمن  َكاَنت  َلُه َضي َعٌة َيَتَكرَّ  َوال 
ِميَرةِ َحطَّاِب, َوَناقِِل ال  َوال 

َراَم َعَلي ِهم    َفَهُؤاَلِء اَل إح 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
َة َحاَلاًل َوَعَلى َرأ ِسِه  - ملسو هيلع هللا ىلص -؛ ْل َفت ِح َمكَّ َم ال  َدَخَل َيو 

َراَم عَ  ح  ِ َجب نَا اإل  , َوَلو  َأو 
َمئِذ  َرَم َيو  َلم  َأَحًدا مِن ُهم  َأح  َحاُبُه, َوَلم  َنع  َفُر, َوَكَذلَِك َأص  ِمغ  َلى ال 

ُر ُدُخوُلُه, َأف َضى ِرًما, َفَسَقَط لِل َحَرِج.  ُكلِّ َمن  َيَتَكرَّ  إَلى َأن  َيُكوَن َجِميَع َزَمانِِه ُمح 

.
ُّ
افِِعي  َوبَِهَذا َقاَل الشَّ

, إالَّ َمن  َكاَن ُدوَن َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:  َرام  َحَرِم بَِغي ِر إح   ُدُخوُل ال 
اَل َيُجوُز َْلََحد 

ِميَقاَت ُمرِ  َنَُّه ُيَجاِوُز ال 
ِ
ِميَقاِت؛ ْل َرام  َكَغي ِرِه.ال   يًدا لِل َحَرِم, َفَلم  َيُجز  بَِغي ِر إح 

َناُه؛   َوَلنَا َما َذَكر 
َّ
, َأنَّ النَّبِي مِِذيُّ َة َوَعَلى » - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقد  َرَوى التِّر  َدَخَل َيْوَم اْلَفْتِح َمكا

َد  . َوَقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوَمَتى«َرْأِسِه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ  َأَراَد َهَذا النُُّسَك بَع 

ِخاَلِف َما فِيِه.  ِذي َقب َلُه, َوفِيِه مِن  ال  ِم الَّ ِقس  ِضِعِه َكال  َرَم مِن  َمو  ِميَقاِت َأح   ُمَجاَوَزِة ال 

َحجَّ  ُع الثَّانِي: َمن  اَل ُيَكلَُّف ال  دَ النَّو  َلَم َبع  َكافِِر إَذا َأس  , َوال  ِّ
بِي َعب ِد, َوالصَّ ُمَجاَوَزةِ  : َكال 

, ِضِعِهم  ِرُموَن مِن  َمو  َراَم, َفإِنَُّهم  ُيح  ح 
ِ , َوَأَراُدوا اإل 

ُّ
بِي َعب ُد, َوبََلَغ الصَّ ِميَقاِت, َأو  َعَتَق ال   ال 

 .  َواَل َدَم َعَلي ِهم 



   

 

171 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َحاُق.  , َوإِس  ُّ
َزاِعي َو  , َواْل  ِريُّ  َوبَِهَذا َقاَل َعَطاٌء, َوَمالٌِك, َوالثَّو 

َعب ِد: َعَلي ِه َوُهَو  ِّ َيب ُلُغ, َوَقاُلوا فِي ال 
بِي لُِم, َوالصَّ َكافِِر ُيس  أ ِي فِي ال  َحاِب الرَّ ُل َأص  َقو 

 َدٌم. 

 : ّ فِي َجِميِعِهم 
افِِعي  مِن ُهم  َدٌم.َوَقاَل الشَّ

 َعَلى ُكلِّ َواِحد 

لِِه.  لُِم, َكَقو  َكافِِر ُيس  َمَد, فِي ال   َوَعن  َأح 

ُج  َنَُّهم  َتَجاَوُزوا  َوَيَتَخرَّ
ِ
لُِم؛ ْل َكافِِر ُيس  َياًسا َعَلى ال 

َعب ِد َكَذلَِك, قِ ِّ َوال 
بِي فِي الصَّ

َعاقِِل. َبالِِغ ال  لِِم ال  ُمس  ُم, َكال  َرُموا ُدوَنُه, َفَلِزَمُهم  الدَّ َرام  َوَأح  ِميَقاَت بَِغي ِر إح   ال 

ِضعِ َوَلنَا,  َمو  َرُموا مِن  ال  ,  َأنَُّهم  َأح 
َّ
ي َمكِّ َبُهوا ال  َراُم مِن ُه, َفَأش  ح  ِ ِذي َوَجَب َعَلي ِهم  اإل  الَّ

َنَّ 
ِ
َراُم إَذا َتَرَكُه؛ ْل ح  ِ َرَم مِن َها, َوَفاَرَق َمن  َيِجُب َعَلي ِه اإل  ِميَقاِت إَذا َأح  َيُتُه ُدوَن ال  ُه َوَمن  َقر 

َواِجَب َعَلي ِه.   َتَرَك ال 

ُع الثَّالُِث: ال   َرة  النَّو   ُمَتَكرِّ
, َواَل َحاَجة  ُخُل لَِغي ِر قَِتال  ِذي َيد   . ُمَكلَُّف الَّ

َحاِب  ُض َأص  . َوبِِه َقاَل َأُبو َحنِيَفَة, َوَبع  ِرم  ِميَقاِت َغي َر ُمح  َفاَل َيُجوُز َلُه َتَجاُوُز ال 

.
ِّ
افِِعي  الشَّ

 : ُضُهم  َراُم َعَلي ِه. َوَعن  َوَقاَل َبع  ح  ِ َمَد َما َيُدلُّ َعَلى َذلَِك.  اَل َيِجُب اإل   َأح 

َحَرَمي ِن, َفَلم  َيل َزم   َنَُّه َأَحُد ال 
ِ
. َوْل َرام  َوَقد  ُرِوَي َعن  اب ِن ُعَمَر َأنَُّه َدَخَلَها بَِغي ِر إح 

ِع, َوَلم  َيِرد   ر  ُوُجوَب مِن  الشَّ َنَّ ال 
ِ
َمِدينَِة, َوْل َراُم لُِدُخولِِه, َكَحَرِم ال  ح  ِ اِرِع  اإل  مِن  الشَّ

ِل.  َص   َعَلى اْل 
َ
, َفَبِقي  إيَجاُب َذلَِك َعَلى ُكلِّ َداِخل 

ُوَلى:  ُه اْل  ِر َوَوج  َراُم, َوَلو  َلم  َيُكن  َواِجًبا َلم  َيِجب  بِنَذ  ح 
ِ َأنَُّه َلو  َنَذَر ُدُخوَلَها, َلِزَمُه اإل 

َداِن.  ُبل  ُخوِل, َكَسائِِر ال   الدُّ

َرَم مِن ُه, َفإِن  إَذا َثَبَت َهذَ  ِميَقاِت, َرَجَع َفَأح  َد َتَجاُوِز ال  َراَم َبع  ح  ِ ا َفَمَتى َأَراَد َهَذا اإل 

ُمِريِد لِلنُُّسِك.  َرَم مِن  ُدونِِه, َفَعَلي ِه َدٌم, َكال   اهـَأح 
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مكة؛ إال لمن أراد الحج والعمرة للنص  أنه ال يلزم اإلحرام لدخول :والصحيح

ُهنا لَُهنا َولَِمْن َأَتى َعَلْيِهنا ِمْن َغْيرِِهنا »: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال  اسحديث ابن عب ففي

ْن َأَراَد اْلَحجا َواْلُعْمَرةَ   .«ِمما

 .أن من لم يرد الحج والعمرة فال إحرام عليهمفهوم الحديث: و

  :حكم من جاوز اإلحرام وهو مريًدا للحج والعمرة 

إلحرام وهو مريًدا للحج والعمرة ولم يهل اختلف أهل العلم يف حكم من جاوز او

 بالحج, أو بالعمرة:

إلى أنه يلزمه العودة إلى الميقات, فإن لم يفعل أوجبوا  اءفذهب جمهور العلم

 عليه الدم.

من طريق َأيُّوَب ب ِن َأبِي َتِميَمَة, َعن  : أ اإلمام مالك اعتماد على ما ثبت يف موط

, َعن   ؛ عَ َسِعيِد ب ِن ُجَبي ر   ب ِن َعبَّاس 
ِ
َ مِن  ُنُسكِِه َشي ئًا, َأو  "َقاَل:  -  -ب ِد اهلل

َمن  َنِسي

َرق  َدمًا. َقاَل َأيُّوُب: اَل َأد ِري, َأَقاَل: َتَرَك, َأم   ُيه    َتَرَكُه, َفل 
َ
  .(1) "َنِسي

, والذي يظهر عدم تعين الدم وخالف يف هذه المسألة قلة من التابعين, وأهل العلم

  .ملسو هيلع هللا ىلصعدم ثبوت شيء يف ذلك عن النبي عليه ل

 َرام  " :وقد بوب ابن أبي شيبة يف المصنف َة بَِغي ِر إِح  ُجِل إَِذا َدَخَل َمكَّ فِي الرَّ

نَعُ    وقال:"َما َيص 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه كان يردهم ( 1)

 إلى المواقيت , الذين يدخلون مكة بغير إحرام.

كتب أبو خليل إلى سعيد بن جبير يخربه أنه  :حدثنا ابن علية عن أيوب قال( 2)

                                                           

(, يضَفه اإلمام األلباين رح ه 1100(, يهو يف اإلرياء )1183أخـجه اإلمام مال  يف ال وطأ ) (1)

 اهلل مـفوعا.
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 إنما يهل من مكة من دخلها بغير إحرام.

بصر عيني رأيت  :حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال( 3)

 ابن عباس يردهم إلى المواقيت.

مر جابر بن زيد بامرأة  :حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال (2)

لم  :مررت بميقايت وأنا حائض فجاوزته ولم أهل قال :ما يبكيك ؟ قالت :تبكي فقال

 فاخرجي فأهلي من مكان آخر. :هنوين قال :؟ قالت

 قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم يف رجل( 2)

يهل  :ته قالدخل مكة ال حاجا وال معتمرا وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفو

 من مكانه , ولم يذكر دما.

دخل رجل مكة وعليه ثيابه  :قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن وبرة قال (0)

وحضر الحج وخاف إن رجع أن يفوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه , فإذا قضى 

 الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة.

رجل جهل حتى دخل  قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن( 7)

يرجع إلى حده  :مكة قال إن كان عظم قوله يهل من مكانه , وقد قال الحسن أيضا

 شيءفيهل منه إال أن يخشى الفوت , فإن خشي الفوت أهل من مكانه ومضى وال 

 عليه.

يهل من مكانه  :قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال (8)

 ـاهوعليه دم. 

 :هب إليه سعيد بن جبير وإبراهيم هو اْلقرب, واهلل أعلمما ذ أقول. 

َت  – ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا » قوله:  أن المواقيت توقيفية. فيه: «َوقا

 .بأمر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيإنما وقتها و
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 .اء من جهتهم, ولو كان من غيرهمومن ج :أي. «أِلَْهِل اْلَمِدينَةِ » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص هي مدينة النبيوالمدينة: 

 عن تسميتها هبذا االسم. ملسو هيلع هللا ىلص سمى بيثرب, ثم هنى النبيكانت ت

 , َيُقوُل:  من حديث َأَبي ُهَري َرةَ في الصحيحين: ف
ِ
ُأِمْرُت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

بَِقْرَيٍة َتْأُكُل الُقَرى، َيُقوُلوَن َيْثرُِب، َوِهَي الَمِدينَُة، َتنِْفي النااَس َكَما َينِْفي الكِيُر َخَبَث 

 .(1) «يدِ الَحدِ 

 طابة.بطيبة, ووسميت المدينة: 

نَا َمَع َرُسوِل , َقاَل: - الساعديمن حديث َأبِي ُحَمي د  في الصحيحين: ف َخَرج 

 
ِ
َوةِ َتُبو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َحِديَث َوفِيِه: فِي َغز  َمِدينَِة, َك, َوَساَق ال  نَا َعَلى ال  َرف  نَا َحتَّى َأش  َفَخَرج 

 .(2) «َهَذا ُأُحٌد، َوُهَو َجَبٌل ُيِحبُّنَا َوُنِحبُّهُ َهِذِه َطاَبُة، وَ »َفَقاَل: 

ُت َرُسوَل , َقاَل: : من حديث َجابِِر ب ِن َسُمَرَة ويف صحيح اإلمام مسلم  َسِمع 

 
ِ
ى اْلَمِدينََة َطاَبةَ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .إلى غير ذلك (3) «إِنا اهَّللَ َتَعاَلى َسما

ْلهنا كانت تنبت فيه الحلفاء, وهو نوع ي الحليفة: سمي بذ: «َذا اْلُحَلْيَفةِ » قوله:

 من العشب.

 ."بأبيار علي"ويسمى الميقات عند الناس: 

حارب فيها الجن,  أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعقيدهتم يف ذلك: 

 وهذه نسبة باطلة وخرب كاذب. فانتصر عليهم

 واهلل أعلم. اْلتراك موقد ذكر بعض أهل العلم أن الذين أشاعوا هذا االسم ه

                                                           

 (.1382(, يمس م )1811أخـجه البخاري ) (1)

 (.1362(, يمس م )4422أخـجه البخاري ) (2)

 (.1381أخـجه مس م ) (3)
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 الوادي المبارك.ومن أسمائها: 

 , َيُقوُل:  ُعَمرَ ابن من حديث  لما يف البخاري:
َّ
ُت النَّبِي بَِواِدي الَعِقيِق  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

ْيَلَة آٍت ِمْن َربِّي، َفَقاَل: َصلِّ فِي َهَذا الَواِدي الُمَباَرِك، َوُقْل: ُعْمَرًة ِفي »َيُقوُل:  َأَتانِي اللا

 .(1) «ةٍ َحجا 

اِم: اْلُجْحَفةَ » قوله: وهي قريبة على ينبع, من ساحل البحر اْلحمر, : «َوأِلَْهِل الشا

 .أن يقدم اإلحرام من ميقاته اْلفضل وربما مر عليها المدين, إال أنه

 بالسيل الكبير.ويسمى الميقات اْلن: : «َوأِلَْهِل َنْجٍد: َقْرَن الَْمنَاِزلِ » قوله:

 وهو ميقات وادي محرم.قابله ميقات آخر على طريق الطائف: وجعلوا فيما ي

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيولم يوقته 

 .ومن حاذاهم: «َوأِلَْهِل اْلَيَمِن: َيَلْمَلمَ » قوله:

 بالسعدية.وتسمى القرية التي فيها ميقات يلملم: 

, فقرب إلى منطقة المعبد إذا أن الميقات قد أخرج من يلملم إلى جهة الخط

 السعدية.

  :م بعضم يف المواقيتوقد نظ

 وبذي الحليفة يحرم المدين     عرق العراق يلمــلم اليمن

 وْلهل نجد قرن فاستبنِ      وجحفة الشام إن مررت هبا

 ب ِن ُعَمرَ 
ِ
ِجِد, ,  ويف الصحيحين: من حديث َعب ِد اهلل َأنَّ َرُجاًل, َقاَم فِي الَمس 

, مِن  َأي َن 
ِ
 َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل ُمُرَنا َأن  ُنِهلَّ ُيِهلُّ َأْهُل الَمِدينَِة ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَتأ 

ْأِم ِمَن الُجْحَفِة، َوُيِهلُّ َأْهُل َنْجٍد ِمْن َقْرنٍ  َوَقاَل اب ُن ُعَمَر  «ِذي الُحَلْيَفِة، َوُيِهلُّ َأْهُل الشا

 
ِ
ُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اهلل َوَكاَن اب ُن ُعَمَر َيُقوُل:  «ِهلُّ َأْهُل الَيَمِن ِمْن َيَلْمَلمَ َويُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيز 

                                                           

 (.1341(يأخـجه مس م)1134أخـجه البخاري ) (1)
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ِ
َقه  َهِذِه مِن  َرُسوِل اهلل  .(1)"ملسو هيلع هللا ىلصَلم  َأف 

  : َقاَل ابن عمر: إلمام البخاري ويف رواية يف صحيح ا
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَبَلَغنِي َأنَّ النَّبِي

 .(2)«َلْم َيُكْن ِعَراٌق َيْوَمئِذٍ »َراُق َفَقاَل: , َوُذكَِر العِ «َوأِلَْهِل الَيَمِن َيَلْمَلمُ »َقاَل: 

, ملسو هيلع هللا ىلص , وسمعه من غير النبيملسو هيلع هللا ىلص شغل عن سماع الحديث من النبي فابن عمر 

 مقبولة.  فهو مرسل صحابي, ومراسيل الصحابة

 ويف صحيح اإلمام مسلم 
ِ
ُمَهلِّ ,  : من حديث َجابَِر ب َن َعب ِد اهلل َأُل َعِن ال  ُيس 

ُت َفَقاَل: َسمِ    -ع 
ِّ
َسُبُه َرَفَع إَِلى النَّبِي ُمَهلُّ َأْهِل اْلَمِدينَِة ِمْن ذِي »َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلصَأح 

اْلُحَلْيَفِة، َوالطارِيُق اآْلَخُر اْلُجْحَفُة، َوُمَهلُّ َأْهِل اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرٍق، َوُمَهلُّ َأْهِل َنْجٍد 

 .(3)«ْن َيَلْمَلمَ ِمْن َقْرٍن، َوُمَهلُّ َأْهِل اْلَيَمِن مِ 

أن هذه المواقيت المذكورة يف هذا الحديث ْلهل تلك  :أي «ُهنا لَُهنا » قوله:

 البلدان المسمية يف الحديث.

وهي أيًضا لمن مر على تلك المواقيت  :أي «َولَِمْن َأَتى َعَلْيِهنا ِمْن َغْيرِِهنا » قوله:

 من غير أهلهن.

 .هة, فيهل ويحرم منكالمكي يمر على ميقات أهل المدني

 .هأو اليمني يمر على ميقات أهل المدينة, فإنه يحرم من

ْن َأَراَد اْلَحجا َواْلُعْمَرةَ » قوله: علمنا أن من أراد ممن كان نيته النسك ف :أي «ِمما

 دخول مكة لغير الحج والعمرة, أنه ال يلزمه اإلحرام.

فمن كان دون المواقيت  :أي «َأْنَشأَ َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفِمْن َحْيُث » قوله:

                                                           

 (.1182(, يمس م )133أخـجه البخاري ) (1)

 (.1344أخـجه البخاري ) (2)
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 المحددة, فإنه يهل من حيث عزم على الحج, أو العمرة.

ه, أو لبعض لو أن رجاًل ذهب إلى جدة لزيارة بعض أرحامه, أو أصحاب :فمثاًل 

 .شأنه, وكان من الرياض

 .فإنه يعتمر من جدة؛ ْلنه دون المواقيت وبعد أن وصل إلى جدة أراد أن يعتمر

إلى أن جدة ميقات ْلهل حاكم قطر الشيخ زيد آل محمود رئيس م وقد ذهب

 وغيره. البحر, وخالفه أهل العلم: كاإلمام ابن باز 

 .يلملم ميقات بالد السودان ومن إليهميكون وإنما 

 وميقات أهل مصر ومن إليهم, إن أتوا على طريق نجد قرن المنازل.

, لى طريق المدينة, ذا الحليفةوإن أتوا عالجحفة, وإن أتوا على طريق الشام 

 .وهكذا

ةَ » قوله: َة ِمْن َمكا أن أهل مكة يهلون من مكة وهذا يف الحج  :أي «َحتاى َأْهُل َمكا

 حل فيهلون منه.الكما تقدم, وأما يف العمرة فيخرجون إلى أقرب 

َت أِلَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق »  قوله: ى أفلح ُأنكر علوقد الحديث ضعيف, و: «َوقا

 بن حميد.

شك يف و ,عن جابر يف صحيحه من طريق أبي الزبير وجاء عند اإلمام مسلم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي رفعه 

, وهو يف العلل, قال الحافظ يف الفتح:  وجاء عند أحمد وإسحاق, عن ابن عمر

 غريب جًدا.

وجاء من حديث الحارث بن عمرو السهمي أخرجه أبو داود, من طريق عتبة بن 

 ملك السهمي, عن زرارة بن كريم, عن الحارث به.عبد ال

 وفيه مجهوال حال, وهما عتبة وزرارة.
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أخرجه ابن عدي, وفيه هالل بن زياد بن يسار  وجاء من حديث أنس بن مالك 

 مرتوك.

 ."ال يثبت عند أهل الحديث منها شيء": قال اإلمام ابن خزيمة 

 أي ثابت عن النبي "ق حديثًا ثابًتالم نجد يف ذات عر": وقال اإلمام ابن المنذر 
 وانظر نصب الراية. ملسو هيلع هللا ىلص

 .«َوَأْصُلُه ِعنَْد ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َجابِرٍ إاِلا َأنا َراِوَيُه َشكا فِي َرْفِعهِ » قوله:

 .ات عرق, إال أن راويه شك يف رفعهأي توقيت ذ

َبي ِر, َأنَُّه َسِمَع    َجابَِر ب نَ فقد جاء من طريق َأبي الزُّ
ِ
ُمَهلِّ ,  َعب ِد اهلل َأُل َعِن ال  ُيس 

 
ِّ
َسُبُه َرَفَع إَِلى النَّبِي ُت َأح  ُمَهلُّ َأْهِل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة، »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َسِمع 

ِل َنْجٍد ِمْن َقْرٍن، َوالطارِيُق اآْلَخُر اْلُجْحَفُة، َوُمَهلُّ َأْهِل اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرٍق، َوُمَهلُّ َأهْ 

 .(1) «َوُمَهلُّ َأْهِل اْلَيَمِن ِمْن َيَلْمَلمَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفتلخص أنه ال يثبت مرفوعًا عن النبي 

َت َذاَت ِعْرٍق » قوله: : َأنا ُعَمَر ُهَو الاِذي َوقا  .«َوفِي اْلُبَخاِريِّ

ِل "يف صحيحه فقال:  فقد بوب اإلمام البخاري  ه 
ِ
ق  ْل  ."الِعَراِق َباٌب: َذاُت ِعر 

ا ُعَمَر ", َقاَل:  من طريق اب ِن ُعَمرَ : ثم ذكر  َراِن َأَتو  ا ُفتَِح َهَذاِن الِمص  -َلمَّ

- ,مِنِيَن ٌر «َحدا أِلَْهِل َنْجٍد َقْرًنا ملسو هيلع هللا ىلصإِنا َرُسوَل اهَّللِ », َفَقاُلوا: َيا َأمِيَر الُمؤ  , َوُهَو َجو 

نَ  , َفَحدَّ َلُهم  َعن  َطِريِقنَا, َوإِنَّا إِن  َأَرد  َوَها مِن  َطِريِقُكم  ًنا َشقَّ َعَلي نَا, َقاَل: َفان ُظُروا َحذ  ا َقر 

ق    .(2)"َذاَت ِعر 

: َعِن اب ِن َعبَّاس  " قوله: مِِذيِّ َمَد, َوَأبِي َداُوَد, َوالتِّر   ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »:  َوِعن َد َأح 
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َت أِلَْهِل اْلَمْشرِِق اْلَعِقيَق  -  ."«َوقا

:  (3/222 :)لمغني قال اإلمام ابن قدامة يف ا َبرِّ َلى َقاَل اب ُن َعب ِد ال  َعِقيُق َأو  ال 

. َماع   مِيَقاُتُهم  بِإِج 
ق  , َوَذاُت ِعر  ق  َوُط مِن  َذاِت ِعر   ـاه َوَأح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص لكن الحديث, لم يثبت عن النبي

محمد بن علي أخرجه من ذكر المصنف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي, عن 

 به.  بن عبد اهلل بن عباس, عن ابن عباس

وإسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن ابي زياد, والنقطاعه فإن محمد بن علي لم يسمع 

 ., واهلل الموفق, وال ُيعلم أنه لقيه من جده عبد اهلل ابن عباس
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 باب وجوه اإلحرام وصفته

اِم َيِيَفتِ  ـَ  ِه[]َباُب ُيُجوِه اإِلْح

 الشرح: 

 .أنواع النسك التي يحرم هبا الحاج :أي 

 وهي ثالثة:

 ., وهو أن يهل بعمرة يف أشهر الحج ثم يعقبها بحج على ما يأيتالتمتعاْلول: 

 .الحج ويسوق معه الهدي , وهو أن يهل بحج وعمرة يف أشهرالقرانالثاين: 

تالف أهل العلم يف , وهو أن يهل بالحج وحده, وسيأيت بيان اخاإلفرادالثالث: 

 .أفضلها, وبيان ما يتعلق هبا من أحكام إن شاء اهلل تعالى
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 أنواع النسك

:  - -َعائَِشَة  َعن  ) – 727 ِة اْلَوَداِع،  - ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرْجنَا َمَع النابِيِّ »َقاَلت  َعاَم َحجا

، َوَأَهلا َرُسوُل اهَّللِ َفِمناا َمْن َأَهلا بُِعْمَرٍة، َوِمناا َمْن َأَهلا بَِح  جٍّ َوُعْمَرٍة، َوِمناا َمْن َأَهلا بَِحجٍّ

، َأْو َجَمَع اْلَحجا َواْلُعْمَرَة  - ملسو هيلع هللا ىلص - ا َمْن َأَهلا بَِحجٍّ ، َوَأما ا َمْن َأَهلا بُِعْمَرٍة َفَحلا ، َفَأما بِاْلَحجِّ

 (.َفٌق َعَلي هِ ُمتَّ  .(1) «َفَلْم َيِحلُّوا َحتاى َكاَن َيْوَم الناْحرِ 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أنواع النسك الثالثة 

ِة اْلَوَداعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرْجنَا َمَع النابِيِّ » قوهلا: وكانت يف السنة العاشرة من : «َعاَم َحجا

يف تفسيره, وابن اْلمير  الهجرة, ذكر ذلك اإلمام النووي يف المجموع, وابن كثير 

 سبل, وغيرهم.الصنعاين يف ال

الصحيح أن مفردة, وهذا حال المتمتع, لكن  :أي «َفِمناا َمْن َأَهلا بُِعْمَرةٍ » قوله:

وإال ففي بداية اْلمر  أن يجعلوها عمرة, ملسو هيلع هللا ىلصحين أمرهم رسول اهلل هذا على المآل, 

 كلهم أهل بحج بين قارن ومفرد.

،  ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهَّللِ َخَرْجنَا َمَع َرُس », َقاَل:  من حديث َجابِر   ففي مسلم: يَن بِاْلَحجِّ ُمِهلِّ

َفا َوالَمْرَوِة، َفَقاَل لَنَا َرُسوُل اهَّللِ  َة ُطْفنَا بِاْلبَْيِت َوبِالصا ا َقِدْمنَا َمكا  النَِّساُء َواْلِوْلَداُن، َفَلما

؟ َقاَل:  «َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي َفْلَيْحِلْل : »ملسو هيلع هللا ىلص نَا: َأيُّ ال ِحلِّ هُ الْ »َقاَل ُقل  َقاَل:  «ِحلُّ ُكلُّ

حَ  نَا بِال  َلل  ِوَيِة َأه  ُم التَّر  ا َكاَن َيو  نَا الطِّيَب, َفَلمَّ نَا الثَِّياَب, َوَمِسس  , َفَأَتي نَا النَِّساَء, َوَلبِس  جِّ

 
ِ
َوِة, َفَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل َمر  َفا َوال  ُل َبي َن الصَّ َوَّ َترِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَفاَنا الطََّواُف اْل  بِِل َأن  َنش  ِ َك فِي اإل 

                                                           

 .(1211)يمس م  (,1112)خـجه البخاري أ (1)



   

 

187 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َبَقِر, ُكلُّ َسب َعة  مِنَّا فِي َبَدَنة    .(1) «َوال 

ر  ويف مسلم أيضا:  َماَء بِن ِت َأبِي َبك  :  من حديث َأس  ِرمِيَن, , َقاَلت  نَا ُمح  َخَرج 

 
ِ
ُكْن َمَعُه َهْدٌي، َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي، َفْليَُقْم َعَلى إِْحَراِمِه، َوَمْن َلْم يَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

:  «َفْلَيْحِلْل  , َقاَلت  لِل  ٌي َفَلم  َيح  َبي ِر َهد  ٌي َفَحَلل ُت: َوَكاَن َمَع الزُّ َفَلم  َيُكن  َمِعي َهد 

َبْيرِ، َفَقاَل: ُقوِمي َعنِّي، َفُقْلُت: َأَتْخَشى َأْن » َفَلبِْسُت ثَِيابِي ُثما َخَرْجُت َفَجَلْسُت إَِلى الزُّ

 .(2) «َلْيَك؟َأثَِب عَ 

ذا فيمن ساق معه الهدي, وه, وهو القارن: «ْن َأَهلا بَِحجٍّ َوُعْمَرةٍ َوِمناا مَ » قوله:

من »يف قوله:   على ما تقدم يف حديث جابر وعائشة وأسماء ويأيت عن ابن عمر

 .«كان معه هدي فليقم على إحرامه

 .وهو المفرد :أي «َوِمناا َمْن َأَهلا بَِحجٍّ » قوله:

هذا بالنظر إلى أنه استمر يف إحرامه : «بِاْلَحجِّ  – ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأَهلا َرُسوُل اهَّللِ » قوله: 

 حتى رمى جمرة العقبة.

 .على الصحيح قارًنا حج ملسو هيلع هللا ىلص وإال فالنبي

 بسبب رواية عائشة ملسو هيلع هللا ىلصاختلف أهل العلم يف بيان نوع نسك النبي و   لهذا

 الحديث, ولغيره من اْلحاديث, إلى أقوال: 

 حج متمتًعا. ملسو هيلع هللا ىلص ول: أن النبياْل

َوَة, َأنَّ  :الصحيحينيف  واستدلوا على ذلك بما َبَرت ُه, ,  َعائَِشةَ من طريق ُعر  َأخ 

 
ِّ
َبَرنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ِذي َأخ  , َفَتَمتََّع النَّاُس َمَعُه بِِمث ِل الَّ َرِة إَِلى الَحجِّ فِي َتَمتُِّعِه بِالُعم 
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  َسالٌِم, َعن  اب ِن ُعَمرَ 
ِ
 .(1) « ملسو هيلع هللا ىلص, َعن  َرُسوِل اهلل

 », َقاَل:  من حديث اب َن ُعَمرَ أيًضا يف الصحيحين:  وجاء
ِ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَتَمتََّع َرُسوُل اهلل

َي مِن  ِذي الُحَلي َفِة, َوَبَدَأ  َدى, َفَساَق َمَعُه الَهد  َرِة إَِلى الَحجِّ َوَأه  ِة الَوَداِع, بِالُعم  َحجَّ

 
ِ
 فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ِّ
, َفَتَمتََّع النَّاُس َمَع النَّبِي َرِة ُثمَّ َأَهلَّ بِالَحجِّ َرِة إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصَأَهلَّ بِالُعم  بِالُعم 

 
ُّ
ا َقِدَم النَّبِي ِد, َفَلمَّ َي َومِن ُهم  َمن  َلم  ُيه  َدى, َفَساَق الَهد  , َفَكاَن مَِن النَّاِس َمن  َأه  الَحجِّ

َة َقاَل: لِلنَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُه الَ َيِحلُّ لَِشْيٍء َحُرَم ِمنُْه، َحتاى َيْقِضَي َمْن كَ » َمكَّ اَن ِمنُْكْم َأْهَدى، َفإِنا

ْر َوْليَْحِلْل،  َفا َوالَمْرَوِة، َوْليَُقصِّ ُه، َوَمْن َلْم َيُكْن ِمنُْكْم َأْهَدى، َفْليَُطْف بِاْلبَْيِت َوبِالصا َحجا

، َفَمْن َلْم َيِجْد هَ  ْدًيا، َفْلَيُصْم َثالََثَة َأيااٍم فِي الَحجِّ َوَسْبَعًة إَِذا َرَجَع إَِلى ُثما لُِيِهلا بِالَحجِّ

 .(2) ". «َأْهِلهِ 

 حج مفرًدا. ملسو هيلع هللا ىلص القول الثاين: أن النبي

 .(3) «َأْفَرَد اْلَحجا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »:  : من حديث َعائَِشةَ في مسلمف

ُيِهلا بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة، َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َأَراَد َأْن ُيِهلا  َمْن َأَراَد ِمنُْكْم َأنْ »مسلم: لويف رواية 

، َوَمْن َأَراَد َأْن ُيِهلا بُِعْمَرٍة، َفْلُيِهلا    َقاَلت  َعائَِشةُ  «بَِحجٍّ َفْلُيِهلا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص: َفَأَهلَّ َرُسوُل اهلل

رَ  ُعم  , َوَأَهلَّ بِِه َناٌس َمَعُه, َوَأَهلَّ َناٌس بِال  َرة , َوُكن ُت فِيَمن  بَِحجٍّ , َوَأَهلَّ َناٌس بُِعم  ِة َوال َحجِّ

َرةِ  َأَهلَّ  ُعم   .(2) «بِال 

 حج قارًنا. ملسو هيلع هللا ىلص القول الثالث: أن النبي

:  من حديث َعائَِشةَ : لما يف مسلم  , َأنََّها َقاَلت 
ِ
نَا َمَع َرُسوِل اهلل َعاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرج 
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رَ  نَا بُِعم  َلل  َوَداِع, َفَأه  ِة ال   َحجَّ
ِ
, ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل

َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي َفْلُيِهلا بِاْلَحجِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصة 

 .(1) «َمَع اْلُعْمَرِة، ُثما اَل َيِحلُّ َحتاى َيِحلا ِمنُْهَما َجِميًعا
 , َقاَل: من حديث َأنَس   :لما يف مسلمو

َّ
ُت النَّبِي ُيَلبِّي بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرةِ » ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

ُت بَِذلَِك اب َن ُعَمَر, َفَقاَل:  «ِميًعاَج  ث  ٌر: َفَحدَّ َفَلِقيُت َأَنًسا  «َلباى بِاْلَحجِّ َوْحَدهُ »َقاَل َبك 

 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل وَننَا إاِلَّ ِصب َياًنا, َسِمع  ِل اب ِن ُعَمَر, َفَقاَل َأَنٌس: َما َتُعدُّ ُتُه بَِقو  ث   ملسو هيلع هللا ىلصَفَحدَّ

ا َلباْيَك ُعْمَرةً »َيُقوُل:   .(2) «َوَحجًّ

, حصل الخالف بين أهل وغيرها  عائشة حديث سبب اختالف رواياتبف

  .إلى هذه اْلقوال الثالثة ملسو هيلع هللا ىلص العلم يف بيان نسك النبي

  تمتع  المراد هبااْلحاديث التي جاء فيها ذكر التمتع: والجمع يف ذلك أن

 . أصحابه
بين الطواف  ملسو هيلع هللا ىلص النبيبالنظر إلى جمع واْلحاديث التي جاء فيها اإلفراد: 

 والسعي, وأنه بقي على إحرامه.

؛ ْلنه لما ملسو هيلع هللا ىلص بالنظر إلى الواقع وحال النبيواالحاديث التي جاء فيها ذكر القران: 

 , ولم يحل إال بعد أن نحر الهدي.جميعًا , وأهل بالحج وبالعمرةساق الهدي

 ملسو هيلع هللا ىلص مر, فإن النبيبالنظر إلى بداية اْلوقيل: اْلحاديث التي جاء فيها ذكر اإلفراد: 

 أهل بحج فقط.

بعد ذلك, فقد  ملسو هيلع هللا ىلص بالنظر إلى حال النبيواْلحاديث التي جاء فيها ذكر القران: 

 .أدخل العمرة على الحج

بالنظر إلى أن من جمع بين العمرة والحج حاديث التي جاء فيها ذكر التمتع: واْل
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يث أنه جمع بين فإنه قد تمتع بالعمرة والحج, فالقارن يطلق عليه أن متمتع من ح

 العمرة والحج, واهلل أعلم.

ا َمْن َأَهلا بُِعْمَرةٍ » قوله:  وهم الذين أهلوا بالعمرة يف أشهر الحج.: «َفَأما

 .كان أهل الجاهلية ينكرون هذا النوع من العمرةقد و

َرَة فِي أَ , َقاَل  في الصحيحين: من حديث اب ِن َعبَّاس  ف َن َأنَّ الُعم  ُهِر : َكاُنوا َيَرو  ش 

 , َبر  َم َصَفًرا, َوَيُقوُلوَن: إَِذا َبَرا الدَّ َعُلوَن الُمَحرَّ ِض, َوَيج  الَحجِّ مِن  َأف َجِر الُفُجوِر فِي اْلَر 

 
ُّ
, َقِدَم النَّبِي َتَمر  َرُة لَِمِن اع  , َحلَِّت الُعم  , َوان َسَلَخ َصَفر  َحاُبُه َصبِيَحَة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَفا اْلََثر  َوَأص 

, َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َرابَِعة  مُ  َرًة, َفَتَعاَظَم َذلَِك ِعن َدُهم  َعُلوَها ُعم  يَن بِالَحجِّ َفَأَمَرُهم  َأن  َيج  ِهلِّ

؟ َقاَل:  , َأيُّ الِحلِّ
ِ
هُ »اهلل  .(1) «ِحل  ُكلُّ

  .اْلمر بالحل - -ولذلك تعاظم الصحابة

  في الصحيحين:ف
ِ
 َقاَل:   من حديث َجابَِر ب َن َعب ِد اهلل

ِ
َحاَب َرُسوِل اهلل نَا َأص  َلل  َأه 

  ملسو هيلع هللا ىلص
ُّ
َرٌة, َقاَل َعَطاٌء: َقاَل َجابٌِر: َفَقِدَم النَّبِي ُصب َح  ملسو هيلع هللا ىلصفِي الَحجِّ َخالًِصا َلي َس َمَعُه ُعم 

 
ُّ
نَا َأَمَرَنا النَّبِي ا َقِدم  ِة, َفَلمَّ ي الِحجَّ

, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرابَِعة  َمَضت  مِن  ذِ ِحلُّوا أَ »َأن  َنِحلَّ

 .«َوَأِصيُبوا ِمَن النَِّساءِ 

ا َلم  »َقاَل َعَطاٌء: َقاَل َجابٌِر:  , َفَبَلَغُه َأنَّا َنُقوُل: َلمَّ , َوَلكِن  َأَحلَُّهنَّ َلُهم  ِزم  َعَلي ِهم  َوَلم  َيع 

ٌس, َأَمَرَنا َأن  َنِحلَّ إَِلى نَِساِئنَا ُطُر َمَذاكِيُرَنا َيُكن  َبي نَنَا َوَبي َن َعَرَفَة إاِلَّ َخم  , َفنَأ تِي َعَرَفَة َتق 

َي   . «الَمذ 

 
ِ
َكَها, َفَقاَم َرُسوُل اهلل َقْد َعِلْمُتْم َأنِّي »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوَيُقوُل َجابٌِر بَِيِدِه َهَكَذا َوَحرَّ

ُكْم، َوَلْوالَ َهْديِي َلَحَلْلُت َكَما  ِه َوَأْصَدُقُكْم َوَأَبرُّ َتِحلُّوَن، َفِحلُّوا، َفَلِو اْسَتْقَبْلُت َأْتَقاُكْم لِلا

                                                           

 (. 1240(, يمس م )1114أخـجه البخاري ) (1)



   

 

190 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

نَا َوَس «ِمْن َأْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْهَدْيُت  نَا معنا , َفَحَلل   .(1) «َوَأَطع 

غشيان أهله إن أي الحل كله: من مس الطيب, ولبس المخيط, و «َفَحلا » قوله:

 .كانوا معه

ا َمْن َأَهلا بَِحجٍّ » قوله:  .فرًدام :أي «َوَأما

 قارًنا. :أي. «َأْو َجَمَع اْلَحجا َواْلُعْمَرةَ » قوله: 

 .وجمع بين الحج والعمرةهو الذي ساق معه الهدي والقارن: 

 .بعد الفراغ من الرمي والحلق يوم النحر: «َفَلْم َيِحلُّوا َحتاى َكاَن َيْوَم الناْحرِ » قوله:

أن  ملسو هيلع هللا ىلص , فأمره النبيملسو هيلع هللا ىلص بيأهل بما أهل به الن وقد كان علي بن أبي طالب 

 .إحرامهعلى يمسك 

 : في الصحيحين: من حديث َأَنس بن مالك ف
َّ
َثُهم  َأنَّ النَّبِي َرة   ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ َأَهلَّ بُِعم 

 
ُّ
, َفَقاَل: َأَهلَّ النَّبِي ة  َة َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَحجَّ نَا َمكَّ ا َقِدم  نَا بِِه َمَعُه, َفَلمَّ َلل  ْن َمْن َلْم َيكُ »بِالَحجِّ َوَأه 

 «َمَعُه َهْدٌي َفْلَيْجَعْلَها ُعْمَرةً 
ِّ
ُّ ب ُن َأبِي َطالِب   ملسو هيلع هللا ىلص, َوَكاَن َمَع النَّبِي

ٌي, َفَقِدَم َعَلي نَا َعلِي َهد 

 
ُّ
ا, َفَقاَل النَّبِي َلل ُت بَِما َأَهلَّ بِِه  «بَِم َأْهَلْلَت؟، َفإِنا َأْهَلَك »: ملسو هيلع هللا ىلصمَِن الَيَمِن َحاجًّ َقاَل: َأه 

 
ُّ
 .(2) «َفَأْمِسْك َفإِنا َهْدًيا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ولكنه لم يكن معه هدي,  ملسو هيلع هللا ىلصبما أهل به النبي  وأهل أبو موسى اْلشعري 

 .أن يجعلها عمرة ملسو هيلع هللا ىلصفأمره النبي 

َعِريِّ ففي الصحيحين:  َقِدْمُت َعَلى النابِيِّ », َقاَل: من حديث َأبِي ُموَسى اْلَش 

, َقاَل:  «ْجَت َأَحَج »بِاْلبَْطَحاِء، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الَل   «َكيَْف َأْهَلْلَت »ُقل ُت: َنَعم  ُقل ُت: َلبَّي َك بِإِه 

 
ِ
الَِل َرُسوِل اهلل َفا، َوالَمْرَوِة، ُثما ِحلا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَكإِه  ُت  «ُطْف بِاْلَبْيِت، َوبِالصا َفُطف 
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َرَأًة مِن  َقي س   َوِة, َوَأَتي ُت ام  َفا َوالَمر  َبي ِت َوبِالصَّ والحمد هلل رب , (1) «, َفَفَلت  َرأ ِسي بِال 

 .العالمين

  :بيان أفضل أنساك احلج 

 ."التمتع, والقرآن, واإلفراد"علمنا أن أوجه اإلحرام ثالثة: 

وما من وجه من الوجوه إال وقد نصره بعض أهل العلم مفضاًل له على غيره من 

 اْلنساك.

 مام ابن القيم إال أن من أحسن من حاكم يف هذه المسألة اإل  يف كتابه المفيد

 زاد المعاد يف هدي خير العباد مرجًحا حج التمتع.

ومع ذلك اإلجماع قائم على أن من حج بأي وجه من أوجه الحج الثالثة أن حجه 

 صحيح.

 و
ِ
لَْو : »ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا َقاَل  »قال ,  يف الصحيحين: من حديث َجابُِر ب ُن َعب ِد اهلل

وجاء  (2) «ْن َأْمرِي َما اْسَتْدبَْرُت َما َأْهَدْيُت، َوَلْوالَ َأنا َمِعي الَهْدَي أَلَْحَلْلُت اْسَتْقَبْلُت مِ 

 .وغيرها  بنحوه عن عائشة

 .لوال سوق الهدي  يحب أن يحل كما حل أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي 

  :بيان وجوه تفضيل حج التمتع على غريه من أنساك احلج 

 يه بين الحج والعمرة.يجمع ف هأنالوجه اْلول: 

, ثم يأيت بحج تامًاأنه يأيت بعمرة مفردة كاملة ثم يتحلل منها تحلاًل الوجه الثاين: 

 .مفرد

 أن فيه فسحة للحاج والمعتمر.الوجه الثالث: 
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كانوا يرون أن الحج والعمرة ال  مأن فيه مخالفة للمشركين, فإهنالوجه الرابع: 

 ., كما تقدممن أفجر الفجور يف اْلرض يجتمعان, وأن العمرة يف أشهر الحج

 .ملسو هيلع هللا ىلص أنه فعل لما تمناه النبيالوجه الخامس: 

 أن أعماله أكثر من أعمال غيره من أنساك الحج اْلخرى.الوجه السادس: 

 ,  َعائَِشةَ  فعن
ِ
 َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َرتَِها:  أخرجه الحاكم يف  (1) «بِِك َوَنَفَقتِِك إِنا لَِك ِمَن اأْلَْجرِ َعَلى َقْدِر َنَص »َلَها فِي ُعم 

 .المستدرك, وأصله يف مسلم, واهلل الموفق

 ِجيُح لِِرَواَيِة َمن  َرَوى : (120/ 2يف زاد المعاد ) قال ابن القيم َفَحَصَل التَّر 

ِقَراَن لُِوُجوه  َعَشَرة .  ال 

َم.َأَحُدَها:  َثُر َكَما َتَقدَّ  َأنَُّهم  َأك 

َعت  َكَما َبيَّنَّاُه. َأنَّ الثَّانِي:  َباِر بَِذلَِك َتنَوَّ خ  ِ  ُطُرَق اإل 

َباِرِه الثَّالُِث:  بََر َعن  إِخ  ظِِه َصِريًحا, َوفِيِهم  َمن  َأخ  َبَر َعن  َسَماِعِه َوَلف  َأنَّ فِيِهم  َمن  َأخ 

ِر رَ  َبَر َعن  َأم  ِسِه بَِأنَُّه َفَعَل َذلَِك َوفِيِهم  َمن  َأخ  ٌء مِن  َذلَِك َعن  َنف   
بِِّه َلُه بَِذلَِك َوَلم  َيِجئ  َشي

َراِد. ف  ِ  فِي اإل 

ابُِع:  َبَع ُعَمر  َلَها.الرَّ َتَمَر َأر  ِديُق ِرَواَياِت َمن  َرَوى َأنَُّه اع   َتص 

َخامُِس:  َراِد.ال  ف  ِ َتِمُل التَّأ ِويَل بِِخاَلِف ِرَواَياِت اإل   َأنََّها َصِريَحٌة اَل َتح 

ا ائُِد ِدُس: السَّ ُر الزَّ
اكِ َها, َوالذَّ َراِد َأو  َنَفو  ف  ِ ُل اإل  نٌَة ِزَياَدًة َسَكَت َعن َها َأه  َأنََّها ُمَتَضمِّ

ٌم َعَلى النَّافِي. ُمث بُِت ُمَقدَّ اكِِت, َوال  ٌم َعَلى السَّ  ُمَقدَّ

ابُِع:  بََعٌة: عائشة, َواب ُن ُعَمَر,السَّ  َأر 
َرادِ ف  ِ بََعُة  َأنَّ ُرَواَة اإل  َر  , َواْل  وجابر, َواب ُن َعبَّاس 
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ِقَراِن َعن   , َسلَِمت  ِرَواَيُة َمن  َعَداُهم  لِل  َنا إَِلى َتَساُقِط ِرَواَياتِِهم  ِقَراَن, َفإِن  ِصر  َرَوُوا ال 

َطِرِب  ُذ بِِرَواَيِة َمن  َلم  َتض  َخ  ِجيِح, َوَجَب اْل  َنا إَِلى التَّر  , َوإِن  ِصر  َواَيُة َعن ُه, ُمَعاِرض  الرِّ

, وحفصة, َوَمن   َراَن ب ِن ُحَصي ن  َخطَّاِب, َوِعم  َتَلَفت  كالرباء, وأنس, َوُعَمَر ب ِن ال  َواَل اخ 

َم. ن  َتَقدَّ  َمَعُهم  مِمَّ

ِدَل َعن ُه.الثَّامُِن:  ِذي ُأمَِر بِِه مِن  َربِِّه, َفَلم  َيُكن  لَِيع   َأنَُّه النُُّسُك الَّ

َي, َفَلم  َيُكن  لَِيأ ُمَرُهم  بِِه إَِذا َساُقوا : التَّاِسعُ  َهد  ِذي ُأمَِر بِِه ُكلُّ َمن  َساَق ال  َأنَُّه النُُّسُك الَّ

َي َوُيَخالُِفُه. َهد  َي, ُثمَّ َيُسوُق ُهَو ال  َهد   ال 

َعاِشُر:  َتارَ ال  َل َبي تِِه, َواخ  ِذي َأَمَر بِِه آَلُه َوَأه  َتاَر َلُهم  َأنَُّه النُُّسُك الَّ , َوَلم  َيُكن  لَِيخ  ُه َلُهم 

ِسِه. َتاَر لِنَف   إاِلَّ َما اخ 

ِجيٌح َحاِدي َعَشَر,  َت َتر  ُلُه: ) َوَثمَّ َدَخَلِت اْلُعْمَرُة فِي اْلَحجِّ إَِلى َيْوِم »َوُهَو َقو 

ًءا مِن ُه, َأو  («اْلِقَياَمةِ  َتِضي َأنََّها َقد  َصاَرت  ُجز  اِخِل فِيِه, بَِحي ُث اَل , َوَهَذا َيق  ِء الدَّ ُجز  َكال 

ِء َمَعُه.
 
ي اِخُل فِي الشَّ ِصُل َبي نََها َوَبي نَُه, َوإِنََّما َتُكوُن َمَع ال َحجِّ َكَما َيُكوُن الدَّ  َيف 

ِجيٌح َثانِي َعَشَر:  َخطَّاِب َوَتر  ُل ُعَمَر ب ِن ال  للصبي بن معبد َوَقد  َأَهلَّ  -  -َوُهَو َقو 

ُد ب ُن ُصوَحاَن, َأو  سلمان بن ربيعة, َفَقاَل َلُه عمر: ُهِديَت بِ  , َفَأن َكَر َعَلي ِه َزي 
َرة  َحجٍّ َوُعم 

د     - ملسو هيلع هللا ىلص -, َوَهَذا ُيَوافُِق ِرَواَيَة عمر َعن ُه ملسو هيلع هللا ىلص -لُِسنَِّة َنبِيَِّك ُمَحمَّ
ِ
 َجاَءُه مَِن اهلل

َ
ي َوح  َأنَّ ال 

اَلِل بِِهَما َجِميًعا, ه  ِ  َلُه بَِها. بِاإل 
ِ
َر اهلل تََثَل َأم  تِي َفَعَلَها, َوام  ِقَراَن ُسنَُّتُه الَّ  َفَدلَّ َعَلى َأنَّ ال 

ِجيٌح َثالَِث َعَشَر:  َراُمُه َوَتر  َماُلُه َعن  ُكلٍّ مَِن النُُّسَكي ِن, َفَيَقُع إِح  َقاِرَن َتَقُع َأع  َأنَّ ال 

ُيُه َعن ُهَما َمًعا,  ل  َعَلى َوَطَواُفُه َوَسع  َمُل مِن  ُوُقوِعِه َعن  َأَحِدِهَما, َوَعَمِل ُكلِّ فِع  َوَذلَِك َأك 

 ِحَدة .

ِجيٌح َرابَِع َعَشَر:  ِي َأف َضُل باَِل َوَتر  َهد  ِق ال  َتَمَل َعَلى َسو  ِذي اش  َوُهَو َأنَّ النُُّسَك الَّ

ِي. َفإَِذا َقَرَن, َكانَ  َهد   مَِن النُُّسَكي ِن, َفَلم   َري ب  مِن  ُنُسك  َخاَل َعِن ال 
ُيُه َعن  ُكلِّ َواِحد  َهد 
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, َولَِهَذا  ي  ُل ُنُسٌك مِن ُهَما َعن  َهد  َلُم  -َيخ    -َواهلُل َأع 
ِ
َمن  َساَق  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَمَر َرُسوُل اهلل

ُمتَّ  َرِة َمًعا, َوَأَشاَر إَِلى َذلَِك فِي ال  ُعم  َي َأن  ُيِهلَّ بِال َحجِّ َوال  َهد  َبَراِء ال  َفِق َعَلي ِه مِن  َحِديِث ال 

لِِه:   ." «إِنِّي ُسْقُت اْلَهْدَي َوَقَرْنُت » "بَِقو 

ِجيٌح َخامَِس َعَشَر:  ِ َوَتر  َراِد لُِوُجوه  َكثِيَرة :َوُهَو َأنَُّه َقد  َثَبَت َأنَّ التََّمتَُّع َأف َضُل مَِن اإل   ف 

ِخ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَُّه مِن َها:  َفاِضِل إَِلى  َأَمَرُهم  بَِفس  ال َحجِّ إَِلي ِه, َوُمَحاٌل َأن  َين ُقَلُهم  مَِن ال 

ِذي ُهَو ُدوَنُه.ال   ُضوِل الَّ   َمف 

لِِه: ) َومِن َها:  ُه بَِقو  َعل  نِِه َلم  َيف  َف َعَلى َكو  َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي َما اْسَتْدبَْرُت »َأنَُّه َتَأسَّ

 .( «َلَجَعْلُتَها ُعْمَرةً َلَما ُسْقُت اْلَهْدَي وَ 

َي.َومِن َها:  َهد   َأنَُّه َأَمَر بِِه ُكلَّ َمن  َلم  َيُسِق ال 

َي, َومِن َها:  َهد  ِقَراُن لَِمن  َساَق ال  َحابِِه ال  ُل َأص  ُلُه َوفِع  َتَقرَّ َعَلي ِه فِع  ِذي اس  َأنَّ ال َحجَّ الَّ

َي,  َهد   َغي ِر َهِذِه. َوالتََّمتُُّع لَِمن  َلم  َيُسِق ال 
 ـاهَولُِوُجوه  َكثِيَرة 
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 باب اإلحرام وما يتعلق به 

ُق بِِه[ َّ ََ اِم َيَما َيَت ـَ  ]َباُب اإِلْح

 الشرح: 

 اإلحرام من الميقات, وتتعلق به مسائل: يكون و 

  :األوىل: حكم التجرد من املخيط وحنوه 

 يجب التجرد من المخيط قبل اإلحرام.

 ,  : من حديث اب ِن ُعَمرَ ي الصحيحينفف
ِّ
َأنَّ َرُجاًل َسَأَلُه: َما َيل بَُس  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ِرُم؟ َفَقاَل:  َراِويَل، َوالَ الُبْرُنَس، َوالَ َثْوبًا »الُمح  الَ َيْلَبُس الَقِميَص، َوالَ الِعَماَمَة، َوالَ السا

ْعَفَراُن، َفإِْن لَ  ُه الَوْرُس َأِو الزا ْيِن، َوْلَيْقطَْعُهَما َحتاى َيُكوَنا َمسا ْم َيِجِد الناْعَلْيِن َفْلَيْلَبِس الُخفا

 .(1) «َتْحَت الَكْعَبْينِ 

 :الثانية: حكم االغتسال قبل اإلحرام 

أنه َقاَل: ,  من حديث اب ِن ُعَمرَ اْلستار: لما ثبت يف مسند البزار كما يف كشف 

ناِة َأْن َيْغتَِسَل » ُجُل إَِذا َأَراَد َأْن ُيْحرِمَ  ِمَن السُّ  .(2) «الرا

اُر:  َبزَّ َسَن مِن  َهَذا"َقاَل ال   َأح 
ه  َلُمُه َعِن اب ِن ُعَمَر مِن  َوج   ."ال َنع 

 فهو من المستحبات.

  :الثالثة: حكم التطيب قبل اإلحرام 

تطيب قبل أن يحرم, وتطيب  ملسو هيلع هللا ىلص يشرع ذلك, وال بأس باستدامته؛ ْلن النبي

                                                           

 (.1111(, يمس م )134أخـجه البخاري ) (1)

(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف 1084أخـجه البزار يف مسنده ك ا يف كشف األستار ) (2)

 (.111الصحيح ال سند )



   

 

197 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 لحله.

 ,  من حديث َعائَِشةَ  ففي الصحيحين:
ِّ
ِج النَّبِي :  ملسو هيلع هللا ىلصَزو  ُكنُْت ُأَطيُِّب »َقاَلت 

ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّللِ  ْحَراِمِه ِحيَن ُيْحرُِم، َولِِحلِّ ِ
ِ
 .(1) «إل

  :الرابعة: حكم صالة ركعتني عند اإلحرام 

 عند اإلحرام:  اختلف أهل العلم يف حكم صالة ركعتين

 والصحيح أهنا ال تلزم, ولو صلى وكان إحرامه بعد الصالة كان أفضل.

 أحرم بعد صالة. ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي

 .اخلامسة: أن اإلهالل يكون بعد ركوب الدابة 

 يف السادسة. وسيأيت بيانه إن شاء اهلل 

  :التسبيح والتكبري والتهليل قبل اإلهاللالسادسة. 

َوَنْحُن َمَعُه  ملسو هيلع هللا ىلصَصلاى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: حديث َأَنس   من لما يف البخاري:

بِاْلَمِدينَِة الظُّْهَر َأْرَبًعا، َوالَعْصَر بِِذي الُحَلْيَفِة َرْكَعَتْيِن، ُثما َباَت بَِها َحتاى َأْصَبَح، ُثما 

َح َوَكباَر، ُثما َأَهلا بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة، َوَأَهلا َركَِب َحتاى اْسَتَوْت بِِه َعَلى الَبْيَداِء، َحِمَد اهَّللَ َوَسبا 

، َقاَل: ا َقِدْمنَا َأَمَر النااَس، َفَحلُّوا َحتاى َكاَن َيْوُم التاْرِوَيِة َأَهلُّوا بِالَحجِّ  النااُس بِِهَما، َفَلما

 . (2) «بِاْلَمِدينَِة َكْبَشْيِن َأْمَلَحْينِ  ملسو هيلع هللا ىلص َبَدَناٍت بَِيِدِه قَِياًما، َوَذَبَح َرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَنَحَر النابِيُّ 

ِميِد "وبوب على هذا الحديث اإلمام البخاري رحمه اهلل يف فقال:  َباُب التَّح 

ابَّةِ  ُكوِب َعَلى الدَّ الَِل, ِعن َد الرُّ بِيِر, َقب َل اإِله  بِيِح َوالتَّك   ."َوالتَّس 

  :كيفيات اإلهالل:السابعة 

                                                           

 (. 1186(, يمس م )1136أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111اري )أخـجه البخ (2)
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 لمن أراد حج اإلفراد.ا: يقول: لبيك حجً 

 العمرة المفردة. وألمن أراد حج التمتع, يقول: لبيك عمرًة: 

 لمن أراد حج القران.يقول: لبيك حًجا وعمرًة: 

 :بيان الفرق بني النية واإلهالل:  تنبيه 

 هو التلفظ بنوع النسك الذي يريده الحاج, كما سبق بيان ذلك.اإلهالل: 

 .تلفظ هبا بدعةوالمحلها القلب, والنية: 

  :العمرةما حيظر عليه مبجرد أن يهل باحلج, أو الثامنة. 

 ُيحظر عليه تسعة أشياء:  ذكر أهل العلم أنه

 يحرم عليه حلق الشعر. اْلول:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    } :لقول اهلل 

 {ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  
 .[161البقـة: ]

 وألحق جمهور أهل العلم بشعر الرأس جميع شعر الجسد.

 قل اإلجماع على أنه من محظورات اإلحرام.وقد نُ تقليم اْلظفار,  الثاين:

وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: (: 22يف اإلجماع )ص:  قال ابن المنذر

  ـاه .وأخذ الشعر, وتقليم اْلظفارالجماع, وقتل الصيد, والطيب, وبعض اللباس, 

, ولكن ألحقوه بعلة الرتفة, مع إجماع أهل ملسو هيلع هللا ىلص وال يثبت يف ذلك نص عن النبي 

 .العلم على أنه إذا ُجرح يف ظفر من أظفاره له أن يبعده ويزيله

 الثالث: لبس الذكر للمخيط على بدنه.

َلى ب ِن ُأَميََّة ف  ــَأنَّ َرُج : في الصحيحين: من حديث َيع 
َّ
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصاًل َأَتى النَّبِي

َراَنِة, َوَعَلي ِه ُجبٌَّة َوَعَلي ِه َأَثُر الَخُلوِق  ِجع  َرٌة  -بِال  , َفَقاَل: َكي َف َتأ ُمُرنِي َأن  -َأو  َقاَل: ُصف 
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ِّ
َرتِي؟ َفَأن َزَل اهلُل َعَلى النَّبِي نََع فِي ُعم  , َوَوِدد ُت َأنِّي قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأص  ب   َفُستَِر بَِثو 

َّ
د  َرَأي ُت النَّبِي

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِّ
َك َأن  َتن ُظَر إَِلى النَّبِي , َفَقاَل ُعَمُر: َتَعاَل َأَيُسرُّ ُ

ي , َوَقد  َأن َزَل ملسو هيلع هللا ىلصَوَقد  ُأن ِزَل َعَلي ِه الَوح 

ُت إَِلي ِه َلُه َغطِيٌط,  ِب, َفنََظر  , َفَرَفَع َطَرَف الثَّو  ؟ ُقل ُت: نََعم 
َ
ي ِسُبُه َوأَ  -اهلُل َعَلي ِه الَوح  ح 

ِر  َي َعن ُه َقاَل: -َقاَل: َكَغطِيِط الَبك  ا ُسرِّ ائُِل َعِن الُعْمَرِة اْخَلْع َعنَْك الُجباَة، » َفَلمَّ َأْيَن السا

َك  َك َكَما َتْصنَُع فِي َحجِّ
ْفَرَة، َواْصنَْع فِي ُعْمَرتِ  .(1) «َواْغِسْل َأَثَر الَخُلوِق َعنَْك، َوَأْنِق الصُّ

 ب ِن ُعَمرَ ويف الصحيحي
ِ
, َما ,  ن: من حديث َعب ِد اهلل

ِ
َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ِرُم مَِن الثَِّياِب؟ َقاَل َرُسوُل اهلل َبُس الُمح  الَ َيْلبَُس الُقُمَص، َوالَ الَعَمائَِم، َوالَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَيل 

َراِويالَِت، َوالَ الَبَرانَِس، َوالَ الِخَفاَف إاِلا  ْيِن، السا  َأَحٌد الَ َيِجُد َنْعَلْيِن، َفْلَيْلَبْس ُخفا

ْعَفَراُن َأْو َوْرٌس  ُه الزا  .(2) «َوْلَيْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمَن الَكْعبَيِْن، َوالَ َتْلَبُسوا ِمَن الثَِّياِب َشْيًئا َمسا

 الرابع: تغطية رأس الذكر.

, «..، وال البرانس.مائم،وال الع»السابق وفيه:   يف حديث ابن عمر جاءلما 

 وضع على الرأس.هي ما يو

َبي نََما َرُجٌل َواقٌِف بَِعَرَفَة, إِذ  , َقاَل:  من حديث اب ِن َعبَّاس   ففي الصحيحين:

َقَصت ُه  -َوَقَع َعن  َراِحَلتِِه, َفَوَقَصت ُه    -َأو  َقاَل: َفَأو 
ُّ
اْغِسُلوُه بَِماٍء َوِسْدٍر، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي

ُه ُيْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة ُمَلبًِّياوَ  ُروا َرْأَسُه، َفإِنا نُوُه فِي َثْوَبْيِن، َوالَ ُتَحنِّطُوُه، َوالَ ُتَخمِّ  .(3) «َكفِّ

 تفاق أهل العلم.ر باكَ غطية الرأس على المحرم الذَ ويحرم ت

 الخامس: الطيب.

اْغِسِل »له:  ملسو هيلع هللا ىلص , وفيه قال النبيمن حديث يعلى بن أمية  :ففي الصحيحين

                                                           

 (.1180(, يمس م )1186أخـجه البخاري ) (1)

 (.1111(, يمس م )1143أخـجه البخاري ) (2)

 (.1201(, يمس م )1211أخـجه البخاري ) (3)
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اٍت  الطِّيَب   .«الاِذي بَِك َثالََث َمرا

  وأما استدامة الطيب إذا كان المحرم قد تطيب قبل إحرامه, ويف جسده وليس يف

 .إزاره وردائه, فال حرج عليه

بِيََديا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّللِ  َطياْبُت », قالت:  : من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين

، َقْبَل َأْن َيُطوَف، َوَبَسَطْت َيَدْيَهاَهاَتْيِن، ِحيَن َأْح  ِه ِحيَن َأَحلا  .(1) «َرَم، َولِِحلِّ

سل, تطيب قبل أن يغت ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهل العلم يف هذا الحديث إلى أن النبي

 وهذا القول غير صحيح.ثم اغتسل وأزال ما به من طيب, 

:  : من حديث َعائَِشةَ لما يف مسلم إَِذا َأَراَد َأْن ُيْحرَِم،  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ َكاَن َرُسوُل », َقاَلت 

ْهِن فِي َرْأِسِه َولِْحَيتِِه، َبْعَد َذلَِك   .(2)«َيَتَطياُب بَِأْطَيِب َما َيِجُد، ُثما َأَرى َوبِيَص الدُّ

َما َأْنُظُر إَِلى َوبِيِص الطِّيِب فِي َمَفاِرِق َرُسوِل اهَّللِ »ويف رواية:   .«، َوُهَو ُمْحرِمٌ ملسو هيلع هللا ىلصَكأَنا

، ملسو هيلع هللا ىلصَكأَنِّي َأْنُظُر إَِلى َوبِيِص الطِّيِب فِي َمَفاِرِق َرُسوِل اهَّللِ »:  رواية: قالتويف 

 .«َوُهَو ُيَلبِّي

 السادس: قتل الصيد الربي.

 ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ} :يقول اهلل 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 {يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی
. [61:اٍدة]ال 

 فال يجوز للمحرم أن يقتل الصيد الربي ال يف الحل, وال يف الحرم.

وال يجوز للحل أن يقتل الصيد الربي يف الحرم, ومن فعل ذلك يلزمه الفدية, 

                                                           

 (.1186(, يمس م )1114أخـجه البخاري ) (1)

 (.1160أخـجه مس م ) (2)
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 .وسيأيت ذلك إن شاء اهلل 

 السابع: عقد النكاح.

اَن لما يف مسلم  َقاَل َرُس , َيُقوُل: : من حديث ُعث َماَن ب َن َعفَّ
ِ
اَل َينْكُِح »: ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل

 .(1)«اْلُمْحِرُم، َواَل ُينَْكُح، َواَل َيْخُطُب 

 وإذا ُعقد له وهو محرم فنكاحه باطل.

 الثامن: المباشرة للمرأة ولو لم يكن جماع.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ} :لقول اهلل 

 .[161:]البقـة { ٺٺ ٺ ٺ

 بالجماع, وبمقدمات الجماع.وفسر الرفث: 

 سع: الجماع.التا

 ., وبه يفسد الحج مع تفصيل ْلهل العلمفهو من محظورات الحج إجماًعا

 من جامع أهله قبل التحلل اْلول بطل حجه.ف

وأجمعوا على أن من جامع عامًدا يف حجه (: 22قال ابن المنذر يف اإلجماع )ص 

 ـاه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حّج قابل والهدي, وانفرد عطاء وقتادة.

 أهل العلم هل عليه الحج من قابل؟ ختلفوا  

 إلى أن عليه حج من قابل.  فذهب عبد اهلل بن عباس

 ق بينه وبين زوجته يف هذا العام؟واختلفوا هل يفر 

 .اوالصحيح أنه ال يلزم التفرقة بينهم

 

                                                           

 (.1406أخـجه مس م ) (1)
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  :أقسام احملظورات من جهة الفدية 

 اْلول: ما ال فدية فيه. 

 كعقد النكاح.

 ه فدية بدنة. الثاين: ما في

 وهو الجماع على قول جماهير أهل العلم.

 الثالث: ما فيه فدية مثله. 

 وهي فدية جزاء الصيد.

 ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}: لقول اهلل 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 {يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی
 .[61:]ال اٍدة

 الرابع: فدية التخيير.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    } :لقول اهلل 

 ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

 .[161البقـة: ] {

فيخير بين إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين, أو صيام ثالثة أيام, أو 

 ذبح شاة.

  قال اإلمام ابن المنذر أجمع أهل العلم َعَلى أن المحرم  إلشراف:يف ا

اس, وأخذ الشعر, وتقليم ممنوع من: الجماع, وقتل الصيد, والطيب, وبعض اللب

 اْلظفار.

وأجمعوا َعَلى أن الحج ال يفسد بإتيان شيء من ذلك يف حال اإلحرام, إال 
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 بالجماع, فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامًدا يف حجه قبل

 وقوفه بعرفة, أن عليه حج قابل والهدي.

 إال شيًئا يختلف فيه عن عطاء, وقول لقتادة, وأنا أذكر ذلك يف مكانه إن شاء اهلل.

 . أعلى شيء روي فيمن وطئ يف حجه حديث ابن عباس: قال أبو بكر 
عليها الحج من "عن رجل وقع على أهله وهو محرم, فقال:   سئل ابن عباس

من حيث يحرمان, وال يجتمعان حتى يقضي حجهما, وعليهما  قابل, ويتفرقا

 ."الهدي

وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب, وبه قال سعيد بن : قال أبو بكر 

المسيب, وعطاء, والنخعي, والثوري, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, 

 وأصحاب الرأي.

 . «يفرقا»غير أن بعضهم لم يذكر: 

 لم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.وأجمع أهل الع

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان 

 منكسًرا منه.

, ومجاهد, وسعيد بن المسيب, وعطاء,  وممن حفظنا ذلك عنه: ابن عباس

وسعيد بن جبير, والنخعي, ومالك, والثوري, والشافعي, والحميدي, وأبو ثور, 

 اب الرأي.وأصح

 واختلفوا فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره: 

 فقال حماد الكويف, ومالك, والشافعي, وأبو ثور, وأصحاب الرأي, عليه دم.

 وقال عبد الملك الماجشون: فيه فدية.

 واختلف فيه عن عطاء, فروينا عنه أنه قال: يف أظفاره دم.
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 اهـوأصح من ذلك قوله: ال فدية عليه. 

  حممد سدده اهلل تعاىل: قال أبو 

 لم يوجب عليه فدية. ملسو هيلع هللا ىلص عطاء هو الصحيح؛ ْلن النبي قولو

 .مهأحد من , ما انكسر ظفر ثم من المتعذر أن الصحابة

  :بيان مقدار الشعر الذي تلزم الفدية من أزاله 

 واختلفوا يف مقدار الشعر الذي تلزم الفدية لمن أزاله: 

 (: 111-7/118 يف الشرح الممتع )قال اإلمام العثيمين رحمه اهلل 

 ولهذا اختلف العلماء رحمهم اهلل يف القدر الذي تجب فيه الفدية على أقوال:

 وهو المذهب أنه ثالثة فأكثر.القول اْلول: 

 إذا حلق أربع شعرات, فعليه دم.القول الثاين: 

 إذا حلق خمس شعرات, فعليه دم.القول الثالث: 

 الرأس, فعليه دم. إذا حلق ربعالقول الرابع: 

 إذا حلق ما به إماطة اْلذى, فعليه دم.القول الخامس: 

وأقرب اْلقوال إلى ظاهر القرآن هو اْلخير, إذا حلق ما به إماطة اْلذى, أي: 

 يكون ظاهرًا على كل الرأس. 

وهو مذهب مالك, أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كامالً يسلم به الرأس من 

 ماط به اْلذى, والدليل على ذلك:اْلذى؛ ْلنه هو الذي ي

 { وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}قول اهلل ـ تعالى ـ يف القرآن يف شأنه: أوال: 
 . [161:]البقـة

 اهـفدية.   فهو ال يحلق إذا كان به أذى من رأسه إال ما يماط به اْلذى, فعليه

 :هذا بالنص. قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

, «احتجم وهو محرم يف رأسه»: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي انًيا: : ثثم قال اإلمام العثيمين  

والحجامة يف الرأس من ضرورهتا أن يحلق الشعر من مكان المحاجم, وال يمكن 

أنه افتدى؛ ْلن الشعر الذي يزال من أجل  ملسو هيلع هللا ىلصسوى ذلك, ولم ينقل عن النبي 

المحاجم ال يماط به اْلذى, فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر, وعلى هذا فنقول: من 

حلق ثالث شعرات, أو أربعًا, أو خمسًا, أو عشرًا, أو عشرين فليس عليه دم وال 

 غيره, وال يسمى هذا حلًقا. 

 لكن هل يحل له ذلك أو ال؟

امتثال األمر ال يتم إال بفعل جميعه، وامتثال »ال يحل؛ ْلن لدينا قاعدة: الجواب: 

 .«النهي ال يتم إال بترك جميعه

نتهاء عنه جملة وأجزاًء, وإذا أمرت بشيء وجب فإذا هنيت عن شيء وجب اال

فعله جملة وأجزاًء, وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به 

 ـاه اْلذى, حرم حلق جزء منه. لكن الكالم يف الفدية غير الكالم يف التحريم.

 واهلل أعلم
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 بيان مكان اإلهالل 

 «إاِلا ِمْن ِعنِْد اْلَمْسِجدِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َأَهلا َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:   َعِن اب ِن ُعَمرَ ) – 728

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)

 الشرح: 

 .الذي يهل منه المحرملمكان لبيان االحديث  ساق المنصف 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى ثالثة أقوال: و

 أهل من المسجد. ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيالقول اْلول: 

 أهل من البيداء على بعيره. ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيقول الثاين: ال

 أهل من عند المسجد. ملسو هيلع هللا ىلص أنهالقول الثالث: 

َسِعيِد ب ِن  عن الجزريخصيف بن عبد الرحمن  أبي داود: من طريقى وقد رو

, َقاَل:   ب ِن َعبَّاس  ُقل ُت ُجَبي ر 
ِ
تاَِل :  لَِعب ِد اهلل خ 

ِ
َعبَّاِس, َعِجب ُت ال َحاِب َيا َأَبا ال  ِف َأص 

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ِ
اَلِل َرُسوِل اهلل َجَب, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفِي إِه  إِنِّي أَلَْعَلُم النااِس بَِذلَِك »ِحيَن َأو 

َما َكاَنْت ِمْن َرُسوِل اهَّللِ  َها إِنا ًة َواِحَدًة، َفِمْن ُهنَاَك اْخَتَلُفوا، َخَرَج َرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنا َحجا

ا فَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا َصلاى فِي َمْسِجِدِه بِِذي اْلُحَلْيَفِة َرْكَعتَْيِه َأْوَجَب فِي َمْجِلِسِه، َفأََهلا َحاجًّ َلما

ا  بِاْلَحجِّ ِحيَن َفَرَغ ِمْن َرْكَعتَْيِه، َفَسِمَع َذلَِك ِمنُْه َأْقَواٌم َفَحِفْظُتُه َعنُْه، ُثما َركَِب َفَلما

، َوأَ  ْت بِِه َناَقُتُه َأَهلا َما َكاُنوا َيْأُتوَن َأْرَسااًل، اْسَتَقلا ْدَرَك َذلَِك ِمنُْه َأْقَواٌم، َوَذلَِك َأنا النااَس إِنا

َما َأَهلا َرُسوُل اهَّللِ  ، َفَقاُلوا: إِنا ِحيَن اْسَتَقلاْت بِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسِمُعوُه ِحيَن اْسَتَقلاْت بِِه َناَقُتُه ُيِهلُّ

، َوَأْدَرَك َذلَِك ِمنُْه ملسو هيلع هللا ىلص َناَقُتُه، ُثما َمَضى َرُسوُل اهَّللِ  ا َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء َأَهلا ، َفَلما

ُه، َما َأَهلا ِحيَن َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء، َواْيُم اهَّللِ َلَقْد َأْوَجَب فِي ُمَصالا  َأْقَواٌم، َفَقاُلوا: إِنا

                                                           

 «.يَني: مسجد ذي الح يف : »يزادا ,(1181)يمس م  (,1141)أخـجه البخاري  (1)
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 . «َهلا ِحيَن َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداءِ َوَأَهلا ِحيَن اْسَتَقلاْت بِِه َناَقُتُه، َوأَ 

ُه إَِذا َفَرَغ مِن  َقاَل َسِعيٌد:   ب ِن َعبَّاس  َأَهلَّ فِي ُمَصالَّ
ِ
ِل َعب ِد اهلل َفَمن  َأَخَذ بَِقو 

َعَتي هِ   .(1)«َرك 

يف سنده خصيف بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلص نبيلكن الحديث, لم يثبت عن الهنا جمع طيب وو

 .الرحمن الجزري

حين تستوي به راحلته, لنقل جابر بن  ملسو هيلع هللا ىلص لذي يظهر واهلل أعلم أن إهالل النبيوا

 .ملسو هيلع هللا ىلص لهذه المسألة, وهو من أشهر من روى حديث الحج عن النبي  عبد اهلل

  ففي البخاري:
ِ
ِمْن ذِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا إِْهالََل َرُسوِل اهَّللِ »:  من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

 . (2)«َوْت بِِه َراِحَلُتهُ الُحَلْيَفِة ِحيَن اْستَ 

 ؟ َرَواُه َأَنٌس, َواب ُن َعبَّاس  : قال اإلمام البخاري 
ِحيَن اْسَتَوْت بِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأَهلا النابِيُّ », َقاَل:  من حديث اب ِن ُعَمرَ  ويف الصحيحين:

 .(3)«َراِحَلُتُه َقائَِمةً 

 ولفظ مسلم: 
ِ
َتَوت   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ِجِد ذِي  َكاَن, إَِذا اس  بِِه َراِحَلُتُه َقائَِمًة ِعن َد َمس 

ُحَلي َفِة, َأَهلَّ َفَقاَل:  ، َلباْيَك، َلبايَْك اَل َشرِيَك َلَك َلباْيَك، إِنا اْلَحْمَد، »ال  َلبايَْك اللُهما

 ب ُن عُ  «َوالنِّْعَمَة، َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشرِيَك َلَك 
ِ
, َيُقوُل: َهِذِه  َمرَ َقاُلوا: َوَكاَن َعب ُد اهلل

 
ِ
بَِيُة َرُسوِل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَتل 

ِ
َلباْيَك لَباْيَك، َوَسْعَدْيَك، »َيِزيُد َمَع َهَذا:  َقاَل َنافٌِع: َكاَن َعب ُد اهلل

ْغبَاُء إَِلْيَك َواْلَعَمُل   .«َواْلَخْيُر بَِيَدْيَك َلباْيَك، َوالرا

العمرة, أو أي نوع من أنواع نسك  هو اإلخبار بما عقد عليه قلبه مناإلهالل: و

                                                           

 (.312(, يهو يف ضَيف أبي دايد )1110أخـجه أبو دايد ) (1)

 (.1111أخـجه البخاري ) (2)

 (.1184(, يمس م )1112أخـجه البخاري ) (3)
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 الحج: التمتع, والقران, واإلفراد.

 لبيك حًجا إن أراد حج اإلفراد.فيقول: 

 قران.اللبيك حًجا وعمرًة, إن اراد حج ويقول: 

 لبيك عمرة, إن أراد حج تمتع, أو أراد عمرة مفردة.ويقول: 

 على ما تقدم بيانه.
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 باإلهالل بيان مشروعية رفع الصوت

ائِِب َعن  َأبِيِه  – 721 ِد ب ِن السَّ   -)َوَعن  َخالَّ
ِ
َأَتانِي »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

َسُة,  .(1) «َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم بِاإْلِْهاَللِ  ِجْبرِيُل، َفَأَمَرنِي َأْن آُمَر َأْصَحابِي َأنْ  َخم  َرَواُه ال 

, مِِذيُّ َحُه التِّر   (.ِحبَّانَ  َواب نُ  َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية رفع الصوت باإلهالل والتلبية

هو خالد ب ن السائب ب ن خالد بن سويد بن ثعلبة  :«وعن خالد بن السائب» قوله:

  .اْلنصاري الخزرجي

 بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس هو: «عن أبيه السائب» قوله:

 بن مالك اْلنصاري الخزرجي, أبو سهلة.

شهد بدرا, وولي اليمن لمعاوية, وله أحاديث. روى عنه ابنه خالد, قال أبو عبيد: 

قال البخارّي: الّسائب بن خاّلد أبو سهلة من الخزرج, وقال: قال أبو نعيم: إنه مات 

 سنة إحدى وسبعين فيما قال الواقدّي.

 .بوحي اهلل  :أي «َأَتانِي ِجْبرِيُل » قوله:

 ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن جربيل عليه السالم كان يعلم النبي :«َفَأَمَرنِي َأْن آُمَر َأْصَحابِي» قوله:

 .يعلم أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص الحج, والنبي

 يف حديث الطويل يف صفة حج النبي, من حديث جابر بن عبد اهلل  يف مسلم:و

                                                           

يأح د  (,2622)يابن ماجه  (,826)يالرتمذي  (,2113)يالنساٍي  (,1814)أخـجه أبو دايد  (1)

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح , يإسناده يحيح, (3161)ن يابن حبا (,11111)

 . (1162أبي دايد )
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َركَِب اْلَقْصَواَء، َحتاى إَِذا  فِي اْلَمْسِجِد، ُثما  ملسو هيلع هللا ىلصَفَصلاى َرُسوُل اهَّللِ », وفيه قال: ملسو هيلع هللا ىلص

اْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعَلى اْلَبْيَداِء، َنَظْرُت إَِلى َمدِّ َبَصرِي َبْيَن َيَدْيِه، ِمْن َراكٍِب َوَماٍش، َوَعْن 

َبْيَن  ملسو هيلع هللا ىلصهَّللِ َيِمينِِه ِمْثَل َذلَِك، َوَعْن َيَساِرِه ِمْثَل َذلَِك، َوِمْن َخْلِفِه ِمْثَل َذلَِك، َوَرُسوُل ا

 .(1)«َأْظُهرَِنا، َوَعَلْيِه َينِْزُل اْلُقْرآُن، َوُهَو َيْعرُِف َتْأِويَلُه، َوَما َعِمَل بِِه ِمْن َشْيٍء َعِمْلنَا بِِه...

 .واستدل به على وجوب رفع الصوت بالتلبية, قاله داود

   َحدِ (: 182/ 2)قال يف عون المعبود َحابِي( َوال  ُتِدلَّ بِِه َعَلى )َأن  آُمَر َأص  يُث اس 

اَلَن َوَخَرَج  بَِيِة بَِحي ُث ال يضر نفسه وبه قال بن َرس  ُجِل بِالتَّل  ِت لِلرَّ و  ِع الصَّ َباِب َرف  تِح  اس 

ِسَها َماِع َنف  َتِصُر َعَلى إِس  َأَة ال تجهر بَِها َبل  َتق  َمر  َحابِي النَِّساُء َفإِنَّ ال  لِِه َأص   .بَِقو 

ِت َواِجٌب َوَذَهَب َدا و  َع الصَّ  .ُوُد إَِلى َأنَّ َرف 

 
ُّ
َكانِي و  َعاُل ال َحجِّ  :َقاَل الشَّ َحابِي اَل ِسيََّما َوَأف  لِِه َفَأَمَرنِي َأن  آُمَر َأص  َوُهَو َظاِهُر َقو 

 َتَعاَلى
ِ
ُل اهلل َمل  َواِجب  ُهَو َقو  َواُلُه َبَياٌن لُِمج  ]آل  { ۓ ے ے ھ ھ} :َوَأق 

  .[61:ع ـان

ُلُه َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوآلِِه َوَسلَّمَ    .«ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ » :َوَقو 

 
ُّ
َخطَّابِي ُل َأبِي َحنِيَفةَ : َقاَل ال  بِيََة َواِجَبًة َوُهَو َقو  َتجُّ بِِه َمن  َيَرى التَّل   .َيح 

َء ِعن َد الشَّ  :َوَقاَل   
ِّ َعَلى َمن  َلم  ُيَلبِّ َمن  َلم  ُيَلبِّ َلِزَمُه َدٌم َواَل َشي

 ـاه .افِِعي

وهذا أمر عام يف حق الرجال, والنساء, إال : «َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم بِاإْلِْهاَللِ » قوله:

أن النساء استثنيت من رفع الصوت, لما يف صوهتن من الفتنة عليهن, وعلى غيرهن 

 من الرجال.

د   من:  سنن الرتمذي ثبت يف يف فضل ذلك ماو ِل ب ِن َسع  َقاَل:  حديث َسه 

 
ِ
َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَلبِّي إاِلا لَباى َمْن َعْن َيِمينِِه، َأْو َعْن ِشَمالِِه ِمْن َحَجرٍ، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.1218أخـجه مس م ) (1)
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 .(1)«َأْو َشَجرٍ، َأْو َمَدٍر، َحتاى َتنَْقطَِع األَْرُض ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَا

يِق : ي  سنن الرتمذثبت يفو دِّ ر  الصِّ  , من حديث َأبِي َبك 
َّ
ُسئَِل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 .(2)«الَعجُّ َوالثاجُّ »َأيُّ الَحجِّ َأف َضُل؟ َقاَل: 

 نحو ذلك.هو رفع الصوت بالتلبية, والذكر, ووالعج: 

 .والضحايا هو نحر البدن من الهداياوالثج: 

  نوى احلج: حكم من مر بامليقات, ومل يأِت باهلالل وقد 

ومن مر بالميقات وقد نوى الحج, و لم يأِت باإلهالل, فليس عليه شيء إذا كانت 

 نيته اإلحرام من الميقات.

وأما ما يفعله المتهربون إلى الحج من ترك اإلحرام من الميقات حتى إذا دخل 

 مكة أهلوا من اليوم الثامن من ذي الحجة.

لى عمل السلف الصالح رضوان اهلل فهذه من اْلعمال المحدثة التي لم تكن ع

 .واهلل أعلم, عليهم

        

  

                                                           

 (. 418(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )828أخـجه الرتمذي ) (1)

 .(1100(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح ه اهلل )821أخـجه الرتمذي ) (2)
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 تجرد المحرم من المخيط قبل إهالله

ِد ب ِن َثابِت  ) – 731 ْهاَللِِه َواْغَتَسَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »:  -َوَعن  َزي  ِ
ِ
َد إل  .(1)«َتَجرا

نَهُ  مِِذيُّ َوَحسَّ  (.َرَواُه التِّر 

 الشرح: 

 .الحديث لبيان حكم التجرد من المخيط يف حال اإلحرام ساق المصنف

, ملسو هيلع هللا ىلصقد ُعلم من حال النبي واجب يف حق الرجال, و التجرد من المخيط لإلهاللو

 .إذ أنه ترك لبس المخيط الذي يفصل على أعضاء اإلنسان

 وأما النساء فإهنا تحرم بلباسها, مغطيه لجميع جسمها على الصحيح.

المرأة عن وجهها, ال دليل معه على  جواز كشفلى ومن ذهب من أهل العلم إ

 هذا القول.

 يجب على المرأة أن تكشف وجهها يف الحج, كما يكشف الرجل رأسه.: بل قالوا

َدَفنِي   والصحيح خالف ذلك, فقد جاء يف مسلم من حديث عائشة : َفَأر  َقاَلت 

َفُع ِخ  : َفَجَعل ُت َأر  َفُه َعَلى َجَمل  َلُه, َقاَلت  لِي َخل  ِرُب ِرج  ُسُرُه َعن  ُعنُِقي, َفَيض  َماِري َأح 

نَا َحتَّى  َبل  , ُثمَّ َأق 
َرة  َلل ُت بُِعم  : َفَأه  ؟ َقاَلت  اِحَلِة, ُقل ُت َلُه: َوَهل  َتَرى مِن  َأَحد  ِة الرَّ بِِعلَّ

                                                           

بسند فيه ضَف, فيه عبد الـح ن بن أبي الزناد, يله شواهد قولي  ( 830)أخـجه الرتمذي  (1)

 (,8641) يالبيهقي (,1138)يالحاكم  (,2432) ما أخـجه الدارقطنييمن شواهده: يفَ ي , 

ا تس  رسول اهلل ي ى اهلل ع يه يس م ثم "عن يَقوب بن عطاء, عن أبيه, عن ابن عباس قال: 

يكذا قال يف  ,"ضَيف":  (208ص ) "الت خيص"ييَقوب قال الحافظ يف به. لبس ثيا

إن من "عن ابن ع ـ:  (112): ما أخـجه البزار ك ا يف كشف األستار يمن شواهده. "التقـيب"

ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف . "السن  أن يغتس  إذا أراد أن يحـم يإذا أراد أن يدخ  مك 

   (.112يخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى )يش (,146اإلرياء )
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ِ
َبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصان َتَهي نَا إَِلى َرُسوِل اهلل  .(1)«َوُهَو بِال َحص 

  :حكم غسل احملرم 

عند ,  وهذا الغسل مستحب, وقد تقدم حديث ابن عمر: «واغتسل» له:قو

 .«من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرر»البزار 

:  من حديث َعائَِشةَ  يف مسلم:و َماُء بِن ُت ُعَمي س  , َقاَلت  ِد  ُنِفَست  َأس  بُِمَحمَّ

 
ِ
َجَرِة, َفَأَمَر َرُسوُل اهلل ر  بِالشَّ ,  ملسو هيلع هللا ىلص ب ِن َأبِي َبك  ر   .(2)«َيْأُمُرَها َأْن َتْغَتِسَل َوُتِهلا »َأَبا َبك 

فإذا كان الغسل قد استحب يف حق النفساء, فمن باب أولى استحبابه يف حق 

 غيرها, واهلل المستعان.

        

  

                                                           

 (.1211أخـجه مس م ) (1)

 (.1206أخـجه مس م ) (2)



   

 

101 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان تحريم لبس المخيط على المحرم 

 - -َوَعِن اب ِن ُعَمَر ) – 731
ِ
ِرُم مَِن  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل ُمح  َبُس ال  ُسئَِل: َما َيل 

َراِوياَلِت، َواَل اْلَبَرانَِس، َواَل »َفَقاَل:  ?الثَِّياِب  َم، َواَل السا
اَل َتْلبَُسوا اْلُقُمَص، َواَل اْلَعَمائِ

ْيِن َوْلَيْقطَْعُهَما أَ  ْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْيِن، َواَل اْلِخَفاَف، إاِلا َأَحٌد اَل َيِجُد الناْعَلْيِن َفْليَْلَبْس اْلُخفا

ْعَفَراُن، َواَل اْلَوْرُس  ُه الزا ظُ  .(1) «َتْلَبُسوا َشْيًئا ِمَن الثَِّياِب َمسا لِم   ُمتََّفٌق َعَلي ِه, َواللَّف   (.لُِمس 

 الشرح: 

وهذا ساق المصنف الحديث لبيان ما يجوز ويمتنع على المحرم يف حال إحرامه, 

 .الباب, وعليه مدار بقية اْلحاديث, واهلل أعلم الحديث عمدة يف هذا

عن السؤال فيما   حرص الصحابة فيه: «ُسئَِل  – ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله:

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   } :إلى تعلمه ممتثلين قول اهلل يشكل عليهم, ويحتاجون 

 .[43]النح :  {ٺ  ٺ  ٺ  

 .ما يجوز للمحرم لبسه :أي «?َياِب َما َيْلَبُس اْلُمْحرُِم ِمَن الثِّ » قوله:

بما يحرم عليه؛ ْلنه هو اْلقل, وأما ما يحل, فهو ما عدا ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص النبيأخربهم و

 وهو كثير جًدا.

يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص فيشرع للمحرم أن يلبس كل ما حل له من الثياب مما لم يذكره النبي

 الحديث.

 ل على هيئة الجسم من الثياب.ما ُيَفص :أي «اَل َتْلَبُسوا اْلُقُمَص »َفَقاَل:  قوله:

أعضاء  علىوهذا النهي يف حق الرجال, فيحرم عليهم لبس ما كان مخيًطا, 

                                                           

 .(1111)يمس م  (,1142)أخـجه البخاري  (1)
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 الجسد.

فالمرأة ياهبن التي عليهن, معطيات أنفسهن, ثن يف يحرمفوأما يف حق النساء 

 .عورة

 بن مسعود : إلمام الرتمذي كما ثبت ذلك يف سنن ا
ِ
َعِن , من حديث َعب ِد اهلل

 ال
ِّ
ْيَطانُ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِي  . (1)«الَمْرَأُة َعْوَرٌة، َفإَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَها الشا

خالف هذا والصحيح إلى أهنا ال تعطي وجهها يف الحج, وذهب بعض أهل العلم 

 القول.

 .«وال تنتقب المرأة»أنه قال:   جاء عن ابن عمروقد 

اَزْينِ َوالَ َتنْتَِقِب الَمْرأَ »ففي البخاري:   . (2)«ُة الُمْحرَِمُة، َوالَ َتْلَبِس الُقفا

بََة, : قال أبو عبد اهلل  َماِعيُل ب ُن إِب َراِهيَم ب ِن ُعق  َبَة, َوإِس  َتاَبَعُه ُموَسى ب ُن ُعق 

َحاَق:  ِرَيُة, َواب ُن إِس  اَزْينِ »َوُجَوي   . «فِي النَِّقاِب َوالُقفا

 :
ِ
ِب الُمْحرَِمُة، َوالَ َتْلبَِس », َوَكاَن َيُقوُل: «َوْرٌس  َوالَ »َوَقاَل ُعَبي ُد اهلل الَ َتَتنَقا

اَزْينِ   . «الُقفا

, َعن  اب ِن ُعَمَر: َوَقاَل َمالٌِك,  ِرَمةُ "َعن  َنافِع  ِب الُمح  , َوَتاَبَعُه َلي ُث ب ُن َأبِي "اَل َتَتنَقَّ

.  ُسَلي م 

الحجاب وال تبالي مس ف, فلها أن تحتجب دون نقاب, وتغطي وجهها دون تكل

, فقد أخرج ابن ملسو هيلع هللا ىلص , فإن الحديث يف ذلك ضعيف ال يثبت عن النبيأم ال وجهها

ُكناا َمَع »: قالت  ( من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة2132ماجه )

                                                           

 (.813(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1113أخـجه الرتمذي ) (1)

ام البخاري دين اإلمام مس م, يأي  (, يهذا الزيادة انفـد هبا اإلم1838أخـجه البخاري ) (2)

 الحديث متفق ع يه ك ا تقدم مَنا.
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اكُِب َأْسَدْلنَا ثَِياَبنَا،ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيِّ  ِمْن َفْوِق ُرُءوِسنَا، َفإَِذا  ، َوَنْحُن ُمْحرُِموَن، َفإَِذا َلِقَينَا الرا

  .«َجاَوَزَنا، َرَفْعنَاَها

اْلُمْحِرَمُة َتْلبَُس »:  عن عائشة( موقوفًا 21/27وأخرجه البيهقي يف الكربى )

ُه َوْرٌس َأْو َزْعَفَراٌن َوالَ َتَتَبْرَقُع َوالَ َتَلثاُم َوَتْسُد  ُل الثاْوَب ِمَن الثَِّياِب َما َشاَءْت إاِلا َثْوًبا َمسا

 .«َعَلى َوْجِهَها إِْن َشاَءْت 

  أنه هنى  ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت عن النبي (: 171/ 2معالم السنن )قال الخطابي يف

المحرمة عن النقاب, فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير 

واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو 

 م أو تتربقع.تتلث

وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك 

وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق 

 ـاه الشافعي القول فيه.

طي الرأس, وقد تقدم يف باب اللباس أهنا من لباس ما يغ :أي «َواَل اْلَعَمائِمَ » قوله:

 .أجر على ذلك ملسو هيلع هللا ىلص, ومن لبسها متأسيا برسول اهلل العرب

َراِوياَلِت » قوله: جمع سراويل, وأما كلمة سروال فليست السراويالت:  «َواَل السا

 بعربية فصيحة.

 نوع من اْلقبية الت يغطي الرأس.: «َواَل اْلَبَرانَِس » قوله:

 يكون رأسه منه, يلبس يف بالد المغرب. وبوهي كل ث

وهو ما غطي اْلرجل, وربما وصل إلى نصف الساق, أو : «ْلِخَفاَف َواَل ا» قوله:

 الركبة.

 يسمى بالجرموق, أو الموق, وهو الخف الطويل.
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ْيِن َوْليَْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْينِ » قوله:  .«إاِلا َأَحٌد اَل َيِجُد الناْعَلْيِن َفْلَيْلَبْس اْلُخفا

  :حكم لبس اخلفني للمحرم 

 الحديث يف ذي الحليفة. هذا انك

  اب َن َعبَّاس   من حديث يف الصحيحين:و
َّ
ُت النَّبِي ُطُب  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمع  َيخ 

 : ْيِن، َوَمْن َلْم َيِجْد إَِزاًرا َفْلَيْلَبْس َسَراِويَل »بَِعَرَفات  َمْن َلْم َيِجِد الناْعَلْيِن َفْلَيْلَبِس الُخفا

 .(1)«لِْلُمْحرِمِ 

يف قطع الخفين؛   بعض أهل العلم أنه يعترب ناسًخا لحديث ابن عمر واحتج به

 ْلنه متأخر عنه.

 هنما من باب المطلق والمقيد, فحملوا حديث ابن عباسأوذهب الشافعية إلى 
 على أنه مطلق, وحديث ابن عمر   والعمل بالمقيدعلى أنه مقيد. 

الخفاف لمن لم يجد  فال يلزم قطعمن باب الناسخ والمنسوخ,  والصحيح أنه

 .النعال

ْعَفَرانُ » قوله: ُه الزا  .«َواَل َتْلبَُسوا َشْيًئا ِمَن الثَِّياِب َمسا

 .أصفر نوع من الطيبالزعفران: 

َفَراِن َفاَل (: 11/ 2االستذكار )قال ابن عبد الرب يف  ع  ِس َوالزَّ َور  ُبوُغ بِال  ُب ال َمص  الثَّو 

ُعَلَماِء أَ  ِرمِ ِخاَلَف َبي َن ال   ـاه .نَّ لَِباَس َذلَِك اَل َيُجوُز لِل ُمح 

 . «َواَل اْلَوْرُس » قوله:

  َيَمِن َصب ُغُه َما َبي َن (: 11/ 2االستذكار )قال يف ُس َنَباٌت َيُكوُن بِال  َور  َوال 

هَ  ُب َحتَّى َيذ  َحُتُه َطيَِّبٌة َفإِن  ُغِسَل َذلَِك الثَّو 
َرِة َوَرائِ ُحم  َرِة َوال  ف  َفَراِن مِن ُه الصُّ ع  َب ِريُح الزَّ
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ـاه .َوَخَرَج َعن ُه َفاَل َبأ َس بِِه ِعن َد جميعهم أيضا

 من حديث يعلى بن أمية على غسل الطيب ما يف الصحيحين:  ويدل , :َقاَل

اٍت، َواْنِزْع َعنَْك الُجباَة، َواْصنَْع فِي ُعْمَرتِ » َك َكَما اْغِسِل الطِّيَب الاِذي بَِك َثالََث َمرا

تَِك  ؟ َقاَل:  «َتْصنَُع فِي َحجا ات  ِسَل َثالََث َمرَّ : َأَراَد اإِلن َقاَء ِحيَن َأَمَرُه َأن  َيغ 
ُقل ُت لَِعَطاء 

 ., واهلل الموفق(1)«َنَعمْ »
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 مشروعية تطيب المحرم قبل إحرامه في بدنه

:  - -َعائَِشَة  َوَعن  ) – 732 ْحَراِمِه َقْبَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -يُِّب َرُسوَل اهَّللِ ُكنُْت ُأطَ »َقاَلت  ِ
ِ
إل

ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«بِاْلَبْيِت  َأْن ُيْحرَِم، َولِِحلِّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية التطيب قبل اإلحرام يف البدن.

د إحرامه, بشرط أن استدل أهل العلم على مشروعية استدامة الطيب للمحرم بعو

 اإلحرام. بعدال يبتدَئه 

طيب أواًل, ثم يغتسل ويزيل كان يت ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي

 أنهن كن يمشين مع النبي»:  جاء عن عائشة يخالف ما وهذا القول بعيدالطيب, 

 .«ويسيل الطيب على وجوههن، فال ينكر عليهن ملسو هيلع هللا ىلص

ِد ب ِن ويف  ُمن َتِشِر, َقاَل: مسلم: من طريق ُمَحمَّ ُت ال   ب َن ُعَمرَ َسَأل 
ِ
, َعِن  َعب َد اهلل

ِرًما َأن َضُخ طِيًبا, َْلَن   بَِح ُمح  ِرًما؟ َفَقاَل: َما ُأِحبُّ َأن  ُأص  بُِح ُمح  ُجِل َيَتَطيَُّب, ُثمَّ ُيص  الرَّ

َعَل َذلَِك, َفَدَخل ُت  َّ مِن  َأن  َأف 
 بَِقطَِران  َأَحبُّ إَِلي

َ
ُتَها, َأنَّ اب َن   َعائَِشةَ َعَلى  َأطَّلِي َبر  َفَأخ 

َّ مِن  َأن  
 بَِقطَِران  َأَحبُّ إَِلي

َ
ِرًما َأن َضُخ طِيًبا, َْلَن  َأطَّلِي بَِح ُمح  ُعَمَر َقاَل: َما ُأِحبُّ َأن  ُأص 

َعَل َذلَِك,  ِمِه، ُثما َطاَف فِي نَِسائِِه، ِعْنَد إِْحَرا ملسو هيلع هللا ىلصَأَنا َطياْبُت َرُسوَل اهَّللِ »: َفَقاَلت  َعائَِشةُ َأف 

 .(2)«ُثما َأْصَبَح ُمْحرًِما

 .«ُثما ُيْصبُِح ُمْحرًِما َينَْضُخ طِيًبا»مسلم: لويف لفظ 

: ,  ويف الصحيحين واللفظ لمسلم: من حديث َعائَِشةَ  َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلت 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ْهِن فِي َرْأِسِه َولِْحَيتِِه، إَِذا َأَراَد َأْن ُيْحرَِم، َيَتَطياُب بَِأْطَيِب مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا َيِجُد، ُثما َأَرى َوبِيَص الدُّ

 .(1)«َبْعَد َذلَِك 

بَِأْطَيِب َما َيِجُد، َحتاى َأِجَد َوبِيَص الطِّيِب  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت ُأَطيُِّب النابِيا »ولفظ البخاري: 

 .«فِي َرْأِسِه َولِْحَيتِهِ 

ْحَراِمِه َقْبَل َأْن ُيْحرِمَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنُْت ُأَطيُِّب َرُسوَل اهَّللِ » قوله: ِ
ِ
 كانت  :أي «إل

 .البدنفالتطيب  يكونقبل أن يحرم, و ملسو هيلع هللا ىلص تطيب النبي

فال يجوز تطييب المالبس التي يحرم هبا المحرم, كما يف حديث يعلى بن أمية 

. 

ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت » قوله:  التحلل اْلول.كانت تطيبه  :أي «َولِِحلِّ

الحلق, أو وبرمي جمرة العقبة يوم النحر, الحج:  يفالتحلل اْلول  ويحصل

 .واهلل الموفقالذبح, 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان تحريم نكاح المحرم

اَن  َوَعن  ) – 733  - -ُعث َماَن ب ِن َعفَّ
ِ
اَل َينْكُِح »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

لِمٌ  َرَواهُ  .(1)«اْلُمْحِرُم، َواَل ُينْكُِح، َواَل َيْخُطُب   (.ُمس 

 الشرح: 

سواء كان ن العقد إذا كان يف حال اإلحرام, لبيان بطالالحديث:  ساق المصنف 

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}: حيث يقول اهلل  , أو الزوج نفسهكيلالعاقد الو

 .[161:]البقـة { ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ابن عباس , ويعارض هذا الحديث ما جاء عن فالخطبة, والنكاح, من ذلك 

 .(2)«تزوج ميمونة وهو حرامملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهَّلل »

 .واختلف العلماء بسبب ذلك

  ُلُه (: 113/ 1شرح مسلم )قال النووي يف ِرُم َواَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقو  ُمح  )اَل َين كُِح ال 

 
َّ
تاَِلَف َأنَّ النَّبِي خ 

ِ
لٌِم اال ُطُب( ُثمَّ َذَكَر ُمس  َج َمي ُموَنةَ  ملسو هيلع هللا ىلصُين َكُح َواَل َيخ  ِرٌم َأو   َتَزوَّ َوُهَو ُمح 

 
ُّ
افِِعي ِرِم َفَقاَل َمالٌِك َوالشَّ ُمح  ُعَلَماُء بَِسَبِب َذلَِك فِي نَِكاِح ال  َتَلَف ال  َوُهَو َحاَلٌل َفاخ 

َتَمُدوا  ِرِم َواع  ُمح  َدُهم  اَل َيِصحُّ نَِكاُح ال  َحاَبِة َفَمن  َبع  ُعَلَماِء مَِن الصَّ ُهوُر ال  َمُد َوُجم  َوَأح 

ِة َمي ُموَنَة َوَأَجاَب َأَح  صَّ
ُكوفِيُّوَن َيِصحُّ نَِكاُحُه لَِحِديِث قِ َباِب َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوال  اِديَث ال 

 
َّ
َها َأنَّ النَّبِي  َأَصحُّ

ِوَبة  ُهوُر َعن  َحِديِث َمي ُموَنَة بَِأج  ُجم  َجَها َحاَلاًل َهَكَذا  ملسو هيلع هللا ىلصال  إِنََّما َتَزوَّ

َثُر الصَّ  َدُه َرَواُه َأك  ِو أنه تزوجها محرما اال بن َعبَّاس  َوح  َقاِضي َوَغي ُرُه َوَلم  َير  َحاَبِة َقاَل ال 

َقِضيَِّة لَِتَعلُِّقهِ  َرُف بِال  َجَها َحاَلاًل َوُهم  َأع  م  به َوَرَوت  َمي ُمونَُة َوَأُبو َرافِع  َوَغي ُرُهَما َأنَُّه َتَزوَّ
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

عباس وأكثر الجواب الثاين تأويل حديث بن بخالف بن عباس وْلهنم أضبط من بن 

ِرٌم َوإِن  َكاَن  َحَرِم ُمح  َحَرِم َوُهَو َحاَلٌل َوُيَقاُل لَِمن  ُهَو فِي ال  َجَها فِي ال  َعبَّاس  َعَلى َأنَُّه َتَزوَّ

ُروَفٌة ومنه البيت المشهور َ ُلَغٌة َشائَِعٌة َمع 
َخلِيفَ .َحاَلاًل َوِهي اَن ال  َة .. قتلوا بن َعفَّ

ِرًما ِحيُح ِحينَئِذ  ....ُمح  ُل َوالصَّ ِفع  ُل َوال  َقو  َمِدينَِة َوالثَّالُِث َأنَُّه َتَعاَرَض ال  .. َأي  فِي َحَرِم ال 

ُصوًرا َعَلي ِه  ُل َقد  َيُكوُن َمق  ِفع  َغي ِر َوال  ى إَِلى ال  َنَُّه َيَتَعدَّ
ِ
عند اْلصوليين ترجيح القول ْل

ابُِع َجَواُب َج   َوالرَّ
َّ
َحابِنَا َأنَّ النَّبِي  مِن  َأص 

َراِم  ملسو هيلع هللا ىلصَماَعة  ح  ِ َج فِي َحاِل اإل  َكاَن َلُه َأن  َيَتَزوَّ

ُه الثَّانِي َأنَُّه  َوج  َحابِنَا َوال  َهي ِن ِعن َد َأص  َوج  ِة َوَهَذا َأَصحُّ ال  ُمَّ ا ُخصَّ بِِه ُدوَن اْل  َوُهَو مِمَّ

ِه َكَغي ِرِه َوَلي َس  ُلُه  َحَراٌم فِي َحقِّ ا َقو  ِص َوَأمَّ
َخَصائِ ُج  ملسو هيلع هللا ىلصمَِن ال  نَاُه اَل ُيَزوِّ َواَل َين كُِح َفَمع 

َعق   َراِم مَِن ال  ح  ِ  اإل 
ةِ ا ُمنَِع فِي ُمدَّ ُعَلَماُء َسَبُبُه َأنَُّه َلمَّ  َقاَل ال 

َرَأًة بِِواَلَية  َواَل َوَكاَلة  ِسِه ام  ِد لِنَف 

ِقُد لِ  َأِة َفاَل َيع  َمر  َج َصاَر َكال  َق َبي َن َأن  ُيَزوِّ ُعُموِم َأنَُّه اَل َفر  ِسِه َواَل لَِغي ِرِه َوَظاِهُر َهَذا ال  نَف 

َقاِضي  ل َطاُن َوال   َوُهَو السُّ
ة   َعامَّ

ِوِهم  َأو  بِِواَلَية  َعمِّ َوَنح  َِخ َوال  َِب َواْل  ة  َكاْل   َخاصَّ
بِِواَلَية 

ِحيُح عِ  ُبُه َوَهَذا ُهَو الصَّ
َحابِنَا َيُجوُز َوَنائِ ُض َأص  َحابِنَا َوَقاَل َبع  ُهوُر َأص  ن َدَنا َوبِِه َقاَل ُجم 

ِة َولَِهذَ  َخاصَّ َتَفاُد بِال  َتَفاُد بَِها َما اَل ُيس  َنََّها ُيس 
ِ
ِة ْل َعامَّ ِواَلَيِة ال  ِرُم بِال  ُمح  َج ال  ا َيُجوُز َأن  ُيَزوِّ

يَِّة بِال   مِّ ِويُج الذِّ لِِم َتز  َ َعِن النَِّكاِح لِل ُمس 
ي َلم  َأنَّ النَّه  ِة َواع  َخاصَّ ِة ُدوَن ال  َعامَّ ِواَلَيِة ال 

ُج  و  ِرُم ُهَو الزَّ ُمح  ِريم  َفَلو  َعَقَد َلم  َين َعِقد  َسَواٌء َكاَن ال  ُ َتح 
ي َراِم نَه  ح  ِ ن َكاِح فِي َحاِل اإل  ِ  َواإل 

َعاقُِد َلُهَما بِِواَليَ  َجُة َأِو ال  و   َأو  َوَكاَلة  َفالنَِّكاُح َباطٌِل فِي ُكلِّ َذلَِك َحتَّى َلو  َكاَن َوالزَّ
ة 

ا َقو   ِد َلم  َين َعِقد  َوَأمَّ َعق  ِرًما فِي ال  ُج ُمح  و  ُّ َأِو الزَّ
َولِي َل ال  يَن َوَوكَّ  ُمِحلِّ

ُّ
َولِي َجاِن َوال  و  ُلُه الزَّ

 َلي َس بِحَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ُ َتن ِزيه 

ي ُطُب َفُهَو َنه  ِرِم َأن  َيُكوَن َشاِهًدا فِي َواَل َيخ  َرُه لِل ُمح  َرام  َوَكَذلَِك ُيك 

ِد  ٌن فِي َعق  اِهَد ُرك  َنَّ الشَّ
ِ
ُمِحلُّوَن َوَقاَل بعض أصحابنا ال ينعقد بشهادته ْل نَِكاح  َعَقَدُه ال 

ُهوُر ان ِعَقاُدهُ  ُجم  ِذي َعَلي ِه ال  ِحيُح الَّ ِّ َوالصَّ
َولِي  ـاه .النَِّكاِح َكال 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان تحريم الصيد على المحرم

َن َصاِريِّ  َوَعن  ) – 732 , َوُهَو  -  -َأبِي َقَتاَدَة اْل 
َّ
ِشي َوح  ِحَماَر ال  ِة َصي ِدِه ال  فِي قِصَّ

 
ِ
, َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِرم  ِرمِيَن:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َغي ُر ُمح  َحابِِه, َوَكاُنوا ُمح  َص 

ِ
 َهْل ِمنُْكْم َأَحٌد »ْل

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِمهِ »: َقاَل  .َقاُلوا: اَل  «?بَِشْيءٍ  َأَمَرُه، َأْو َأَشاَر إَِلْيهِ 

  َوَعن  ) – 732
ِّ
ي ثِي ِب ب ِن َجثَّاَمَة اللَّ ع   أَ ": - -الصَّ

ِ
َدى لَِرُسوِل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَُّه َأه 

ِشيًّا, َوُهَو بِ  انَ ِحَماًرا َوح  َب َواِء, َأو  بَِودَّ ُه َعَلي هِ  ,(2)اْل  ُه َعَلْيَك إاِلا َأناا »: َوَقاَل , "َفَردَّ ا لَْم َنُردا إِنا

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(3)«ُحُرمٌ 

 الشرح: 

  يث لبيان تحريم الصيد على المحرم.ساق المصنف الحد

 ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}وهذا الحكم ثابت بالقرآن, قال اهلل تعالى: 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[61:]ال اٍدة { یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

  وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام (: 01اإلجماع )ص: قال ابن المنذر يف

 اهـ  .على الحالل والمحرم

وأما اْلكل مما صيد للمحرم فقد وقع فيه الخالف لظاهر التعارض بين حديثي 

 .الباب

 ه.أكل, وأذن يف اْلكل من ملسو هيلع هللا ىلص فيه أن النبي أبي قتادة  ففي حديث

                                                           

 .(1161)يمس م  (,1824)أخـجه البخاري  (1)

  مكانان بين مك  يال دين .األبواء, ييدان:  ((2

 . (1163)يمس م  (,1821)أخـجه البخاري  (3)
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 .رد الصيد عليه, ولم يأكل منه ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ويف حديث الصعب بن جثامة 

 :وقد اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى ثالثة أقوال 

 .تحريم صيد الرب على المحرم مطلقًااْلول: 

 .تحريم ما صاده أو صيد لهالثاين: 

بغير إعانة, وسيأيت بيانه يف كالم النووي رحمه  حرم عليه ما صيد لهال يالثالث: 

  .اهلل

صاد وهو حالل, وكان صيده لنفسه, ولم يعنه أحد من  أبا قتادة والجمع أن 

 المحرمين, ولم يأمره بذلك.

 لهذا رده عليه.و, ملسو هيلع هللا ىلص فإنه صاده لرسول اهلل وأما الصعب بن جثامة 

ان فيه المحرم الحالل ولو باإلشارة, فال يحل فما صيد من أجل المحرم, أو أع

 للمحرم أن يأكل منه.

وما صيد بدون إعانة من المحرم, وصاده الحالل لنفسه, ثم أهدى منه للمحرم 

 اْلكل منه. يجوز

, َقاَل: ويف سنن أبي داود 
ِ
 : من حديث َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
ُت َرُسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع 

 . (1)«اْلَبرِّ َلُكْم َحاَلٌل، َما َلْم َتِصيُدوُه، َأْو ُيَصْد لَُكمْ َصْيُد »َيُقوُل: 

 "َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِّ
َخَبَراِن َعِن النَّبِي َحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا َتنَاَزَع ال   ."«ُين َظُر بَِما َأَخَذ بِِه َأص 

ٌر َوالُمطَّلُِب اَل ": وقال اإلمام الرتمذي  ِرُف َلُه َحِديُث َجابِر  َحِديٌث ُمَفسَّ  َنع 

 . "َسَماًعا مِن  َجابِر  

ِل الِعل ِم:  ِض َأه  ِرِم َبأ ًسا إَِذا َلم  "َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد بَع  ي ِد لِل ُمح  َن بِالصَّ اَل َيَرو 

                                                           

دايد (, يهو يف ضَيف أبي 2821(, يالنساٍي )841(, يالرتمذي )1811أخـجه أبو دايد ) (1)

 (. 320لإلمام األلباين رح ه اهلل )
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لِِه  َطد  مِن  َأج  ُه, َأو  َلم  ُيص  َطد   . "َيص 

 :
ُّ
افِِعي َوالَعَمُل َعَلى », «ي َهَذا الَباِب َوَأْقَيُس َهَذا َأْحَسُن َحِديٍث ُرِوَي فِ »َقاَل الشَّ

 .«َهَذا، َوُهَو َقْوُل َأْحَمَد، َوإِْسَحاَق 

َحِديِث, َوإِن  َكاَن ": وَقاَل اإلمام النسائي  َقِويِّ فِي ال  و َلي َس بِال  ر  ُرو ب ُن َأبِي َعم  َعم 

 ."َقد  َرَوى َعن ُه َمالٌِك 

  ي ِد َفإِن  َصاَدُه َأو  ِصيَد  (:112/ 8شرح مسلم )قال النووي يف ُم الصَّ ا َلح  َوَأمَّ

ِصِد ال   ِسِه َوَلم  َيق  نِِه َفإِن  َصاَدُه َحاَلٌل لِنَف  نِِه َأم  بَِغي ِر إِذ  ِرَم َلُه َفُهَو َحَراٌم َسَواٌء ِصيَد َلُه بِإِذ  ُمح 

ُرم   ِرِم َأو  َباَعُه َلم  َيح  ِمِه لِل ُمح  َدى مِن  َلح  َمُد ُثمَّ َأه  َهُبنَا َوبِِه َقاَل َمالٌِك َوَأح  َعَلي ِه َهَذا َمذ 

ُرُم َعَلي ِه َما ِصيَد َلُه بَِغي ِر إَِعاَنة  مِن ُه َوَقاَلت  َطاِئَفٌة اَل َيحِ  لُّ َلُه َوَداُوُد َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة اَل َيح 

اًل َسَواٌء َصاَدُه َأو  َصاَدُه َغي ُرُه  ي ِد َأص  ُم الصَّ َلًقا َحَكاُه َلح  ُرُم ُمط  ُه َفَيح  ِصد  َلُه َأو  َلم  َيق 

ٍّ وبن عمر وبن َعبَّاس  
َقاِضي ِعَياٌض َعن  َعلِي َم عليكم صيد   ال  لِِه َتَعاَلى َوُحرِّ لَِقو 

ِب ب ِن َجثَّاَمَة فَ  ع  َمِصيُد َولَِظاِهِر َحِديِث الصَّ ي ِد ال  ُمَراُد بِالصَّ إِنَّ الرب ما دمتم حرما َقاُلوا ال 

 
َّ
 َوُمَوافُِقوُه  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ُّ
افِِعي َتجَّ الشَّ َتُه َلنَا َواح  َنََّك ِصد 

ِ
ِرٌم َوَلم  َيُقل  ْل ُه َأنَُّه ُمح  ُه َوَعلََّل َردَّ َردَّ

 
َّ
َد َهَذا َفإِنَّ النَّبِي لِم  َبع  ُكوِر فِي َصِحيِح ُمس  َمذ  ي ِد  ملسو هيلع هللا ىلصبَِحِديِث َأبِي َقَتاَدَة ال  َقاَل فِي الصَّ

َرى  ُخ  َواَيِة اْل  ِرمِيَن ُهَو َحاَلٌل َفُكُلوا َوفِي الرِّ ِذي َصاَدُه َأُبو َقَتاَدَة َوُهَو َحاَلٌل َقاَل لِل ُمح  الَّ

 
ِ
ُلُه َفَأَخَذَها َرُسوُل اهلل ٌء َقاُلوا َمَعنَا ِرج   

 اه .َفَأَكَلَها ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َفَهل  َمَعُكم  مِن ُه َشي

يف بضع الغزوات  ملسو هيلع هللا ىلص دعا له النبي: « -اأْلَْنَصاِريِّ  َوَعْن َأبِي َقَتاَدةَ » قوله:

 .(1)«َحِفَظَك اهَّللُ بَِما َحِفْظَت بِِه َنبِياُه...»بقوله: 

ِة َصْيِدِه اْلِحَماَر اْلَوْحِشيا » قوله:  صاده وهو غير محرم. الذي :أي «فِي قِصا

 إلى أقوال:  إحرام أبي قتادة  تأخراختلف أهل العلم يف سبب و

                                                           

 (.181أخـجه مس م ) (1)
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 ْلنه لم يحج.قيل: ف

 بل أخر اإلحرام إلى الجحفة.وقيل: 

 لطلب عدو لهم. ملسو هيلع هللا ىلص وكان قد أرسله النبي

 ب ُن َأبِي َقَتاَدَة, َأنَّ َأَباُه, ظ الحديث يف الصحيحين يبين ذلك: ولف
ِ
من طريق َعب ُد اهلل

َبَرُه:  -أبا قتادة  - ا، َفَخَرُج  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »َأخ  وا َمَعُه، َفَصَرَف َطائَِفًة َخَرَج َحاجًّ

ِر,  «ُخُذوا َساِحَل الَبْحرِ َحتاى َنْلَتِقيَ »ِمنُْهْم فِيِهْم َأُبو َقَتاَدَة، َفَقاَل:  َفَأَخُذوا َساِحَل الَبح 

, َفبَي نََما ُهم  َيِسيُروَن  ِرم  َرُموا ُكلُُّهم  إاِلَّ َأُبو َقَتاَدَة َلم  ُيح  ا ان َصَرُفوا, َأح  ا ُحُمَر َفَلمَّ إِذ  َرَأو 

ِمَها, َوَقاُلوا:  , َفَحَمَل َأُبو َقَتاَدَة َعَلى الُحُمِر َفَعَقَر مِن َها َأَتاًنا, َفنََزُلوا َفَأَكُلوا مِن  َلح  ش  َوح 

ا رَ  ا َأَتو  ِم اْلََتاِن, َفَلمَّ َ مِن  َلح 
نَا َما َبِقي ِرُموَن؟ َفَحَمل  ُن ُمح   َوَنح 

َم َصي د   َأَنأ ُكُل َلح 
ِ
ُسوَل اهلل

ش   ملسو هيلع هللا ىلص نَا ُحُمَر َوح  , َفَرَأي  ِرم  نَا, َوَقد  َكاَن َأُبو َقَتاَدَة َلم  ُيح  َرم  , إِنَّا ُكنَّا َأح 
ِ
 َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

ِمَها, ُثمَّ ُقل   نَا مِن  َلح  نَا, َفَأَكل  َم َفَحَمَل َعَلي َها َأُبو َقَتاَدَة, َفَعَقَر مِن َها َأَتاًنا, َفنََزل  نَا: َأَنأ ُكُل َلح 

ِمَها, َقاَل:  َ مِن  َلح 
نَا َما َبِقي ِرُموَن؟ َفَحَمل  ُن ُمح   َوَنح 

َأِمنُْكْم َأَحٌد َأَمَرُه َأْن َيْحِمَل »َصي د 

 .(1)«َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِمَها». َقاُلوا: اَل, َقاَل: «َعَلْيَها، َأْو َأَشاَر إَِلْيَها

 .«حشيالحمار الو» قوله:

 الحمر اْلهلية, أو اإلنسية يوم خيرب. ملسو هيلع هللا ىلص دليل على حله, وإنما حرم النبي فيه:

ِّ ب ِن َأبِي َطالِب  في الصحيحين: ف
 , من حديث َعلِي

ِ
َنَهى َعْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 .(2)«ُمْتَعِة النَِّساِء َيْوَم َخْيَبَر، َوَعْن َأْكِل ُلُحوِم الُحُمرِ اإِلْنِسياةِ 

منهم: ابن عمر, وأنس بن مالك, وجابر بن   جاء عن جماعة من الصحابةو

,  عبد اهلل, وعبد اهلل بن أبي أوىف, والحكم بن عمرو الغفاري, والرباء بن عازب

                                                           

 (.1161(, يمس م )1824أخـجه البخاري ) (1)

 (.1401(, يمس م )4211أخـجه البخاري ) (2)
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 وغيرهم.

 .أنه كان حالالً  :أي «َوُهَو َغْيُر ُمْحرِمٍ » قوله:

 وإنما يحرم على الحالل الصيد إذا كان يف البلد الحرم.

 الحرم يحرم صيده مطلًقا, سواء كان الصائد حالاًل, أو محرًما.فصيد 

 .مرفقه أبي قتادة كما تقد :أي «َوَكاُنوا ُمْحرِِمينَ » قوله:

مفهوم الحديث أهنم : «َقاُلوا: اَل  «?َهْل ِمنُْكْم َأَحٌد َأَمَرُه َأْو َأَشاَر إَِلْيِه بَِشْيءٍ » قوله:

 اْلكل منه. لمحرميجوز ل , أو أشار أنه الأعان من لو كان منهم

 سأل بعضهم أن يناوله السوط, فأبى أن يعطيه. بل إن أبا قتادة 

َفَسأََل َأْصَحاَبُه َأْن ُينَاِوُلوُه َسْوَطُه َفَأَبْوا َعَلْيِه، َفَسَأَلُهْم ُرْمَحُه »: عنه ففي الصحيحين

 .(1)«َتَلهُ َعَلى اْلِحَماِر َفقَ  َفَأَبْوا َعَلْيِه، َفَأَخَذُه ُثما َشدا 

َهْل َمَعُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل النبي»ويف رواية: : "«َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِمهِ »َقاَل: " قوله:

ُلُه, َقاَل:  «ِمنُْه َشْيٌء؟  .(2)«َفأََكَلَها ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَخَذَها َرُسوُل اهَّللِ »َقاُلوا ِرج 

ْيثِيِّ » قوله: ْعِب ْبِن َجثااَمَة اللا و بن قيس بن ربيعة بن عبد اهلل بن ه :« -َوَعْن الصا

يعمر الّليثي, حليف قريش. أمه أخت أبي سفيان بن حرب, يقال: مات يف خالفة أبي 

  .بكر

ُه َأْهَدى لَِرُسوِل اهَّللِ » قوله:  .«ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا

 .يأكل الهدية وال يأكل الصدقة ملسو هيلع هللا ىلصالهدية للفاضل مما يتيسروكان النبي  فيه:

 .خرج الحمار اإلنسي: «اِحَماًرا َوْحِشيًّ » قوله:

                                                           

 (.1161(, يمس م )2614أخـجه البخاري ) (1)

 (.1161(, يمس م )2110أخـجه البخاري ) (2)
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 دليل على أن الحمار الوحشي حالل. فيه:و

انَ » قوله:  اسم منطقة بين مكة والمدينة.: «َوُهَو بِاأْلَْبَواِء، َأْو بَِودا

ُه َعَلْيهِ » قوله:  ْلنه صاده له فلم يقبله منه.: «َفَردا

ا »َوَقاَل: " قوله: ُه َعَلْيَك إاِلا َأنا ا لَْم َنُردا  . "«ُحُرمٌ إِنا

 مالطفة المرء لغيره؛ حتى ال يقع يف نفسه شيء منه. فيه:و

 قبل مني.ي, ولم من أبي قتادة  ملسو هيلع هللا ىلصكيف قبل النبي ربما يقول: ف

 .واهلل الموفقالعلة يف ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص فبين له النبي
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 مشروعية قتل الفواسق الخمس في الحرم

: قَ  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 730  َقاَلت 
ِ
َوابِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -اَل َرُسوُل اهلل َخْمٌس ِمَن الدا

ُهنا َفاِسٌق، ُيْقتَْلَن فِي  اْلَحَرِم: اْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة،  (7)]اْلِحلِّ َو[ُكلُّ

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(2)«َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

 الشرح: 

 .قتل الفواسق يف الحل والحرم ساق المصنف الحديث لبيان جواز

 , من حديث ابن عمر في الصحيحين واللفظ لمسلم: ف
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ْحَراِم: اْلَفْأَرُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلُغَراُب، » َخْمٌس اَل ُجنَاَح َعَلى َمْن َقَتَلُهنا فِي اْلَحَرِم َواإْلِ

 . «َواْلِحَدَأُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

 .(3)«فِي اْلُحُرِم َواإْلِْحَرامِ »وَقاَل اب ُن َأبِي ُعَمَر فِي ِرَواَيتِِه: 

َوابِّ » قوله: فقد جاء أيًضا الحية , هذا ليس على سبيل الحصر: «َخْمٌس ِمَن الدا

 ,  كما يف مسلم: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
َخْمٌس َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(2) «اْلِحلِّ َواْلَحَرِم: اْلَحياُة، َواْلُغَراُب اأْلَْبَقُع، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُحَدياافِي 

َها» :يف مسلم --ويف حديث ابن مسعود  ُكْم َكَما َوَقاُكْم َشرا  .(2)«َوَقاَها اهَّللُ َشرا

 الحرم.الحل, ويف  يف قتلهن ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذكر أهل العلم سبعة أصناف رخص النبي

 أهنا ليست بصيد, وال يجوز أن تؤكل, فلو كانت صيًدا ما جاز أن تقتل.

                                                           

 زيادة عن ال خطوط. ((1

 .(1168)يمس م  (,1826)خاري أخـجه الب (2)

 (.1166(, يمس م )1828أخـجه البخاري ) (3)

 (.1168أخـجه مس م ) (4)

 (.2234أخـجه مس م ) (1)
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  تُّ َواتََّفَق (: 113/ 8شرح مسلم )قال النووي يف َمن ُصوُص َعَلي ِه السِّ َفال 

َراِم َواتَّ  ح  ِ َحَرِم َواإل  ِحلِّ َوال  ُعَلَماِء َعَلى َجَواِز َقت لِِهنَّ فِي ال  َفُقوا َعَلى َأنَُّه َيُجوُز َجَماِهيُر ال 

نَاُهنَّ  ُتَل َما فِي َمع  ِرِم َأن  َيق    ـاه .لِل ُمح 

 دفع الصائل, وسد ذرائع الشرور؛ ْلن بقاء مثل هذه الدواب مؤذي لإلنسان. وفيه:

 ٻ ٻ ٱ}: يقول اهلل ْلهنا تدب وتتحرك على اْلرض, : «من الدواب» قوله:

 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .[1:]هود

ُهنا َفاِسٌق » قوله: يف لإلفساد وْلهنا مؤذية  خروجهن عن المألوفل :أي «ُكلُّ

 نسان.لإل

 مع أنه يحرم الصيد يف الحرم.: «اْلَحَرمِ اْلِحلِّ وَ ُيْقتَْلَن فِي » قوله:

 .من المؤذياتوألحق أهل العلم هبذه الفواسق ما كان من جنسها 

قد جاءت يف حديث  مع أنهالسموم مثل: الحية, ألحق هبا العلماء ذوات فالعقرب: 

 .اْلمر بقتلها  عائشة

 الثعابين, وكل ذوات السموم المؤذية, أو القاتلة. يلتحق هباو

 .ألحق به السباع المفرتسة الضاريةوالكلب العقور: 

 كاْلسد, والنمر, والفهد, والذئب, وغيرها.

 .ذي يف ظهره وبطنه بياضوهو ال «األبقع»ويف رواية: : «اْلُغَراُب » قوله:

اختلف أهل العلم يف الغربان هل تقتل كلها, أم أنه نوع خاص وهو الغراب و

 االبقع؟

 وأما غراب الزرع فقد جوز أكله بعض أهل العلم.

 أمر بقتله. ملسو هيلع هللا ىلص والصحيح أن جميع الغربان حرام أكلها؛ ْلن النبي
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 م.عن قتله, فهو حرا ملسو هيلع هللا ىلص بقتله, أو هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما أمر النبي

وهو نوع من أنواع الطيور, وقد تسرق اللحم من أيدي : «َواْلِحَدَأةُ » قوله:

ويف صحيح اإلمام البخاري ا تأخذ صغار الدجاج وصغار الطيور, اْلطفال, وربم

 َمن حديث َعائَِشة :  :« ،َأنا َولِيَدًة َكاَنْت َسْوَداَء لَِحيٍّ ِمَن الَعَرِب، َفَأْعَتُقوَها

ُهْم، َقاَلْت: َفَخَرَجْت َصبِياٌة َلُهْم َعَلْيَها ِوَشاٌح َأْحَمُر ِمْن ُسُيوٍر، َقاَلْت: َفَكاَنْت َمعَ 

اٌة َوُهَو ُمْلًقى، َفَحِسَبْتُه َلْحًما َفَخطَِفْتُه، َقاَلْت:  -َأْو َوَقَع ِمنَْها  -َفَوَضَعْتُه  ْت بِِه ُحَديا َفَمرا

َهُمونِي بِِه، َقاَلْت: َفطَِفُقوا ُيَفتُِّشوَن َحتاى َفتاُشوا ُقُبَلَها، َفاْلَتَمُسوُه، َفَلْم َيِجُدوُه، َقاَلْت  : َفاتا

اُة َفَأْلَقْتُه، َقاَلْت: َفَوَقَع َبْينَُهْم، َقاَلْت  ِت الُحَديا : َفُقْلُت َقاَلْت: َواهَّللِ إِنِّي َلَقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرا

َهْمُتُمونِي بِهِ  َفَجاَءْت إَِلى َرُسوِل »، َزَعْمُتْم َوَأَنا ِمنُْه َبرِيَئٌة، َوُهَو َذا ُهَو، َقاَلْت: َهَذا الاِذي اتا

:  «-َأْو ِحْفٌش  -َفَكاَن لََها ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد », َقاَلت  َعائَِشُة: «َفَأْسَلَمْت  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  َقاَلت 

: َفالَ تَ  ُث ِعن ِدي, َقاَلت  :َفَكاَنت  َتأ تِينِي َفَتَحدَّ لًِسا, إاِلَّ َقاَلت  لُِس ِعن ِدي َمج   ج 

َم الِوَشاِح مِن  َأَعاِجيِب َربِّنَا  ِر َأن َجانِي   َوَيو  َدِة الُكف   َأاَل إِنَُّه مِن  َبل 

َفُقْلُت لََها َما َشْأُنِك، الَ َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا إاِلا ُقْلِت َهَذا؟ َقاَلْت: »َقاَلت  َعائَِشُة: 

 .(1)«َثْتنِي بَِهَذا الَحِديِث َفَحدا 

 ولحمها خبيث محرم.

وهي دويبة صغيرة له ذيل تلدغ به, وهي من ذوات السموم, : «َواْلَعْقَرُب » قوله:

 وهي قاتلة, ومنها دون ذلك.

َفإِنا اْلَفْأَرَة » : ملسو هيلع هللا ىلصفويسقة, ومؤذية, ومن فسقها ما قاله رسول اهلل : «َواْلَفْأَرةُ » قوله:

ُقوا اأْلَْبَواَب َتْأُخُذ اْلفَ  َراَب، َوَغلِّ ُروا الشا تِيَلَة َفَتْحرُِق َأْهَل اْلَبْيِت، َوَأْوكُِئوا اأْلَْسِقَيَة، َوَخمِّ

                                                           

 (.436أخـجه البخاري ) (1)
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ْيلِ   .(1)«بِاللا

, وما يف هو الكلب المؤذي المفرتسالكلب العقور:  «َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ » قوله:

  باهبا.

  :َكل ِب َواتَّفَ  (:112/ 8شرح مسلم )قال النووي ُعَلَماُء َعَلى َجَواِز َقت ِل ال  َق ال 

َكل ُب  ُمَرادِ بِِه َفِقيَل َهَذا ال  َتَلُفوا فِي ال  َحَرِم َواخ  ِحلِّ َوال  َحاَلِل فِي ال  ِرِم َوال  َعُقوِر لِل ُمح  ال 

َحَس   َوَأبِي َحنِيَفَة َوال 
ِّ
َزاِعي َو  َقاِضي َعِن اْل  ًة َحَكاُه ال  ُروُف َخاصَّ َمع  ِن ب ِن َصالِح  ال 

ُعَلَماِء  ُهوُر ال  َدُه َوَقاَل ُجم  ئ ِب َوح  َكل ِب َعَلى الذِّ نَى ال  َب َوَحَمَل ُزَفُر َمع  ئ  َحُقوا بِِه الذِّ َوَأل 

ُمَراُد ُهَو ُكلُّ َعاد   ُروِف َبِل ال  َمع  َكل ِب ال  ِصيَص َهَذا ال  َعُقوِر َتخ  َكل ِب ال  ُمَراُد بِال  َلي َس ال 

َتِرس   ِد ب ِن أسلم وسفيان  ُمف  ُل َزي  ِوَها َوَهَذا َقو  ِد َوَنح  َفه  ِب َوال  ئ  ُبِع َوالنَِّمِر َوالذِّ َغالًِبا َكالسَّ

َقاِضي ِعَياٌض عنهم وعن  َمَد َوَغي ِرِهم  َوَحَكاُه ال  ِّ َوَأح 
افِِعي الثورى وبن ُعيَي نََة َوالشَّ

َجاِرُح    ـاه .جمهور العلماء ومعنى العقور والعاقر ال 

فعند لفسادها فقد جعلت تنفخ النار على إبراهيم الوزغة, وزاد بعض أهل العلم: 

ُمِغيَرِة, َأنََّها َدَخَلت  َعَلى َعائَِشَة َفَرَأت  فِي َبي تَِها  (2)ابن ماجه َفاكِِه ب ِن ال  اَلِة ال  َبَة َمو 
َعن  َسائِ

مِنِينَ  ُمؤ  : َيا ُأمَّ ال  ُضوًعا, َفَقاَلت  ًحا َمو  َزاَغ,  ُرم  َو  ُتُل بِِه َهِذِه اْل  : َنق  نَِعيَن بَِهَذا؟ َقاَلت  َما َتص 

 
ِ
 اهلل

َّ
بََرَنا:  ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنَّ َنبِي ا ُأْلِقَي فِي النااِر، َلْم َتُكْن فِي اأْلَْرِض َداباٌة، إاِلا »َأخ  َأنا إِْبَراِهيَم َلما

َها َكا  .«بَِقْتِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَنْت َتنُْفُخ َعَلْيِه، َفَأَمَر َرُسوُل اهَّللِ َأْطَفَأِت النااَر، َغْيَر اْلَوَزِغ، َفإِنا

 .والسائبة مجهولة, ولكن الحديث يف الباب, واهلل الموفق

 

        

                                                           

 ( عن عبداهلل بن سـجس.20111أخـجه أح د ) (1)

 (.3231أخـجه ابن ماجه ) (2)
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 بيان مشروعية الحجامة للمحرم

 ُمتََّفٌق  .(1) «اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرِمٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا » ;- -َوَعِن اب ِن َعبَّاس  ) – 737

 (.َعَلي هِ 

 الشرح: 

 للمحرم. وما يف باهبا لبيان جواز الحجامةالحديث:  ساق المصنف 

الفدية  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يذكر عن النبي  , وال يلزمه الفدية؛لذلكجوز أخذ بعض الشعر يو

 وئ}يف قول جماهير العلماء, لقول اهلل تعالى:  يء من الشعرمع أنه البد من أخذ ش

 .واهلل أعلم [161:]البقـة { ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

  َحِديِث َدلِيٌل لَِجَواِز  (:123/ 8شرح مسلم )قال النووي يف فِي َهَذا ال 

رٌ  أ ِس َوَغي ِرِه إَِذا َكاَن َلُه ُعذ  ُعَلَماُء َعَلى َجَواِزَها َلُه فِي الرَّ َمَع ال  ِرِم َوَقد  َأج  ِحَجاَمِة لِل ُمح   ال 

َر ِحينَئِذ   ع  َيَة  فِي َذلَِك َوإِن  َقَطَع الشَّ َطع  َفاَل فِد  ِر َفإِن  َلم  َيق  ع  َيُة لَِقط ِع الشَّ ِفد  َلكِن  َعَلي ِه ال 

َيَة  ُلُه َتَعاَلى َفَمن  َكاَن مِن ُكم  َمِريًضا أو به أذى من رأسه ففدية اْل  َأَلِة َقو  َمس  َعَلي ِه َوَدلِيُل ال 

 
َّ
ُموٌل َعَلى َأنَّ النَّبِي َحِديُث َمح  ٌر يف الحجامة يف وسط الرأس ْلن كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا ال  اَن َلُه ُعذ 

نَت  َقل َع َشع    َفإِن  َتَضمَّ
ِحَجاَمَة لَِغي ِر َحاَجة  ِرُم ال  ُمح  ا إَِذا َأَراَد ال  ر  َأمَّ ر  اَل َين َفكُّ َعن  َقط ِع َشع 

ن  َذلَِك بَِأن  كَ  ِر َوإِن  َلم  َتَتَضمَّ ع  ِريِم َقط ِع الشَّ َ َحَراٌم لَِتح 
َر فِيِه َفِهي ِضع  اَل َشع  اَنت  فِي َمو 

َ َجائَِزٌة ِعن َدَنا وعند الجمهور وال فدية فيها وعن بن ُعَمَر َوَمالِك  َكَراَهُتَها َوَعِن 
َفِهي

َراِم َوفِي َهَذا  ح  ِ ِريِّ فِيَها الفدية دليلنا أن اخراج الدم لس َحَراًما فِي اإل  َبص  َحَسِن ال  ال 

َحِديِث َبَياُن َقا َو ال  ي ِد َوَنح  َباَس َوَقت َل الصَّ َق َواللِّ َحل   َأنَّ ال 
َ
َراِم َوِهي ح  ِ  مِن  َمَسائِِل اإل 

ِعَدة 

َتاَج إَِلى َحل ق  َأو  لَِباس  لَِمَرض   َيُة َكَمِن اح  ِفد  َماِت ُيَباُح لِل َحاَجِة َوَعَلي ِه ال  ُمَحرَّ َذلَِك مَِن ال 

                                                           

 .(1202)يمس م  (,1831)أخـجه البخاري  (1)
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 َأو  َقت ِل 
د   لِل َحاَجِة َوَغي ِر َذلَِك واهلل أعلمَأو  َحرٍّ َأو  َبر 

 ـاه .َصي د 

اْحَتَجَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »:  من حديث اب ِن َعبَّاس   :اإلمام البخاري في صحيح ف

 . (1)«َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ 

, على وغيره , أعله اإلمام أحمد  «احتجم وهو صائم» :الحديث بلفظ قد ُأعلو

 .ا تقدمم

 يف وسط رأسه بسبب صداع كان به. ملسو هيلع هللا ىلص وقد احتجم النبي

اْحَتَجَم النابِيُّ », َقاَل: من حديث عبد اهلل بن مالك اب ِن ُبَحي نََة  ففي الصحيحين:

 .(2)«، َوُهَو ُمْحرٌِم بَِلْحِي َجَمٍل فِي َوَسِط َرْأِسهِ ملسو هيلع هللا ىلص

لعمليات الجراحية, جواز التداوي للمحرم, وجواز ضرب اإلبر, وإجراء ا وفيه:

 ., واهلل أعلموغير ذلك

 

        

  

                                                           

 (.1638ه البخاري )أخـج (1)

 (.1203(, يمس م )1831أخـجه البخاري ) (2)
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 جواز الحلق لمن تأذى من شعره وعليه الفدية

َرَة  َوَعن  ) – 738 ِب ب ِن ُعج   "َقاَل:  -  -َكع 
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -ُحِمل ُت إَِلى َرُسوِل اهلل

ِهي, َفَقاَل  ُل َيَتنَاَثُر َعَلى َوج  َقم   «?َبَلَغ بَِك َما َأَرى، َتِجُد َشاةً  ُكنُْت َأَرى اْلَوَجعَ  َما»: َوال 

 .(1)«َفُصْم َثاَلَثَة َأيااٍم، َأْو َأْطِعْم ِستاَة َمَساكِيَن، لُِكلِّ ِمْسكِيٍن نِْصُف َصاعٍ »: َقاَل  .ُقل ُت: اَل 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الفدية لمن حلق شعر رأسه من أذى فيه

لرفع الشكوى إليه,  ملسو هيلع هللا ىلص ُأيت به إلى النبي :أي «ملسو هيلع هللا ىلص -ُحِمْلُت إَِلى َرُسوِل اهَّللِ » :قوله

 وأخذ الفتوى منه.

 .«َواْلَقْمُل َيَتنَاَثُر َعَلى َوْجِهي» قوله:

 هو دويبة تكون يف شعر اإلنسان, وربما كانت يف مالبسة الداخلية.القمل: 

 وغير ذلك.وهي مؤذية تأكل الجسم, وربما أدت إلى التحسس 

 .تقضي عليهولم يكن لديهم عالجات, وشامبوهات 

, وإن تمكن من إزالة اْلذى بغير حلق فهو يف حلق شعره ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك أذن له النبي

 .أفضل ْلن الحلق إنما هو رخصة

 من كثرته. :أي «يتناثر على وجهي» قوله:

بما  ملسو هيلع هللا ىلص لو علم النبيمعناه:  "ْلَوَجَع َبَلَغ بَِك َما َأَرىَما ُكنُْت َأَرى ا»َفَقاَل: " قوله:

 .حصل له من اْلذى لرخص له قبل ذلك

 بأن يصرب. ملسو هيلع هللا ىلص قبل ذلك, فأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلعله قد سأل النبي

                                                           

 .(1201)يمس م  (,1811)أخـجه البخاري  (1)



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 رخص لهاْلذى,  من ما بلغ به ملسو هيلع هللا ىلص رأى النبي أن الخرب ليس كالمعاينة فلما وفيه:

 .بأن يحلق ويفدي

 «. ُقل ُت: اَل « ?َتِجُد َشاةً » قوله:

  ,تكون يف إحدى ثالث: ألن الفدية 

 ذبح نسكية وهي الشاة.اْلولى: 

 صيام ثالثة أيام.الثانية: 

 إطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع.الثالثة: 

  :بيان الفرق بني من ترك املأمور, وبني من فعل احملظور 

 ن ترك المأمور.مأهل العلم بين من فعل المحظور, ويفرق و

 .الذبح ال غيرها الفديةيف عليه يقولون: من ترك المأمور وجب 

 : المذكورة ثالثةالومن فعل المحظور تكون فديته على التخيير بين 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   }: لقول اهلل 

 .[161البقـة: ] { وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

  ًرا  فِي (:237/ 2التمهيد )قال أبو عمر ابن عبد الرب يف َحِديِث ُمَفسَّ َهَذا ال 

َتَلفُ  ط َعاُم َفاخ  ِ ُم َواإل  و  ا الصَّ ُعَلَماِء َوَأمَّ ٌر اَل ِخاَلَف فِيِه َبي َن ال   َوُهَو َأم 
وا فِيِه َفإِنََّما َذَكَرُه بَِشاة 

ُفوظٌ  َم َثاَلَثُة َأيَّام  َوُهَو َمح  و  لِِميَن َعَلى َأنَّ الصَّ ُمس  ُهوُر ُفَقَهاِء ال  َصِحيٌح فِي َحِديِث  َفُجم 

ََذى  َيِة اْل  ُم فِي فِد  و  ِرَمَة َوَنافِع  َأنَُّهم  َقاُلوا الصَّ َحَسِن َوِعك  َرَة َوَجاَء َعِن ال  ِب ب ِن ُعج  َكع 

َصاِر َواَل أَ  َم  يَن َوَلم  َيُقل  بَِهَذا َأَحٌد مِن  ُفَقَهاِء اْل 
ط َعاُم َعَشَرُة َمَساكِ ِ ةِ َعَشَرُة َأيَّام  َواإل   ـاه .ئِمَّ

 .كفارة للحلف :أي "«َفُصْم َثاَلَثَة َأيااٍم »َقاَل: " قوله:
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 هل يشرتط التتابع يف صيام الثالثة األيام؟و 

 .وإال لبينه, واهلل أعلمالذي يظهر أنه ال يشرتط 

 وتكون طعمة واحدة, إما أن يغديهم, أو يعشيهم.: «َأْو َأْطِعْم ِستاَة َمَساكِينَ » قوله:

وعلى هذا جمهور العلماء, وهو الصحيح : «لُِكلِّ ِمْسكِيٍن نِْصُف َصاعٍ » ه:قول

 .للنص

  ط َعاِم فِي (: 238/ 2التمهيد )قال ابن عبد الرب يف ِ ُفَقَهاُء فِي اإل  َتَلَف ال  َواخ 

ََذى َيِة اْل  ط   :فِد  ِ َحاُبُهم  اإل  ُّ َوَأُبو َحنِيَفَة َوَأص 
افِِعي اِن َفَقاَل َمالٌِك َوالشَّ َعاُم فِي َذلَِك ُمدَّ

 
ِّ
اِن بُِمدِّ النَّبِي َيِة مَِن  ملسو هيلع هللا ىلصُمدَّ ِفد  ِريِّ َأنَُّه َقاَل فِي ال  ر  َوَداُوَد َوُرِوَي َعِن الثَّو  ُل َأبِي َثو  َوُهَو َقو 

بِيِب َصاٌع َوُرِوَي َعن  َأبِي َحنِيَفَة  ِعيِر َوالزَّ ِر َوالشَّ ُف َصاع  َومَِن التَّم  ُبرِّ نِص  َأي ًضا مِث ُلُه ال 

َمُد ب ُن َحن َبل   لِِه فِي َذلَِك َوَقاَل َأح  ر  َوَهَذا َعَلى َأص  َل َصاِع َتم  َف َصاِع ُبرٍّ َعد  َجَعَل نِص 

كِين  َوإِن  َأط َعَم تَ  ا َفُمدٌّ لُِكلِّ مِس  َعَم ُبرًّ ًة َقاَل إِن  َأط  ُّ َوَمرَّ
افِِعي ًة َكَما َقاَل َمالٌِك َوالشَّ رً َمرَّ ا م 

ُف َصاع    ـاه .َفنِص 

 .ونحوهوال يشرتط يف اإلطعام أن يكون باللحم, 

 على ذلك. حسن, وله أجره عند اهلل فأكرمهم بذلك  إنلكن 

  تِيِب َوَلي َس  (:238/ 2التمهيد )قال يف َكَأنَّ َظاِهَر َهَذا ال َحِديِث َعَلى التَّر 

 
ِ
نَاُه اال َرَة َكَذلَِك َوَلو  َصحَّ َهَذا َكاَن َمع  ِب ب ِن ُعج  َثاِر َعن  َكع  ُة اْل  اًل َوَعامَّ اًل َفَأوَّ تَِياَر َأوَّ خ 

َصاِر  َم  ُعَلَماِء فِي ُكلِّ اْل  آِن َوَعَلي ِه َمَضى َعَمُل ال  ُقر  يِيِر َوُهَو نَصُّ ال  ِظ التَّخ  َوَرَدت  بَِلف 

فِيُق   التَّو 
ِ
 ـاه .َوَفت َواُهم  َوبِاهلل
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 حرمة مكةبيان 

َرَة  َوَعن  ) – 731 ا َفَتَح اهَّللُ َعَلى َرُسولِِه »َقاَل:  -  -َأبِي ُهَري  َة، َقاَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َلما َمكا

َة إِ »فِي النااِس، َفَحِمَد اهَّللَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثما َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهَّللِ  نا اهَّللَ َحَبَس َعْن َمكا

َط عَ  َما ُأِحلاْت اْلِفيَل، َوَسلا َها َلْم َتِحلا أِلََحٍد َكاَن َقْبِلي، َوإِنا َلْيَها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِمنِيَن، َوإِنا

ُر َصْيُدَها، َواَل ُيْخَتَلى َشْوُكَها،  َها َلْن َتِحلا أِلََحٍد َبْعِدي، َفاَل ُينَفا لِي َساَعٌة ِمْن َنَهاٍر، َوإِنا

َعبَّاُس: إاِلَّ  .«الا لُِمنِْشٍد، َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخْيرِ الناَظَرْينِ َواَل َتِحلُّ َساقَِطُتَها إِ  َفَقاَل ال 

َعُلُه فِي ُقُبوِرَنا َوُبُيوتِنَا, َفَقاَل: ؟ َفإِنَّا َنج 
ِ
ِخَر, َيا َرُسوَل اهلل ذ  ِ ْذِخرَ » اإل  ُمتََّفٌق  .(1) «إاِلا اإْلِ

 (.َعَلي هِ 

 الشرح: 

لبيان حرمة مكة, وأهنا تختلف عن غيرها من المصنف رحمه اهلل الحديث: ساق 

 البلدان.

وقد ذكرت شيئًا من خصائصها يف شرحي على عمدة اْلحكام, وهلل التوفيق 

 .والمنة

 .وعظم شأن ذلكعن استحاللها,  ملسو هيلع هللا ىلص النبيقد هنى و

ما يف  على فال ينفر صيدها, وال ُيختلى خالها, وال ُتلتقط لقطتها إال لمنشد

 .الحديث

 ., وهذا بخالف بقية اللقطات, فإهنا تعرف حوالً هو من يعرفها الدهروالمنشد: 

ا َفَتَح اهَّللُ َعَلى َرُسولِِه » قوله: ةَ  – ملسو هيلع هللا ىلص -َلما وكان ذلك يف السنة الثامنة من : «َمكا

 الهجرة, يف شهر رمضان.

                                                           

 .(1311)يمس م  (,3433)أخـجه البخاري  (1)
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 .اخطيبً  :أي «فِي النااسِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَم َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

, يصدرها بالحمد ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا كانت خطب النبي: «َفَحِمَد اهَّللَ َوَأْثنَى َعَلْيهِ » قوله:

 والثناء.

 خطبة الحاجة.يف  ملسو هيلع هللا ىلصما بينه رسول اهلل به  وأحسن ما يحمد اهلل 

 لدعاء, وغير ذلك من اْلمور.استغفار, وااللحمد, والتضمنها 

َة اْلِفيَل إِنا اهَّللَ َحَبَس عَ »ُثمَّ َقاَل: " قوله:  ."«ْن َمكا

ڑ  ک  ک ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ   }: كما قال 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

 .[2 – 1الفيل: ] {ہ  ہ   

 بأربعين سنة. ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثة النبي وقعت الفيل وكانت

صته مذكورة يف , وقمنه حيث عزم أبرهة اْلشرم على هدم الكعبة, فحماها اهلل 

 .كتب السيرة لمن أراد النظر فيها

 أباحها لهم, وحفظهم حال دخولها. :أي «َوَسلاَط َعَلْيَها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِمنِينَ » قوله:

على الصحيح من أقوال أهل العلم, كما بينه  عنوة, ال صلًحا ملسو هيلع هللا ىلص وقد دخلها النبي

 .ابن القيم يف زاد المعاد

 

  :ذكر قصة فتح مكة 

َرَة في صحيح اإلمام مسلم ف , َعن  َأبِي ُهَري   ب ِن َرَباح 
ِ
, : من طريق َعب ِد اهلل

ُضنَا لَِبع ض  الطََّعاَم, َقاَل:  نَُع َبع  َوَفَدت  ُوُفوٌد إَِلى ُمَعاِوَيَة َوَذلَِك فِي َرَمَضاَن, َفَكاَن َيص 

ُعَوَنا إِ  ثُِر َأن  َيد  ا ُيك  َرَة مِمَّ ُعَوُهم  إَِلى َفَكاَن َأُبو ُهَري  نَُع َطَعاًما َفَأد  لِِه, َفُقل ُت: َأاَل َأص  َلى َرح 
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َوُة ِعن ِدي  ع  , َفُقل ُت: الدَّ
ِّ
َعِشي َرَة مَِن ال  نَُع, ُثمَّ َلِقيُت َأَبا ُهَري  ُت بَِطَعام  ُيص  لِي؟ َفَأَمر  َرح 

, فَ  ُتُهم  , َفَدَعو  َتنِي, ُقل ُت: َنَعم  ي َلَة, َفَقاَل: َسَبق   مِن  اللَّ
لُِمُكم  بَِحِديث  َرَة: َأاَل ُأع  َقاَل َأُبو ُهَري 

 
ِ
َبَل َرُسوُل اهلل َة, َفَقاَل: َأق  َن َصاِر, ُثمَّ َذَكَر َفت َح َمكَّ َشَر اْل  َحتَّى َقِدَم  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديثُِكم  َيا َمع 

ُمَجنَِّبَتي ِن, َوَبَعَث َخالًِدا َدى ال  َبي َر َعَلى إِح  َة, َفَبَعَث الزُّ َرى, َوَبَعَث  َمكَّ ُخ  ُمَجنَِّبِة اْل  َعَلى ال 

 
ِ
َواِدي, َوَرُسوُل اهلل ِر, َفَأَخُذوا َبط َن ال  ُحسَّ , َقاَل: َفنََظَر  ملسو هيلع هللا ىلصَأَبا ُعَبي َدَة َعَلى ال  فِي َكتِيبَة 

, َفَقاَل: 
ِ
َرَة: ُقل ُت: َلبَّي َك َيا َرُسوَل اهلل َزاَد  - «الا َأْنَصاِري  اَل َيْأتِينِي إِ »َفَرآنِي, َفَقاَل َأُبو ُهَري 

َباًشا «اْهتِْف لِي بِاأْلَْنَصارِ », َفَقاَل: -َغي ُر َشي َباَن  , َقاَل: َفَأَطاُفوا بِِه, َوَوبََّشت  ُقَري ٌش َأو 

, َوإِن  ُأِصيُبوا ٌء ُكنَّا َمَعُهم   
ُم َهُؤاَلِء, َفإِن  َكاَن َلُهم  َشي َباًعا, َفَقاُلوا: ُنَقدِّ َطي نَا  َلَها, َوَأت  َأع 

 
ِ
نَا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِذي ُسئِل  ِه «َتَرْوَن إَِلى َأْوَباِش ُقَرْيٍش، َوَأْتَباِعِهمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصالَّ , ُثمَّ َقاَل بَِيَدي 

َرى, ُثمَّ َقاَل:  ُخ  َداُهَما َعَلى اْل  َفا»إِح  نَا َفَما َشاَء َأَحٌد «َحتاى ُتَواُفونِي بِالصا , َقاَل: َفان َطَلق 

َياَن, فَ مِنَّ  ُه إَِلي نَا َشي ئًا, َقاَل: َفَجاَء َأُبو ُسف  ُتَل َأَحًدا إاِلَّ َقَتَلُه, َوَما َأَحٌد مِن ُهم  ُيَوجِّ َقاَل: ا َأن  َيق 

ِم, ُثمَّ َقاَل:  َيو  َد ال  , اَل ُقَري َش َبع  َراُء ُقَري ش  , ُأبِيَحت  َخض 
ِ
َمْن َدَخَل َداَر َأبِي »َيا َرُسوَل اهلل

َيتِِه, «َياَن َفُهَو آِمنٌ ُسفْ  َبٌة فِي َقر  َرَكت ُه َرغ  ُجُل َفَأد  ا الرَّ : َأمَّ ُضُهم  لَِبع ض  َن َصاُر َبع  , َفَقاَلِت اْل 

َفى َعَلي نَا, َفإِ  ُ اَل َيخ 
ي َوح  ُ َوَكاَن إَِذا َجاَء ال 

ي َوح  َذا َوَرأ َفٌة بَِعِشيَرتِِه, َقاَل َأُبو ُهَري َرَة: َوَجاَء ال 

  َجاءَ 
ِ
َفُه إَِلى َرُسوِل اهلل َفُع َطر  ا ان َقَضى  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلي َس َأَحٌد َير  , َفَلمَّ ُ

ي َوح  َ ال 
َحتَّى َين َقِضي

 
ِ
, َقاَل َرُسوُل اهلل

ُ
ي َوح  , َقاَل:  «َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصال 

ِ
 "َقاُلوا: َلبَّي َك َيا َرُسوَل اهلل

َرَكت ُه رَ  ُجُل َفَأد  ا الرَّ : َأمَّ ُتم  َيتِِه؟ ُقل  َبٌة فِي َقر  ، إِنِّي َعْبُد اهَّللِ »َقاُلوا: َقد  َكاَن َذاَك, َقاَل:  "غ  َكالا

َبُلوا إَِلي ِه «َوَرُسوُلُه، َهاَجْرُت إَِلى اهَّللِ َوإَِلْيُكْم، َواْلَمْحَيا َمْحَياُكْم َواْلَمَماُت َمَماُتُكمْ  , َفَأق 

نَا , َما ُقل 
ِ
  َيب ُكوَن َوَيُقوُلوَن: َواهلل

ِ
 َوبَِرُسولِِه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
نَّ بِاهلل نَا إاِلَّ الضِّ ِذي ُقل  : ملسو هيلع هللا ىلصالَّ

َقانُِكْم، َوَيْعِذَرانُِكمْ » َياَن, «إِنا اهَّللَ َوَرُسوَلُه ُيَصدِّ َبَل النَّاُس إَِلى َداِر َأبِي ُسف  , َقاَل: َفَأق 

َبَل َرُس  , َقاَل: َوَأق  َلَق النَّاُس َأب َواَبُهم   َوَأغ 
ِ
َتَلَمُه ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل َحَجِر, َفاس  َبَل إَِلى ال  َحتَّى َأق 
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ُبُدوَنُه, َقاَل: َوفِي َيِد  َبي ِت َكاُنوا َيع  َبي ِت, َقاَل: َفَأَتى َعَلى َصنَم  إَِلى َجن ِب ال  َطاَف بِال 

 
ِ
ا َأَتى َعَلى ال ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل ِس, َفَلمَّ َقو  ٌس َوُهَو آِخٌذ بِِسَيِة ال  ُعنُُه فِي َقو  نَِم َجَعَل َيط  صَّ

َفا,  [81:]اإلسـاء { ڱ ڱ ڱ ڳ}َعي نِِه, َوَيُقوُل:  ا َفَرَغ مِن  َطَوافِِه َأَتى الصَّ , َفَلمَّ

َمُد اهلَل َويَ  ِه َفَجَعَل َيح  َبي ِت, َوَرَفَع َيَدي  ُعو بَِما َشاَء َأن  َفَعاَل َعَلي ِه َحتَّى َنَظَر إَِلى ال  د 

ُعوَ   .(1)«َيد 

َها َلْم َتِحلا أِلََحٍد َكاَن َقْبِلي» وله:ق قع من بعض الكفار ووما بإذن من اهلل,  :أي «َوإِنا

 , لم يكن بالقدر الشرعي, وإنما كان بالقدر الكوين.وغيرهم

 .هيحتج بفعل هحتى ال يأيت أحد بعدهذا القول  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فهذه خصوصية للنبي

َما ُأِحلا » قوله:  يف وقت دخول أنه إذن مقيد وكان  :أي «ْت لِي َساَعٌة ِمْن َنَهارٍ َوإِنا

 إلى مكة. وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

َها َلْن َتِحلا أِلََحٍد َبْعِدي» قوله:  .ت صفتهمهما كان: «َوإِنا

ويف مسند اإلمام أحمد رحمه اهلل: وقد ثبت  ر   ب ِن َعم 
ِ
َقاَل: ,  من حديث َعب ِد اهلل

 
ِ
َهُد بِاهلل  َأش 

ِ
ُت َرُسوَل اهلل َها َوَيُحلُّ بِِه َرُجٌل ِمْن ُقَرْيٍش، َلْو ُوِزَنْت »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَلَسِمع  ُيِحلُّ

 .(2) «ُذُنوُبُه بُِذُنوِب الثاَقَلْيِن َلَوَزَنْتَها 

ُر َصْيُدَها» قوله:  ال يخاف, وال يزعج, فمن باب أولى أن ال يصاد. :أي «َفاَل ُينَفا

 زالن, والحمام, وغير ذلك.ما فيه من الغ الصيدو

 وهو الشجر الذي ينمو بنفسه, فال يجوز أن يقطع.: «َواَل ُيْخَتَلى َشْوُكَها» قوله:

وأما ما ينمو بفعل اإلنسان, وبزراعة اإلنسان, مثل النخيل, والفواكه, وغيرها من 

                                                           

 (.1180أخـجه مس م ) (1)

 (.166(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1841أخـجه أح د ) (2)
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فال بأس أن وغير ذلك الثمار, واْلخشاب المعدة للبناء, وعلف الدواب والبهائم, 

 .نتفع بهيُ 

 إذا كان أخضًرا.ويسمى بالعشب: 

 إذا كان قد يبس.ويسمى بخال: 

َطتَُها إاِلا لُِمنِْشدٍ » قوله:
ما ضاع فيها, ال يحل أخذه إال لمعرف,  :أي «َواَل َتِحلُّ َساقِ

 ولكن التعريف هنا على الدوام.

  َأنَّ , من حديث الَجاُروِد   سنن اإلمام الرتمذي رحمه اهلل:لما ثبت يف
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 .(1) «َضالاُة اْلُمْسِلِم َحَرُق الناارِ »َقاَل: 

بخالف بقية اللقطات والضوائع فإهنا تعرف سنة, ثم يجوز لمن وجدها أن يستفيد 

 .صاحبها يوًما من الدهر, وجب عليه أن يسلمها لهإن وجد منها, 

 من ُقتل له قتيل عمًدا.  :أي «ْينِ َوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخْيرِ الناَظرَ » قوله:

وأما قتل الخطأ فإنه معفو عن القصاص, وليس له إال الدية يؤاخذ هبا القاتل, 

 عاقلته.تدفعها و

 من قتل له قتيل عمًدا فهو بخير النظرين: لكن المراد من الحديث هنا: 

 القصاص من القاتل.اْلول: 

 أخذ الدية من القاتل, أو العفو عنه.الثاين: 

َرَة ف ا َأْن »: في الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري  َفَمْن ُقتَِل َفُهَو بَِخْيرِ الناَظَرْيِن: إِما

ا َأْن ُيَقاَد َأْهُل الَقتِيلِ   .(2) «ُيْعَقَل، َوإِما

                                                           

( من حديث عبد اهلل بن الشخيـ رضي اهلل عنه, 2102(, يابن ماجه )3/311أخـجه الرتمذي ) (1)

 (. 120يهو يف الصحيح  )

 (.1311(, يمس م )112أخـجه البخاري ) (2)
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ْذِخرَ » قوله:  االستثناء, وأن االستثناء المتصل يعمل به. فيه:: «َفَقاَل اْلَعبااُس: إاِلا اإْلِ

 االستثناء يف حكم المتصل.وهنا 

يجعلوهنم يف أساقف وهو طيب الريح, نوع من العشب معروًفا لديهم, واإلذخر: 

 .ويجعلونه يف قبورهميتساقط الرتاب بيوهتم حتى ال 

 ْلن مكة بلد قد ال يوجد فيها الطين لكثرة صخورها, واهلل المستعان, 

َعُلُه " قوله: ؟ َفإِنَّا َنج 
ِ
ْذِخرَ »فِي ُقُبوِرَنا َوُبُيوتِنَا, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل فبين : "«إاِلا اإْلِ

 فيه لهم. ملسو هيلع هللا ىلص حاجتهم لهذا العشب, فلهذا رخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص للنبي العباس 
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 مكة والمدينة حرمة

ِد ب ِن َعاِصم   َوَعن  ) – 721  ب ِن َزي 
ِ
 - -َعب ِد اهلل

ِ
إِنا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

َة َوَدَعا أِلَْهِلَها، َم َمكا َة، َوإِنِّي  إِْبَراِهيَم َحرا َم إِْبَراِهيُم َمكا ْمُت اْلَمِدينََة َكَما َحرا َوإِنِّي َحرا

َها بِِمْثَليْ  ةَ  َما َدَعا َدَعْوُت فِي َصاِعَها َوُمدِّ  (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «إِْبَراِهيُم أِلَْهِل َمكا

 الشرح: 

 .ق المصنف الحديث لبيان حرمة مكة والمدينةسا

وهو إبراهيم الخليل عليه السالم أبو اْلنبياء بعده صلوات اهلل  :«إِنا إِبَْراِهيمَ » قوله:

, وقال [121:]النساء {ڻ ڻ ڻ ں ں}: وسالمه عليهم, قال اهلل 

 .[120:]النح  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}تعالى: 

َة » قوله:  َم َمكا  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} :كما قال اهلل  :أي «َوَدَعا أِلَْهِلَهاَحرا

 مت خت حت جت يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 .[121:]البقـة {حج يث ىث جثمث يت ىت

 ڌ ڍ}: يف طعامهم الربكة, كما قال اهلل  ودعاء ْلهلها أن يجعل اهلل 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[31:]إبـاهيم {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

َة، َوإِنِّي َدَعْوُت فِي َصاِعَها » ه:قول َم إِْبَراِهيُم َمكا ْمُت اْلَمِدينََة َكَما َحرا َوإِنِّي َحرا

ةَ  َها بِِمْثَلْي َما َدَعا إِْبَراِهيُم أِلَْهِل َمكا دعا ْلهل المدينة بأن يجعل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص والنبي: «َوُمدِّ

 .له مع الربكة بركتين, فصارت ثالث بركات 

                                                           

 يال فظ له. (,1310)يمس م  (,2126)أخـجه البخاري  (1)
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ٌة,  :ففي مسلم ٌد َوِشدَّ َمِدينَِة َجه  , َأنَُّه َأَصاَبُهم  بِال  ِريِّ َمه  َلى ال  , َمو 
من طريق َأبِي َسِعيد 

ِريَّ  ُخد   ال 
ٌة, َفَأَرد ُت ", َفَقاَل َلُه: َوَأنَُّه َأَتى َأَبا َسِعيد  ِعيَاِل, َوَقد  َأَصاَبت نَا ِشدَّ إِنِّي َكثِيُر ال 

نَا  َأن  َأن ُقَل ِعَيالِي إَِلى َمِدينََة, َفإِنَّا َخَرج  َزِم ال  , ال  َعل  : اَل َتف 
يِف, َفَقاَل َأُبو َسِعيد  ِض الرِّ َبع 

 
ِ
 اهلل

ِّ
  -َأُظنُّ َأنَُّه َقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َنبِي

ِ
, َفَقاَل النَّاُس: َواهلل َ

َفاَن, َفَأَقاَم بَِها َلَيالِي نَا ُعس  َحتَّى َقِدم 

, ء 
 
ُن َها ُهنَا فِي َشي   َما َنح 

َّ
, َفَبَلَغ َذلَِك النَّبِي , ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ ِعَياَلنَا َلُخُلوٌف َما َنأ َمُن َعَلي ِهم 

ِري َكي َف َقاَل  - «َما َهَذا الاِذي َبَلَغنِي ِمْن َحِديثُِكْم؟»َفَقاَل:   -َوالاِذي َأْحِلُف بِِه » -َما َأد 

َتُهَما َقاَل َأْو إِ  -َلَقْد َهَمْمُت  -َأْو َوالاِذي َنْفِسي بَِيِدِه  آَلُمَرنا بِنَاَقتِي  -ْن ِشْئُتْم اَل َأْدِري َأيا

َة », َوَقاَل: «ُتْرَحُل، ُثما اَل َأُحلُّ َلَها ُعْقَدًة َحتاى َأْقَدَم اْلَمِدينَةَ  َم َمكا اللُهما إِنا إِبَْراِهيَم َحرا

ْمُت اْلَمِدينََة َحَرامً  ا َما َبْيَن َمْأِزَمْيَها، َأْن اَل ُيْهَراَق فِيَها َدٌم، َواَل َفَجَعَلَها َحَرًما، َوإِنِّي َحرا

يَها ِساَلٌح لِِقَتاٍل، َواَل ُتْخَبَط فِيَها َشَجَرٌة إاِلا لَِعْلٍف، اللُهما َباِرْك َلنَا فِي َمِدينَتِنَا، 
ُيْحَمَل فِ

َنا، اللُهما َباِرْك َلنَا فِي َصاِعنَا، اللُهما اللُهما َباِرْك َلنَا فِي َصاِعنَا، اللُهما َباِرْك لَنَا فِي مُ  دِّ

َنا، اللُهما َباِرْك َلنَا فِي َمِدينَتِنَا، اللُهما اْجَعْل َمَع اْلَبَرَكِة َبَرَكَتيِْن، َوالاذِ  ي َباِرْك َلنَا فِي ُمدِّ

َمَلَكاِن َيْحُرَسانَِها َحتاى َتْقَدُموا  َنْفِسي بِيَِدِه، َما ِمَن اْلَمِدينَِة ِشْعٌب، َواَل َنْقٌب إاِلا َعَلْيهِ 

لُِف بِِه َأو  «اْرَتِحُلوا», ُثمَّ َقاَل لِلنَّاِس: «إَِلْيَها َمِدينَِة, َفَوالَِّذي َنح  نَا إَِلى ال  َبل  نَا, َفَأق  َتَحل  , َفار 

َلُف بِِه  اد   -ُيح  كُّ مِن  َحمَّ نَ  -الشَّ نَا ِرَحاَلنَا ِحيَن َدَخل  َمِدينََة َحتَّى َأَغاَر َعَلي نَا َما َوَضع  ا ال 

ءٌ 
 
 ب ِن َغَطَفاَن, َوَما َيِهيُجُهم  َقب َل َذلَِك َشي

ِ
 .(1) «َبنُو َعب ِد اهلل

إال أن حرمة مكة يوم خلق السموات واْلرض, وحرمت المدينة كانت بمبعث 

 وهجرته إليها. ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  اسمن حديث ابن عبفي صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل: ف
ِ
, َأنَّ َرُسوَل اهلل

َم الَفت ِح َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َمَواِت َواألَْرَض، َفِهَي َحَراٌم »َقاَم َيو  َة َيْوَم َخَلَق السا َم َمكا إِنا اهَّللَ َحرا

                                                           

 (.1314أخـجه مس م ) (1)
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 .(1)« إَِلى َيْوِم الِقَياَمةِ بَِحَراِم اهَّللِ 

  :حكم حرم املدينة 

 .دهاال يختلى خالها, وال ينفر صي المدينة محرمةو

 ,  من حديث َجابِر  بن عبد اهللففي مسلم: 
ُّ
َم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي إِنا إِبَْراِهيَم َحرا

ْمُت اْلَمِدينََة َما َبْيَن اَلَبَتيَْها، اَل ُيْقَطُع ِعَضاُهَها، َواَل ُيَصاُد َصيُْدَها َة، َوإِنِّي َحرا  .(2) «َمكا

 , َقاَل: -من حديث سعد بن أبي وقاص ويف مسلم: 
ِ
إِنِّي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ُم َما َبْيَن اَلَبَتِي اْلَمِدينَِة َأْن ُيْقَطَع ِعَضاُهَها، َأْو ُيْقَتَل َصْيُدَها اْلَمِدينَُة َخْيٌر », َوَقاَل: «ُأَحرِّ

يَها َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنُْه، َواَل َلُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن، اَل َيَدُعَها َأَحٌد َرْغَبًة َعنَْها إاِلا َأْبَدَل ا
هَّللُ فِ

َها َوَجْهِدَها إاِلا ُكنُْت َلُه َشِفيًعا، َأْو َشِهيًدا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 .(3) «َيْثُبُت َأَحٌد َعَلى أَلَْوائِ

, َأنَّ يف مسلم: و د  ًدا  -من حديث َعامِِر ب ِن َسع  َعِقيِق,  -َسع  ِرِه بِال  َركَِب إَِلى َقص 

َعب ِد َفَكلَُّموُه َفوَ  ُل ال  ٌد, َجاَءُه َأه  ا َرَجَع َسع  بُِطُه, َفَسَلَبُه, َفَلمَّ َطُع َشَجًرا, َأو  َيخ  َجَد َعب ًدا َيق 

, َفَقاَل:  -َأو  َعَلي ِهم   -َأن  َيُردَّ َعَلى ُغاَلمِِهم    َأْن َأُردا َشيًْئا »َما َأَخَذ مِن  ُغاَلمِِهم 
َمَعاَذ اهَّللِ

 ِ َلن  .(2) «، َوَأَبى َأْن َيُردا َعَلْيِهمْ ملسو هيلع هللا ىلصيِه َرُسوُل اهَّللِ َنفا

 بإبراهيم عليه السالم. ملسو هيلع هللا ىلص تأسي النبي فيه: «كما حرم إبراهيم مكة » قوله:

 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :يقول اهلل 
 .[120:]النح 

هو أربعة أمداد, بمد الرجل الصاع:  «وإين دعوت يف صاعها، ومدها» قوله:

                                                           

 (.4313أخـجه البخاري ) (1)

 (.1312أخـجه مس م ) (2)

 (.1313خـجه مس م )أ (3)

 (.1314أخـجه مس م ) (4)
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 .المعتدل

 هو الحفنة, وتكون باليدين مًعا.والمد: 

مع الربكة  بأن يجعل اهلل  :أي «بمثل ما دعا به إبراهيم ألهل مكة» قوله:

 .بركتين, كما تقدم يف الحديث

 .واهلل أعلم
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 بيان حدود حرم المدينة

ِّ ب ِن َأبِي َطالِب   َوَعن  ) – 721
  -  -َعلِي

ِ
اْلَمِدينَُة »: ملسو هيلع هللا ىلص - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

لِمٌ  َرَواهُ  .(1) «َحَرٌم َما َبْيَن َعْيرٍ إَِلى َثْورٍ   (.ُمس 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان حدود الحرم المدين

وعير هو الجبل الذي بحذاء الميقات : «اْلَمِدينَُة َحَرٌم َما َبْيَن َعْيرٍ إَِلى َثْورٍ » قوله:

مع طريق الهجرة الموجود اْلن, وهو حد المدينة من على يسار الذاهب إلى مكة 

الجهة الغربية إلى الجنوب, وأما ثور: فحده من الجهة الشمالية إلى الشرق, واختلف 

فيه على أقوال أشهرها إما أن يكون الجبل اْلحمر المدور الذي خلف جبل أحد, 

لخزان على وهو جبل معروف عند أهل المدينة, وقيل هو الجبل الذي يسمى بجبل ا

  .طريق المطار القديم إذا انتهى جبل أحد, حيث يكون جبل أحد على اليسار

والمسافة التي بين عير وثور من (: 113/ 2سام يف توضيح اْلحكام )قال الب

. "الناحية الشرقية تقدر باثني عشر مياًل, ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية

 ـاه

وأما يقال يف المسجد اْلقصى المدين, ال الحرم المكي, وإ الحرمة وليس يف حكم

 .هفي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه ثالث الحرمين, فال دليل يثبت عن النبي

 مقدسة. ةبلد هينعم 

َرةَ في الصحيحين: ف ِت إَِلى ُموَسى »َقاَل: ,  من حديث َأبِي ُهَري  ِسَل َمَلُك الَمو  ُأر 

هُ  ا َجاَءُه َصكَّ الَُم, َفَلمَّ َتنِي إَِلى َعب د  اَل ُيِريُد َعَلي ِهَما السَّ َسل  , َفَرَجَع إَِلى َربِِّه, َفَقاَل: َأر 

                                                           

 .(1310)يمس م  (,1111)أخـجه البخاري  (1)
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ر  َفَلُه بُِكلِّ مَ  , َفُقل  َلُه: َيَضُع َيَدُه َعَلى َمت ِن َثو  ِجع  َت, َفَردَّ اهلُل َعَلي ِه َعي نَُه َوَقاَل: ار  ا الَمو 

َرة  َسنٌَة, َقاَل: أَ  َن, َغطَّت  بِِه َيُدُه بُِكلِّ َشع  ُت, َقاَل: َفاْل  , ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: ُثمَّ الَمو  ي  َربِّ

َيًة بَِحَجر   َسِة َرم  ِض الُمَقدَّ نَِيُه مَِن اْلَر   "َفَسَأَل اهلَل َأن  ُيد 
ِ
َفَلْو : »ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 .(1)«الَكثِيِب األَْحَمرِ  ُكنُْت َثما أَلََرْيتُُكْم َقْبَرُه، إَِلى َجانِِب الطارِيِق، ِعنَْد 

  :بيان حد احلرم املكي 

 ثالثة أميال. من طريق المدينة: 

 سبعة أميال.ومن طريق اليمن والعراق, والجعرانة والطائف: 

 تسعة أميال.ويف الحاوي: أنه من طريق الجعرانة: 

 عشرة أميال.ومن جدة: 

 إحدى عشر مياًل.ومن بطن عرنة: 

 قول الناظم:  وجمعت ما عدا اْلخير يف

 ثالثة أميال إذا رمت إتقـــــــانه                    وللحرم التحديد من أرض طيبَة 

 وجدة عشر ثم تسع جــــــعرانة                      وسبعة أميـــــال عراق وطائف 

 وقد كملت فاشكر لربك إحسانه                     ومن يمن سبع تقـــديم سينهــا

الحدود عالمات نصبها الخليل إبراهيم عليه السالم, وكان جربيل عليه وعلى 

 السالم يريه مواضعها.

, ثم بتجديدها, ثم عمر بن الخطاب يف خالفته, ثم عثمان  ملسو هيلع هللا ىلص ثم أمر النبي

 .يف ملكه, وغيرهم معاوية 

, عالمات فهد بن عبد العزيز رحمه اهلل ووضع لها يف عهد الملك السعودي

 سمنت والخرصان, وهي ظاهرة, فلله الحمد والمنة.ُمسلحة باإل

                                                           

 (.2312(, يمس م )1336أخـجه البخاري ) (1)
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 .على ما تقدم ملسو هيلع هللا ىلص حرمه النبي: والحرم المدين

منها ما هو داخل حدود الحرم المكي, : التوسع العمراينمكة  مدينة وأصبحت

 .هومنها ما هو خارج

  :حكم رعي العشب والشجر الذي يكون داخل احلرم 

, والشجر, الذي يكون داخل الحرم, اختلف أهل العلم يف حكم الرعي يف العشب

مدخل, وإنما ُيرتك الحيوان  قطعه والصحيح أنه ال بأس بذلك, ما لم يكن لإلنسان يف

 يأكل ويرعى بنفسه.

  :حكم إقامة احلدود داخل حدود احلرم 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

 أن الحدود ال تقام داخل حدود الحرم.اْلول: 

 أن من أحدث يف الحرم, تعين عليه إقامة الحد يف الحرم. الثاين:

ومن أحدث خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم, فإنه يخرج إلى الحل برفق, ثم يقام 

 الذي وجب عليه.

 جواز إقامة الحد يف الحرم الثالث:

  :حكم اإلحلاد يف احلرم 

 ., فهو عظيمة كبيرةواإللحاد يف الحرم ليس كاإللحاد يف غيره

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: ول اهلل يق

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[21:]الحج {ڄ

 ,  من حديث عبد اهلل اب ِن َعبَّاس   لما يف البخاري:
َّ
َأْبَغُض », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي
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 َثالََثٌة: ُمْلِحٌد فِي الَحَرِم، َوُمْبَتٍغ فِي اإِلْسالَِم ُسناةَ 
الَجاِهِلياِة، َوُمطاِلُب َدِم  النااِس إَِلى اهَّللِ

 .(1)«اْمرٍِئ بَِغْيرِ َحقٍّ لُِيَهرِيَق َدَمهُ 

  لصلوات يف احلرم: السيئات, واحلسنات, وامضاعفة 

أو السيئات, أو اختلف أهل العلم يف شأن المضاعفة, سواء يف الحسنات, 

  الصلوات يف الحرم وال مضاعفة للحسنات والسيئات.

مضاعفتها إذا كون ويمضاعفة  اصحيح من أقوال أهل العلم أهنالأما الصالة فو

, َأنَُّه َقاَل: الذي هو مسجد الكعبة, ففي مسلم  يف المسجد الحرامصلى  َعِن اب ِن َعبَّاس 

َمق   َينَّ فِي َبي ِت ال  ُرَجنَّ َفأَلَُصلِّ : إِن  َشَفانِي اهلُل َْلَخ  َوى, َفَقاَلت  َتَكت  َشك  َرَأًة اش  ِدِس, إِنَّ ام 

 
ِّ
َج النَّبِي ُخُروَج, َفَجاَءت  َمي ُموَنَة َزو  َزت  ُتِريُد ال  , ُثمَّ َتَجهَّ ُتَسلُِّم َعَلي َها,  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَرَأت 

ُسوِل  ِجِد الرَّ ِت, َوَصلِّي فِي َمس  لِِسي َفُكلِي َما َصنَع  : اج  َبَرت َها َذلَِك, َفَقاَلت  . ملسو هيلع هللا ىلصَفَأخ 

 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل َصاَلٌة فِيِه َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواُه ِمَن »َيُقوُل:  ,ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنِّي َسِمع 

 .«اْلَمَساِجِد، إاِلا َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 

 ,  من حديث َجابِر  بن عبد اهلل: مام ابن ماجه ثبت يف سنن اإلو
ِ
َأنَّ َرُسوَل اهلل

يَما ِسَواُه إاِلا َصاَلٌة فِي مَ »َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلََّم َقاَل: 
ْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِ

 .(2) «اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصاَلٌة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواهُ 

  :حكم بيع بيوت مكة 

 اختلف أهل العلم يف حكم بيع بيوت مكة: 

إنما دخلوا مكة عنوة, ذهب إلى أن  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص فمن ذهب إلى أن النبي

 بيوهتا ال يجوز أن تباع.

                                                           

 (.1882أخـجه البخاري ) (1)

 (. 228(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1401أخـجه ابن ماجه ) (2)
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 بمعنى أن هذه البيوت صارت ملًكا لجميع المسلمين.

 إنما دخل مكة صلًحا. ملسو هيلع هللا ىلص ومن زعم من أهل العلم إلى أن النبي

 بأن العقار عاد إلى أهله, فيجوز لهم أن يبيعوه. وا:قال

قد منَّ عليهم, وأقرهم  ملسو هيلع هللا ىلص ة, ولكن النبيدخل مكة عنو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :والصحيح

 على ما يف أيديهم من البيوت, والعقارات, واْلموال.

 فال حرج من بيع البيوت, والعقارات, واْلراضي, وغير ذلك.

راضيها؛ ْلنه ملك لجميع وأما منى, ومزدلفة, وعرفة, فال يجوز أن تباع أ

 م., واهلل أعلالمسلمين, وهي محل شعائرهم, ومحل نسكهم
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 باب صفة الحج ودخول مكة 

] َ  ]َباُب ِيَفِ  اْلَحجِّ َيُدُخوِل َمكَّ

  َوَعن  ) – 722
ِ
 ": - -َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

ِ
نَا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل , َفَخَرج  َحجَّ

َماُء بِن ُت ُعَمي   ُحَلي َفِة, َفَوَلَدت  َأس  , َفَقاَل: َمَعُه, َحتَّى َأَتي نَا َذا ال  اْغَتِسِلي َواْسَتْثِفرِي »س 

  .«بَِثْوٍب، َوَأْحرِِمي
ِ
َواَء َحتَّى إَِذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَصلَّى َرُسوُل اهلل َقص  ِجِد, ُثمَّ َركَِب ال  َمس  فِي ال 

ِحيِد: َبي َداِء َأَهلَّ بِالتَّو  َتَوت  بِِه َعَلى ال  ُهما َلبايَْك، َلباْيَك اَل » اس  َشرِيَك َلَك َلبايَْك،  َلباْيَك اللا

َن,  .«إِنا اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشرِيَك َلَك  ك  َتَلَم الرُّ َبي َت اس  َحتَّى إَِذا َأَتي نَا ال 

ِن فَ  ك  َبًعا, ُثمَّ َأَتى َمَقاَم إِب َراِهيَم َفَصلَّى, ُثمَّ َرَجَع إَِلى الرُّ َتَلَمهُ َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأر  ُثمَّ  .اس 

َفا َقَرَأ:  ا َدَنا مَِن الصَّ َفا, َفَلمَّ َباِب إَِلى الصَّ  ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿َخَرَج مَِن ال 

  .[118]البقـة: 

َد اهلَل وَ  «َأْبَدُأ بَِما َبَدَأ اهَّللُ بِهِ » ِقب َلَة َفَوحَّ َبَل ال  َتق  َبي َت, َفاس  َفا, َحتَّى َرَأى ال  َ الصَّ
َكبََّرُه َفَرقِي

اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء »: َوَقاَل 

َقِديٌر، اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوْحَدهُ 
َدَعا  ُثمَّ  .«َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ  (7) 

َوادِي َسَعى َوِة, َحتَّى ان َصبَّت  َقَدَماُه فِي َبط ِن ال  َمر  , ُثمَّ َنَزَل إَِلى ال 
ات   (2)َبي َن َذلَِك َثاَلَث َمرَّ

َفا َحتَّى إَِذا َصَعَدَتا َمَشى َوِة, َكَما َفَعَل َعَلى الصَّ َمر  َوِة َفَفَعَل َعَلى ال  َمر  َفَذَكَر …إَِلى ال 

َحِديَث   وَ  .ال 
ِ
ُهوا إَِلى مِنَى, َوَركَِب َرُسوُل اهلل ِوَيِة َتَوجَّ َم التَّر  ا َكاَن َيو   - ملسو هيلع هللا ىلص -فِيِه: َفَلمَّ

َر, ُثمَّ َمَكَث َقلِياًل َحتَّى َطَلَعت   َفج  ِعَشاَء, َوال  ِرَب, َوال  َمغ  َر, َوال  َعص  َر, َوال  َفَصلَّى بَِها الظُّه 

ُس  م  ُقبََّة َقد  ُضِربَت  َلُه بِنَِمَرةَ َفَأَجاَز َحتَّى َأَتى َعرَ  ,الشَّ َحتَّى إَِذا  .َفنََزَل بَِها َفَة, َفَوَجَد ال 

                                                           

 زيادة عن ال خطوط. ((1

 ادة عن ال خطوط.زي ((2
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َواِدي, َفَخَطَب النَّاَس  َواِء, َفُرِحَلت  َلُه, َفَأَتى َبط َن ال  َقص  ُس َأَمَر بِال  م  َن  .َزاَغت  الشَّ ُثمَّ َأذَّ

َر, ُثمَّ َأَقاَم َفَص  َر, َوَلم  ُيَصلِّ َبي نَُهَما َشي ًئاُثمَّ َأَقاَم, َفَصلَّى الظُّه  َعص  ُثمَّ َركَِب َحتَّى  .لَّى ال 

ِه  ُمَشاِة َبي َن َيَدي  َخَراِت, َوَجَعَل َحب َل ال  َواِء إَِلى الصَّ َقص  َن َناَقتِِه ال  قَِف َفَجَعَل َبط  َمو  َأَتى ال 

ِقب َلَة, َفَلم  َيَزل  َواقًِفا َحتَّى َغَرَبِت  َبَل ال  َتق  َرُة َقلِياًل, َحتَّى  َواس  ف  ُس, َوَذَهَبت  الصُّ م  الشَّ

لِِه,  ِرَك َرح  َماَم َحتَّى إِنَّ َرأ َسَها َلُيِصيُب َمو  َواِء الزِّ ُص, َوَدَفَع, َوَقد  َشنََق لِل َقص  ُقر  َغاَب ال 

نَى: ُيم  كِينَةَ » َوَيُقوُل بَِيِدِه ال  كِينََة، السا َها النااُس، السا َخى َلَها َقلِياًل ُكلَّ ,  «َأيُّ َما َأَتى َحب اًل َأر 

َعدَ   َوإَِقاَمَتي ِن,  .َحتَّى َتص 
ِعَشاَء, بَِأَذان  َواِحد  ِرَب َوال  َمغ  َدلَِفَة, َفَصلَّى بَِها ال  ُمز  َحتَّى َأَتى ال 

ُر, َفَصلَّى ال   َفج  َطَجَع َحتَّى َطَلَع ال  َر, ِحيَن َتَبيََّن َلُه َوَلم  ُيَسبِّح  َبي نَُهَما َشي ًئا, ُثمَّ اض  َفج 

ب ُح بَِأَذان  َوإَِقاَمة   ِقب َلَة, َفَدَعاُه,  .الصُّ َبَل ال  َتق  َحَراَم, َفاس  َعَر ال  َمش  ُثمَّ َركَِب َحتَّى َأَتى ال 

ا َفَر ِجدًّ َلُه َفَلم  َيَزل  َواقًِفا َحتَّى َأس  ُلَع الشَّ  .َوَكبََّرُه, َوَهلَّ ُس, َحتَّى َأَتى َفَدَفَع َقب َل َأن  َتط  م 

َك َقلِياًل  َر َفَحرَّ ُكب َرى,  ,َبط َن ُمَحسِّ َرِة ال  َجم  ُرُج َعَلى ال  تِي َتخ  َطى الَّ ُوس  ِريَق ال  ُثمَّ َسَلَك الطَّ

, ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاة  مِن  
َجَرِة, َفَرَماَها بَِسب ِع َحَصيَات  تِي ِعن َد الشَّ َرَة الَّ َجم  َها, َحتَّى َأَتى ال 

َواِدي ِف, َرَمى مِن  َبط ِن ال  َخذ  َمن َحِر, َفنََحرَ  ,مِث َل َحَصى ال  ُثمَّ َرِكَب  ,ُثمَّ ان َصَرَف إَِلى ال 

 
ِ
رَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهلل َة الظُّه  َبي ِت, َفَصلَّى بَِمكَّ لِمٌ  .(1) «َفَأَفاَض إَِلى ال  اًل  َرَواُه ُمس   (.ُمَطوَّ

 الشرح: 

ِر ب ُن َأبِي : : قال ولفظه حيح اإلمام مسلم يف ص بطوله الحديث َثنَا َأُبو َبك  َحدَّ

َماِعيَل  َثنَا َحاتُِم ب ُن إِس  : َحدَّ ر  , َقاَل َأُبو بَك  َحاُق ب ُن إِب َراِهيَم, َجِميًعا َعن  َحاتِم  َشي َبَة, َوإِس 

, َعن  َأبِيِه, َقاَل: َدَخ 
د  َفِر ب ِن ُمَحمَّ , َعن  َجع  ُّ

َمَدنِي نَا َعَلى ال   ل 
ِ
, - -َجابِِر ب ِن َعب ِد اهلل

َوى بَِيِدِه إِلَ  , َفَأه  ِّ ب ِن ُحَسي ن 
ُد ب ُن َعلِي , َفُقل ُت: َأَنا ُمَحمَّ

َّ
ِم َحتَّى ان َتَهى إَِلي َقو  ى َفَسَأَل َعِن ال 

َفَل, ُثمَّ َوَضَع كَ  َس  ي اْل  َلى, ُثمَّ َنَزَع ِزرِّ َع  ي اْل  َمئِذ  َرأ ِسي َفنََزَع ِزرِّ َّ َوَأَنا َيو 
َيي ُه َبي َن َثد  فَّ

                                                           

 .(1218)أخـجه مس م ( 1)
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, َفَقاَل:  َمى, "ُغاَلٌم َشابٌّ ُتُه, َوُهَو َأع  ا ِشئ َت, َفَسَأل  َحًبا بَِك, َيا اب َن َأِخي, َسل  َعمَّ َمر 

َتِحًفا بَِها, ُكلََّما َوَضَعَها َعَلى َمن كِبِهِ  اَلِة, َفَقاَم فِي نَِساَجة  ُمل  َرَجَع  َوَحَضَر َوق ُت الصَّ

نِي  بِر  َجِب, َفَصلَّى بِنَا, َفُقل ُت: َأخ  ِمش  َطَرَفاَها إَِلي ِه مِن  ِصَغِرَها, َوِرَداُؤُه إَِلى َجن بِِه, َعَلى ال 

 
ِ
ِة َرُسوِل اهلل ًعا, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعن  َحجَّ َمَكَث تِْسَع  ملسو هيلع هللا ىلصإِنا َرُسوَل اهَّللِ », َفَقاَل: بَِيِدِه َفَعَقَد تِس 

َن فِي النااِس فِي اْلَعاِشَرةِ، َأنا َرُسوَل اهَّللِ ِسنِيَن لَْم يَ  ، ُثما َأذا ، َفَقِدَم اْلَمِدينََة  ملسو هيلع هللا ىلصُحجا َحاج 

ُهْم َيْلَتِمُس َأْن َيْأَتما بَِرُسوِل اهَّللِ  ، َوَيْعَمَل ِمْثَل َعَمِلِه، َفَخَرْجنَا َمَعُه، َحتاى ملسو هيلع هللا ىلصَبَشٌر َكثِيٌر، ُكلُّ

َد ْبَن َأبِي َبْكرٍ، َفَأْرَسَلْت إَِلى َرُسوِل َأَتْينَا َذا اْلُحَلْيَفةِ  ، َفَوَلَدْت َأْسَماُء بِنُْت ُعَمْيٍس ُمَحما

  «اْغَتِسِلي، َواْسَتْثِفرِي بَِثْوٍب َوَأْحرِِمي»: َكْيَف َأْصنَُع؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 
ِ
َفَصلَّى َرُسوُل اهلل

َواَء, َحتَّى إِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقص  ِجِد, ُثمَّ َرِكَب ال  َمس  ُت إَِلى فِي ال  َبي َداِء, َنَظر  َتَوت  بِِه َناَقُتُه َعَلى ال  َذا اس 

, َوَعن  َيِمينِِه مِث َل َذلَِك, َوَعن  َيَساِرِه مِث َل َذلَِك,  َمدِّ َبَصِري َبي َن َيَدي ِه, مِن  َراكِب  َوَماش 

 
ِ
ِفِه مِث َل َذلَِك, َوَرُسوُل اهلل ُهِرَنا, َوَعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَومِن  َخل  ِرُف َبي َن َأظ  آُن, َوُهَو َيع  ُقر  ي ِه َين ِزُل ال 

ِحيِد  نَا بِِه, َفَأَهلَّ بِالتَّو   َعِمل 
ء 
 
، َلبايَْك، َلباْيَك اَل »َتأ ِويَلُه, َوَما َعِمَل بِِه مِن  َشي َلباْيَك اللُهما

َوَأَهلَّ النَّاُس بَِهَذا  «َلَك  َشرِيَك َلَك َلباْيَك، إِنا اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك، َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك 

 
ِ
ِذي ُيِهلُّوَن بِِه, َفَلم  َيُردَّ َرُسوُل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصالَّ

ِ
بَِيَتُه,  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلي ِهم  َشي ًئا مِن ُه, َوَلِزَم َرُسوُل اهلل َتل 

َرَة, َحتَّى إَِذا َأَتي نَ َقاَل َجابٌِر  ُعم  ِرُف ال  نَا َنع  , َلس  نَا َنن ِوي إاِلَّ ال َحجَّ َبي َت َمَعُه, : َلس  ا ال 

اَلم, َفَقَرأَ  َبًعا, ُثمَّ َنَفَذ إَِلى َمَقاِم إِب َراِهيَم َعَلي ِه السَّ َن َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأر  ك  َتَلَم الرُّ : اس 

َمَقاَم َبي نَُه َوَبي َن  [121]البقـة:  [121:]البقـة { ېى ې ې ې ۉ} َفَجَعَل ال 

َبي ِت, َفَكاَن َأبِي    -َيُقوُل  [888]ص:ال 
ِّ
َلُمُه َذَكَرُه إاِلَّ َعِن النَّبِي َرُأ فِي - ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َأع  : َكاَن َيق 

َعَتي ِن:  ك   {ٻ ٻ ٻ ٱ}, وَ [1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الرَّ
ا َدَنا[1:]الكافـين َفا, َفَلمَّ َباِب إَِلى الصَّ َتَلَمُه, ُثمَّ َخَرَج مَِن ال  ِن َفاس  ك  مَِن  , ُثمَّ َرَجَع إَِلى الرُّ

َفا َقَرَأ:  َأْبَدُأ بَِما َبَدَأ » [118]البقـة:  [118:]البقـة { ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}الصَّ
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َد اهلَل َوَكبََّرُه,  «اهَّللُ بِهِ  ِقب َلَة, َفَوحَّ َبَل ال  تَق  َبي َت َفاس  َ َعَلي ِه, َحتَّى َرَأى ال 
َفا, َفَرقِي َفَبَدَأ بِالصَّ

َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء اَل إِلََه إاِلا اهَّللُ »َوَقاَل: 

ُثمَّ َدَعا َبي َن  «َقِديٌر، اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 

َوِة, َحتَّى إَِذا ان َصبَّت  َقَدَماُه فِي َبط ِن َذلَِك, َقاَل: مِث َل َهَذا َثاَلَث َمرَّ  َمر  , ُثمَّ َنَزَل إَِلى ال 
ات 

َوةِ َكَما َفَعَل  َمر  َوَة, َفَفَعَل َعَلى ال  َمر  َواِدي َسَعى, َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى, َحتَّى َأَتى ال  ال 

َفا, َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعَلى ال   َوِة, َفَقاَل: َعَلى الصَّ َلْو َأنِّي اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي »َمر 

 ، َما اْسَتْدَبْرُت َلْم َأُسِق اْلَهْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة، َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َلْيَس َمَعُه َهْدٌي َفْلَيِحلا

, فَ «َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرةً  ُشم  , َألَِعامِنَا َهَذا َأم  , َفَقاَم ُسَراَقُة ب ُن َمالِِك ب ِن ُجع 
ِ
َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
؟ َفَشبََّك َرُسوُل اهلل

ََبد 
ِ
َرى, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْل ُخ  َدَخَلِت اْلُعْمَرُة فِي »َأَصابَِعُه َواِحَدًة فِي اْل 

َتي ِن  «اْلَحجِّ  ِن النَّبِ «اَل َبْل أِلََبِد َأبَدٍ »َمرَّ َيَمِن بُِبد  ٌّ مَِن ال 
 . َوَقِدَم َعلِي

ِّ
  , َفَوَجَد َفاطَِمةَ ملسو هيلع هللا ىلصي

: إِنَّ َأبِي َأَمَرنِي  , َفَأن َكَر َذلَِك َعَلي َها, َفَقاَلت  َتَحَلت  , َوَلبَِست  ثَِياًبا َصبِيًغا, َواك  ن  َحلَّ مِمَّ

 
ِ
ِعَراِق: َفَذَهب ُت إَِلى َرُسوِل اهلل ٌّ َيُقوُل, بِال 

ًشا َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصبَِهَذا, َقاَل: َفَكاَن َعلِي َفاطَِمَة ُمَحرِّ

 
ِ
تًِيا لَِرُسوِل اهلل َتف  , ُمس  ُت َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصلِلَِّذي َصنََعت  ُتُه َأنِّي َأن َكر  َبر  فِيَما َذَكَرت  َعن ُه, َفَأخ 

؟»َعَلي َها, َفَقاَل:  , إِنِّي  «َصَدَقْت َصَدَقْت، َماَذا ُقْلَت ِحيَن َفَرْضَت اْلَحجا َقاَل ُقل ُت: اللُهمَّ

ِي  «َفإِنا َمِعَي اْلَهْدَي َفاَل َتِحلُّ »بِِه َرُسوُلَك, َقاَل:  ُأِهلُّ بَِما َأَهلَّ  َهد  َقاَل: َفَكاَن َجَماَعُة ال 

 
ُّ
ِذي َأَتى بِِه النَّبِي َيَمِن َوالَّ ٌّ مَِن ال 

ِذي َقِدَم بِِه َعلِي ُهم   ملسو هيلع هللا ىلصالَّ مِاَئًة, َقاَل: َفَحلَّ النَّاُس ُكلُّ

 
َّ
ُروا, إاِلَّ النَّبِي ُهوا إَِلى مِنًى, وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقصَّ ِوَيِة َتَوجَّ ُم التَّر  ا َكاَن َيو  ٌي, َفَلمَّ َمن  َكاَن َمَعُه َهد 

 
ِ
, َوَركَِب َرُسوُل اهلل ِعَشاَء ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَهلُّوا بِال َحجِّ ِرَب َوال  َمغ  َر َوال  َعص  َر َوال  ه  , َفَصلَّى بَِها الظُّ

َر, ُثمَّ َمَكَث َقلِياًل َحتَّى َطَلَعِت الشَّ  َفج  َرُب َلُه بِنَِمَرَة, َوال   مِن  َشَعر  ُتض 
ُس, َوَأَمَر بُِقبَّة  م 

 
ِ
َحَراِم, َكَما َكاَنت   ملسو هيلع هللا ىلصَفَساَر َرُسوُل اهلل َعِر ال  َمش  َواَل َتُشكُّ ُقَري ٌش إاِلَّ َأنَُّه َواقٌِف ِعن َد ال 

 
ِ
َجاِهلِيَِّة, َفَأَجاَز َرُسوُل اهلل نَُع فِي ال  ُقبََّة َقد   َحتَّى َأَتى ملسو هيلع هللا ىلصُقَري ٌش َتص  َعَرَفَة, َفَوَجَد ال 
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َواِء, َفُرِحَلت  َلُه, َفَأَتى  َقص  ُس َأَمَر بِال  م  ُضِرَبت  َلُه بِنَِمَرَة, َفنََزَل بَِها, َحتَّى إَِذا َزاَغِت الشَّ

َواِدي, َفَخَطَب النَّاَس َوَقاَل:  َكُحْرَمِة  إِنا ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم،»َبط َن ال 

َيْوِمُكْم َهَذا فِي َشْهرُِكْم َهَذا، فِي َبَلِدُكْم َهَذا، َأاَل ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمرِ اْلَجاِهِلياِة َتْحَت 

َل َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم اْبِن َربِيَعَة   بْنِ َقَدَميا َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلياِة َمْوُضوَعٌة، َوإِنا َأوا

ُل ِربًا  اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضًعا فِي َبنِي َسْعٍد َفَقتََلْتُه ُهَذْيٌل، َوِربَا اْلَجاِهِلياِة َمْوُضوٌع، َوَأوا

ُقوا اهَّللَ فِي النَِّساِء، َفإِنا  ُه، َفاتا ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ ُكْم َأَضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبااِس ْبِن َعبِْد اْلُمطاِلِب، َفإِنا

َخْذُتُموُهنا بَِأَماِن اهَّللِ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنا بَِكِلَمِة اهَّللِ، َوَلُكْم َعَلْيِهنا َأْن اَل ُيوطِئَْن أَ 

ٍح، َوَلُهنا َعَليُْكْم  ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْضرُِبوُهنا َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِّ

كِْسَوُتُهنا بِاْلَمْعُروِف، َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه، ِرْزُقُهنا وَ 

ي َت  «كَِتاُب اهَّللِ، َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي، َفَما َأْنُتْم َقائُِلوَن؟ َت َوَأدَّ َهُد َأنََّك َقد  َبلَّغ  َقاُلوا: َنش 

َت, َفَقاَل: بِ  َماِء َوَين ُكُتَها إَِلى النَّاِس َوَنَصح  َفُعَها إَِلى السَّ بَّاَبِة, َير  َبِعِه السَّ ، »إِص  اللُهما

، اْشَهْد  َر, ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى  «اْشَهْد، اللُهما َن, ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى الظُّه  , ُثمَّ َأذَّ
ات  َثاَلَث َمرَّ

َر, َوَلم  ُيَصلِّ َبي نَُهَما َشي   َعص   ال 
ِ
قَِف, َفَجَعَل ملسو هيلع هللا ىلصًئا, ُثمَّ َرِكَب َرُسوُل اهلل َمو  , َحتَّى َأَتى ال 

ِقب َلَة, َفلَ  َبَل ال  َتق  ُمَشاِة َبي َن َيَدي ِه, َواس  َخَراِت, َوَجَعَل َحب َل ال  َواِء إَِلى الصَّ َقص  َن َناَقتِِه ال  م  َبط 

ُس, َوَذَهَبِت الصُّ  م  َدَف َيَزل  َواقًِفا َحتَّى َغَرَبِت الشَّ ُص, َوَأر  ُقر  َرُة َقلِياًل, َحتَّى َغاَب ال  ف 

 
ِ
َفُه, َوَدَفَع َرُسوُل اهلل َماَم, َحتَّى إِنَّ َرأ َسَها َلُيِصيُب  ملسو هيلع هللا ىلصُأَساَمَة َخل  َواِء الزِّ َوَقد  َشنََق لِل َقص 

نَى:  ُيم  لِِه, َوَيُقوُل بَِيِدِه ال  ِرَك َرح  كِينََة ال»َمو  كِينَةَ َأيَُّها النااُس، السا ُكلََّما َأَتى َحب اًل مَِن  «سا

ِعَشاَء  ِرَب َوال  َمغ  َدلَِفَة, َفَصلَّى بَِها ال  ُمز  َعَد, َحتَّى َأَتى ال  َخى َلَها َقلِياًل, َحتَّى َتص  ِحَباِل َأر  ال 

َطَجَع َرُسو  َوإَِقاَمَتي ِن, َوَلم  ُيَسبِّح  َبي نَُهَما َشي ًئا, ُثمَّ اض 
 بَِأَذان  َواِحد 

ِ
َحتَّى َطَلَع  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

َواَء, َحتَّى َأَتى َقص  , ُثمَّ َركَِب ال 
ب ُح, بَِأَذان  َوإَِقاَمة  َر, ِحيَن َتَبيََّن َلُه الصُّ َفج  ُر, َوَصلَّى ال  َفج   ال 

َدُه, َفَلم   َلُه َوَوحَّ ِقب َلَة, َفَدَعاُه َوَكبََّرُه َوَهلَّ َبَل ال  َتق  َحَراَم, َفاس  َعَر ال  َمش  َيَزل  َواقًِفا َحتَّى ال 
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, َوَكاَن َرُجاًل َحَسَن  َل ب َن َعبَّاس  َفض  َدَف ال  ُس, َوَأر  م  ا, َفَدَفَع َقب َل َأن  َتط ُلَع الشَّ َفَر ِجدًّ َأس 

 
ِ
ا َدَفَع َرُسوُل اهلل ِر َأب َيَض َوِسيًما, َفَلمَّ ع  ُل  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ َفض  ِريَن, َفَطِفَق ال  ت  بِِه ُظُعٌن َيج  َمرَّ

 َين ظُ 
ِ
, َفَوَضَع َرُسوُل اهلل َهُه إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصُر إَِلي ِهنَّ ُل َوج  َفض  َل ال  ِل, َفَحوَّ َفض  ِه ال  َيَدُه َعَلى َوج 

 
ِ
َل َرُسوُل اهلل َخِر َين ُظُر, َفَحوَّ قِّ اْل  ِل,  ملسو هيلع هللا ىلصالشِّ َفض  ِه ال  َخِر َعَلى َوج  قِّ اْل  َيَدُه مَِن الشِّ

َخرِ  قِّ اْل  َهُه مَِن الشِّ ِرُف َوج  َك َقلِياًل, ُثمَّ َسَلَك  َيص  , َفَحرَّ ر  َين ُظُر, َحتَّى َأَتى َبط َن ُمَحسِّ

تِي ِعن َد  َرَة الَّ َجم  ُكب َرى, َحتَّى َأَتى ال  َرِة ال  َجم  ُرُج َعَلى ال  تِي َتخ  َطى الَّ ُوس  ِريَق ال  الطَّ

, ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاة  
َجَرِة, َفَرَماَها بَِسب ِع َحَصيَات  ِف, َرَمى  الشَّ َخذ  مِن َها, مِث ِل َحَصى ال 

َطى َعلِيًّا,  َمن َحِر, َفنََحَر َثاَلًثا َوِستِّيَن بَِيِدِه, ُثمَّ َأع  َواِدي, ُثمَّ ان َصَرَف إَِلى ال  مِن  َبط ِن ال 

, فَ  َعة   بَِبض 
يِِه, ُثمَّ َأَمَر مِن  ُكلِّ َبَدَنة  َرَكُه فِي َهد  , َفنََحَر َما َغَبَر, َوَأش  ر  ُجِعَلت  فِي قِد 

 
ِ
ِمَها َوَشِرَبا مِن  َمَرقَِها, ُثمَّ َرِكَب َرُسوُل اهلل , َفَأَكاَل مِن  َلح  َفَأَفاَض إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصَفُطبَِخت 

َزَم, َفَقاَل:  ُقوَن َعَلى َزم  ُمطَّلِِب, َيس  َر, َفَأَتى َبنِي َعب ِد ال  َة الظُّه  َبي ِت, َفَصلَّى بَِمكَّ اْنِزُعوا، »ال 

ًوا  «ي َعْبِد اْلُمطاِلِب، َفَلْواَل َأْن َيْغِلبَُكُم النااُس َعَلى ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكمْ َبنِ  َفنَاَوُلوُه َدل 

 َفَشِرَب مِن ُه.

َوَكاَنِت اْلَعَرُب َيْدَفُع بِِهْم َأُبو َسيااَرَة »: مام صحيح مسلم ويف رواية أخرى يف اإل

ا َأَجاَز َرُسوُل اهَّللِ َعَلى ِحَماٍر ُعْرٍي، َفلَ  ِمَن اْلُمْزَدلَِفِة بِاْلَمْشَعرِ اْلَحَراِم، َلْم َتُشكا  ملسو هيلع هللا ىلصما

ُه َسَيْقَتِصُر َعَلْيِه، َوَيُكوُن َمنِْزُلُه َثما َفَأَجاَز، َوَلْم َيْعرِْض َلُه َحتاى َأَتى َعَرَفاٍت  ُقَرْيٌش َأنا

 .(1) «َفنََزَل 

 .كما تقدمقيت, ذكر الموا: فيهاوله طريق أخرى 

 : يف لفظو
ِ
َها َمنَْحٌر، َفاْنَحُروا فِي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َنَحْرُت َهاُهنَا، َوِمنًى ُكلُّ

                                                           

 (. 1218أخـجه مس م ) (1)
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َها َمْوقٌِف  َها َمْوقٌِف، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَجْمٌع ُكلُّ  .(1) «ِرَحالُِكْم، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَعَرَفُة ُكلُّ

من أعلم   فإن جابر بن عبد اهللهبا أحكام الحج,  ذه الزيادات يتممومثل ه

 .ملسو هيلع هللا ىلص الناس بحج النبي

مرحلة مرحلة, بخالف بقية الرواة الذين جزأوا  رحلته إلى الحج نقلحيث و

 اْلحاديث, واجتزأوا منها. 

أخرج جزًءا من هذا الحديث, ولم يخرجه بتمامه؛ ولذلك  واإلمام البخاري 

 .عدم إخراجه لجعفر بن محمد  ري أنكر الشيعة على اإلمام البخا

ال يلزمه أن يخرج لكل ثقة من الثقات, وال يلزمه أن يخرج  واإلمام البخاري 

 .ملسو هيلع هللا ىلص جميع اْلحاديث الثابتة عن النبي

؛ أن يكون للرواية عن جعفر بن محمد  وليس معنى ترك اإلمام البخاري 

 يرى ضعفه. اإلمام البخاري 

 ما هو معلوم.وإنما لم يكن على شرطه, ك

 لعمرة.حكام اأوله تفصيل ْليف وهذا الحديث 

 ثم بعد ذلك أتى إلى أحكام الحج, وهو أطول حديث فيما أعلم, يف حجة النبي
 .ملسو هيلع هللا ىلص

  َحِديُث فيه: (: 172-8/171مسلم )قال اإلمام النووي رحمه اهلل يف شرح

َتِمٌل َعَلى ُجَمل  مَِن  َجابِر   اِت َوُهَو َحِديٌث َعظِيٌم ُمش  َفَوائِِد, َوَنَفائَِس مِن  ُمِهمَّ ال 

ُبَخاِريِّ فِي َصِحيِحِه, َوَرَواُه َأُبو َداُوَد َكِرَواَيِة  ِوِه ال  , َلم  َير  لِم   ُمس 
َرادِ َقَواِعِد, َوُهَو مِن  َأف  ال 

 . لِم   ُمس 

َقاِضي:  ِه َوأَ َقاَل ال  ِفق  ِر ب ُن َوَقد  َتَكلََّم النَّاُس َعَلى َما فِيِه مَِن ال  َثُروا َوَصنََّف فِيِه َأُبو َبك  ك 

                                                           

 (.1218أخـجه مس م ) (1)
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 َلِزيَد 
َ
ي ًعا, َوَلو  ُتُقصِّ ِسيَن َنو  ِه مِاَئًة َوَنيًِّفا َوَخم  ِفق  َج فِيِه مَِن ال  ًءا َكبِيًرا َوَخرَّ ُمن ِذِر ُجز  َعَلى ال 

تَِجاُج بِنَُكت  مِن ُه فِي أَ  ح 
ِ
ِر َقِريٌب مِن ُه, َوَقد  َسَبَق اال َقد  ََحاِديِث َهَذا ال  ِح اْل  نَاِء َشر  ث 

تِيبِِه إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى. َتاُج إَِلى التَّن بِيِه َعَلي ِه َعَلى َتر  ُكُر َما َيح  ابَِقِة, َوَسنَذ   السَّ

ٍد َعْن َأبِيِه َقاَل َدَخْلنَا َعَلى َجابِرِ ْبِن َعبِْد اهَّللِ َفَسَأَل َعنِ » قوله:  َعْن َجْعَفرِ ْبِن ُمَحما

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَسْيٍن َفَأْهَوى بَِيِدِه إَِلى َرْأِسي َفنَزَ  َع اْلَقْوِم َحتاى اْنَتَهى إَِليا َفُقْلُت َأَنا ُمَحما

ُه َبْيَن َثْدَييا َوَأَنا َيْوَمئٍِذ ُغاَلٌم َشاب  ف َي اأْلَْسَفَل ُثما َوَضَع َكفا َي اأْلَْعَلى ُثما َنَزَع ِزرِّ ال قِزرِّ

ا ِشْئَت   .«مرحبا بك يا بن َأِخي َسْل َعما

َعُة فِيَها َفَوائُِد:  ِقط  ُروَن, َأو  ِضيَفاٌن َهِذِه ال 
َتَحبُّ لَِمن  َوَرَد َعَلي ِه َزائِ مِن َها َأنَُّه ُيس 

 . ؛ لُِين ِزَلُهم  َمنَاِزَلُهم  َأَل َعن ُهم  , َأن  َيس  ُوُهم   َوَنح 

 . (1)«َأْن ُننِْزَل النااَس َمنَاِزَلُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَنا َرُسوُل اهَّللِ »:  َشةَ َكَما َجاَء فِي َحِديِث َعائِ 

 َوفِيِه: 
ِ
ِل َبي ِت َرُسوِل اهلل َراُم َأه  .  ملسو هيلع هللا ىلصإِك 

ٍّ
ِد ب ِن َعلِي  َكَما َفَعَل َجابٌِر بُِمَحمَّ

َح َومِن َها:  ِوِهَما َمر  ي ِف َوَنح  ِر َوالضَّ
ائِ لِِه لِلزَّ َباُب َقو  تِح   ًبا. اس 

ِد ب ِن َومِن َها:  ي  ُمَحمَّ ائِِر بَِما َيلِيُق بِِه َوَتأ نِيُسُه َوَهَذا َسَبُب َحلِّ َجابِر  ِزرَّ ُماَلَطَفُة الزَّ

َيي ِه.  ِع َيِدِه َبي َن َثد  ٍّ َوَوض 
 َعلِي

لِ , فِيِه: «َوَأَنا َيْوَمئٍِذ ُغاَلٌم َشاب  » قوله:وَ  َجابِر  َذلَِك التَّأ نِيَس  َتن بِيٌه َعَلى َأنَّ َسبََب فِع 

َيي   ُح َبي ِن َثد  َمس  َيِد فِي َجي بِِه, َوال  َخاُل ال  ُسُن إِد  َكبِيُر َفاَل َيح  ُجُل ال  ا الرَّ نِِه َصِغيًرا, َوَأمَّ  ِه. لَِكو 

ُبَصَراَء َواَل ِخاَلَف فِي َجَواِز َذلَِك. َومِن َها:  َمى ال  َع   َجَواُز إَِماَمِة اْل 

َحابِنَا: َلكِِن ا َص 
ِ
ُجه  ْل َ َثاَلَثُة َأو 

, َوِهي َف َضِل َعَلى َثاَلَثِة َمَذاِهب  َتَلُفوا فِي اْل   خ 

َمُل ُخُشوًعا, لَِعَدِم َأَحُدَها:  َمى َأك  َع  َنَّ اْل 
ِ
َبِصيِر؛ ْل َمى َأف َضُل مِن  إَِماَمِة ال  َع  إَِماَمُة اْل 

ِهَياِت.  ُمل   َنَظِرِه إَِلى ال 

                                                           

 الحديث ضَيف, منقطع, لم يثبا عن النبي ي ى اهلل ع يه يع ى آله يس م. (1)
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تَِراًزا مَِن النََّجاَساِت.  َوالثَّانِي: َثُر اح  َنَُّه َأك 
ِ
َبِصيُر َأف َضُل ْل  ال 

 ُهَما َسَواٌء لَِتَعاُدِل َفِضيَلتِِهَما.  َوالثَّالُِث:

 .
ِّ
افِِعي َحابِنَا, َوُهَو َنصُّ الشَّ ََصحُّ ِعن َد َأص   َوَهَذا الثَّالُِث ُهَو اْل 

َبي ِت َأَحقُّ َومِن َها:  َماَمِة مِن  َغي ِرِه.  َأنَّ َصاِحَب ال  ِ  بِاإل 

َياَدِة َعَلي ِه. َومِن َها:  ِن مَِن الزِّ  َمَع التََّمكُّ
ب  َواِحد  اَلِة فِي َثو   َجَواُز الصَّ

ُجِل. َومِن َها:  ِي لِلرَّ ِمَيِة الثَّد   َجَواُز َتس 

َغِة:  ِل اللُّ َه 
ِ
 َوفِيِه ِخاَلٌف ْل

 : َأةِ مِن ُهم  َمر  َزُه َكال   . َمن  َجوَّ

 :  َمن  َمنََعُه. َومِن ُهم 

ُجِل: ُثن ُدؤٌة. َوَقاَل:  , َوُيَقاُل فِي الرَّ
َأةِ َمر  ُي بِال  َتصُّ الثَّد   َيخ 

َسُه َفَقاَل  ِذي َقَتَل َنف  ُجِل الَّ يَماِن فِي َحِديِث الرَّ ِ َوَقد  َسبََق إِيَضاُحُه فِي َأَوائِِل كَِتاِب اإل 

 
ُّ
ُه مِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفِيِه النَّبِي  . «ْن َأْهِل الناارِ َأنا

 :) ُلُه )َقاَم فِي نَِساَجة  ِجيِم َهَذا ُهَو َوَقو  َمَلِة َوبِال  ُمه  يِن ال  ِفيِف السِّ ِر النُّوِن َوَتخ  َ بَِكس 
ِهي

ِض  , َوُسنَِن َأبِي َداُوَد, َوَوَقَع فِي بَع  لِم  ُهوُر فِي ُنَسِخ باَِلِدَنا, َوِرَواَياتِنَا لَِصِحيِح ُمس  َمش  ال 

ُهوِر.ا ُجم  َقاِضي ِعَياٌض َعن  ِرَواَيِة ال  ِف النُّوِن, َوَنَقَلُه ال  , بَِحذ   لنَُّسِخ فِي َساَجة 

َواُب. َقاَل:   َوُهَو الصَّ

ي َلَساِن َوِشب ِهِه. َقاَل:  ٌب َكالطَّ اُج َجِميًعا َثو  اَجُة َوالسَّ  َوالسَّ

. َوِرَواَيُة النُّوِن َوَقَعت  فِي ِرَواَيِة ال  َقاَل: 
ِّ
 َفاِرِسي

ٌق. َقاَل:  ٌب ُمَلفَّ نَاُه َثو   َوَمع 

ُضُهُم:  ِحيٌف. َقاَل َقاَل َبع   النُّوُن َخَطٌأ َوَتص 

ي َلَساِن. ُقل ُت:  ًقا َعَلى َهي ئَِة الطَّ ًبا ُمَلفَّ  َلي َس َكَذلَِك َبل  كاَِلُهَما َصِحيٌح, َوَيُكوُن َثو 
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َمَشاِرِق:  َقاِضي فِي ال  اَقاَل ال  ُعُه ِسيَجاٌن. السَّ ي َلَساُن َوَجم  اَجُة الطَّ  ُج َوالسَّ

ًة. َقاَل: َوقِيَل:  َخِضُر مِن َها َخاصَّ َ ال 
 ِهي

َهِريُّ  َز  ٌر ُين َسُج َكَذلَِك َقاَل. َوَقاَل اْل   : ُهَو َطي َلَساٌن ُمَقوَّ

َحَسُن. َوقِيل:َ  ي َلَساُن ال   ُهَو الطَّ

ي َلَساُن بِفَ َقاَل َوُيَقاُل:  . الطَّ  َأَقلُّ
َ
َها َوِهي ِرَها َوَضمِّ ِم َوَكس   ت ِح الالَّ

َجِب(:  ِمش  ُلُه )َوِرَداُؤُه إَِلى َجن بِِه َعَلى ال  َجَمة  وَقو   ُثمَّ ِشين  ُمع 
ُسوَرة  ُهَو بِِميم  َمك 

 ُيوَضُع َعَلي َها الثِّيَ 
َواد  َع 

ِ
ٌم ْل  َوُهَو اس 

َدة   ُمَوحَّ
 ُثمَّ ِجيم  ُثمَّ َباء 

بَي ِت.َساكِنَة   اُب َوَمَتاُع ال 

 
ِ
ِة َرُسوِل اهلل نِي َعن  َحجَّ بِر  ُلُه )َأخ  ُة (: ملسو هيلع هللا ىلصَقو  ُمَراُد َحجَّ َحاِء َوَفت ِحَها َوال  ِر ال  َ بَِكس 

ِهي

َوَداِع.   ال 

 
ِ
ُلُه )َأنَّ َرُسوَل اهلل (:  ملسو هيلع هللا ىلصَقو  َع ِسنِيَن َلم  َيُحجَّ دَ َمَكَث تِس  َمِدينَِة بَع  نِي َمَكَث بِال   َيع 

َرِة.  ِهج   ال 

َعاِشَرِة إن رسول اهلل  َن فِي النَّاِس فِي ال  ُلُه )ُثمَّ َأذَّ (.  ملسو هيلع هللا ىلصَقو   َحاجٌّ

َمنَاِسَك  ُبوا لِل َحجِّ َمَعُه, َوَيَتَعلَُّموا ال  َلَمُهم  بَِذلَِك, َوَأَشاَعُه َبي نَُهم  لَِيَتَأهَّ نَاُه َأع  َمع 

َواَلُه وَ  َهُدوا َأق  َكاَم, َوَيش  َح  َوُة َواْل  َغاِئَب, َوَتِشيَع َدع  اِهُد ال  َعاَلُه, َوُيوِصيِهم  لُِيَبلَِّغ الشَّ َأف 

َبِعيَد.  َقِريَب َوال  َساَلُة ال  اَلِم, َوَتب ُلَغ الرِّ س 
ِ  اإل 

ُبوا َلَها. َوفِيِه:  ِة لَِيَتَأهَّ ُمِهمَّ ُُموِر ال  َِماِم إِيَذاُن النَّاِس بِاْل  َتَحبُّ لإِل   َأنَُّه ُيس 

 قَ 
ِ
َتِمُس َأن  َيأ َتمَّ بَِرُسوِل اهلل ُلُه )ُكلُُّهم  َيل   (: ملسو هيلع هللا ىلصو 

َقاِضي:  َنَُّه َقاَل ال 
ِ
َرُموا بِال َحجِّ ْل َرَم بِال َحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا مما َيُدلُّ َعَلى َأنَُّهم  ُكلَُّهم  َأح  َأح 

 . «ٍء َعِمْلنَا بِهِ َوَما َعِمَل ِمْن َشيْ »َوُهم  اَل ُيَخالُِفوَنُه, َولَِهَذا َقاَل َجابٌِر: 

.  َومِث ُلُه: َتَذَر إَِلي ِهم  َضُبوُه َواع  َرِة َما َلم  َيَتَحلَّل  َحتَّى َأغ  ُعم  ُفُهم  َعِن التََّحلُِّل بِال   َتَوقُّ

  َومِث ُلُه:
ِّ
َراِم النَّبِي َراَمُهَما َعَلى إِح  ٍّ َوَأبِي ُموَسى إِح 

لِيُق َعلِي  . ملسو هيلع هللا ىلصَتع 
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ُلُه  َما ملسو هيلع هللا ىلصَقو  َس 
ِ
: ْل ِرمِي(. َء بِن ِت ُعَمي س  َوَقد  َوَلَدت  ب  َوَأح  َتث ِفِري بَِثو  َتِسلِي َواس   )اغ 

.فِيِه:  َتِقلٍّ َراِم لِلنَُّفَساِء َوَقد  َسَبَق َبَياُنُه فِي َباب  ُمس  ح  ِ ِل اإل  َباُب ُغس  تِح   اس 

تِ فِيِه:  س 
ِ
َتَحاَضَة بِاال ُمس  َض َوالنَُّفَساَء َوال 

َحائِ ث َفاِر, َوُهَو َأن  َتُشدَّ فِي َوَسطَِها َشي ئًا َأَمَر ال 

امَِها َومِن  َوَرائَِها فِي  ِم َوَتُشدَّ َطَرَفي َها مِن  ُقدَّ َعُلَها َعَلى َمَحلِّ الدَّ َقًة َعِريَضًة َتج  َوَتأ ُخَذ ِخر 

ابَِّة بَِفت ِح  ُدوِد فِي َوَسطَِها َوُهَو َشبِيٌه بَِثَفِر الدَّ َمش  َفاِء. َذلَِك ال   اهـال 

  :وهو ما يسمى اْلن بالحفاظات.قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

َمٌع َعَلي ِه, َواهلُل َوفِيِه: : ثم قال اإلمام النووي  َراِم النَُّفَساِء, َوُهَو ُمج  ُة إِح  ِصحَّ

َلُم.   َأع 

َعَتي ِن(: فِيِه:  ُلُه )َفَصلَّى َرك  ِ َقو  َعَتِي اإل  َباُب َرك  تِح  َكاَلُم فِيِه اس  َراِم, َوَقد  َسبََق ال  ح 

 اهـَمب ُسوًطا. 

 :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

وهذه المسألة خالفية بين أهل العلم, والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس 

 بعد صالة الظهر. ملسو هيلع هللا ىلص , وإنما أحرم النبيصالةلإلحرام 

ُلُه )ُثمَّ َركَِب ال  : ثم قال اإلمام النووي  َواَء(: َقو  . َقص  َمدِّ َقاِف َوبِال  َ بَِفت ِح ال 
 ِهي

َقاِضي:  ِر َقاَل َوُهَو َقاَل ال  َقص  َقاِف َوال  َوى بَِضمِّ ال  َعَذِريِّ ال ُقص  َخِة ال  َوَوَقَع فِي ُنس 

 َخَطٌأ. 

 قال القاضي: قال ابن ُقَتي بََة: 
ِّ
َعاُء َوا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنت  لِلنَّبِي َجد  َواُء َوال  َقص  َباُء. ُنوٌق ال  َعض   ل 

 :  َقاَل َأُبو ُعبَي د 
ِّ
ٌم لِنَاَقِة النَّبِي َباُء اس  َعض  ء  َأَصاَبَها.  ملسو هيلع هللا ىلصال 

 
 َوَلم  ُتَسمَّ بَِذلَِك لَِشي

َقاِضي:  ُه َركَِب اْلَقْصَواَء »َقد  ُذكَِر ُهنَا: َقاَل ال  َحِديِث: «َأنا َخَطَب », َوفِي آِخِر َهَذا ال 

:  , َوفِي«َعَلى اْلَقْصَواءِ  لِم   . «َخَطَب َعَلى َناَقتِِه اْلَجْدَعاءِ »َغي ِر ُمس 

 . «َعَلى َناَقٍة َخْرَماءَ »َوفِي َحِديث  آَخَر: 
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 . «اْلَعْضَباءِ »َوفِي آَخَر: 

 . «َكاَنْت َلُه َناَقٌة اَل ُتْسَبُق »َوفِي َحِديث  آَخَر: 

ى ُمَخْضَرَمةً »َوفِي آَخَر:  ُه َيُدلُّ «ُتَسما َعَلى َأنََّها َناَقٌة َواِحَدٌة, خالف ما قاله  , َوَهَذا ُكلُّ

, َلكِن  
ِذي بَِها, ِخاَلَف َما َقاَل َأُبو ُعَبي د  ُفَها لَِهَذا الَّ ُمَها, َأو  َوص  بن ُقَتي بََة, َوَأنَّ َهَذا َكاَن اس 

َباِء َكَما َسنَُبيِّ  َعض  َواَء, َغي ُر ال  َقص  ِر َأنَّ ال   .نُُه ُهنَاكَ َيأ تِي فِي كَِتاِب النَّذ 

 :
ُّ
بِي َحر  َرَمُة فِي اْلذان. َقاَل ال  ُو َوال َخض  َقص  ُم َوال  َخر  ُع َوال  َجد  ُب َوال   ال َعض 

 :
ِّ
َرابِي َع  َثُر مِن ُه. قال بن اْل  ُع َأك  َجد  تِي ُقطَِع َطَرُف ُأُذنَِها وال  َواُء الَّ َقص   ال 

 :
ُّ
َمِعي َص  ُو مِث ُلُه. َوَقاَل اْل  َقص   َوال 

ُطوُع َقاَل:  َرُم َمق  ُمَخض  َباُء, َوال  َ َعض 
ُبَع َفِهي ٌع, َفإِن  َجاَوَز الرُّ ُُذِن َجد  َوُكلُّ َقط ع  فِي اْل 

 َصل َماُء. 
َ
َطَلَمَتا َفِهي ُُذَني ِن؛ َفإِِن اص   اْل 

 : َرَمُة َوَقاَل َأُبو ُعبَي د  ُمَخض  ًضا, َوال  ُُذِن َعر  ُطوَعُة اْل  َمق  َواُء ال  َقص  َتأ َصَلُة ال  ُمس  ال 

َقُه.  ِف َفَما َفو  ُطوَعُة النِّص  َمق   َوال 

َخلِيُل:  َواِحَدِة. َوَقاَل ال  ُطوَعُة ال  َرَمُة َمق  ُمَخض   ال 

َباُء:  َعض  ُُذِن.َوال  ُقوَقُة اْل   َمش 

 :
ُّ
بِي َحر  ٌم َلَها, َوإِن  َكاَنت  َقاَل ال  َباَء اس  َعض  َحِديُث َيُدلُّ َعَلى َأنَّ ال  ُُذِن,  َفال  َباَء اْل  َعض 

َقاِضي.  ُمَها, َهَذا آِخُر َكاَلِم ال   َفَقد  ُجِعَل اس 

ُّ َوَغي ُرُه: 
ُّ التَّابِِعي

ُد ب ُن إِب َراِهيَم التَّي ِمي َعاَء َوَقاَل ُمَحمَّ َجد  َواَء َوال  َقص  َباَء َوال  َعض  إِنَّ ال 

 
ِ
ٌم لِنَاَقة  َواِحَدة  َكاَنت  لَِرُسوِل اهلل َلُم. ملسو هيلع هللا ىلصاس   َواهلُل َأع 

ُت إَِلى َمدِّ َبَصِري(:  ُلُه )َنَظر  َهَكَذا ُهَو فِي َجِميِع النَُّسِخ َمدِّ َبَصِري َوُهَو َصِحيٌح َقو 

نَاُه ُمن َتَهى َبَصِري.   َوَمع 

َواُب: َمَدى َبَصِري, َوَلي َس ُهوَ  َغِة َمدِّ بََصِري, َوَقاَل الصَّ ِل اللُّ ُض َأه  ,  َوَأن َكَر َبع  بُِمن َكر 
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َهُر. َمدُّ َأش   َبل  ُهَما ُلَغَتاِن: ال 

 :) ِه مِن  َراكِب  َوَماش  ُلُه )َبي َن َيَدي   َقو 

َمٌع َعَلي ِه, َوَقد  َتَظاَهَرت  َعَلي ِه َداَلئُِل ال كَِتاِب, فِيِه:  ًبا َوَماِشًيا َوُهَو ُمج 
َجَواُز ال َحجِّ َراكِ

ُمَّ  َماُع اْل  نَِّة, َوإِج   ِة. َوالسُّ

 . [21:]الحج { ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}َقاَل اهلُل َتَعاَلى: 

َف َضِل مِن ُهَما:  ُعَلَماُء فِي اْل  َتَلَف ال   َواخ 

ُعَلَماِء:  ُهوُر ال  ُّ َوُجم 
افِِعي  َفَقاَل َمالٌِك َوالشَّ

ِّ
تَِداًء بِالنَّبِي ُكوُب َأف َضُل اق  َنَُّه ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ

ِ
, َوْل

َوُن َلُه َعَلى وَ  َثُر َنَفَقًة. َأع  َنَُّه َأك 
ِ
 َظائِِف َمنَاِسكِِه, َوْل

َة َلي َست  َمط ُلوَبًة َوَقاَل َداُوُد:  َمَشقَّ َنَّ ال 
ِ
تِِه َوَهَذا َفاِسٌد ْل  َماِشًيا َأف َضُل لَِمَشقَّ

ِرُف َتأ ِويَلُه(:  آُن َوُهَو َيع  ُقر  ُلُه )َوَعَلي ِه َين ِزُل ال  نَاُه ال َحثُّ َعَلىَقو  ِك بَِما  َمع  التََّمسُّ

تِِه تِل َك.  لِِه فِي َحجَّ بُِرُكم  َعن  فِع   ُأخ 

ِحيِد(:  ُلُه )َفَأَهلَّ بِالتَّو  َلُه َلبَّي َك اَل َشِريَك َلَك. َقو  نِي َقو   َيع 

ِك وَ َوفِيِه:  ر  ِظ الشِّ بَِيتَِها مِن  َلف  َقد  إَِشاَرٌة إَِلى ُمَخاَلَفِة َما كانت الجاهلية تقوله فِي َتل 

بَِيِة.  بَِيتِِهم  فِي َباِب التَّل  ُر َتل   اهـَسَبَق ذِك 

 

 :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 ."لبيك ال شريك لك, إال شريك هو لك, تملكه وما ملك"قولهم: 

َكاَن »َقاَل: ,  من حديث اب ِن َعبَّاس  : ح اإلمام مسلم كما ثبت يف صحي

 «َقْد َقْد َوْيَلُكْم،: »ملسو هيلع هللا ىلصْيَك اَل َشرِيَكَلَك، َقاَل: َفَيُقوُل َرُسوُل اهَّللِ اْلُمْشرُِكوَن َيُقوُلوَن: َلبا 

َبي ِت  لُِكُه َوَما َمَلَك, َيُقوُلوَن َهَذا َوُهم  َيُطوُفوَن بِال   .(1) «َفَيُقوُلوَن: إاِلَّ َشِريًكا ُهَو َلَك, َتم 

                                                           

 (.1181أخـجه مس م ) (1)
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ِحيِد: لَ ) قوله:: ثم قال اإلمام النووي  بَّي َك اللَُّهمَّ َلبَّي َك, اَل َشِريَك َلَك َفَأَهلَّ بِالتَّو 

ُمل َك, اَل َشِريَك َلَك, َوَأَهلَّ النَّاُس بَِهَذا الَِّذي ُيِهلُّوَن  َمَة َلَك َوال  َد َوالنِّع  َحم  َلبَّي َك, إِنَّ ال 

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصبِِه َفَلم  َيُردَّ َرُسوُل اهلل

ِ
 . (بَِيَتهُ َتل   ملسو هيلع هللا ىلصَشي ًئا مِن ُه, َوَلِزَم َرُسوُل اهلل

َقاِضي ِعَياٌض   : َقاَل ال 

ِر. فِيِه:  ك  بَِيِة مَِن الثَّنَاِء َوالذِّ  إَِشاَرٌة إَِلى َما ُرِوَي مِن  ِزَياَدِة النَّاِس فِي التَّل 

َحَسنِ ": َكَما ُرِوَي فِي َذلَِك َعن  ُعَمَر  ِل ال  َفض  َماِء َوال   َأنَُّه َكاَن َيِزيُد َلبَّي َك َذا النَّع 

 . "َلبَّي َك مرهوبا منك ومرغوبا اليك

َعَمُل ": وعن بن ُعَمَر  َباُء إَِلي َك َوال  غ  َخي ُر بَِيَدي َك َوالرَّ َدي َك َوال   . "َلبَّي َك َوَسع 

ا": َوَعن  َأَنس   ا َتَعبًُّدا َوِرقًّ  ."َلبَّي َك َحقًّ

َقاِضي:  َتَحبُّ َقاَل ال  ُمس  ُعَلَماِء ال  ثَُر ال    َقاَل َأك 
ِ
بَِيِة َرُسوِل اهلل تَِصاُر َعَلى َتل  ق 

ِ
, َوبِِه ملسو هيلع هللا ىلصاال

َلُم. , َواهلُل َأع  ُّ
افِِعي  ـاه َقاَل َمالٌِك, َوالشَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم,  ملسو هيلع هللا ىلص ومن أتى بغيرها ال ينكر عليه؛ ْلن النبي

 يف هذا الحديث.  د اهلللزم تلبيته كما قال جابر بن عب ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه

  .ملسو هيلع هللا ىلص فعلهفاْلفضل 

َقاَل َجابٌِر َلْسنَا َننِْوي إاِلا اْلَحجا َلْسنَا َنْعرُِف » قوله:: ثم قال اإلمام النووي 

 : «اْلُعْمَرةَ 

َراِد.  فيه: ف  ِ ِجيِح اإل   َدلِيٌل لَِمن  َقاَل بَِتر 

َصاًة فِي َأوَّ  َتق  َأَلُة ُمس  َمس  ابِِق. َوَقد  َسَبَقِت ال  َباِب السَّ  ِل ال 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 اختلف يف حجه. ملسو هيلع هللا ىلص بمعنى أن النبي
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 مفرًدا. ملسو هيلع هللا ىلص حج النبيفقال بعضهم: 

 قارًنا. ملسو هيلع هللا ىلص حج النبيوقال بعضهم: 

 متمتًعا. ملسو هيلع هللا ىلص حج النبيوقال بعضهم: 

من  , وغيره يف حديث عائشةتنوع الروايات والسبب يف هذا االختالف 

 اْلحاديث.

 حج قارًنا؛ ْلنه ساق الهدي معه من بلده. ملسو هيلع هللا ىلص وقد تقدم أن النبي

 وهكذا يجب على كل من ساق معه الهدي من بلده أن يحج قارًنا.

َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما »على ذلك, وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا ندم النبي

 ., وقد تقدم«ُت َأْهَدْيُت، َوَلْوالَ َأنا َمِعي الَهْدَي أَلَْحَللْ 

وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص , فالنبياالبتداءهذا يف فحج مفرًدا,  ملسو هيلع هللا ىلص وأما من قال بأن النبي

 . خرجوا وال يريدون إال الحج, كما يف حديث عائشة
 لبى هو وأصحابه بالحج وهذا يف أول أمرهم. ملسو هيلع هللا ىلص بالنظر إلى كون النبيوقيل: 

دخلوا العمرة على من ساق معه الهدي من بلدهم أن ي ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد ذلك أمر النبي

 ومن ساق الهدي معه قارنين, وهذا على هناية الحال. ملسو هيلع هللا ىلص الحج, فأصبح النبي

من م  الذي أتى به, ومن معه من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص بالنظر إلى نسك النبيوقيل: 

 .ساق منهم الهدي

 .أن يتحللمن لم يسق الهدي  ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد ذلك أمر النبي

قرن بين الحج والعمرة, ومن  ملسو هيلع هللا ىلص بيحج متمتًعا فألن الن ملسو هيلع هللا ىلص ومن قال بأن النبي

يرجع إلى المعنى اللغوي فبالحج والعمرة,  ًاتمتعميسمى قد قرن بين الحج والعمرة 

 وهذا يف قول.

بالنظر إلى مآل حج أصحابه رضوان اهلل عليهم الذين لم يسوقوا الهدي وقيل: 
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 معهم. 

َة َقب َل بََياُن أَ  فيه:: «َحتاى َأَتْينَا اْلَبْيَت » قوله:ثم قال:  ُخُلوا َمكَّ نََّة لِل َحاجِّ َأن  َيد  نَّ السُّ

 لَِيُطوُفوا لِل ُقُدوِم َوَغي ِر َذلَِك. 
ُوُقوِف بَِعَرَفات   ال 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

لما ثبت يف أن يأيت عرفات  يجوزومن تعذر عليه دخول مكة لتأخره يف الوصول, 

َمَر وغيره: من حديث عَ  سنن الرتمذي  َمِن ب ِن َيع  ح  َأنا َناًسا ِمْن َأْهِل »: ب ِد الرَّ

الَحجُّ َعَرَفُة، َمْن َجاَء »َوُهَو بَِعَرَفَة َفَسَأُلوُه، َفَأَمَر ُمنَاِدًيا، َفنَاَدى: ملسو هيلع هللا ىلص َنْجٍد َأَتْوا َرُسوَل اهَّللِ 

، َأيا  َل فِي َيْوَمْيِن َفاَل  اُم ِمنًىَلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل ُطُلوِع الَفْجرِ َفَقْد َأْدَرَك الَحجا َثاَلَثٌة، َفَمْن َتَعجا

َر َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ  َيى:  «إِْثَم َعَلْيِه، َوَمْن َتَأخا  .(1) «َوَأْرَدَف َرُجاًل َفنَاَدى»َقاَل: َوَزاَد َيح 

َياُن ب نُ وَقاَل اب ُن َأبِي ُعَمَر: عقبه بحديث:  ذي وقال اإلمام الرتم ُعَيي نََة:  َقاَل ُسف 

 . «َوَهَذا َأْجَوُد َحِديٍث َرَواُه ُسْفَياُن الثاْوِريُّ »

ِل الِعل ِم مِن  »: وقال  َمَر ِعن َد َأه  َمِن ب ِن َيع  ح  َوالَعَمُل َعَلى َحِديِث َعب ِد الرَّ

 
ِّ
َحاِب النَّبِي  َقب َل ُطُلوِع  ملسو هيلع هللا ىلصَأص 

, َوَغي ِرِهم  َأنَُّه َمن  َلم  َيِقف  بَِعَرَفات  ِر َفَقد  َفاَتُه الَحجُّ الَفج 

 . َرًة, َوَعَلي ِه الَحجُّ مِن  َقابِل  َعُلَها ُعم  ِر, َوَيج  َد ُطُلوِع الَفج  ِزُئ َعن ُه إِن  َجاَء َبع   َواَل ُيج 

َحاَق  َمَد, َوإِس  , َوَأح  ِّ
افِِعي , َوالشَّ ِريِّ ُل الثَّو   «. َوُهَو َقو 

َبُة, َعن  ُبَكي رِ  .  َوَقد  َرَوى ُشع  ِريِّ َو َحِديِث الثَّو   َنح 
 ب ِن َعَطاء 

ُت الَجاُروَد َيُقوُل:  ُت َوكِيًعا َأنَُّه َذَكَر َهَذا الَحِديَث, َفَقاَل: "َقاَل: َوَسِمع  َهَذا »َسِمع 

 ـاه. "«الَحِديُث ُأمُّ الَمنَاِسِك 

 وغيره:  ولما ثبت يف سنن الرتمذي 

                                                           

 (,3011(, يابن ماجه )3011(, يالنساٍي )1646(, يأبو دايد )886أخـجه الرتمذي ) (1)

 (. 1014ي يـهم, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل تَالى يف اإلرياء )
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ِس ب ِن  َوَة ب ِن ُمَضرِّ  رضي اهلل من حديث ُعر 
ِّ
ِس ب ِن َحاِرَثَة ب ِن اَلم  الطَّائِي  َأو 

 »َقاَل: عنه, 
ِ
اَلِة, َفُقل ُت: َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتي ُت َرُسوَل اهلل َدلَِفِة ِحيَن َخَرَج إَِلى الصَّ بِالُمز 

ِسي, وَ  َعب ُت َنف  َلل ُت َراِحَلتِي, َوَأت    َطيِّئ  َأك 
, إِنِّي ِجئ ُت مِن  َجَبَلي

ِ
ُت مِن  َحب ل  اهلل  َما َتَرك 

ِ
اهلل

 
ِ
؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل ُت َعَلي ِه, َفَهل  لِي مِن  َحجٍّ َمْن َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذِه، َوَوَقَف » :ملسو هيلع هللا ىلصإاِلَّ َوَقف 

ُه، وَ   . (1) «َتَفَثهُ   َقَضىَحتاى َنْدَفَع َوَقْد َوَقَف بَِعَرَفَة َقْبَل َذلَِك لَْياًل، َأْو َنَهاًرا، َفَقْد َأَتما َحجا

 ثم قال: 

نِي: ُنُسَكُه.: «َتَفَثهُ » قوله:  َيع 

ل  ُيَقاُل َلُه َحب ٌل, َوإَِذا َكاَن : «َما َتَرْكُت ِمْن َحْبٍل إاِلا َوَقْفُت َعَلْيهِ » قوله: إَِذا َكاَن مِن  َرم 

 ـاهمِن  ِحَجاَرة  ُيَقاُل َلُه: َجَبٌل. 

ْكَن َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأْرَبًعاَحتاى إَِذا َأَتْينَ » قوله:  .«ا اْلَبْيَت َمَعُه اْسَتَلَم الرُّ

ُقُدوِم, َوُهَو فِيهِ    ُيَسنُّ َلُه َطَواُف ال 
ُوُقوِف بَِعَرَفات  َة َقب َل ال  ِرَم إَِذا َدَخَل َمكَّ ُمح  : َأنَّ ال 

َمٌع َعَلي ِه.   ُمج 

 . َأنَّ الطََّواَف َسب ُع َطَواَفات  َوفِيِه: 

َمُل فِي الثَّالِث اْلَُولِ  نََّة َأي ًضا الرَّ بَِع َوفِيِه: َأنَّ السُّ َر  ِشي َعَلى َعاَدتِِه فِي اْل  , َوَيم 

َِخيَرِة.   اْل 

ُعَلَماُء:  َخَبُب. َقاَل ال  ِي مع تقارب الخطا َوُهَو ال  َمش  َرُع ال  َمُل ُهَو َأس   الرَّ

َحاُبنَا:  َتَحبُّ اَقاَل َأص  َرة . َواَل ُيس   فِي َحجٍّ َأو  ُعم 
َمُل إاِلَّ فِي َطَواف  َواِحد   اهلرَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 بل يكون الرمل يف طواف القدوم فقط, وليس يف طواف واحد مطلًقا.

                                                           

(, يهو يف الصحيح ال سند 3036(, يالنساٍي )1610(, يأبو دايد )861أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.623لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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أن رجاًل لم يدرك طواف القدوم بسبب تأخره يف الوصول إلى مكة,  رلو قدف

 وذهب إلى عرفة لضيق الوقت.

زمه الرمل إذا طاف بالبيت يف طواف اإلفاضة؛ ْلنه قد ذهب عليه طواف ال يلف

 القدوم.

 .الصحيحعلى طواف القدوم يشمل المكي وغير المكي, و

أنه سئل عن الرجل يقدم من ":  وأما من استدل بما جاء عن عبد اهلل بن عمر

 ."عرفات هل عليه أن يرمل, فقال: ليس عليه شيء

 يه.على أن المكي ال رمل عل

ما استدلوا به, وإنما هذا يف حق الحاج, أتى من عرفات لطواف ل داللة ليس فيهف

 الزيارة فليس عليه رمل. 

.: ثم قال اإلمام النووي  َرة , َفاَل َرَمَل باَِل ِخاَلف  ا إَِذا َطاَف فِي َغي ِر َحجٍّ َأو  ُعم   َأمَّ

, َوإِ  ِرُع َأي ًضا فِي ُكلِّ َطَواِف َحجٍّ ِرُع فِي َواِحد  مِن َها. َواَل ُيس   نََّما ُيس 

: َوفِيِه: 
ِّ
افِِعي ُهوَراِن لِلشَّ اَلِن َمش   َقو 

ُهَما:  ُر فِي َأَصحُّ ُقُدوِم, َوُيَتَصوَّ ُر َذلَِك فِي َطَواِف ال  , َوُيَتَصوَّ ٌ
ي ُقُبُه َسع  َطَواٌف َيع 

َوَداِع.  ُر فِي َطَواِف ال  َفاَضِة, َواَل ُيَتَصوَّ ِ  َطَواِف اإل 

ُل الثَّانِي:  َقو  َدُه َأم  اَل, َوال  َ َبع 
ي ع  ُقُدوِم َسَواٌء َأَراَد السَّ ِرُع إاِلَّ فِي َطَواِف ال  َأنَُّه اَل ُيس 

َلُم.  ِرُع يف طواف العمرة اذ ليس فيها إاِلَّ َطَواٌف َواِحٌد, َواهلُل َأع   َوُيس 

طَِباُع ُسنٌَّة فِي الطَّوَ  َحاُبنَا: َواالض   اِف. َقاَل َأص 

مِِذيِّ َوَغي ِرِهَما:  َحِديِث فِي ُسنَِن َأبِي َداُوَد َوالتِّر  َعَل "َوَقد  َصحَّ فِيِه ال  َوُهَو َأن  َيج 

َي َسِر, َوَيُكوُن َمن كِبُُه  َعَل َطَرَفي ِه َعَلى َعاتِِقِه اْل  َي َمِن, َوَيج  َت َعاتِِقِه اْل  َوَسَط ِرَدائِِه َتح 

ُشوًفا َي َمُن َمك   . "اْل 
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ِصيُلهُ "َقاُلوا:  َمُل َعَلى َما َسَبَق َتف   ُيَسنُّ فِيِه الرَّ
طَِباُع فِي َطَواف  ض 

ِ
, "َوإِنََّما ُيَسنُّ اال

َلُم.   َواهلُل َأع 

  :أي على القول الثاين: أن االضطباع ال قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

 ن معتمًرا عمرة مفردة.يكون إال يف طواف القدوم فقط, أو يف طواف العمرة لمن كا

ْكنَ » قوله:ثم قال: وأما  .: «اْسَتَلَم الرُّ نَاُه َمَسَحُه بَِيِدِه, َوُهَو ُسنٌَّة فِي ُكلِّ َطَواف   َفَمع 

َد َهَذا إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى.  لٌِم َبع  ُحُه َواِضًحا َحي ُث َذَكَرُه ُمس   اهَوَسَيأ تِي َشر 

اَلُم َفَقَرَأ َواتاِخُذوا من مقام ابراهيم مصلى  ثم نفر إَِلى َمَقامِ » قوله: إِْبَراِهيَم َعَلْيِه السا

 . «َفَجَعَل اْلَمَقاَم َبْينَُه َوبَْيَن اْلَبيِْت 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 بجانب الكعبة. ملسو هيلع هللا ىلص كان المقام يف عهد النبي

على   اب, وأجمع اْلصححوله هو عمر بن الخطاب , وأما اْلن فقد حول

  تحويله, فكان حجة.

 إَِذا َفَرَغ مِن  َطَوافِِه ثم قال: 
ُعَلَماُء َأنَُّه َين َبِغي لُِكلِّ َطاِئف  َمَع َعَلي ِه ال  َهَذا َدلِيٌل لَِما َأج 

َعَتِي الطََّواِف.  َمَقاِم َرك   َخل َف ال 
َ
 َأن  ُيَصلِّي

َتَلُفوا َهل  ُهَما واجبتان أم سنتان؟   َواخ 

: َوِعن   َوال   َدَنا فِيِه ِخاَلٌف َحاِصُلُه َثاَلَثُة َأق 

َها:   َأنَُّهَما ُسنٌَّة. َأَصحُّ

 َأنَُّهَما َواِجَبَتاِن. َوالثَّانِي: 

نَا َواِجبََتاِن, َأو  َوالثَّالُِث:  إِن  َكاَن َطَواًفا َواِجًبا َفَواِجَبَتاِن, َوإاِلَّ َفُسنََّتاِن, َوَسَواٌء ُقل 

 و  َتَرَكُهَما َلم  َيب ُطل  َطَواُفُه. ُسنََّتاِن, لَ 

نَُّة:  ِجِد, َوالسُّ َمس  ِر, َوإاِلَّ َفِفي ال  ِحج  َعل  َفِفي ال  َمَقاِم, َفإِن  َلم  َيف  َيُهَما َخل َف ال  َأن  ُيَصلِّ
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ُهَما فِي َوَطنِِه َوَغي ِرِه مِن  أَ  َحَرِم, َوَلو  َصالَّ ِر ال 
َة, َوَسائِ ِض َجاَز, َوإاِلَّ َفِفي َمكَّ َر  َقاِصي اْل 

َفِضيَلُة.   ـاهَوَفاَتت ُه ال 

  :عمر بن الخطاب قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل :" لما طاف

 ."طواف الوداع, صلى ركعتي الطواف يف ذي طوى

 وهو ما يعرف بجرول يف هذا الزمان. 

اَلُة َما َداَم َحيًّا. ثم قال:   َواَل َتُفوُت َهِذِه الصَّ

َعَتي ِه.َوَلو  أَ   َرك 
 َعِقَب ُكلِّ َطَواف 

َ
ُتِحبَّ َأن  ُيَصلِّي ِوَفًة, اس   َراَد َأن  َيُطوَف َأط 

َعَتي ِه.   َرك 
ِوَفِة, لُِكلِّ َطَواف  َط  َد اْل  , ُثمَّ ُيَصلِّي َبع 

ِوَفًة باَِل َصاَلة   َفَلو  َأَراَد َأن  َيُطوَف َأط 

َحاُبنَا:  ُروٌه.  َيُجوُز َذلَِك, َوُهوَ َقاَل َأص  َلى, َواَل ُيَقاُل َمك  َو   ِخاَلُف اْل 

ن  َقاَل بَِهَذا:  , َومِمَّ َرَمَة, َوَعائَِشُة, َوَطاُوٌس, َوَعَطاٌء, َوَسِعيُد ب ُن ُجَبي ر  َوُر ب ُن َمخ  ِمس  ال 

َحاُق, َوَأُبو ُيوُسَف.  َمُد, َوإِس   َوَأح 

, َوا ِريُّ َبص  َحَسُن ال  , َوَأُبو حنيفة, َوَكِرَهُه ابن ُعَمَر, َوال  ِريُّ , َوَمالٌِك, َوالثَّو  ِريُّ ه  لزُّ

ُمن ِذِر.   وأبو ثور, ومحمد بن الحسن, وابن ال 

ُفَقَهاِء.  ُهوِر ال  َقاِضي َعن  ُجم   َوَنَقَلُه ال 

كْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَكاَن َأبِي َيُقوُل َواَل َأْعَلُمُه َذَكَرُه إاِلا َعِن النابِيا » قوله: َعَتْيِن: َكاَن َيْقَرُأ فِي الرا

 {ٻ ٻ ٻ ٱ}، و[7:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 . «[7:]الكافرون

َكاَلِم:  نَى َهَذا ال  . َمع  َحِديَث, َعن  َأبِيِه, َعن  َجابِر  د  َرَوى َهَذا ال  َفَر ب َن ُمَحمَّ  َأنَّ َجع 

ًدا-َكاَن َأبِي "َقاَل:  نِي ُمَحمَّ ورَ "َيُقوُل:  -َيع   . "َتي نِ إِنَُّه َقَرَأ َهاَتي ِن السُّ

َفٌر:  , َبل  َعن  "َقاَل َجع  َراَءِة َجابِر  فِي َصاَلِة َجابِر 
ِقَراَءَة َعن  قِ َلُم َأبِي َذَكَر تِل َك ال  َواَل َأع 

 
ِّ
َعَتي نِ  ملسو هيلع هللا ىلصَجابِر  َعن  قَِراَءِة النَّبِي ك   . "فِي َصاَلِة َهاَتي ِن الرَّ
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 {ٻ ٻ ٻ ٱ}وَ  [7:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}» قوله:
 : «[7:ون]الكافر

َفاتَِحِة:  َد ال  ُوَلى َبع  َعِة اْل  ك  نَاُه: َقَرَأ فِي الرَّ  {ٻ ٻ ٻ ٱ}َمع 
 . [1:]الكافـين

َفاتَِحِة:  َد ال   . [1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َوفِي الثَّانَِيِة َبع 

ا   " قوله:َوَأمَّ
ِّ
َلُم َذَكَرُه إاِلَّ َعِن النَّبِي  . "ملسو هيلع هللا ىلصاَل َأع 

ا فِي ذَ   َلي َس ُهَو َشكًّ
ِّ
ِعِه إَِلى النَّبِي , َبل  َجَزَم بَِرف  كَّ ِم ُتنَافِي الشَّ ِعل  َظَة ال  َنَّ َلف 

ِ
 . ملسو هيلع هللا ىلصلَِك؛ ْل

 َعن  َأبِيِه 
د  َفِر ب ِن ُمَحمَّ لِم  َعن  َجع  ِط ُمس   َصِحيح  َعَلى َشر 

نَاد  ُّ بِإِس 
َبي َهِقي وقد ذكره ال 

 : َفَرَمَل ِمَن اْلَحَجرِ اأْلَْسَوِد َثاَلًثا ُثما َصلاى َرْكَعَتيِْن َطاَف بِاْلَبْيِت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »َعن  َجابِر 

 . «، وقل هو اهَّلل أحد[7:]الكافرون {ٻ ٻ ٻ ٱ}َقَرَأ فِيِهَما: 

َفا» قوله: ْكِن َفاْسَتَلَمُه ُثما َخَرَج ِمَن اْلَباِب إِلَى الصا  :«ُثما َرَجَع إَِلى الرُّ

ُعَلَماِء:  فِيِه: َداَلَلٌة لَِما َقاَلهُ   ُّ َوَغي ُرُه مَِن ال 
افِِعي ُقُدوِم الشَّ ائِِف َطَواُف ال  َتَحبُّ لِلطَّ َأنَُّه ُيس 

َتلَِمُه.  َوِد َفَيس  َس  َحَجِر اْل  َمَقاِم َأن  َيُعوَد إَِلى ال    ـاهإَِذا َفَرَغ مَِن الطََّواِف, َوَصاَلتِِه َخل َف ال 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

  إذا تيسر له االستالم, وأما العودة إلى اإلشارة ال تشرع.وهذا 

َعى.  ثم قال:  َفا لَِيس  ُرَج مِن  َباِب الصَّ  ُثمَّ َيخ 

ُه َدٌم.  َزم  , َوإِنََّما ُهَو ُسنٌَّة؛ َلو  َتَرَكُه َلم  َيل  تاَِلَم َلي َس بَِواِجب  س 
ِ
َواتََّفُقوا َعَلى َأنَّ َهَذا اال

 ـاه

َفا َقَرَأ: ُثما َخرَ » قوله: ا َدَنا ِمَن الصا َفا َفَلما  ڎ ڎ ڌ ڌ}َج ِمَن اْلَباِب إِلَى الصا

 .«[718:]البقرة { ژژ ڈ ڈ
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  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص المشروع قراءة الشاهد من اْلية, كما قرأ النبي

َفا َفَرَقى عَ » قوله:  ثم إن الصفا : «َلْيِه َحتاى َرَأى اْلَبْيَت َأْبَدْأ بَِما َبَدَأ اهَّللُ بِِه َفَبَدَأ بِالصا

 أقرب إلى الكعبة من المروة.

 عند جبل أبي قبيس.فالصفاء: 

 قريب من جبل قعيقعان.والمروة: 

بعد أن رماه أهل الطائف  ملسو هيلع هللا ىلص وهما اْلخشبان الذي قال فيهما ملك الجبال للنبي

 .«إن شئت أن أطبق عليهما األخشبين» بالحجارة: 

 .(1)متفق عليه   ائَِشةَ يف الصحيحين: من حديث عَ  كما ثبت ذلك

 اسمه القديم.بوقد تغيرت جبال مكة, فكثير منها ال ُيعرف 

 .للحرم التوسعةووبعضها أزيلت من أماكنها بسبب الحفريات 

 ما بقي منه إال اْلثر, وبني على أطالله أبراج جبل عمر.مثل جبل عمر: 

بني على أطالله أبراج وقف الملك عبد  وهكذا الجبل الذي كان جنوب الكعبة:

 العزيز بن سعود.

 ُأخذ كثيره, وُبني على أطالله القصور الملكية.وجبل أبي قبيس: 

بقي, ولكن كثير من الناس ال يعرفونه, وهو من جهة الغزة, بعد وجبل قعيقعان: 

 االنتهاء من المروة.

 هو الذي يخرج منه نفق الملك عبد العزيز.وجبل الخندمة: 

 كما قال الشاعر: 

 إذا فر صفوان وفر عكرمة     الخندمةيوم إنك لو رأيت 

                                                           

 (.1161(, يمس م )3231أخـجه البخاري ) (1)
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 هو محل الباصات التي تأيت من جهة منى.والشعب: 

 هو الموضع الذي وضع عليه مكتبة مكة.وبيت خديجة: 

 هي المعالة.ومقربة خديجة: 

 هي المعابدة.والحجون: 

 هي جهة مستشفى الملك فيصل, وما إليه.واْلبطح: 

 جبل حراء.ل النور: جب

 هو الذي يلي حي الهجرة.جبل ثور: 

 ليست هي البطحاء المعروفة, وإنما هي اْلبطح.بطحاء قريش: 

 تسمى اْلن بجرول.وذي طوى: 

 داء., كُ ديكُ : زالتوما

 .الثنية العلياإلى مكة من  ملسو هيلع هللا ىلص هو المدخل الذي دخل منه النبيباب السالم: 

 :ثم قال

َد اهَّللَ َوَكباَر َوَقاَل: اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه َفاْسَتْقبََل اْلقِ » قوله: ْبَلَة َفَوحا

اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه َوَنَصَر 

اٍت ُثما َنَزَل إِلَى  َعْبَدُه َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب  َوْحَدُه ُثما َدَعا َبْيَن َذلَِك َقاَل ِمْثَل َهَذا َثاَلَث َمرا

 .«اْلَمْرَوةِ 

دعا يف ثالثة أطواف  ملسو هيلع هللا ىلص هل المراد منها أن النبي, «ثالث مرات» قوله:اختلف يف 

 فقط, أم أنه يكرر الدعاء يف كل طواف ثالث مرات؟

  شوط ثالث مرات. أنه يكرر الدعاء كلاْلظهر؛ وهذا 

َمنَاِسِك: ثم قال:  ِظ َأن َواٌع مَِن ال   فِي َهَذا اللَّف 

َفا.  َتَرُط فِيِه َأن  ُيب َدَأ مَِن الصَّ َ ُيش 
ي ع   مِن َها: َأنَّ السَّ
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 فِي َهَذا 
ِّ
ُهوُر, َوَقد  َثبََت فِي ِرَواَيِة النََّسائِي ُجم  , َوَمالٌِك, َوال 

ُّ
افِِعي َوبِِه َقاَل الشَّ

 ال  
َّ
نَاد  َصِحيح  َأنَّ النَّبِي , َهَكَذا بِِصيَغِة «اْبَدُءوا بَِما َبَدَأ اهَّللُ بِهِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديِث بِإِس 

ِع.  َجم   ـاهال 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصلكنه هذه اللفظة شاذة لم تثبت عن النبي 

قَ :  ثم قال َوِة.ى عَ َومِن َها: َأنَُّه َين َبِغي َأن  َير  َمر  َفا َوال   َلى الصَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 وإن اكتفى بالوصول إلى أصولهما يكفي ذلك.

  , فقد رقى عليهما, فاْلفضل هو الرقي عليهما.ملسو هيلع هللا ىلص لكن اْلفضل هو فعل النبي

 ِخاَلٌف:  :ثم قال اإلمام النووي 
ِّ
قِي  َوفِي َهَذا الرُّ

َحابِنَا: ُهوُر َأص  ُيُه َلكِن   َقاَل ُجم  , َفَلو  َتَرَكُه َصحَّ َسع  , َواَل َواِجب  ط  ُهَو ُسنٌَّة, َلي َس بَِشر 

َفِضيَلُة.   َفاَتت ُه ال 

َحابِنَا:  يِل مِن  َأص 
َوكِ ِص اب ُن ال  ء  مَِن َوَقاَل َأُبو َحف 

 
َعَد َعَلى َشي ُيُه َحتَّى َيص  اَل َيِصحُّ َسع 

َفا.   الصَّ

ُل  َوَّ َواُب اْل   . َوالصَّ

َحاُبنَا:  َوةِ, َقاَل َأص  َمر  َفا َوال  َمَساَفِة َبي َن الصَّ َتَرُط َأن  اَل َيت ُرَك َشي ًئا مَِن ال  َلكِن  ُيش 

َلي ِه بَِدَرِجَها, َوَهَكَذا  َصَق َأَصابَِع ِرج  َوَة َأل  َمر  ُيل ِصق  َعِقَبي ِه بَِدَرِج الصفا, واذا َوَصَل ال  َفل 

ب   اِت السَّ َمرَّ  ِع. فِي ال 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

أن الطواف بين الصفا والمروة, يكون من الصفا إلى المروة شوط, وهنا تنبيه: 

 ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. 
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 :  قال ثم

ة  َأن  ُيل ِصَق َعِقَبي ِه بَِما َيب َدُأ مِن ُه َوَأَصابَِعُه بَِما َين َتِهي َتَرُط فِي ُكلِّ َمرَّ  إَِلي ِه. ُيش 

َحاُبنَا:  َكنَُه. َقاَل َأص  َبي َت إِن  َأم  َوِة َحتَّى َيَرى ال  َمر  َفا َوال  َقى َعَلى الصَّ َتَحبُّ َأن  َير   ُيس 

ِر َومِن َها:  ك  ُكَر اهلَل َتَعاَلى بَِهَذا الذِّ َبِة, َوَيذ  َكع  بَِل ال  َتق  َفا ُمس  َأنَُّه ُيَسنُّ َأن  َيِقَف َعَلى الصَّ

مَ  . ال  ات  َعاَء َثاَلَث َمرَّ َر َوالدُّ ك  َر الذِّ ُعَو َوُيَكرِّ ُكوِر, َوَيد   ذ 

َحابِنَا.  ُهوُر ِعن َد َأص  َمش   َهَذا ُهَو ال 

َحابِنَا:  َواُب َوَقاَل َجَماَعٌة مِن  َأص  , َوالصَّ َتي ِن َفَقط  َعاَء َمرَّ َر َثاَلًثا, َوالدُّ ك  ُر الذِّ ُيَكرِّ

ُل.  َوَّ  اْل 

ُلُه  َدمِيِّيَن, َواَل : «َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو  َتال  مَِن اْل 
نَاُه َهَزَمُهم  بَِغي ِر قِ َمع 

 .  بَِسَبب  مِن  ِجَهتِِهم 

َزاِب:  َح  ُمَراُد بِاْل   َوال 
ِ
ُبوا َعَلى َرُسوِل اهلل ِذيَن َتَحزَّ َخن َدِق.  ملسو هيلع هللا ىلصالَّ  يوم ال 

َخن َدُق:  ال  َوَكاَن ال  َرِة. فِي َشوَّ ِهج  َبع  مَِن ال   َسنََة َأر 

.َوقِيَل:  س   َسنََة َخم 

ُثما َنَزَل إَِلى اْلَمْرَوِة َحتاى اْنَصباْت َقَدَماُه فِي َبطِْن اْلَواِدي َحتاى إَِذا َصِعَدَتا » قوله:

 : «َمَشى َحتاى َأَتى اْلَمْرَوةَ 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

ت عالمة للوادي وهو عبارة لعلبناء يف الموضع, ولكن ُج ولم يبَق وادي بسبب ا

 عن ضوء أخضر.

 .ويسمى بين العلمين اْلخضرين

َرَأة  : إلمام النسائي ثبت يف سنن او  - –من طريق َصِفيََّة بِن ِت َشي َبَة, َعِن ام 
 :  َقاَلت 

ِ
َمِسيِل, َوَيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَرَأي ُت َرُسوَل اهلل َعى فِي َبط ِن ال  اَل ُيْقَطُع اْلَواِدي إاِلا », َيس 
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ا  ـاه.(1) «َشدًّ

  :الفرق بني الرمل والسعي يف بطن الوادي بني الصفا واملروة 

 يكون بخطى متقاربة.الرمل حول البيت: 

 الجري. فيه يشدُ السعي يف بطن الوادي: 

 ُكشف عن فخذيه, كما جاء يف بعض الروايات اْلخرى. ملسو هيلع هللا ىلص حتى أن النبي

 :  ثم قال

َقاِضي ِعَياٌض َعن  َجِميِع النَُّسِخ. َهكَ   َذا ُهَو فِي النَُّسِخ, َوَكَذا نََقَلُه ال 

: َقاَل: 
َ
َظة  اَل ُبدَّ مِن َها, َوِهي َقاُط َلف  َحتاى اْنَصباْت َقَدَماُه َرَمَل فِي َبطِْن » َوفِيِه إِس 

 , َواَل ُبدَّ مِن َها. «اْلَواِدي

ِع َبي َن َوَقد  َثبََتت  َهِذِه اللَّف   َجم  ُحَمي ِديُّ فِي ال  , َوَكَذا َذَكَرَها ال  لِم  َظُة فِي َغي ِر ِرَواَيِة ُمس 

ُمَوطَّأِ:  ِحيَحي ِن, َوفِي ال  ي َبْطِن اْلَواِدي َسَعى َحتاى َخَرَج » الصَّ
َحتاى إَِذا اْنَصباْت َقَدَماُه فِ

قَ «ِمنُْه  نَى َرَمَل َهَذا َكاَلُم ال   اِضي. , َوُهَو بَِمع 

 : لِم  ِض ُنَسِخ َصِحيِح ُمس  َحتاى إَِذا اْنَصباْت َقَدَماُه فِي بَْطِن اْلَواِدي »َوَقد  َوَقَع فِي َبع 

َلُم. «َسَعى أِ َوَغي ِرِه, َواهلُل َأع  ُمَوطَّ  , َكَما َوَقَع فِي ال 

َحِديِث:  ِديِد فِي َبط ِن ال  َوفِي َهَذا ال  ِي الشَّ ع  بَاُب السَّ تِح  َعَد, ُثمَّ اس  َواِدي َحتَّى َيص 

يِِه.  َوةِ َعَلى َعاَدةِ َمش  َمر  َمَساَفِة إَِلى ال  ي ال 
ِشي َباقِ  ـاهَيم 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

والنساء ال ُيشرع يف حقهن الرمل يف الطواف حول الكعبة, وال شدة السعي يف بطن 

 الوادي بين الصفا والمروة.

يخشى عليها من الضياع؛ فإنه ال يسعى, وإنما يمشي مشيًا ومن كان معه أهله و

                                                           

 (. 1111حيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )(, يهو يف الص2680أخـجه النساٍي ) (1)
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 معها.

مَ :  ثم قال ب ِع فِي َهَذا ال  اِت السَّ َمرَّ  مَِن ال 
ة  َتَحبٌّ فِي ُكلِّ َمرَّ ُ ُمس 

ي ع  ِضِع, َوَهَذا السَّ و 

َجِميِع,  َدُه, َوَلو  َمَشى فِي ال  َواِدي َوَبع  َتَحبٌّ فِيَما َقب َل ال  ُ ُمس 
ي َمش  َأو  َسَعى فِي َوال 

َفِضيَلُة.  َزَأُه َوَفاَتت ُه ال  َجِميِع, َأج   ال 

, َوُمَوافِِقيِه. 
ِّ
افِِعي َهُب الشَّ  َهَذا َمذ 

ِضِعِه ِرَواَيَتاِن:  ِديَد فِي َمو  َ الشَّ
ي ع   فِيَمن  َتَرَك السَّ

 َوَعن  َمالِك 

َداُهَما:   َكَما ُذكَِر. إِح 

 ـاه َعاَدُتُه.َتِجُب َعَلي ِه إِ َوالثَّانَِيُة: 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

  والصحيح أنه ال يجب عليه اإلعادة؛ ْلن السعي الشديد مستحب.

 : ثم قال

َفا» قوله:  : «ففعل على المروة مثل َما َفَعَل َعَلى الصا

 مِث ُل َما يُ فيه: 
ِّ
قِي َعاِء َوالرُّ ِر َوالدُّ ك  َفا َوَهَذا ُمتََّفٌق َأنَُّه ُيَسنُّ َعَلي َها مَِن الذِّ َسنُّ َعَلى الصَّ

 َعَلي ِه. 

,  فيه: «َحتاى إَِذا َكاَن آِخُر َطَواٍف َعَلى اْلَمْرَوةِ » قوله:
ِّ
افِِعي َهِب الشَّ َداَلَلٌة لَِمذ 

ُجوَع إَِلى الصَّ  ًة, َوالرُّ َسُب َمرَّ َوِة ُيح  َمر  َفا إَِلى ال  َهاَب مَِن الصَّ ُهوِر, َأنَّ الذَّ ُجم  َفا َثانَِيًة, َوال 

َفا, َوآِخُرَها بالمروة. ب ِع مَِن الصَّ َوِة َثالَِثًة, َوَهَكَذا َفَيُكوُن اب تَِداُء السَّ َمر  ُجوَع إَِلى ال   َوالرُّ

َحابِنَا:  ُّ مِن  َأص 
ي َرفِي ر  الصَّ , َوَأُبو َبك  ِّ

افِِعي َهاُب إَِلى وقال ابن بِن ِت الشَّ َسُب الذَّ ُيح 

َوِة َوا َمر  َحِديُث ال  َفا, َوَهَذا ال  ب ِع فِي الصَّ ًة َواِحَدًة, َفَيَقُع آِخُر السَّ َفا َمرَّ ُجوُع إَِلى الصَّ لرُّ

ِحيُح َيُردُّ َعَلي ِهَما.   الصَّ

َلُم.  َماِن, َواهلُل َأع  َز  لِِميَن َعَلى َتَعاُقِب اْل  ُمس   اهَوَكَذلَِك َعَمُل ال 
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 :  ثم قال

إَِلى  «ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم َفَقاَل َيا َرُسوَل اهَّللِ َألَِعاِمنَا َهَذا َأْم أِلََبدٍ  َفَقاَم ُسَراَقةُ » قوله:

 آِخِرِه. 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 يعني التحلل من العمرة بعد االنتهاء منها.

ذِ :  ثم قال َباِب الَّ ُحُه َواِضًحا فِي آِخِر ال  َحِديُث َسَبَق َشر   ي َقب َل َهَذا. َهَذا ال 

َهِريُّ َوَغي ُرُه. وجعشم:  َجو  َجَمِة َوَفت ِحَها َذَكَرُه ال  ُمع  يِن ال  ِجيِم َوبَِضمِّ الشِّ  بَِضمِّ ال 

ْن َحلا َوَلبَِسْت ثِيَاًبا َصبِيًغا َواْكَتَحَلْت َفَأْنَكَر َذلَِك َعَلْيَها» قوله:  . «َفَوَجَد َفاطَِمَة ِمما

َنَُّه َظنَّ َأنَّ َذلَِك اَل إِن َكاُر الرَّ  فيه:
ِ
َجتِِه َما َرآُه مِن َها مِن  َنق ص  فِي ِدينَِها؛ ْل ُجِل َعَلى َزو 

 َيُجوُز َفَأن َكَرُه. 

ًشا َعَلى َفاطَِمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَهْبُت إَِلى َرُسوِل اهَّللِ » قوله:  .«ُمَحرِّ

ِريُش:  ُكرَ التَّح  ُمَراُد ُهنَا: َأن  َيذ  َراُء, َوال  غ  ِ َتِضي ِعتَاَبَها.  اإل   َلُه َما َيق 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 . وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق
ر   ففي مسلم: َماَء بِن ِت َأبِي َبك  : ,  من حديث َأس  َخَرْجنَا ُمْحرِِميَن، َفَقاَل » َقاَلت 

ْحَراِمِه، َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي، َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي، َفْلَيُقْم َعَلى إِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

:  «َفْلَيْحِلْل  , َقاَلت  لِل  ٌي َفَلم  َيح  َبي ِر َهد  ٌي َفَحَلل ُت: َوَكاَن َمَع الزُّ َفَلم  َيُكن  َمِعي َهد 

َبْيرِ، َفَقاَل: ُقوِمي َعنِّي، َفُقْلُت: » َأَتْخَشى َأْن َفَلبِْسُت ثَِيابِي ُثما َخَرْجُت َفَجَلْسُت إَِلى الزُّ

 .(1)«َأثَِب َعَلْيَك؟

هذا اْلمر   بالعمرة يف أشهر الحج, تعاظم الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص فلما أمرهم النبي

                                                           

 (.1231أخـجه مس م ) (1)
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 جًدا.

, : البخاري  في صحيح اإلمامف , َوَعن  َطاُوس  , َعن  َجابِر 
من حديث َعن  َعَطاء 

 » , َقااَل:  َعِن اب ِن َعبَّاس  
ُّ
َحاُبُه  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم النَّبِي ِة ُمِهلِّيَن َوَأص   مِن  ِذي الِحجَّ

ُصب َح َرابَِعة 

َرًة َوَأن  َنِحلَّ إَِلى نَِسائِنَا,  نَاَها ُعم  نَا َأَمَرَنا, َفَجَعل  ا َقِدم  ٌء, َفَلمَّ  
لُِطُهم  َشي , اَل َيخ  بِالَحجِّ

ُطُر َمنِيًّا, َفَفَشت  فِي َذلَِك الَقاَلُة َقاَل َعَطاٌء: َفَقاَل َجابٌِر: َفَيُروُح َأَحُدَنا إِلَ  ى مِنًى, َوَذَكُرُه َيق 

 
َّ
ِه, َفَبَلَغ َذلَِك النَّبِي بََلَغنِي َأنا َأْقَواًما َيُقوُلوَن َكَذا », َفَقاَم َخطِيًبا, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َجابٌِر بَِكفِّ

ِه ِمنُْهْم، َوَلْو َأنِّي اْسَتْقَبلْ   أَلََنا َأَبرُّ َوَأْتَقى لِلا
ُت ِمْن َأْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما َوَكَذا، َواهَّللِ

 .(1) «نا َمِعي الَهْدَي ألَْحَلْلُت َأْهَدْيُت، َوَلْوالَ أَ 

 : ثم قال

 . «ملسو هيلع هللا ىلصُقْلُت إِنِّي ُأِهلُّ بَِما َأَهلا بِِه َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

لِيُق ا َباِب َقب َلُه َوَأنَُّه َيُجوُز َتع  ُحُه فِي ال  . َهَذا َقد  َسبََق َشر  َراِم ُفاَلن  َرام  َكإِح  َراِم بِإِح  ح  ِ  إل 

ُروا إاِلا النابِيا » قوله: ُهْم َوَقصا  . «َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْديٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحلا النااُس ُكلُّ

ابِِق.  بَاِب السَّ ُحُه فِي ال  َم َشر   َهَذا َأي ًضا َتَقدَّ

َعامِّ َوإَِراَدِة ال خُ  َوفِيِه: ِظ ال  ن  إِط اَلُق اللَّف  , َوَلم  َتُكن  مِمَّ َشَة َلم  َتِحلَّ
َنَّ َعائِ

ِ
ُصوِص؛ ْل

َي.  َهد   َساَق ال 

ُمَراُد بِ  ُهمْ » قوله:َوال  . : «َحلا النااُس ُكلُّ َظُمُهم   َأي  ُمع 

ِر, وتخفف مع االسكان. والهدي:  َكس  َياِء َمَع ال  ِديِد ال  ِرَها َوَتش  اِل َوَكس  َكاِن الدَّ  بِإِس 

  حممد سدده اهلل تعاىل: قال أبو 

عذر يف عدم التحلل؛ ْلهنا كانت حائض, ولم تستطع أن  اله كان  أما عائشة 

 تأيت بعمرهتا, ولم تطهر من حيضها إال يف يوم عرفة.

                                                           

 (.2101أخـجه البخاري ) (1)
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 فهنا دخلت عمرهتا يف حجها. 

َق أَ : «وقصروا» قوله:وأما :  ثم قال َحل  لُِقوا َمَع َأنَّ ال  ُروا َوَلم  َيح  ف َضُل؛ فإنما َقصَّ

ِصيُر ُهنَ  ٌر َفَكاَن التَّق  , َفَلو  َحَلُقوا َلم  َيب َق َشع  َلُق فِي ال َحجِّ ٌر ُيح  َنَُّهم  َأَراُدوا َأن  َيب َقى َشع 
ِ
ا ْل

َلُم.  , َواهلُل َأع  ر  ُصَل فِي النُُّسَكي ِن إَِزاَلُة َشع  َسَن, لَِيح   َأح 

ا َكاَن َيْوُم التاْرِوَيةِ » قوله: ُهوا إَِلى ِمًنى َفَأَهلُّوا بِاْلَحجِّ  َفَلما  . «َتَوجا

ِوَيِة:  ُم التَّر  .َيو  ات  تَِقاُقُه َمرَّ ِة, َسَبَق َبَياُنُه, َواش  ي ال ِحجَّ
 ُهَو الثَّامُِن مِن  ذِ

 : ات  ِّ َوُمَوافِِقيِه َأنَّ َمن  َكاَن بَِمكَّ َوَسبََق َأي ًضا َمرَّ
افِِعي َف َضَل ِعن َد الشَّ َة َوَأَراَد َأنَّ اْل 

َحِديِث.  ِوَيِة, َعَماًل بَِهَذا ال  َم التَّر  َرَم َيو  , َأح  َراَم بِال َحجِّ ح 
ِ  اإل 

ُعَلَماِء فِيِه.   َوَسبََق َبَياُن َمَذاِهِب ال 

ِوَيِة. َوفِي َهَذا بََياُن:  ِم التَّر  َم َأَحٌد إَِلى مِنًى َقب َل َيو  نََّة َأن  اَل َيَتَقدَّ  َأنَّ السُّ

 َوَقد  َكِرَه َمالٌِك َذلَِك. 

َلِف:  ُض السَّ نَِّة. َوَقاَل َبع  َهُبنَا َأنَُّه ِخاَلُف السُّ  ـاهاَل َبأ َس بِِه, َوَمذ 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 وإن تقدم كره هذا الفعل, وحجه صحيح, ال شيء فيه.

 : ثم قال

 .«ظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغرَِب َواْلِعَشاَء َواْلَفْجرَ َفَصلاى بَِها ال ملسو هيلع هللا ىلصَوَركَِب النابِيُّ » قوله:

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 كل صالة يف وقتها. ملسو هيلع هللا ىلص وصلى النبي

 فِيِه: َبَياُن ُسنَِن: :  ثم قال

َداَها: ِي, َكَما َأنَُّه فِي ُج  إِح  َمش  َمَواطِِن َأف َضُل مَِن ال  ُكوَب فِي تِل َك ال  ِريِق َأنَّ الرُّ َلِة الطَّ م 

ُكوَب َأف َضُل.  وَرَتي ِن, َأنَّ الرُّ ِحيُح فِي الصُّ ِي, َهَذا ُهَو الصَّ َمش   َأف َضُل مَِن ال 
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ٌل آَخُر َضِعيٌف:  ِّ َقو 
افِِعي  َأف َضُل. َولِلشَّ

َ
ي َمش   َأنَّ ال 

َحابِنَا:  ُض َأص  ُكوُب, إِ َوَقاَل َبع  َلِة ال َحجِّ الرُّ َف َضُل فِي ُجم  َمنَاِسِك, اْل  الَّ فِي َمَواطِِن ال 

 :
َ
ُد َبي نَُهَما"َوِهي َدلَِفُة, َوَعَرَفاٌت, َوالتََّردُّ ُة, َومِنًى, َوُمز   . "َمكَّ

نَُّة الثَّانَِيُة:  َس. َوالسُّ َخم  َلَواِت ال  َ بِِمنًى َهِذِه الصَّ
 َأن  ُيَصلِّي

ي َلةَ  َوالثَّالَِثُة: َمبِيُت  َأن  َيبِيَت بِِمنًى َهِذِه اللَّ ِة َوَهَذا ال  َ َلي َلُة التَّاِسِع مِن  ِذي ال ِحجَّ
َوِهي

َماِع.  ج  ِ ن  َواَل َواِجب  َفَلو  َتَرَكُه َفاَل َدَم َعَلي ِه بِاإل   اهُسنٌَّة َلي َس بُِرك 

ْمُس » قوله:  . «ُثما َمَكَث َقِلياًل َحتاى َطَلَعِت الشا

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

  يف اليوم التاسع, يوم عرفة. وهذا

ُس, َوَهَذا ُمتََّفٌق َعَلي ِه.فيه:  م  ُلَع الشَّ ُرُجوا مِن  مِنًى َحتَّى َتط  نََّة َأن  اَل َيخ   َأنَّ السُّ

بَاُب النُُّزوِل بِنَِمَرَة إَِذا َذَهبُوا  فيه: «َوَأَمَر بُِقباٍة ِمْن َشْعرٍ ُتْضَرُب َلُه بِنَِمَرةَ » قوله: تِح  اس 

ِر  َد َصاَلَتِي الظُّه  ِس, َوَبع  م  َد َزَواِل الشَّ  إاِلَّ َبع 
ُخُلوا َعَرَفات  نََّة َأن  اَل َيد  َنَّ السُّ

ِ
مِن  مِنًى؛ ْل

ًعا.  ِر َجم  َعص   َوال 

نَُّة َأن  َين ِزُلوا بِنَِمَرَة.   ـاهَفالسُّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

النزول بنمرة, فال بأس أن يدخل مخيمة, ثم  ويف هذا الزمان قد يتعسر على الحاج

  يشرع يف الوقوف من بعد الظهر.

َتِسُلونَ :  ثم قال َواِل. َفَمن  َكاَن َلُه ُقبٌَّة َضَرَبَها, َوَيغ   لِل ُوُقوِف َقب َل الزَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

  من اغتسل فال بأس , وهو فعل حسن, ومن لم يغتسل فال حرج عليه.

ِجِد إِ :  ثم قال َماُم إَِلى َمس 
ِ ُس َساَر بِِهُم اإل  م  اَلُم.َفإَِذا َزاَلِت الشَّ  ب َراِهيَم َعَلي ِه السَّ
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  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 ويسمى بمسجد نمرة.

 .وهنا تنبيه مهم: حول الوقوف خارج حدود عرفات 

ت, والنصف اْلخر فاوليحذر الحاج من هذا المكان؛ ْلن نصف المسجد يف عر

 .خارج حدود عرفات

وربما قال الحاج أنا سأبقى يف مسجد نمرة واقف إلى غروب الشمس, ثم ذهب 

ه لم يحج؛ ْلنه إنإلى مزدلفة بعد الغروب, فإن كان يف النصف اْلخر من جهة القبلة, ف

 وقف خارج حدود عرفات.

 والوقوف بعرفة من أركان الحج, بل هو ركن الحج اْلعظم.

ا َفإَِذا َفَرَغ مِن َها, :  قال ثم ُف الثَّانَِيَة ِجدًّ َبَتي ِن َخِفيَفَتي ِن, َوُيَخفِّ َوَخَطَب بِِهم  ُخط 

َر َجامًِعا َبي نَُهَما. َعص  َر َوال   َصلَّى بِِهُم الظُّه 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

النتهاء من والجمع هنا جمع تقديم, يصلي العصر يف وقت صالة الظهر, بعد ا

 الخطبة.

قِِف. :  ثم قال َمو  اَلِة َساَر إَِلى ال   َفإَِذا َفَرَغ مَِن الصَّ

َحِديِث:  , َوَغي ِرَها, َواَل ِخاَلَف فِي َجَواِزِه َوفِي َهَذا ال 
ِرِم بُِقبَّة  تِظ اَلِل لِل ُمح  س 

ِ
َجَواُز اال

 لِلنَّاِزِل.

اكِِب,  َتَلُفوا فِي َجَواِزِه لِلرَّ َهُبنَا َجَواُزُه, َوبِِه َقاَل َكثِيُروَن. َفمَ َواخ   ذ 

ِضِعَها إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى.  َأَلُة َمب ُسوَطًة فِي َمو  َمس  َمُد, َوَسَتأ تِي ال   َوَكِرَهُه َمالٌِك َوَأح 

.وفيه:  ر  ِقَباِب, َوَجَواِزَها مِن  َشع   َجَواُز اتَِّخاِذ ال 

َ بَِفت  : «بِنَِمَرةَ » قوله:و
ُلَها. ِهي ِميِم َهَذا َأص  ِر ال   ِح النُّوِن َوَكس 
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ِرَها.  ِميِم َمَع َفت ِح النُّوِن, َوَكس  َكاُن ال   َوَيُجوُز فِيَها َما َيُجوُز فِي َنظِيِرَها, َوُهَو إِس 

 :
َ
.َوِهي , َوَلي َست  مِن  َعَرَفات 

ِضٌع بجنب َعَرَفات   َمو 

ُه َواقٌِف ِعنَْد اْلَمْشَعرِ اْلَحَراِم َكَما َكاَنْت ُقَرْيٌش َتْصنَُع َواَل َتُشكُّ ُقَرْيٌش إاِلا َأنا » قوله:

 . «فِي اْلَجاِهِلياةِ 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 ْلن قريًشا كانوا قد أحدثوا بدعة يف الوقوف.

أن غير القرشي هو الذي يقف بعرفات, وأما القريشي فإهنا يقف يف المشعر وهي: 

 مزدلفة, وهذا مخالف لدين إبراهيم عليه السالم. الحرام, يف

َكاَنْت ُقَرْيٌش َوَمْن َداَن ِدينََها َيِقُفوَن »:  من حديث َعائَِشةَ  ففي الصحيحين:

ا َجاَء  ْوَن الُحْمَس، َوَكاَن َسائُِر الَعَرِب َيِقُفوَن بَِعَرَفاٍت، َفَلما بِاْلُمْزَدلَِفِة، َوَكاُنوا ُيَسما

ُلُه  «َأْن َيْأتَِي َعَرَفاٍت، ُثما َيِقَف بَِها، ُثما ُيِفيَض ِمنَْها ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر اهَّللُ َنبِياُه  اإِلْسالَمُ  َفَذلَِك َقو 

 .(1)« [166:]البقـة { گ گ گ گ ک ک}َتَعاَلى: 

َلل ُت َبِعيًرا لِي, َفَذَهب ُت : : من حديث ُجَبي ِر ب ِن ُمط ِعم  أيضا ويف الصحيحين َأض 

ُلُبهُ    َأط 
َّ
َم َعَرَفَة, َفَرَأي ُت النَّبِي َهَذا َواهَّللِ ِمَن الُحْمِس َفَما َشْأُنُه »َواقًِفا بَِعَرَفَة, َفُقل ُت:  ملسو هيلع هللا ىلصَيو 

 .(2)«َها ُهنَا

 :  ثم قال

نَى َهَذا:  َحَراِم َوُهَو َجَبٌل فِي َمع  َعِر ال  َمش  َجاِهلِيَِّة َتِقُف بِال  َأنَّ ُقَري ًشا َكاَنت  فِي ال 

َدلَِفِة, ُيَقاُل َلُه ُقَزُح. ا ُمز   ل 

ُهوِر, َوبِِه َجاَء َوقِيَل:  َمش  ِميِم َعَلى ال  َدلَِفِة, َوُهَو بَِفت ِح ال  ُمز  َحَراَم ُكلُّ ال  َعَر ال  َمش  إِنَّ ال 

                                                           

 (.1216(, يمس م )4120أخـجه البخاري ) (1)

 (.1220(, يمس م )1114أخـجه البخاري ) (2)
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آُن.  ُقر   ال 

ِرَها. َوقِيَل:   بَِكس 

َدلَِفَة َوَيقِ  ُمز  َعَرِب َيَتَجاَوُزوَن ال   َوَكاَن َسائُِر ال 
َّ
, َفَظنَّت  ُقَري ٌش َأنَّ النَّبِي ُفوَن بَِعَرَفات 

, َواَل َيَتَجاَوُزُه.  ملسو هيلع هللا ىلص َحَراِم َعَلى َعاَدتِِهم  َعِر ال  َمش   َيِقُف فِي ال 

 
ُّ
لِِه َتَعاَلى:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَجاَوَزُه النَّبِي ؛ ْلن اهلل تعالى أمره بَِذلَِك فِي َقو   ک}إَِلى َعَرَفات 

.  ,[166:]البقـة { گ گ گ گ ک َعَرِب َغي َر ُقَري ش   َأي  َسائُِر ال 

ُل  ُن َأه  َحَرِم, َوَكاُنوا َيُقوُلوَن: َنح  َنََّها مَِن ال 
ِ
َدلَِفِة؛ ْل ُمز  َوإِنََّما َكاَنت  ُقَري ٌش َتِقُف بِال 

ُرُج مِن ُه.  , َفاَل َنخ 
ِ
 َحَرِم اهلل

َفَوَجَد اْلُقباَة َقْد ُضرَِبْت َلُه بِنَِمَرَة َفنََزَل َحتاى َأَتى َعَرَفَة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَجاَز َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

ْمُس   . «بَِها َحتاى إَِذا َزاَغِت الشا

ا َأَجاَز:  . َأمَّ َه إَِلى َعَرَفات  َدلَِفَة, َوَلم  َيِقف  بَِها, َبل  َتَوجَّ ُمز  نَاُه َجاَوَز ال   َفَمع 

ا  لِِه: َفَمَجاٌز : «َحتاى َأَتى َعَرَفةَ » قوله:َوَأمَّ َرُه بَِقو  َنَُّه َفسَّ
ِ
؛ ْل ُمَراُد َقاَرَب َعَرَفات  َوال 

 . «َوَجَد اْلُقباَة َقْد ُضرَِبْت بِنَِمَرَة َفنََزَل بَِها»

 َقب َل َصاَلَتِي 
نَا َأنَّ ُدُخوَل َعَرَفات  م   ,َوَقد  َقدَّ

َوَقد  َسَبَق َأنَّ َنِمَرَة َلي َست  مِن  َعَرَفات 

عَ  ِر َوال  نَِّة. الظُّه  ِر َجِميًعا ِخاَلُف السُّ  ص 

ْمُس َأَمَر بِاْلَقْصَواِء َفُرِحَلْت َلُه َفَأَتى َبطَْن اْلَواِدي َفَخطََب » قوله: َحتاى إَِذا َزاَغِت الشا

 . «النااَس 

َباِب.  ِل َهَذا ال  َم َضب ُطَها َوَبَياُنَها َواِضًحا فِي َأوَّ َواُء َفَتَقدَّ َقص  ا ال   َأمَّ

ُل.: «َفُرِحَلْت » :قولهَو ح  َحاِء, َأي  ُجِعَل َعَلي َها الرَّ ِفيِف ال   ُهَو بَِتخ 

َدَها ُنوٌن. : «َبْطَن اْلَواِدي» قوله:و اِء, َوَبع  َعي ِن, َوَفت ِح الرَّ ي ُعَرنََة بَِضمِّ ال 
 ُهَو َوادِ

ُعَلمَ  , َوال 
ِّ
افِِعي ِض َعَرَفات  ِعن َد الشَّ ًة. َوَلي َست  ُعَرَنُة مِن  َأر   اِء َكافَّ
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 . َ مِن  َعَرَفات 
 إاِلَّ َمالًِكا َفَقاَل ِهي

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

 والصحيح أهنا ليست من عرفات.

 :  ثم قال

 : «َفَخَطَب النااَس » قوله:َو

ِض فِيِه:  َمو  َم َعَرَفَة فِي َهَذا ال  َحِجيِج َيو  َِماِم بِال  َبِة لإِل  ُخط  َباُب ال  تِح  ِع, َوُهَو ُسنٌَّة اس 

ُعَلَماِء.  َفاِق َجَماِهيِر ال   بِاتِّ

َمالِكِيَُّة.   َوَخاَلَف فِيَها ال 

نُوَنًة:  َبَع ُخَطب  َمس  ِّ َأنَّ فِي ال َحجِّ َأر 
افِِعي َهُب الشَّ  َوَمذ 

َداَها:  َد َصاَل إِح  َبِة بَع  َكع  ُطُب ِعن َد ال  ِة َيخ  ي ال ِحجَّ
ابِِع مِن  ذِ َم السَّ ِر. َيو   ِة الظُّه 

.َوالثَّانَِيُة:  َم َعَرَفات  تِي بَِبط ِن ُعَرنََة َيو   َهِذِه الَّ

ِر. َوالثَّالَِثُة:  َم النَّح   َيو 

ابَِعُة:  ِريِق. َوالرَّ ُم الثَّانِي مِن  َأيَّاِم التَّش  َيو  ِل, َوُهَو ال  َوَّ ِر اْل  َم النَّف   َيو 

َحاُبنَا:  , َوُكلُّ َهِذِه ال  َقاَل َأص  َم َعَرَفات  تِي َيو  ِر, إاِلَّ الَّ َد َصاَلِة الظُّه  َراٌد, َوَبع  ُخَطُب َأف 

اَلِة.  َبَتاِن, َوَقب َل الصَّ  ـاهَفإِنََّها ُخط 

  :قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل 

والصحيح أهنا خطبة واحدة, كما هو لفظ اْلحاديث الثابتة يف ذلك, ومنها حديث 

  بين أيدينا. الذي  عبد اهلل جابر بن

َتاُجوَن إَِلي ِه إَِلى :  ثم قال  مِن  َهِذِه َما َيح 
َبة  ُمُهم  فِي ُكلِّ ُخط  َحاُبنَا َوُيَعلِّ َقاَل َأص 

َلُم.  َرى َواهلُل َأع  ُخ  َبِة اْل  ُخط   ال 
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  :تلخيص أعمال احلج 

 أعمال الحج تتلخص يف اْليت: 

لحجاج إلى منى, ويصلون فيها خمس يف يوم الثامن من ذي الحجة يتوجه ااْلول: 

صلوات, كل صالة يف وقتها, ويصلوهنا قصًرا للرباعية إلى ركعتين, مبدأ الصلوات: 

 صالة الظهر, ثم العصر, ثم المغرب, ثم العشاء, ثم آخرها: وهي صالة الفجر.

وهذا القصر يكون عاًما لجميع الحجاج, سواء كانوا من أهل مكة, أو من غير أهل 

 ى الصحيح من أقوال أهل العلم.مكة, عل

 يف يف يوم التاسع من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى عرفات, والسنة أن يبدأالثاين: 

 التوجه بعد طلوع الشمس.

يصلون الظهر والعصر جمع تقديم, إذا زالت الشمس, بعد الخطبة التي تكون ف

 قبلهما, من أمير الحج.

عرفات, يكثرون هو عمل مشعر  ثم يقفون يف عرفات إلى غروب الشمس, فهذا

 قراءة القرآن, وغير ذلك من أعمال الرب, والخير.فيه من الدعاء, والذكر, و

يدفعون إلى مزدلفة من عرفات بعد غروب الشمس, يف ليلة العاشر من الثالث: 

 ذي الحجة, التي صبيحتها يوم عيد النحر.

 أخرهم قد يتأخر.يف وقت العشاء, ومتأولها ربما يصل ويصلون إلى مزدلفة ف

 ويصلى المغرب والعشاء جمع تأخير يف مزدلفة, بأذان واحد, وبإقامتين.

ثم ينام الناس إلى الفجر, إال من كان منهم من الضعفة, أو من يرافقهم, فيشرع له 

 النفر من مزدلفة من بعد نصف الليل.

 والسنة أن ينفر المتعجل من بعد غروب القمر.

َماَء, َعن  من حديث عَ : ففي الصحيحين َلى َأس  , َمو 
ِ
َماَء بنت أبي بكر ب ُد اهلل َأس 
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َها َنَزَلْت لَْيَلَة َجْمٍع ِعنَْد الُمْزَدلَِفِة، َفَقاَمْت ُتَصلِّي، َفَصلاْت َساَعًة ُثما »:  الصديق َأنا

، َهْل َغاَب الَقَمُر؟»َقاَلْت:  : , ُقل ُت: اَل, َفَصلَّت  َساَعًة ُثمَّ «َيا ُبنَيا َيا ُبنَيا َهْل َغاَب »َقاَلت 

: «الَقَمُر؟ , َقاَلت  َرَة, ُثمَّ «َفاْرَتِحُلوا», ُقل ُت: َنَعم  نَا َوَمَضي نَا, َحتَّى َرَمِت الَجم  َتَحل  , َفار 

نَ  ب َح فِي َمن ِزلَِها, َفُقل ُت َلَها: َيا َهن َتاُه َما ُأَراَنا إاِلَّ َقد  َغلَّس  : َرَجَعت  َفَصلَِّت الصُّ َيا »ا, َقاَلت 

، إِنا َرُسوَل اهَّللِ   .(1) «َأِذَن لِلظُُّعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصُبنَيا

لكن ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه إذا نفر من بعد منتصف الليل, جاز له 

 ذلك.

 رب العالمين. وستأيت بقية اْلحكام, من رمي الجمار, وغيرها, والحمد هلل 

 : ثم قال

َءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا فِي َشْهرُِكْم إِنا ِدَما»: ملسو هيلع هللا ىلص َقْوُلُه

 . «َهَذا

نَاُه:  ِريِم, َشِديَدُتُه. َمع  َدُة التَّح   ُمَتَأكِّ

َحاِق النَّظِيِر بِالنَّظِيِر قَِياًسا.َوفِي َهَذا:  ثَاِل, َوإِل  َم  ِب اْل   َدلِيٌل لَِضر 

ُلُه  ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمرِ اْلَجاِهِلياِة َتْحَت َقَدَميا َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلياِة َأاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو 

َل َدٍم أضع دم بن َربِيَعَة بِْن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضًعا فِي َبنِي سعد،  َمْوُضوَعٌة، َوإِنا َأوا

ُل ِرًبا َأَضعُ  ِرَباَنا؛ ِرَبا اْلَعبااِس ْبِن َعْبِد  فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوعة َوَأوا

هُ  ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ  . «اْلُمطاِلِب َفإِنا

َلِة:  ُجم  تِي َلم  َيتَِّصل  بَِها َقب ٌض, َوَأنَُّه اَل فِي َهِذِه ال  َجاِهلِيَِّة َوُبُيوِعَها الَّ َعاِل ال  إِب َطاُل َأف 

 قَِصاَص فِي َقت لَِها. 

َماَم َوغَ  ِ لِِه, َوَأنَّ اإل  ِسِه َوَأه   َأو  َين َهى َعن  ُمن َكر  َين َبِغي َأن  َيب َدَأ بِنَف 
ُروف  ُمُر بَِمع  ن  َيأ  ي َرُه مِمَّ

                                                           

 (.1261(, يمس م )1116أخـجه البخاري ) (1)
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اَلِم.  س 
ِ ُدُه بِاإل  ِس َمن  َقُرَب َعه  لِِه, َوإَِلى طِيِب َنف  َرُب إَِلى َقُبوِل َقو   َفُهَو َأق 

ُلُه  ا َقو   اَرٌة إَِلى إِب َطالِِه. , َفإَِش «َتْحَت َقَدَميا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ

ُلُه  ا َقو  َل َدٍم َأَضُع دم بن َربِيَعةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ  . «َوإِنا َأوا

ُهوُر:  ُجم  ُقوَن َوال  ُمَحقِّ َحاِرِث ب ِن َعب ِد َفَقاَل ال  ب ِن إَِياُس ب َن َربِيَعَة ب ِن ال 
ِ
ُم َهَذا اال اس 

ُمطَّلِِب.   ال 

ُمُه َحاِرَثُة َوقِيَل َوقِيَل:   آَدُم. اس 

 :
ُّ
نِي اَرُقط  ِحيٌف. َقاَل الدَّ  َوُهَو َتص 

. َوقِيَل:  ار  َبي ُر ب ُن َبكَّ اُه آَدُم الزُّ ن  َسمَّ اٌم, َومِمَّ ُمُه َتمَّ  اس 

َقاِضي ِعَياٌض:  لِم  َدُم: َقاَل ال  ُض ُرَواِة ُمس   . «َربِيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث »َوَرَواُه بَع 

 َداُوَد. قِيَل: ُهَو َوَهٌم  َوَكَذا َرَواُه َأُبوَقاَل: 

 والصواب: 
ِّ
َد النَّبِي َنَّ َربِيَعَة َعاَش َبع 

ِ
َخطَّاِب. ملسو هيلع هللا ىلصابن َربِيَعَة؛ ْل  إَِلى َزَمِن ُعَمَر ب ِن ال 

َلُه َأُبو ُعَبي د  َفَقاَل:  ِم َفنََسَبُه إَِلي ِه. َوَتَأوَّ ُّ الدَّ
َنَُّه َولِي

ِ
 َدُم َربِيَعَة ْل

ُبُيوِت, َفَأَصاَبُه َحَجٌر فِي َوَكاَن هَ  َقاُلوا: ُبو َبي َن ال  اًل َصِغيًرا َيح  ُتوُل طِف  َمق  ب ُن ال 
ِ
َذا اال

 . ار  َبي ُر ب ُن َبكَّ , َقاَلُه الزُّ ر   َوبَنِي َلي ِث ب ِن َبك 
د  ب  َكاَنت  َبي َن َبنِي َسع   َحر 

ُلُه  َبا:  ملسو هيلع هللا ىلصَقو  هُ »فِي الرِّ ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ  . «إِنا

نَاهُ  َماِل, َكَما َقاَل اهلُل تعالى: : َمع  ائُِد َعَلى َرأ ِس ال   ۅ ۋ ۋ ٴۇ}الزَّ

 .[216:]البقـة { ۅ

َبا  َنَّ الرِّ
ِ
َحِديِث؛ ْل ِظ ال  ِس َلف  ُهوٌم مِن  نَف  ُصوُد َمف  َمق  ُتُه إِيَضاٌح, َوإاِلَّ َفال  ِذي َذَكر  َوَهَذا الَّ

َبا َفمَ  َياَدُة, َفإَِذا ُوِضَع الرِّ ب َطاُل. ُهَو الزِّ
ِ دُّ َواإل  ِع الرَّ َوض  ُمَراُد بِال  َياَدِة, َوال  ُع الزِّ نَاُه َوض   ع 

ُلُه  ُكْم َأَخْذُتُموُهنا بَِأَماِن اهَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو  ُقوا اهَّللَ فِي النَِّساِء َفإِنا  . «َفاتا

, َوُمعَ فِيِه:  َوِصيَِّة بِِهنَّ ُروِف, َوَقد  ال َحثُّ َعَلى ُمَراَعاِة َحقِّ النَِّساِء َوال  َمع  اَشَرتِِهنَّ بِال 
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ِصيِر  ِذيِر مَِن التَّق  , َوبََياِن ُحُقوقِِهنَّ َوالتَّح  َوِصيَِّة بِِهنَّ َجاَءت  َأَحاِديُث َكثِيَرٌة َصِحيَحٌة فِي ال 

َظَمَها فِي ِرَياضِ  ُتَها َأو  ُمع  الِِحيَن.   فِي َذلَِك, َوَقد  َجَمع   ـاهالصَّ

 ه اهلل تعاىل: قال أبو حممد وفق 

ألف رياض الصالحين قبل شرحه لصحيح اإلمام  وهذا دليل على أن النووي 

 مسلم رحمة اهلل عليهما.

 :  ثم قال

ُلُه   . «َأَخْذُتُموُهنا بَِأَماِن اهَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقو 

 .
ِ
ِضَها بَِأَماَنِة اهلل ُُصوِل َوفِي َبع   َهَكَذا ُهَو فِي َكثِير  مَِن اْل 

ُلُه   . «َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنا بَِكِلَمِة اهَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو 

نَاُه  يَل َمع 
ُلُه َتَعاَلى: قِ  .[226:]البقـة { ھے ھ ھ ھ ہ}َقو 

: َوقِيَل: 
َ
ِحيِد َوِهي ُمَراُد َكلَِمُة التَّو   "ال 

ِ
ٌد َرُسوُل اهلل , إِذ  اَل "ملسو هيلع هللا ىلصاَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل ُمَحمَّ

لَِمٌة لِ  . َتِحلُّ ُمس  لِم   َغي ِر ُمس 

ُلُه َتَعاَلى: َوقِيَل:  َكلَِمِة َقو  , َوال 
ِ
ُمَراُد بِإَِباَحِة اهلل  { ک ک ڑ ڑ ژ ژ}ال 

ِحيُح. [3:]النساء  , َوَهَذا الثَّالُِث ُهَو الصَّ

َهَرِويُّ َوَغي ُرُهَما.  ُّ َوال 
َخطَّابِي ِل َقاَل ال  َوَّ  َوبِاْل 

َكلَِمةِ َوقِيَل:  ُمَراُد بِال  تِي َأَمَر اهلُل  ال  َكلَِمِة الَّ نَاُه َعَلى َهَذا بِال  َقُبوُل, َوَمع  يَجاُب َوال  ِ اإل 

َلُم.   َتَعاَلى بَِها, َواهلُل َأع 

ُلُه  َوَلُكْم َعَليِْهنا َأْن اَل ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقو 

ٍح َفاْضرُِبوُهنا َضْربً   . «ا َغْيَر ُمَبرِّ

: قِيَل:  َماِزِريُّ َنَّ َذلَِك َقاَل ال 
ِ
َجاِل, َوَلم  ُيِرد  ِزَناَها؛ ْل لِيَن بِالرِّ َتخ  ُمَراُد بَِذلَِك َأن  اَل َيس  ال 

َرُهُه.  ُج َوَمن  اَل َيك  و  َرُهُه الزَّ َنَّ َذلَِك َحَراٌم َمَع َمن  َيك 
ِ
َدَها, َوْل  ُيوِجُب َجل 
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َجاِل َمَع النَِّساِء َوَلم  َيُكن  َذلَِك َقاِضي ِعَياٌض: َوَقاَل ال   َعَرِب َحِديَث الرِّ َكاَنت  َعاَدُة ال 

َقاِضي.  ِحَجاِب ُنُهوا َعن  َذلَِك, َهَذا َكاَلُم ال  ا َنَزَلت  آَيُة ال  , َفَلمَّ  عيبا وال ِريَبًة ِعن َدُهم 

َتاُر:  ُمخ  نَاُه َأن  اَل َيأ ذَ َوال  ُجُلوِس فِي َأنَّ َمع  , َوال  َرُهوَنُه فِي ُدُخوِل ُبُيوتُِكم   َتك 
ََحد 

ِ
نَّ ْل

َجِة, و  َرَأًة, َأو  َأَحًدا مِن  َمَحاِرِم الزَّ نَبِيًّا, َأِو ام  َمأ ُذوُن َلُه َرُجاًل َأج  , َسَواٌء َكاَن ال   َمنَاِزلُِكم 

 َيَتنَاَوُل َجِميَع َذلَِك. 
ُ
ي  َفالنَّه 

مَ  ُم ال  ُفَقَهاِء: َوَهَذا ُحك  َأَلِة ِعن َد ال  َرَأة , َواَل س  , َأِو ام  َأنََّها اَل َيِحلُّ َلَها َأن  َتأ َذَن لَِرُجل 

َج اَل  و  , َأنَّ الزَّ , َأو  َظنَّت  ِج, إاِلَّ َمن  َعلَِمت  و  , َواَل َغي ِرِه, فِي ُدُخوِل َمن ِزِل الزَّ َرم  َمح 

ِريمُ  َل َتح  َص  َنَّ اْل 
ِ
َرُهُه؛ ْل ُن فِي َذلَِك مِن ُه, َأو   َيك  ذ  ِ ن َساِن َحتَّى ُيوَجَد اإل  ِ ُدُخوِل َمن ِزِل اإل 

ِوِه.  ِف بَِذلَِك َوَنح  ُعر  َراِد ال  ِن فِي َذلَِك, َأو  ُعِرَف ِرَضاُه بِاطِّ ذ  ِ ن  َأِذَن َلُه فِي اإل   مِمَّ

ٌء, وَ 
 
ح  َشي َضا َوَلم  َيَتَرجَّ كُّ فِي الرِّ اَل ُوِجَدت  َقِرينٌَة, اَل َيِحلُّ َوَمتَى َحَصَل الشَّ

َلُم.  ُن, َواهلُل َأع  ذ  ِ ُخوُل, َواَل اإل   الدُّ

ُح:  ُمَبرِّ ُب ال  ر  . وأما الضَّ اقُّ ِديُد الشَّ ُب الشَّ ر   َفُهَو الضَّ

نَاُه:   اضربوهن ضرًبا ليس بشديد, وال شاق. َوَمع 

ِميِم َوَفت ِح ال  والربح:  اِء. المشقة, والمربح: بَِضمِّ ال  ِر الرَّ َدِة َوَكس   ُمَوحَّ

َحِديِث:  َب َوفِي َهَذا ال  ر  َرَأَتُه لِلتَّأ ِديِب, َفإِن  َضَرَبَها الضَّ ُجِل ام  ِب الرَّ إَِباَحُة َضر 

اَرُة فِي َمالِ  َكفَّ اِرِب, َوَوَجَبِت ال  َمأ ُذوَن فِيِه َفَماَتت  مِن ُه, َوَجَبت  ِدَيُتَها َعَلى َعاقَِلِة الضَّ  ِه.ال 

 . «َوَلُهنا َعَليُْكْم ِرْزُقُهنا َوكِْسَوُتُهنا بِاْلَمْعُروِف »: ملسو هيلع هللا ىلص قوله

َماِع.فِيِه:  ج  ِ َوتَِها َوَذلَِك َثابٌِت بِاإل  َجِة َوكِس  و   ُوُجوُب َنَفَقِة الزَّ

َماِء َوَينُْكُتَها إَِلى ال» قوله: بااَبِة َيْرَفُعَها إَِلى السا ُهما اْشَهْد َفَقاَل بِإِْصبَِعِه السا  . «نااِس اللا

َق  َكاِف َتاٌء ُمَثنَّاٌة َفو  َد ال  نَاُه َين ُكُتَها َبع   َهَكَذا َضَبط 

َقاِضي:  َق. َقاَل ال  ُمَثنَّاِة َفو  َواَيُة بِالتَّاِء ال   َكَذا الرِّ
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نَى. َقاَل:  َمع   َوُهَو َبِعيُد ال 

 ُمَوحَّ َقاَل قِيَل: 
 َدة . َصَواُبُه َين ُكُبَها بَِباء 

َدِة مِن  َقاَل:  ُمَوحَّ ِّ َوبِال 
َرابِي َع  ينَاُه فِي ُسنَِن َأبِي َداُوَد بالتاء المثناة من طريق بن اْل  َوُروِّ

اِر.  ر  التَّمَّ  َطِريِق َأبِي َبك 

نَاُه:  . َوَمع  ُدَها إَِلى النَّاِس ُمِشيًرا إَِلي ِهم  ُبَها َوُيَردِّ  ُيَقلِّ

َقاِضي. َنَكَب كِنَانَ َومِن ُه:   ـاهَتُه إَِذا َقَلَبَها َهَذا َكاَلُم ال 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

يف السماء, والمراد  مستو  على عرشه, وأن اهلل  على أن اهلل ويف هذا دليل: 

 من السماء هنا العلو.

 .ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي

 كان يشير إلى السماء., «اللهم»قال: كان إذا 

 يشير إلى اْلرض. كان, «اشهد»وإذا قال: 

 اإلشارة.ووهذا من اْلدلة على إثبات العلو 

 :  ثم قال

َن ُثما َأَقاَم َفَصلاى الظُّْهَر ُثما َأَقاَم َفَصلاى اْلَعْصَر َوَلْم ُيَصلِّ َبْينَُهَما َشْيًئا» قوله:  . «ُثما َأذا

ُع َبي َن الظهر والعصر ُهنَاَك فِ فيه:  َجم  َرُع ال  ِم. َأنَُّه ُيش  َيو   ي َذلَِك ال 

َتَلُفوا فِي َسَببِِه:  ُة َعَلي ِه, َواخ  ُمَّ َمَعِت اْل   َوَقد  َأج 

 
ِّ
افِِعي َحاِب الشَّ ِض َأص  َهُب َأبِي َحنِيَفَة َوَبع   َفِقيَل: بَِسَبِب النُُّسِك َوُهَو َمذ 

َفِر, َفَمن   : ُهَو بَِسَبِب السَّ
ِّ
افِِعي َحاِب الشَّ ثَُر َأص  َكاَن َحاِضًرا, َأو  ُمَسافًِرا ُدوَن  َوَقاَل َأك 

ُر.  َقص  ُع, َكَما اَل َيُجوُز َلُه ال  َجم  َة, َلم  َيُجز  َلُه ال  ِل َمكَّ َحَلَتي ِن َكَأه   َمر 

ُوَلى, َوَأنَُّه يُ  ُن لأِل  اًل, َوَأنَُّه ُيَؤذِّ ُوَلى َأوَّ اَلَتي ِن ُيَصلِّي اْل  َجامَِع َبي َن الصَّ ِقيُم َوفِيِه: َأنَّ ال 
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ُه ُمتََّفٌق َعَلي ِه ِعن َدَنا. ُق َبي نَُهَما, َوَهَذا ُكلُّ  مِن ُهَما, َوَأنَُّه اَل ُيَفرِّ
 ـاه لُِكلِّ َواِحَدة 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

؛ ْلن اْلدلة عامة وغيره أن جميع الحجاج يقصرون ويجمعون, المكي :الصحيح

 يف ذلك.

 .المكي أن يتمجمع, وقصر, ولم يأمر صلى هبم, وقد  ملسو هيلع هللا ىلص النبيفإن 

 سفر يف حق المكي.بقصر سفر؛ ْلنه ليس إال أننا ال نقول: 

 وال نقول: بأنه قصر نسك؛ ْلن القصر جاء يف الشرع للمسافر.

 .بأهل مكة, وغيرهم ملسو هيلع هللا ىلص وإنما هو جمع جمعه النبي

 :  ثم قال

ِقَف، َفَجَعَل بَْطَن َناَقتِِه اْلَقْصَواِء إِلَى َحتاى َأَتى اْلَموْ  ملسو هيلع هللا ىلصُثما َركَِب َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

ًفا َحتاى َغَرَبِت 
َخَراِت، َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشاِة َبْيَن َيَدْيِه، َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَلْم َيَزْل َواقِ الصا

ْفَرُة َقِلياًل، َحتاى َغاَب اْلُقْرُص  ْمُس، َوَذَهَبِت الصُّ  . «الشا

  حممد وفقه اهلل تعاىل: قال أبو 

 هو بجانب مستشفى نمرة, وهو المسمى بجبل الرحمة.الجبل: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهذه التسمية لم تكن على عهد النبي

 . أنه صعد على الجبل ملسو هيلع هللا ىلص ولم يثبت عن النبي

  فمن الخطأ ما يفعله كثير من المسلمين, وربما تكلفوا ذلك بمشقة شديدة

 .جبلاليصلوا إلى أعلى لبسبب الزحام 

من  أنه وقف بجانب الصخرات التي يف أسفل الجبل ملسو هيلع هللا ىلص وإنما ثبت عن النبي

 .الجهة الشرقية

يف عهد اْلتراك, أو غيرهم, مثل العمود, وهذا مما  جعل عليه وزد على ذلك أنه
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زاد الناس فتنة إلى فتنتهم, إذ أهنم يحرصون على الصعود إلى ذلك الموضع, ويظن 

 لمن صعد إليه.بعضهم أنه ال وقوف يف عرفة إال 

 :  من حديث َجابِر  : ح اإلمام مسلم في صحيف
ِ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َها َمنَْحٌر، َفاْنَحُروا فِي ِرَحالُِكْم، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَعَرَفُة ُكلَُّها » َنَحْرُت َهاُهنَا، َوِمنًى ُكلُّ

َها َموْ   .(1) «قٌِف َمْوِقٌف، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَجْمٌع ُكلُّ

االستمرار يف الوقوف, مع الدعاء, والذكر, وقراءة القرآن, وأعمال الرب, كل هذا و

وإنما الواجب البقاء يف عرفات إلى من الواجبات, من السنن, والمستحبات, وليس 

  غروب الشمس.

ِل َمَساِئُل َوآَداٌب لِل ُوُقوِف: ثم قال:  َفص   فِي َهَذا ال 

قِِف. َأنَُّه إِذَ مِن َها:  َمو  َهاَب إَِلى ال  َل الذَّ اَلَتي ِن َعجَّ  ا َفَرَغ مَِن الصَّ

ُعَلَماِء: َومِن َها:  ُوُقوَف َراكًِبا َأف َضُل, َوفِيِه ِخاَلٌف َبي َن ال   َأنَّ ال 

 : َهبِنَا َثاَلَثُة َأق َوال   َوفِي َمذ 

َها:  ُوُقوَف َراكًِبا َأف َضُل. َأَصحُّ  َأنَّ ال 

اكِِب َأف َضُل. غَ َوالثَّانِي:   ي ُر الرَّ

 ـهاُهَما َسَواٌء. َوالثَّالُِث: 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

أفضل إذا كان ال يشق عليه, وأما اْلن فربما إذا ركب على جمل, أو بعير ربما يشق 

عليه ذلك, فنزول الحاج يف خيمته, وربما يكون فيها مكيف, وهذا أمر حسن يعينه 

  يف هذا الوقوف.  على طاعة اهلل

 َصَخَراٌت َومِن َها: ثم قال: 
َ
ُكوَراِت, َوِهي َمذ  َخَراِت ال  َتَحبُّ َأن  َيِقَف ِعن َد الصَّ َأنَُّه ُيس 

                                                           

 (. 1218أخـجه مس م ) (1)
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َمِة.  ح  َفِل َجَبِل الرَّ َتِرَشاٌت فِي َأس   ُمف 

ُمس   قُِف ال  َمو  , َفَهَذا ُهَو ال 
ِض َعَرَفات  ِذي بَِوَسِط َأر  َجَبُل الَّ . َوُهَو ال   َتَحبُّ

 : َعَوامِّ ُتِهَر َبي َن ال  ا َما اش  ِمِهم  َأنَُّه اَل َيِصحُّ َوَأمَّ َجبَِل َوَتَوهُّ  ال 
تِنَاِء بُِصُعودِ ع 

ِ
مِن  اال

ُوُقوُف إاِلَّ فِيِه َفَغَلٌط.   ال 

َواُب: َفِضيلَ  َبِل الصَّ , َوَأنَّ ال  ِض َعَرَفات   مِن  َأر 
ء  ُوُقوِف فِي ُكلِّ ُجز  َة فِي َجَواُز ال 

 
ِ
قِِف َرُسوُل اهلل َكاِن,  ملسو هيلع هللا ىلصَمو  م 

ِ َرب  مِن ُه بَِحَسِب اإل  َيق  َخَراِت, َفإِن  َعَجَز َفل  ِعن َد الصَّ

لِِه   إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى, ِعن َد َقو 
َحِديِث َبَياُن ُحُدوِد َعَرَفات  : ملسو هيلع هللا ىلصَوَسَيأ تِي فِي آِخِر ال 

َها َمْوقٌِف »  .«َوَعَرَفُة ُكلُّ

ُوُقوِف.  ن َها:َومِ  َبِة فِي ال  َكع  َباِل ال  تِق  َباُب اس  تِح   اس 

َق َكَماُل ُغُروبَِها,  َومِن َها: ُس, َوَيَتَحقَّ م  ُرَب الشَّ ُوُقوِف َحتَّى َتغ  َأنَُّه َين َبِغي َأن  َيب َقى فِي ال 

ِس َص  م  َدلَِفَة, َفَلو  َأَفاَض َقب َل ُغُروِب الشَّ َبُر َذلَِك ُثمَّ ُيِفيُض إَِلى ُمز  ُه, َوُيج  حَّ ُوُقوُفُه َوَحجُّ

 .  ـاهبَِدم 

  :وهذا عند جمهور أهل العلم.قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

؟ ثم قال:  َتَحبٌّ ُم َواِجٌب َأم  ُمس   َوَهِل الدَّ

 :
ِّ
افِِعي اَلِن لِلشَّ  فِيِه َقو 

ُهَما:  َأنَُّه ُسنٌَّة. َأَصحُّ

 َواِجٌب. َوالثَّانِي:

ي ِل َوالنََّهاِر َواِجٌب َعَلى َمن  َوَقَف بِالنََّهاِر, َأم  اَل؟  َوُهَما َع َبي َن اللَّ َجم   َمب نِيَّاِن َعَلى َأنَّ ال 

اَلِن:   َوفِيِه َقو 

ُهَما:  ُسنٌَّة.  َأَصحُّ

 َواِجٌب.  َوالثَّانِي:
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َم عَ  ِس َيو  م  ُوُقوِف َفُهَو َما بَي َن َزَواِل الشَّ ا َوق ُت ال  َم َوَأمَّ ِر الثَّانِي َيو  َفج  َرَفَة, َوُطُلوِع ال 

ِر.   ـاهالنَّح 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 وذهب بعضهم إلى أنه من شروق شمس يوم عرفة.

مبين  ملسو هيلع هللا ىلص وفعل النبيلم يقف إال بعد الزوال,  ملسو هيلع هللا ىلص لكن الصحيح أن النبي

 للوقوف.

 من حديث عُ : سنن أبي داود  وأما يف الليل فقد ثبت يف
ُّ
س  الطَّائِي َوُة ب ُن ُمَضرِّ ر 

 , 
ِ
 مِن   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتي ُت َرُسوَل اهلل

ِ
ع  ُقل ُت: ِجئ ُت َيا َرُسوَل اهلل نِي بَِجم  ِف َيع 

قِ َمو  بِال 

ُت َعَلي   ُت مِن  َحب ل  إاِلَّ َوَقف   َما َتَرك 
ِ
ِسي َواهلل َعب ُت َنف  َلل ُت َمطِيَّتِي َوَأت  ِه َفَهل  َجَبِل َطيِّئ  َأك 

 
ِ
؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل اَلَة، َوَأَتى َعَرَفاَت، َقْبَل َذلَِك َلْياًل »: ملسو هيلع هللا ىلصلِي مِن  َحجٍّ َمْن َأْدَرَك َهِذِه الصا

ُه، َوَقَضى  .(1) «َتَفَثهُ   َأْو َنَهاًرا، َفَقْد َتما َحجُّ

َمانِ ثم قال:   مِن  َهَذا الزَّ
ء   فِي ُجز 

َصحَّ ُوُقوُفُه َوَمن  َفاَتُه َذلَِك  َفَمن  َحَصَل بَِعَرَفات 

 .  َفاَتُه ال َحجُّ

ُعَلَماِء.  , َوَجَماِهيِر ال 
ِّ
افِِعي َهُب الشَّ  َهَذا َمذ 

تََصَر َوَقاَل َمالٌِك:  َدُه َفإِِن اق  ي ِل َوح  ُوُقوُف فِي النََّهاِر ُمن َفِرًدا َبل  اَل ُبدَّ مَِن اللَّ اَل َيِصحُّ ال 

ي ِل كَ  َتَصَر َعَلى النََّهاِر َلم  َيِصحَّ ُوُقوُفُه َعَلى اللَّ  َفاُه َوإِِن اق 

َمُد:  َم َعَرَفَة. َوَقاَل َأح  ِر َيو  َفج  ُوُقوِف مَِن ال  ُخُل َوق َت ال   ـاهَيد 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 مخالف لقول الجمهور من أهل العلم. انظر قول أحمد 

 عن يف اإلمام أحمد, لما بقي للخالف شأن.بأن رد هذا القول طفإن قلنا: 

                                                           

 (. 623(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1610) أخـجه أبو دايد (1)
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 ."من لم يعرف الخالف لم يشم الفقه بأنفه"يقول:  مع أن قتادة 

بأن العالم إذا اجتهد فأصاب "وال يلزم من رد قول العالم الطعن فيه؛ فإننا نعتقد: 

 . "فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

َل ثم قال:  َمُعوا َعَلى َأنَّ َأص  َلُم. َوَأج  ٌن اَل َيِصحُّ ال َحجُّ إاِلَّ بِِه, َواهلُل َأع  ُوُقوِف ُرك   ال 

ا   . «َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشاِة بَْيَن َيَدْيهِ » قوله:َوَأمَّ

َباِء  ِجيِم َوَفت ِح ال  َباِء َوُرِوَي َجَبَل بِال  َكاِن ال  َمَلِة َوإِس  ُمه  َحاِء ال   َفُرِوَي َحب َل بِال 

َقاِض  اْلول أشبه بالحديث وحبل المشاة أي مجتمعهم  :ي ِعَياٌض َرِحَمُه اهللُ َقاَل ال 

اَلُة. جَّ ُلُك الرَّ نَاُه َطِريُقُهم  َوَحي ُث َتس  ِجيِم َفَمع  ا بِال  َمِل َما َطاَل مِن ُه َوَضُخَم َوَأمَّ  وحبل الرَّ

ا  ْمُس وَ » قوله:َوَأمَّ ًفا َحتاى َغَرَبِت الشا
ْفَرُة َقِلياًل َحتاى َغاَب َفَلْم َيَزْل َواقِ َذَهبَِت الصُّ

 . «اْلُقْرُص 

َقاِضي َعن  َجِميِع النَُّسِخ.   َهَكَذا ُهَو فِي َجِميِع النَُّسِخ ,َوَكَذا َنَقَلُه ال 

َقاِضي. َقاَل:  ُص َهَذا َكاَلُم ال  ُقر   قِيَل َلَعلَّ َصَواُبُه ِحيَن َغاَب ال 

َتَمُل:  َكاَلَم عَ َوُيح   َلى َظاِهِرِه. َأنَّ ال 

َرُة, , «َحتاى َغاَب اْلُقْرُص » قوله:َوَيُكوُن  ف  ُس, َوَذَهَبِت الصُّ م  لِِه َغَرَبِت الشَّ َبَياًنا لَِقو 

لِِه َحتَّى  تَِماَل بَِقو  ح 
ِ
ِص, َفَأَزاَل َذلَِك اال ُقر  َظِم ال  َلُق َمَجاًزا َعَلى َمِغيِب ُمع  َفإِنَّ َهِذِه ُتط 

ُص, وَ  ُقر  َلُم. َغاَب ال   اهلُل َأع 

 . «َوَأْرَدَف ُأَساَمَة َخْلَفهُ » قوله:

ََحاِديُث فِيِه:  ابَُّة ُمطِيَقًة َوَقد  َتَظاَهَرت  بِِه اْل  َداِف إَِذا َكاَنِت الدَّ ر 
ِ  َجَواُز اإل 

َماَم َحتاى َأنا َرْأَسَها َلُيِصيُب َمْوِرَك َرْحلِ » قوله:  . «هِ َوَقْد َشنََق لِْلَقْصَواِء الزِّ

نَى َشنََق:  ِل َمع  ح  ِفيِف النون ومورك الرَّ  َضمَّ َوَضيََّق َوُهَو بَِتخ 

 : : َقاَل َأُبو ُعبَي د  َهِريُّ َجو  اِء, ُهَو َقاَل ال  ِر الرَّ ِميِم َوَكس  نِي بَِفت ِح ال  ِرَكُة َيع  َمو  ِرُك َوال  َمو  ال 
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َلُه َعَلي   اكُِب ِرج  ِذي ُيث نِي الرَّ ِضُع الَّ َمو  ُكوِب.ال  ِل إَِذا َملَّ مَِن الرُّ ح  اَم, َواِسَطِة الرَّ  ِه ُقدَّ

اِء, َقاَل:  َقاِضي بَِفت ِح الرَّ َعُل فِي َوَضَبَطُه ال  اكُِب ُتج  ُك َعَلي َها الرَّ َعُة ُأُدم  َيَتَورَّ ط 
َوُهَو قِ

ِغيَرِة. ِة الصَّ ِمَخدَّ ِل, ِشب ُه ال  ح  ِم الرَّ  ُمَقدَّ

َبا تِح  َوابِّ َوفِي َهَذا اس  َحاِب الدَّ ُمَشاِة َوبَِأص  اكِِب بِال  ي ِر مَِن الرَّ ف ِق فِي السَّ ُب الرِّ

 الضعيفة.

كِينَةَ » قوله: كِينََة السا َتي ِن َمن ُصوًبا., «ويقول بِيَِدِه السا  َمرَّ

َمأ نِينَُة.  ُق َوالطُّ ف  َ الرِّ
كِينََة: َوِهي َزُموا السَّ  َأِي ال 

كِينَ َفِفيِه:  ِرُع َكَما َثَبَت فِي َأنَّ السَّ َجًة ُيس   ُسنٌَّة, َفإَِذا َوَجَد ُفر 
ف ِع مِن  َعَرَفات  َة فِي الدَّ

َخِر.  َحِديِث اْل   ال 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

َوَة َأنَُّه َقاَل: ُسئَِل  ففي الصحيحين: َوَأَنا َجالٌِس َكيَْف »: - -ُأَساَمُة من طريق ُعر 

ِة الَوَداِع ِحيَن َدَفَع؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهَّللِ  َكاَن َيِسيُر الَعنََق، َفإَِذا َوَجَد »َيِسيُر فِي َحجا

: «َفْجَوًة َنصا 
ِ
َق الَعنَِق, َقاَل َأُبو َعب ِد اهلل : َفو  َوٌة: ُمتََّسٌع,  ". َقاَل ِهَشاٌم: َوالنَّصُّ َفج 

َوٌة َوِرَكاٌء َوالَجِميُع َفَجَواٌت َوفَِجاٌء, َوَكَذلَِك رَ   .(1) «َلْيَس ِحيَن فَِرارٍ »: {}, "ك 

 ثم قال: 

َما َأَتى َحْباًل ِمَن اْلِحَباِل َأْرَخى َلَها َقِلياًل َحتاى َتْصَعَد َحتاى َأَتى اْلُمْزَدلَِفةَ » قوله:  . «ُكلا

ِحَباِل ُهنَا:  ُع َحب ل  ال  ُسوَرِة َجم  َمك  َمَلِة ال  ُمه  َحاِء ال  ِل بِال  م  , َوُهَو التَّلُّ اللَّطِيُف مَِن الرَّ

ُم. خ   الضَّ

َحب ِل, : «حتى تصعد» قوله:و َها ُيَقاُل َصِعَد فِي ال  َق َوَضمِّ ُمَثنَّاِة َفو  هو بفتح الياء ال 

 .{ھ  ھ }وأصعد ومنه قوله تعالى: 
                                                           

 (.1281(, يمس م )1111أخـجه البخاري ) (1)
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َدلَِفُة:  ُمز  ا ال  َيت  بَِذلَِك مَِن التََّزلُّ َوَأمَّ ُروَفٌة ُسمِّ َنَّ َفَمع 
ِ
ُب؛ ْل ِداَلِف, َوُهَو التََّقرُّ ز 

ِ
ِف َواال

اَج إَِذا َأَفاُضوا من عرفات ازدلفوا إليها, تقربوا مِن َها.   ال ُحجَّ

.َوقِيَل:  ي ِل, َأي  َساَعات   مَِن اللَّ
َيت  بَِذلَِك لَِمِجيِء النَّاِس إَِلي َها فِي ُزَلف   ُسمِّ

ًعا:  ى َجم  ِجيِم َوُتَسمَّ ِميِم. بَِفت ِح ال  َكاِن ال   َوإِس 

َيت  بَِذلَِك؛  تَِماِع النَّاِس فِيَها. ُسمِّ ج 
ِ
 ال

َحَرِم. َدلَِفَة ُكلََّها مَِن ال  ُمز  َلم  َأنَّ ال   ـاه َواع 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 إًذا مزدلفة كلها من الحرم, وهي مشعر حرام.

 ومنى كلها من الحرم, وهي مشعر حرام.

 فهي من الحل, فعرفات مشعر, وليس بحرام.وأما عرفات 

 ثم قال: 

 : َهِب َوَغي ُرُهم  َمذ  َحاُبنَا فِي ُكُتِب ال  , َوَأص  ِديُّ َماَور  َة, َوال  ُّ فِي َتاِريِخ َمكَّ
َرقِي َز  َقاَل اْل 

َدلَِفَة:  اِن مِ َحدُّ ُمز  َحدَّ , َوَلي َس ال  ر    َعَرَفَة, َوَواِدي ُمَحسِّ
 ن َها.َما َبي َن َمأ ِزَمي

َدلَِفِة:  ُمز  ُخُل فِي ال  ُكوِر.َوَيد  َمذ  َحدِّ ال   َجِميُع تلك الشعاب, والجبال الداخلية, فِي ال 

َحتاى َأَتى اْلُمْزَدلَِفَة َفَصلاى بَِها اْلَمْغرَِب َواْلِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتْيِن َولَْم » قوله:

 .«ُيَسبِّْح َبيْنَُهَما َشْيًئا

  ِيِه َفَوائُِد: ف 

ِعَشاِء مِن َها:  ِرَب إَِلى َوق ِت ال  َمغ  َر ال  افِِع مِن  َعَرَفات  َأن  ُيَؤخِّ نََّة لِلدَّ  َأنَّ السُّ

ِعَشاِء َوَهذَ  َدلَِفِة فِي َوق ِت ال  ُمز  َمُع َبي نَُهَما فِي ال  ِع, ُثمَّ َيج  َجم  ا َوَيُكوُن َهَذا التَّأ ِخيُر بِنِيَِّة ال 

َمعٌ   َعَلي ِه. ُمج 

 : َهَب َأبِي َحنِيَفَة َوَطاِئَفة  َة َلكِنَّ َمذ  ِل َمكَّ َه 
ِ
َمُع بَِسَبِب النُُّسِك, َوَيُجوُز ْل َأنَُّه َيج 
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. َدلَِفِة َومِنًى َوَغي ِرِهم  ُمز   َوال 

َحابِنَا:  ِحيُح ِعن َد َأص  َفِر فال يجوز إال لمسافر سفرا يَوالصَّ بلغ به َأنَُّه َجَمَع بَِسَبِب السَّ

َحَلَتاِن َقاِصَدَتاِن.  ِر, َوُهَو َمر  َقص   َمَساَفَة ال 

ٌل َضِعيٌف:  ِّ َقو 
افِِعي ُع فِي ُكلِّ َسَفر  َوإِن  َكاَن َقِصيًرا َولِلشَّ َجم   َأنَُّه َيُجوُز ال 

َحابِنَا:  َوَقاَل  ُض َأص  ُع بَِسَبِب النُُّسِك, َكَما َقاَل َأُبو َحنِيَفَة َبع  َلُم. َهَذا ال َجم   َواهلُل َأع 

َحاُبنَا:  , َأو  فِي َقاَل َأص 
ِض َعَرَفات  ِرِب فِي َأر  َمغ  َوَلو  َجَمَع بَي نَُهَما فِي َوق ِت ال 

تَِها, َجاَز َجِميُع َذلَِك َلكِنَُّه  ِضع  آَخَر, َوَصلَّى ُكلَّ َواِحَدة  فِي َوق  ِريِق, َأو  فِي َمو  الطَّ

َف َضِل.   ِخاَلُف اْل 

َحاَبِة َوالتَّابِِعيَن.  َهَذا َهُبنَا, َوبِِه َقاَل َجَماَعاٌت مَِن الصَّ  َمذ 

َحِديِث.  َحاِب ال  َهُب َوُفَقَهاُء َأص   َوَأُبو ُيوُسَف َوَأش 
ُّ
َزاِعي َو   َوَقاَلُه اْل 

ُكوفِيِّيَن:  مُ َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَغي ُرُه مَِن ال  تََرُط َأن  ُيَصلِّيَُهَما بِال  َدلَِفِة, َواَل َيُجوُز ُيش  ز 

 ـاه َقب َلَها.

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

أما القول باالشرتاط فليس بصحيح, فلو صالهما بعد دخول الوقت يف أي مكان 

 .سواء صالهما جمع تقديم, أو تأخيركان, صحت صالته, 

 ثم قال: 

َيُهَما َقب َل َوَقاَل َمالٌِك:  َدلَِفِة إاِلَّ َمن  به أو بدابته عذر فلة َأن   اَل َيُجوُز َأن  ُيَصلِّ ُمز  ال 

َفِق. َد َمِغيِب الشَّ نِِه َبع  ِط َكو  َدلَِفِة بَِشر  ُمز  َيُهَما َقب َل ال   ُيَصلِّ

ُوَلى, َوإَِقاَمَتي ِن لُِكلِّ َواِحَدة  َومِن َها:   لأِل 
اَلَتي ِن فِي َوق ِت الثَّانَِيِة بَِأَذان  َ الصَّ

 َأن  ُيَصلِّي

َحابِنَا.  ِحيُح ِعن َد َأص   إَِقاَمٌة, َوَهَذا ُهَو الصَّ

, َوالطََّحاِويُّ  ُّ
َمالِكِي َماِجُشوُن ال  َملِِك ال  , َوَعب ُد ال  ر  , َوَأُبو َثو  َمُد ب ُن َحن َبل  َوبِِه َقاَل َأح 
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.
ُّ
َحنَِفي  ال 

ُن َوُيقِ َوَقاَل َمالٌِك:  ُوَلى, َوُيَؤذِّ ُن َوُيِقيُم لأِل  يُم َأي ًضا للثانية, وهو محكي عن ُيَؤذِّ

ُعود    . عمر, وابن َمس 
 َأَذاٌن َواِحٌد, َوإَِقاَمٌة َواِحَدٌة. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأُبو ُيوُسَف: 

ٌل:  َمَد َقو  ِّ َوَأح 
افِِعي  عَ َولِلشَّ

ٌّ
كِي , َوُهَو َمح 

ِن َأنَُّه ُيَصلِّي ُكلَّ َواِحَدة  بِإَِقاَمتَِها باَِل َأَذان 

 ب ِن ُعَمَر. 
ِ
, َوَسالِِم ب ِن َعب ِد اهلل

د  َقاِسِم ب ِن ُمَحمَّ  ال 

يِهَما َجِميًعا بِإَِقاَمة  َواِحَدة , َوُهَو يحكي أيضا عن ابن ُعَمَر, َواهلُل َوَقاَل  ِريُّ ُيَصلِّ الثَّو 

َلُم.   ـاهَأع 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 .واحد, وإقامتينالصحيح أنه يصليهما بأذان 

ا ثم قال:  ى , «َلْم ُيَسبِّْح َبْينَُهَما» قوله:َوَأمَّ نَاُه َلم  ُيَصلِّ َبي نَُهَما َنافَِلًة, َوالنَّافَِلُة ُتَسمَّ َفَمع 

بِيِح.  تَِمالَِها َعَلى التَّس  ش 
ِ
 ُسب َحًة؛ ال

ُموَعَتي ِن, َواَل َفِفيِه:  َمج  اَلَتي ِن ال  ُمَوااَلُة بَي َن الصَّ َتَلُفوا َهل  ال   ِخاَلَف فِي َهَذا, َلكِِن اخ 

ِع َأم  اَل؟ ٌط لِل َجم   ُهَو َشر 

َتَحبٌَّة.  , َبل  ُهَو ُسنٌَّة ُمس 
ط  ِحيُح ِعن َدَنا َأنَُّه َلي َس بَِشر   َوالصَّ

َحابِنَا:  ُض َأص  ُوَلى َوَقاَل َبع  ا إَِذا َجَمَع َبي نَُهَما فِي َوق ِت اْل  ٌط, َأمَّ ُمَوااَلُة ُهَو َشر  َفال 

 . ٌط باَِل ِخاَلف   ـاهَشر 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 وحتى وإن جمع بين الصالتين يف وقت الثانية جمع تأخير, فالمواالة مطلوبة.

َحتاى َطَلَع اْلَفْجُر َفَصلاى اْلَفْجَر ِحيَن َتَبياَن  ملسو هيلع هللا ىلصُثما اْضَطَجَع َرُسوُل اهَّللِ » قوله:ثم قال: 

ْبُح بَِأَذاٍن َوإَِقاَمةٍ  َلهُ   . «الصُّ
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  :ِل َمَسائُِل َفص   فِي َهَذا ال 

َداَها:  َمٌع إِح  ِع مِن  َعَرَفات  ُنُسٌك, َوَهَذا ُمج  ف  َد الدَّ ِر َبع  َدلَِفَة َلي َلَة النَّح  َمبِيَت بُِمز  َأنَّ ال 

 َعَلي ِه. 

ُعَلَماُء َهل  ُهَو َواِجٌب َأم  رُ  َتَلَف ال  ٌن َأم  ُسنٌَّة؟ َلكِِن اخ   ك 

 
ِّ
افِِعي َلِي الشَّ ِحيُح مِن  َقو  ُه َوَلِزَمُه َدٌم.َوالصَّ  َأنَُّه َواِجٌب َلو  َتَرَكُه َأثَِم, َوَصحَّ َحجُّ

.َوالثَّانِي:  َتَحبُّ كِِه, َواَل َيِجُب فِيِه َدٌم, َوَلكِن  ُيس  َم فِي َتر   َأنَُّه ُسنٌَّة اَل إِث 

َحابِنَا:  َوَقاَل َجَماَعٌة مِن   ُوُقوِف بعرفات. َأص  ٌن اَل َيِصحُّ ال َحجُّ إاِلَّ بِِه, َكال   ُهَو ُرك 

َحاَق ب ِن ُخَزي َمَة. قاله من أصحابنا:  ُد ب ُن إِس  ر  ُمَحمَّ , َوَأُبو َبك  ِّ
افِِعي  ابن بِن ِت الشَّ

ِة التَّابِِعيَن:  َسٌة مِن  َأئِمَّ َ َوَقاَلُه َخم  َقَمُة, َواْل  , َوُهم  َعل 
ُّ
, َوالنََّخِعي ُّ

بِي ع  َوُد, َوالشَّ س 

َلُم.  , َواهلُل َأع  ِريُّ َبص  َحَسُن ال   ـاهَوال 

 :القول بأنه ركن, فغير صحيح. قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

َعَفةَ ثم قال:  ب َح, إاِلَّ الضَّ َ بَِها الصُّ
َدلَِفِة َحتَّى ُيَصلِّي ُمز  نَُّة َأن  َيب َقى بِال  نَُّة َلُهُم  َوالسُّ َفالسُّ

ِضِعِه إِن  َشاَء اهلُل َتَعاَلى.  ِر, َكَما َسَيأ تِي فِي َمو  َفج  ُع َقب َل ال  ف   الدَّ

َوال  ِعن َدَنا:  َمبِيِت َثاَلَثُة َأق  ِزي مِن  َهَذا ال  ُمج   َوفِي َأَقلِّ ال 

ِحيُح: ي ِل.  الصَّ ِف الثَّانِي مَِن اللَّ  َساَعٌة فِي النِّص 

ِس. انِي: َوالثَّ  م  ِر َقب َل ُطُلوِع الشَّ َفج  َد ال  ِف الثَّانِي, َأو  َبع   َساَعٌة فِي النِّص 

َلُم. َوالثَّالُِث:  ي ِل, َواهلُل َأع  َظُم اللَّ  ُمع 

َأَلُة الثَّانَِيُة:  َمس  ِضِع َوَيتَ ال  َمو  ب ِح فِي َهَذا ال  ِديِم َصاَلِة الصُّ نَُّة َأن  ُيَبالَِغ بَِتق  ُد التَّب كِيُر السُّ َأكَّ

 
ِ
تَِداِء بَِرُسوِل اهلل ق 

ِ
نَِة لاِل ِر السَّ

ِدِه فِي َسائِ ثََر مِن  َتَأكُّ ِم َأك  َيو   . ملسو هيلع هللا ىلصبَِها فِي َهَذا ال 

َوق ُت  ب ِح, لَِيتَِّسَع ال  ُمَباَلَغُة بِالتَّب كِيِر بِالصُّ ِم َكثِيَرٌة, َفُسنَّ ال  َيو  وْلن وظائف هذا ال 

 لِل َوَظائِِف.
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ُمَسافِِر, الثَّالَِثُة:  اَلِة, َوَكَذلَِك َغي ِرَها مِن  َصَلَواِت ال  َقاَمُة لَِهِذِه الصَّ ِ ََذاُن َواإل  ُيَسنُّ اْل 

 
ِ
ََذاِن لَِرُسوِل اهلل ِحيَحُة بِاْل  ََحاِديُث الصَّ َفِر, َكَما فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقد  َتَظاَهَرِت اْل  فِي السَّ

َلُم. َحَضِر, َواهلُل َأع   ال 

ُثما َركَِب اْلَقْصَواَء َحتاى َأَتى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَدَعاُه َوَكباَرُه » وله:ق

ْمُس  ا َوَدَفَع َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشا ًفا َحتاى َأْسَفَر ِجدًّ
َدُه َفَلْم َيَزْل َواقِ َلُه َوَوحا  . «َوَهلا

َواَء:  َقص  ا ال  َباِب َبَياُنَها.َفَسبَ َأمَّ ِل ال   َق فِي َأوَّ

ا  ِي, َوَقد  َسبََق : «ُثما َركَِب » قوله:َوَأمَّ َمش  ُكوُب, َوَأنَُّه َأف َضُل مَِن ال  نََّة الرُّ َفِفيِه َأنَّ السُّ

ِخاَلِف فِيِه.  , َوبََياُن ال 
ات   َبَياُنُه َمرَّ

َحَراَم:  َعَر ال  َمش  ا ال  ِميِم هَ َوَأمَّ آُن, َوَتَظاَهَرت  بِِه َفبَِفت ِح ال  ُقر  ِحيُح, َوبِِه َجاَء ال  َذا ُهَو الصَّ

َحِديِث.   ِرَواَياُت ال 

ِميِم.َوُيَقاُل:  ِر ال   َأي ًضا بَِكس 

ُمَراُد بِِه ُهنَا: ُروٌف  َوال  , َوُهَو َجَبٌل َمع 
َمَلة   ُمه 

اِي, َوبَِحاء  َقاِف, َوَفت ِح الزَّ ُقَزُح بَِضمِّ ال 

دَ  ُمز   ـاهلَِفِة. فِي ال 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 اْلن. وبنوا اْلن عنده مسجد؛ إال أن المسجد ال يتسع للناس كلهم جميًعا

َحَراَم ُهَو ُقَزُح. ثم قال:  َعَر ال  َمش  ُفَقَهاِء فِي َأنَّ ال  ُة ال  َحِديُث ُحجَّ  َوَهَذا ال 

ُل السِّ  ِريَن, َوَأه  ُمَفسِّ َحِديِث: َوَقاَل َجَماِهيُر ال  َحَراُم َجِميُع َيِر, َوال  َعُر ال  َمش  ال 

َدلَِفِة. ُمز   ـاه ال 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 وقف عند قزح. ملسو هيلع هللا ىلص كلها مشعر حرام, إال أن النبي

ا  َبةَ -: «َفاْسَتْقبََل اْلِقْبَلةَ » قوله:ثم قال: َوَأمَّ َكع  نِي ال   إَِلى آِخِرِه.  «َفَدَعاهُ » -َيع 
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َتَلُفوا فِي ِه: فِي ُوُقوَف َعَلى ُقَزَح مِن  َمنَاِسِك ال َحجِّ َوَهَذا ال خالف فِيِه َلكِِن اخ  َأنَّ ال 

ِع مِن ُه.  ف   َوق ِت الدَّ

ُعَلَماِء:   َوَجَماِهيُر ال 
ُّ
افِِعي اَل َيَزاُل َواقًِفا فقال بن مسعود وبن ُعَمَر َوَأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ

ُعو, َوَيذ   َحِديِث.فِيِه َيد  ا, َكَما فِي َهَذا ال  ب ُح ِجدًّ ِفَر الصُّ  ُكُر َحتَّى ُيس 

َلُم. َوَقاَل َمالٌِك:  َفاِر, َواهلُل َأع  س 
ِ َفُع مِن ُه َقب َل اإل   َيد 

ا(:  َفَر ِجدًّ ُلُه )َأس  َفَر َيُعوُد إلى الفجر المذكور أواًل. َوَقو  ِميُر فِي َأس   الضَّ

ا(:  ِر وقوله )ِجدًّ َفاًرا َبلِيًغا بَِكس  ِجيِم َأي  إِس   ال 

ِل ب ِن َعبَّاس  )َأب َيَض َوِسيًما(,  َفض  ُلُه فِي ِصَفِة ال   َأي  َحَسنًا. َقو 

ِريَن(:  ت  بِِه ُظُعٌن َيج  ُلُه )َمرَّ  َقو 

: َكَسِفينَة  الظُُّعُن:  َعي ِن, جميع َظِعينَة  َكاُن ال  َعي ِن ,َوَيُجوُز إِس  .  بَِضمِّ الظَّاِء َوال   َوُسُفن 

ُل الظَِّعينَِة:  َأُة َمَجاًزا لُِماَلَبَستَِها َوَأص  َمر  ى بِِه ال  َرَأٌة, ُثمَّ ُتَسمَّ َبِعيُر الَِّذي َعَلي ِه ام  ال 

َبِعيَر.   ال 

ُلَها:  اَوَيَة َأص  َبُة لَِما ذَ َكَما َأنَّ الرِّ ِقر  ى بِِه ال  َماَء, ُثمَّ ُتَسمَّ ِمُل ال  َجَمُل الذي َيح  َناُه. ال   َكر 

َياِء. : «َيْجرِينَ » قوله:  بَِفت ِح ال 

 . «َيَدُه َعَلى َوْجِه اْلَفْضلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَطِفَق اْلَفْضُل َينْظُُر إَِلْيِهنا َفَوَضَع َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

َجاِل فِيِه:  ِهنَّ َعِن الرِّ نَبِيَّاِت, َوَغضِّ َج  َبَصِر َعِن اْل   ال َحثُّ َعَلى َغضِّ ال 

ََج  لِِه: اْل  نَى َقو  ْعرِ »انِِب, َوَهَذا َمع  نِي َأنَُّه بِِصَفِة َمن  «َوَكاَن َأْبيََض َوِسيًما َحَسَن الشا , َيع 

نِِه.  َتَتُن النَِّساُء بِِه لُِحس   ُتف 

َحِديِث:  مِِذيِّ َوَغي ِرِه فِي َهَذا ال  ل َلَوى ُعنَُق الفضل فقا ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »َوفِي ِرَواَيِة التِّر 

َك َقاَل:   . «َرَأْيُت َشابًّا َوَشاباًة َفَلْم آَمِن الشيطان عليهما»له العباس: لويت عنق بن َعمِّ

َعُه  ِفت نَِة َعن ُه َوَعن َها.  ملسو هيلع هللا ىلصَفَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َوض  ِع ال  ِل َكاَن لَِدف  َفض  ِه ال   َيَدُه َعَلى َوج 
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َكنَُه إَِزاَلَتُه بَِيِدِه َلِزَمُه إَِزاَلُتُه, َفإِن  َقاَل بِلَِسانِِه َوَلم  َين َكفَّ َأنَّ َمن  َرَأى ُمن َكًرا َوَأم  َوفِيِه: 

َلُم.  َتِصًرا َعَلى اللَِّساِن, َواهلُل َأع  َكنَُه بَِيِدِه, َأثَِم َما َداَم ُمق  َمُقوُل َلُه, َوَأم   ال 

َك َقِلياًل » قوله: رٍ َفَحرا  . «َحتاى َأَتى َبْطَن ُمَحسِّ

ٌر:  ا ُمَحسِّ  بذلك؛ َأمَّ
َ
ي َمَلَتي ِن ُسمِّ ُمه  َدِة ال  ُمَشدَّ يِن ال  ِر السِّ َحاِء َوَكس  ِميِم َوَفت ِح ال  َفبَِضمِّ ال 

 ْلن فيل أصحاب الفيل حصر فيه, أي ُأعي فيه وكل. 

ُلُه َتَعاَلى:   . [4:]ال    {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}ومنه َقو 

َك َقِلياًل » قوله:وأما  ِضِع. : «َفَحرا َمو  ي ِر فِي َذلَِك ال  َ ُسنٌَّة مِن  ُسنَِن السَّ
 َفِهي

َحاُبنَا:  , َوَيُكوُن َذلَِك َقاَل َأص  ر  اكُِب َدابََّتُه فِي َواِدي ُمَحسِّ ُك الرَّ َماِشي, َوُيَحرِّ ِرُع ال  ُيس 

َلُم. , َواهلُل َأع  يَِة َحَجر  َر َرم   ـاه َقد 

ُوْسَطى الاتِي َتْخُرُج َعَلى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى َحتاى َأَتى ُثما َسَلَك الطارِيَق الْ » قوله:

َجَرِة َفَرَماَها بَِسْبِع َحَصَياٍت ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمنَْها َحَصى  اْلَجْمَرَة الاتِي ِعنَْد الشا

 .«اْلَخْذِف َرَمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 ن ما هنالك شجرة, لكن هي الجمرة التي تكون إلى جهة الكعبة.اْلو

 .هي آخر جمرة من جهة منىو

 جمرة العقبة.والكربى,  وتسمى بالجمرة

  :حكم مجرة العقبة يف يوم النحر 

 إال جمرة العقبة الكربى.يوم عيد النحر ال ُترمى ف

ا ثم قال:  ِريِق فِي َففِ , «َسَلَك الطارِيَق اْلُوْسَطى» قوله:َأمَّ يِه: َأنَّ ُسُلوَك َهَذا الطَّ

ُجوِع مِن  َعَرَفات  ُسنٌَّة.   ـاهالرُّ

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 
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 هي الطريق المظللة من مزدلفة إلى الجمرة.والطريق الوسطى: 

  .هبنجر كبيرقد ظللت ف

ِريِق الَِّذي َذَهَب فِيِه إَِلى َعَرفَ ثم قال:  . َوُهَو َغي ُر الطَّ  ات 

َحابِنَا:  ِل َأص  نَى َقو  ِجُع فِي َطِريِق َوَهَذا َمع  , َوَير  َهُب إَِلى َعَرَفات  فِي َطِريِق َضبٍّ َيذ 

َحاِل.  ِريَق تفاؤاًل بتغير ال  َمأ ِزَمي ِن؛ لُِيَخالَِف الطَّ  ال 

 
ُّ
َة:  ملسو هيلع هللا ىلصَكَما َفَعَل النَّبِي َيا, َوَخَرَج مَِن الثَّنِيَِّة  ِحيَن َدَخَلَها مَِن الثَّنِيَّةِ "فِي ُدُخوِل َمكَّ ُعل  ال 

َلى ف   . "السُّ

, َوَرَجَع فِي َطِريق  آَخَر.  ِعيِد فِي َطِريق   َوَخَرَج إَِلى ال 

َقاِء.  تِس  س 
ِ
َل ِرَداَءُه فِي اال  َوَحوَّ

ُكب َرى:  َرُة ال  َجم  ا ال  َجرَ َوَأمَّ تِي ِعن َد الشَّ َ الَّ
َعَقَبِة: َوِهي َرُة ال  َ َجم 

 ِة. َفِهي

َعَقَبِة, َواَل َوفِيِه:  َرِة ال  َدلَِفَة َفَوَصَل مِنًى َأن  َيب َدَأ بَِجم  نََّة لِل َحاجِّ إَِذا َدَفَع مِن  ُمز  َأنَّ السُّ

يَِها, َوَيُكوُن َذلَِك َقب َل ُنُزولِِه.  َعُل َشي ًئا َقب َل َرم   َيف 

, َوَأنَّ َوفِيِه:  َ بَِسب ِع َحَصيَات 
ي م  ِف َوُهَو نحو حبة َأنَّ الرَّ َخذ  ِر َحَصى ال  َرُهنَّ بَِقد  َقد 

 الباقالء. 

نَِها  ِط َكو  َزَأُه بَِشر  َغَر َأج  َبَر َأو  َأص  َغَر, َفإِن  َكاَن َأك  َبَر, َواَل َأص  وينبغي أال َيُكوَن َأك 

 َحَجًرا. 

ِل, ُ بِال ُكح 
ي م  ُهوِر الرَّ ِّ َوال ُجم 

افِِعي ِة,  َواَل َيُجوُز ِعن َد الشَّ ِفضَّ َهِب, َوال  نِيِخ, َوالذَّ ر  َوالزِّ

ى َحَجًرا.  ا اَل ُيَسمَّ  َوَغي ِر َذلَِك مِمَّ

ِض.  َر  َزاِء اْل  َزُه َأُبو َحنِيَفَة بُِكلِّ َما َكاَن مِن  َأج   َوَجوَّ

بِيُر َمَع ُكلِّ َحَصاة . َوفِيِه:   َأنَُّه ُيَسنُّ التَّك 

ِريَوفِيِه:  ب َعَة َأنَُّه َيِجُب التَّف  مِيِهنَّ َواِحَدًة َواِحَدًة, َفإِن  َرَمى السَّ َحَصَياِت َفيَر  ُق َبي َن ال 
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َثِريَن. َك  ُه َحَصاًة َواِحَدًة ِعن َدَنا, َوِعن َد اْل  َيًة َواِحَدًة ُحِسَب َذلَِك ُكلُّ  َرم 

َأَلِة:  َمس  اَلَلِة لَِهِذِه ال  ِضُع الدَّ ِريٌح بَِأنَُّه َرَمى ُكلَّ ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاة  َوَمو  َفَهَذا َتص 

ُلُه  َدَها, َمَع َقو   َوح 
ِي:  ملسو هيلع هللا ىلصَحَصاة  م  َد َهَذا فِي َأَحاِديِث الرَّ تِي َبع  َحِديِث اْل  لَِتْأُخُذوا »فِي ال 

  .«َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ 

َواِدي بَِحي ُث تَ َوفِيِه:  ِي فِي َبط ِن ال  م  نََّة َأن  َيِقَف لِلرَّ ُكوُن مِنًى َوَعَرَفاٌت َأنَّ السُّ

ُة َعن  َيَساِرِه.  َدلَِفُة َعن  َيِمينِِه, َوَمكَّ ُمز   َوال 

ِحيَحُة.  ََحاِديُث الصَّ ِذي َجاَءت  بِِه اْل  ِحيُح الَّ  َوَهَذا ُهَو الصَّ

ًياَوقِيَل:  ى َرم  َزَأُه, بَِحي ُث ُيَسمَّ َبِة, َوَكي َفَما َرَمى َأج  َكع  بَِل ال  َتق  ى  َيِقُف ُمس  بَِما ُيَسمَّ

َلُم.   ـاهَحَجًرا, َواهلُل َأع 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

 يجزئه ذلك, ولكن السنة أن تكون الكعبة عن يساره.

بمعنى أن تكون متجًها إلى الجمرة, والمشرق عن يمينك, والمغرب عن يسارك, 

 وأنت متجه إلى الشمال.

ِي: ثم قال:  م  ُم الرَّ ا ُحك  َعَقَبِة اَل َغي َر فَ َوَأمَّ َرِة ال  ُ َجم 
ي ِر َرم  َم النَّح  ُروُع مِن ُه َيو  َمش  ال 

 . َماِعِهم  لِِميَن َوُهَو ُنُسٌك بِإِج  ُمس  َماِع ال   بِإِج 

َهُبنَا:  ِي َعَصى, َوَلِزَمُه دَ َوَمذ  م  اُم الرَّ , َفإِن  َتَرَكُه َحتَّى َفاَتت ُه َأيَّ ن  ٌم, َأنَُّه َواِجٌب َلي َس بُِرك 

ُه.   َوَصحَّ َحجُّ

, َفَلو  َبِقَيت  مِن ُهنَّ َواِحَدٌة َلم  َوَقاَل َمالٌِك: 
ُيَها بَِسب ِع َحَصَيات  ُه, َوَيِجُب َرم  ُسُد َحجُّ َيف 

 . تُّ ِفِه السِّ  َتك 

ا   . «َفَرَماَها بَِسْبِع َحَصَياٍت ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمنَْها َحَصى اْلَخْذِف » قوله:َوَأمَّ

َظِم النَُّسِخ.  َقاِضي ِعَياٌض َعن  ُمع   َفَهَكَذا ُهَو فِي النَُّسِخ, َوَكَذا نََقَلُه ال 
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ِف. َقاَل:  َخذ   َوَصَواُبُه مِث ُل َحَصى ال 

َقاِضي. َقاَل:  , َهَذا َكاَلُم ال  لِم   ُمس 
ُض ُرَواةِ , َوَكَذا َرَواُه َبع  لِم   َوَكَذلَِك َرَواُه َغي ُر ُمس 

َواُب, َبل  اَل َيتَِّجُه َغي ُرُه َواَل يتم ُقل ُت:  َظِة مِث ِل ُهَو الصَّ ِذي فِي النَُّسِخ مِن  َغي ِر َلف  َوالَّ

 الكالم اال كذلك. 

. «َحَصى اْلَخْذِف » قوله:ويكون  ًقا بَِحَصَيات   , ُمَتَعلِّ

ِف, ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َح  َخذ  , َحَصى ال   َصاة . َأي  َرَماَها بَِسب ِع َحَصَيات 

ِف:  َخذ  َتَرَض َبي نَُهَما, ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاة , َوَهَذا َفَحَصى ال  , َواع 
ُمتَِّصٌل بَِحَصَيات 

َلُم.  َواُب, َواهلُل َأع   ـاهُهَو الصَّ

 ثم قال:

َفنََحَر َما َغَبَر ُثما اْنَصَرَف إَِلى النحر فنحر َثاَلًثا َوِستِّيَن بَِيِدِه ُثما َأْعَطى َعِليًّا » قوله: 

 . «َوَأْشَرَكُه فِي َهْديِهِ 

 َهَكَذا ُهَو فِي النَُّسِخ َثاَلًثا َوِستِّيَن بِيَِدِه. 

 . «بََدَنةً »َوَكَذا َنَقَلُه القاضي عن جميع الرواة, سوى ابن َماَهاَن, َفإِنَُّه َرَواُه: 

َوُب َقاَل:  ُل َأص  َوَّ  َوَكاَلُمُه َصَواٌب, َواْل 

 َوكاَِلُهَما َحِريٌّ َفنََحَر َثاَلًثا َوِستِّيَن َبَدنًَة بَِيِدِه. ُقل ُت: 

َقاِضي:  ِضٌع ُمَعيٌَّن مِن  مِنًى َوَحي ُث َذَبَح مِن َها َأو  َقاَل ال  َمن َحَر َمو  فِيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَّ ال 

َزَأُه. َحَرِم َأج   مَِن ال 

ِي, َوَكاوفيه:  َهد  ثِيِر ال  َباُب َتك  تِح   اس 
ِّ
ُي النَّبِي .  ملسو هيلع هللا ىلصَن َهد  نَِة مِاَئَة َبَدَنة   فِي تِل َك السَّ

تِنَاَبِة فِيِه, َوَذلَِك َجائٌِز وفيه:  س 
ِ
ِسِه, َوَجَواُز اال َيُه بِنَف  ِدي َهد  ُمه  َباُب َذب ِح ال  تِح  اس 

لًِما. َماِع؛ إَِذا َكاَن النَّاِئُب ُمس  ج  ِ  بِاإل 

ِي ِعن َد َوَيُجوُز ِعن َدَنا َأن  َيُكوَن ال َهد  ِط َأن  َين ِوَي َصاِحُب ال  َتابِيًّا, بَِشر 
نَّاِئُب َكافًِرا كِ
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ِعِه إَِلي ِه, َأو  ِعن َد َذب ِحِه.   ـاهَدف 

  :ويشرتط أيًضا أن يسمي على الهدي, قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل

و غير ذلك فالتسمية شرط يف صحة الذبيحة, سواء كانت هدًيا, أو أضحيًة, أو فديًة, أ

 مما يذبح للبيع, وللضيف, ولألكل, ولغير ذلك مما يباح فعله.

 ثم قال: 

., «َما َغَبرَ » قوله:َو
َ
 َأي  َما َبِقي

ُر َوفِيِه:  ِر, َواَل ُيَؤخِّ ِم النَّح  َهَداَيا, َوإِن  َكاَنت  َكثِيَرًة فِي َيو  ِجيِل َذب ِح ال  َباُب َتع  تِح  اس 

َضَها إَِلى َأيَّاِم ا ِريِق. َبع   لتَّش 

ِي., «َوَأْشَرَكُه فِي َهْديِهِ » قوله:َوَأمَّا  َهد  ِس ال   َفَظاِهُرُه َأنَُّه َشاَرَكُه فِي َنف 

َقاِضي ِعَياٌض:  َبُحُه.َقاَل ال  ًرا َيذ  َطاُه َقد  ِريًكا َحِقيَقًة َبل  َأع   َوِعن ِدي َأنَُّه َلم  َيُكن  َتش 

 
َّ
َمِدينَِة, َوَكاَنت  َثاَلًثا َوِستِّيَن, َنحَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالظَّاِهُر َأنَّ النَّبِي تِي َجاَءت  َمَعُه مَِن ال  َن الَّ ُبد  َر ال 

 . مِِذيِّ  َكَما َجاَء فِي ِرَواَيِة التِّر 

َلُم. ِماَئِة, َواهلُل َأع  َ َتَماُم ال 
تِي َجاَءت  َمَعُه مَِن اليمين َوِهي َن الَّ ُبد  َطى َعلِيًّا ال   َوَأع 

ْن ُكلِّ بََدَنٍة بِبَْضَعٍة َفُجِعَلْت فِي قِْدٍر َفطُبَِخْت َفَأَكاَل ِمْن َلْحِمَها َوَشرِبَا َأَمَر مِ » قوله:

 .«ِمْن َمَرقَِها

َعِة:  َبض  ِم. ال  َعُة مَِن اللَّح  ِقط  َ ال 
َباِء اَل َغي َر, َوِهي  بَِفت ِح ال 

حِ وفيه:  ِع َوُأض  ِي التََّطوُّ ِل مِن  َهد  َك  َباُب اْل  تِح   يَّتِِه.اس 

ُعَلَماُء:  ِل مِن  ُكلِّ َواِحَدة  مَِن َقاَل ال  َك  ُل مِن  ُكلِّ َواِحَدة  ُسنًَّة َوفِي اْل  َك  ا َكاَن اْل  َلمَّ

ٌء مِن  ُكلِّ  ِذي فِيِه ُجز  َجِميِع الَّ ر  لَِيُكوَن آكاًِل مِن  َمَرِق ال  د 
َفٌة ُجِعَلت  فِي قِ ِماَئِة ُمن َفِرَدًة ُكل  ال 

َل  َواِحَدة   َك  ُعَلَماُء َعَلى َأنَّ اْل  َمَع ال  َر َوَأج  َمَرِق َما َتَيسَّ َتِمِع فِي ال  ُمج  ِم ال  َوَيأ ُكُل مَِن اللَّح 

. ِحيَّتِِه ُسنٌَّة َلي َس بَِواِجب  ِع َوُأض  ِي التََّطوُّ  مِن  َهد 
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َة الظُّْهرَ َفَأَفاَض إَِلى اْلَبْيِت َفَصلاى  ملسو هيلع هللا ىلصُثما َركَِب َرُسوُل اهَّللِ » قوله:  .«بَِمكا

لِِميَن.  ُمس  َماِع ال  َكاِن ال َحجِّ بِإِج  ٌن مِن  َأر  َفاَضِة, َوُهَو ُرك 
ِ َهَذا الطََّواُف ُهَو َطَواُف اإل 

 ـاه

  :ويسمى بطواف الزيارة, أيًضا.قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

تِِه: ثم قال:  ُل َوق  ِف َلي َلِة َوَأوَّ َعَقَبِة, ِعن َدَنا مِن  نِص  َرِة ال  ِي َجم  َد َرم  ِر, َوَأف َضُلُه َبع  النَّح 

ِر.  ِم النَّح  َوَة َيو  َحل ِق, َوَيُكوُن َذلَِك َضح  ِي, َوال  َهد   َوَذب ِح ال 

, َوَتأ ِخيُرُه َعن   ر  َرُه َتأ ِخيُرُه َعن ُه باَِل ُعذ  , َوُيك 
ِر باَِل َكَراَهة  ِم النَّح   َوَيُجوُز فِي َجِميِع َيو 

تِِه, َبل  َيِصحُّ  ُرُم َتأ ِخيُرُه ِسنِيَن ُمَتَطاِوَلًة, َواَل آِخَر لَِوق  ِريِق َأَشدُّ َكَراَهًة, َواَل َيح   َما َأيَّاِم التَّش 

ن َساُن َحيًّا.  ِ  َداَم اإل 

  وفقه اهلل تعاىل حممدقال أبو : 

 وذهب بعضهم إلى أن يجوز له اإلفاضة إلى آخر الحجة.

َد ُطُه: َوَشر   ثم قال: َِفاَضِة َبع  , َحتَّى َلو  َطاَف لإِل 
ُوُقوِف بَِعَرَفات  َد ال  َأن  َيُكوَن َبع 

ِر, َلم  َيِصحَّ  َفج  َرَع إَِلى َعَرَفات  َفَوَقَف َقب َل ال  ُوُقوِف, ُثمَّ َأس  ِر َقب َل ال  ِف َلي َلِة النَّح  نِص 

ُوُقوِف.  َمُه َعَلى ال  َنَُّه َقدَّ
ِ
 َطَواُفُه؛ ْل

ُعَلَماُء:  َفَق ال  طَِباٌع إَِذا َكاَن َقد  َواتَّ َفاَضِة َرَمٌل, َواَل اض  ِ َرُع فِي َطَواِف اإل  َعَلى َأنَُّه اَل ُيش 

ِع,  ُقُدوِم, َأِو التََّطوُّ َوَداِع, َأِو ال  ُقُدوِم, َوَلو  َطاَف بِنِيَِّة ال  َطَبَع َعِقَب َطَواِف ال  َرَمَل َواض 

َفاَضِة باَِل ِخاَلف  ِعن َدَنا. َوَعَلي ِه َطَواُف إِ  ِ  َوَقَع َعن  َطَواِف اإل 
 َفاَضة 

اَلِم, َفَحجَّ  س 
ِ ُة اإل  َحاُب َعَلي ِه, َكَما َلو  َكاَن َعَلي ِه َحجَّ َص  , َواتََّفَق اْل 

ُّ
افِِعي َنصَّ َعَلي ِه الشَّ

؛ َفإِنَُّه َيَقُع َعن   ع  , َأو  َتَطوُّ ر  , َأو  َنذ 
اَلِم. بِنِيَِّة َقَضاء  س 

ِ ِة اإل   َحجَّ

ُعَلَماِء:  َثُر ال  َفاَضِة بِنِيَِّة َغي ِرِه. َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأك  ِ ِزُئ َطَواُف اإل   اَل ُيج 

َماٌء:  َفاَضِة َلُه َأس 
ِ َلم  َأنَّ َطَواَف اإل   َواع 
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ِن, وَ  ك  ِض َوالرُّ َفر  َياَرِة, َوَطَواُف ال  َحابِنَا َطَواَف َفُيَقاُل َأي ًضا َطَواُف الزِّ ُض َأص  اُه َبع  َسمَّ

ِر.  د   الصَّ

َلُم  َوَداِع َواهلُل َأع  ِر َطَواُف ال  د  ُهوُر َقاُلوا َوإِنََّما َطَواُف الصَّ ُجم   َوَأن َكَرُه ال 

َة إِ  َة َومِن  َمكَّ َهاِب مِن  مِنًى إَِلى َمكَّ ُكوِب فِي الذَّ َباُب الرُّ تِح  َحِديِث: اس  َلى َوفِي َهَذا ال 

ِحي َأَلَة َوَبيَّنَّا َأنَّ الصَّ َمس   ال 
ات  َنا َقب َل َهَذا َمرَّ ِو َذلَِك مِن  َمنَاِسِك ال َحجِّ َوَقد  َذَكر  َح مِنًى َوَنح 

 ُهنَاَك 
َ
ي َمش  َتَحبَّ ال  َحابِنَا َمِن اس  ُكوِب, َوَأنَّ مِن  َأص  َباُب الرُّ تِح   اس 

 .«لاى الظُّْهرَ َفَأَفاَض إَِلى اْلَبْيِت َفَص » قوله:و

َر َفَحَذَف  ه  َفاَضِة ُثمَّ َصلَّى الظُّ
ِ َبي ِت َطَواَف اإل  ِديُرُه َفَأَفاَض َفَطاَف بِال  ُذوٌف َتق  فِيِه َمح 

َكاَلِم َعَلي ِه.  َر الطََّواِف لَِداَلَلِة ال   ِذك 

َة الظُّْهرَ » قوله:وأما  َد هَ  :«َفَصلاى بَِمكا لٌِم َبع  َذا فِي َأَحاِديَث َطَواَف َفَقد  َذَكَر ُمس 

َفاَضِة مِن  حديث بن ُعَمرَ  ِ    اإل 
َّ
َم النَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي َر بِِمنًى.َأَفاَض َيو  ِر َفَصلَّى الظُّه   ح 

ِع َبي نَُهَما َجم  ُه ال  َة فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه  :َوَوج  َر بَِمكَّ َواِل ُثمَّ َصلَّى الظُّه  َفاَضِة َقب َل الزَّ
ِ َطاَف لإِل 

َحابِِه ِحيَن َسَأُلوُه َذلَِك َأوَّ  َرى بَِأص  ًة ُأخ  َر َمرَّ تَِها ُثمَّ َرَجَع إَِلى مِنًى َفَصلَّى بَِها الظُّه  ِل َوق 

تِي بِِمنًى.  ِر الثَّانَِيِة الَّ اًل بِالظُّه   َفَيُكوُن ُمتَنَفِّ

  :وهذا قول لبعض أهل العلم. قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

إنما صلى ركعتي الطواف يف مكة, فظن الظان أنه وقالوا:  وبعضهم ينكر ذلك,

 .إلى منى, وصلى بالناس الظهر ملسو هيلع هللا ىلص صلى الظهر, وإال فقد رجع النبي

 صلى الظهر, ثم نزل فطاف. ملسو هيلع هللا ىلص : أن النبي وجاءت رواية عن عائشة

 غير واحد من أهل العلم. هذا و استعبد

 هار كان طوياًل.إال أن بعضهم ذكر وقال: لعل هذا كان يف الصيف والن

 وإال لو كان يف الشتاء ما يتسع الوقت لمثل هذه اْلعمال.
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: يمشي من مزدلفة قبل الشروق بقليل, ثم يصل إلى منى, يحتاج إلى ساعة حيث

 ونصف, أو إلى ساعتين, ال سيما مع وجود الزحام يف الحج.

أكل منها ثم ينحر مائة بدنة, ثم تقطع, ويقطع من كل واحدة جزء, ثم تطبخ, ثم ي

, ثم ينزل إلى مكة, يحتاج إلى قدر ساعتين ربما يف المشي, وال سيما يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ذلك الزمان, لم تكن الطريق مثل اْلن.

 , ويسعى, وهذا غير المفرد والقارن.ملسو هيلع هللا ىلص ثم يطوف النبي

 ى سعًيا آخًرا, ثم يرجع.يسع

 فأكثر اْلعمال, وأشد اْلعمال, وأشقها, تكون يف يوم النحر.

ِحيَحي ِن فِي َصاَلتِِه ل: ثم قا ل  َأَحُد َأن َواِع َصاَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َكَما َثَبَت فِي الصَّ بِبَط ِن َنخ 

ِف.  َخو   ال 

َم بِِهْم، ُثما َصلاى بِالطاائَِفِة »: ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنَُّه  اَلِة بَِكَمالَِها َوَسلا َفٍة ِمْن َأْصَحابِِه الصا
َصلاى بَِطائِ

اَل  ًة ُأْخَرى، َفَكاَنْت َلُه َصاَلَتاِن، َوَلُهْم َصاَلةٌ اأْلُْخَرى تِْلَك الصا  . «َة َمرا

 
َّ
َشَة َوَغي ِرَها َأنَّ النَّبِي

َواِرُد َعن  َعائِ َحِديُث ال  ا ال  ِر إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ َم النَّح  َياَرَة َيو  َر الزِّ َأخَّ

ي ِل.   اللَّ

َياَرِة َمَع نَِس  ُموٌل َعَلى َأنَُّه َعاَد لِلزِّ َفاَضِة َواَل ُبدَّ مِن  َهَذا التَّأ ِويِل َفَمح  ِ ائِِه اَل لَِطَواِف اإل 

ِب, َواهلُل  ُمَهذَّ ِح ال  َجَواِب فِي َشر  ََحاِديِث َوَقد  َبَسط ُت إِيَضاَح َهَذا ال  ِع َبي َن اْل  لِل َجم 

َلُم.  ـاه َأع 

 شرب من ماء زمزم. ملسو هيلع هللا ىلص وبقي أن النبيقال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل: 

, واهلل أعلمهذا الحديث, على شرح ونكون هبذا قد انتهينا من التعليق المختصر 

 والحمد هلل رب العالمين., واهلل المستعان
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 بعد التلبية الدعاء

َمَة ب ِن َثابِت   َوَعن  ) – 723 َكاَن إَِذا َفَرَغ ِمْن َتْلبَِيتِِه  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -ُخَزي 

  .(1) « بَِرْحَمتِِه ِمَن الناارِ  َأْو ُعْمَرٍة َسَأَل اهَّللَ ِرْضَواَنُه َواْلَجناَة، َواْسَتَعاذَ  فِي َحجٍّ 
ُّ
افِِعي َرَواُه الشَّ

نَاد  َضِعيف    (.بِإِس 

 الشرح: 

ان الدعاء الذي يقال بعد التلبية, ولكن لبيهذا الحديث:  ساق المصنف  

 .حيى, وقد كذبالحديث ضعيف فيه إبراهيم بن أبي ي

 استالم الحجر اْلسود.حين القدوم إلى وتنتهي التلبية يف طواف 

  من حديث اب ِن َعبَّاس  مام الرتمذي رحمه اهلل يف سننه: لما أخرج اإلوذلك 
َفُع الَحِديَث َقاَل  ُه َكاَن ُيْمِسُك َعِن التاْلبَِيِة فِي الُعْمَرِة إَِذا اْسَتَلَم الَحَجرَ » ", َير   . (2)«َأنا

بِيََة  :قال الرتمذي َتِمُر التَّل  َطُع الُمع  ِل الِعل ِم َقاُلوا: اَل َيق  ثَِر َأه  َوالَعَمُل َعَلي ِه ِعن َد َأك 

َتلَِم الَحَجَر  بَِيَة, َوالَعَمُل  "َحتَّى َيس  َة َقَطَع التَّل  : إَِذا ان َتَهى إَِلى ُبُيوِت َمكَّ ُضُهم  وَقاَل َبع 

 َعَلى َحِديِث النَّ 
ِّ
َحاُق.ملسو هيلع هللا ىلصبِي َمُد, َوإِس  , َوَأح  ُّ

افِِعي َياُن, َوالشَّ  , َوبِِه َيُقوُل ُسف 

 رمي جمرة العقبة.أن ي إلىيلبي  ويف الحج

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ِرْدَف النابِيِّ  َأنا ُأَساَمَة »:  من حديث اب ِن َعبَّاس  في الصحيحين: ف

ْضَل ِمَن المْزَدلَِفِة إَِلى ِمنًى، َقاَل: َفكاِلَُهَما َقاَل: ِمْن َعَرَفَة إَِلى الُمْزَدلَِفِة، ُثما َأْرَدَف الفَ 

                                                           

َيفِيِه ": (2/124يقال الحافظ يف الت خيص )بسند ضَيف.  (821)« ال سند»أخـجه الشافَي يف  (1)

يْ  ِد ْبِن َأبِي َزاٍَِدَة َأُبو َياقِد  ال َّ َِيفص َيالُِح ْبُن ُمَح َّ  َض
ٌّ
 َيُهَو َمَدنِي

ُّ
اِهيُم ْبُن َأبِي َيْحَيى  ,ثِي ـَ ا إْب َيَأمَّ

َجُه ا ـَ  اأْلَُمِويِّ َأْخ
ِ
 ْبُن َعْبِد اهلل

ِ
ُه َعَ ْيِه َعْبُد اهلل ََ ُد بِِه؛ َبْ  َتاَب ـِ اِيي َعنُْه َفَ ْم َينَْف َـّ . ال

ّ
اَرُقْطنِي ُّ َيالدَّ

 ْلَبْيَهِقي

 يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح يضَيف الرتمذي. (,616أخـجه الرتمذي ) (2)
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 .(1)«ُيَلبِّي َحتاى َرَمى َجْمَرَة الَعَقَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َيَزِل النابِيُّ »

  :بيان مواطن استجابة الدعاء يف احلج 

ونذكر من باب الفائدة مواطن استجابة الدعاء يف الحج مع أنه كله مضنة 

 .ء, لما فيه من أنواع العبادات, فمن هذه المواطنالستجابة الدعا

 اْلول: يف الطواف.

 يف ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ًا يثبتحديث أعلموال 

 , ودعاء.إال أنه موطن ذكر هلل 

 الثاين: على الصفا والمروة.

 المتقدم.  حديث جابر بن عبد اهللل

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص يف عرفات كلها؛ ْلن النبيعند الصخرات يف عرفات, بل  الثالث:

ِم  " :ملسو هيلع هللا ىلص, وقد قال رسول اهلل «وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف» َعاِء ُدَعاُء َيو  َخي ُر الدُّ

َدُه اَل َشِريَك َلُه, َلُه ا لُمل ُك َعَرَفَة, َوَخي ُر َما ُقل ُت َأَنا َوالنَّبِيُّوَن مِن  َقب لِي: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوح 

ُد َوُهَو َعَلى  ء  َقِديٌر َوَلُه الَحم 
 
 .(2)"ُكلِّ َشي

 الرابع: عند المشعر الحرام.

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: لقول اهلل 

 {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
 .[168:]البقـة

 ب ُن ُعَمرَ يف الصحيحينو
ِ
ُم َضَعَفَة َأْهِلِه، »:  : من حديث َعب ُد اهلل أنه كان ُيَقدِّ

                                                           

 (.1281(, يمس م )1144أخـجه البخاري ) (1)

(,عن عبداهلل بن ع ـ يهو حديث ضَيف يف سنده ح اد بن أبي ح يد 2181أخـجه الرتمذي ) (2)

 قال الرتمذي ليس بالقوي.
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ُمْزَدلَِفِة بَِلْيٍل َفَيْذُكُروَن اهَّللَ َما َبَدا َلُهْم، ُثما َيْرِجُعوَن َقبَْل َفَيِقُفوَن ِعنَْد الَمْشَعرِ الَحَراِم بِالْ 

َد َأْن َيِقَف اإِلَماُم َوَقْبَل َأْن َيْدَفَع، َفِمنُْهْم َمْن َيْقَدُم ِمنًى لَِصالَِة الَفْجرِ، َوِمنُْهْم َمْن َيْقَدُم بَعْ 

َأْرَخَص فِي ُأوَلئَِك َرُسوُل اهَّللِ »َيُقوُل:   َرَة َوَكاَن اْبُن ُعَمرَ َذلَِك، َفإَِذا َقِدُموا َرَمْوا الَجمْ 

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص

 يف أيام التشريق الثالثة.الوسطى, والصغرى,  الخامس: عند الجمرة

 .للدعاءوال يقف عند جمرة العقبة الكربى 

 ب َن ُعَمرَ ف
ِ
مِي  , في صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل: من حديث َعب َد اهلل َكاَن َير 

ِهُل, َفيَُقومُ  ُم َفُيس  , ُثمَّ َيَتَقدَّ
ِر ُكلِّ َحَصاة  , ُثمَّ ُيَكبُِّر َعَلى إِث 

ن َيا بَِسب ِع َحَصيَات  َرَة الدُّ  الَجم 

َطى َكَذلِ  َرَة الُوس  مِي الَجم  َفُع َيَدي ِه, ُثمَّ َير  ُعو َوَير  بَِل الِقب َلِة قَِياًما َطِوياًل, َفَيد  َتق  َك, ُمس 

َفُع َيَدي ِه, ثُ  ُعو َوَير  بَِل الِقب َلِة قَِياًما َطِوياًل, َفَيد  َتق  ِهُل َوَيُقوُم ُمس  َماِل َفُيس  مَّ َفَيأ ُخُذ َذاَت الشِّ

َرَة َذاَت الَعَقَبِة مِن  َبط ِن الَواِدي, َواَل َيِقُف ِعن َدَها, َوَيُقوُل:  مِي الَجم  َهَكَذا َرَأْيُت »َير 

 .(2)«َيْفَعُل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهَّللِ 

ماء زمزم لما شرب » أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصفقد صح عن النبي عند شرب زمزم,  السادس:

اللهم إين أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعمالً » :يدعوا , وكان ابن عباس (3)«له

, مع اشرتاك هذه المواطن مع غيرها يف أوقات اإلجابة كالسجود وأدبار «متقبالً 

ْلذان واإلقامة وآخر ساعة يوم الجمعة ويف الثلث اْلخير من الليل الصلوات وبين ا

 .ودعوة المسافروحال االضطرار, ودعوة المسلم ْلخيه بظهر الغيب, 

 .واهلل أعلم

         
                                                           

 (.1261(, يمس م )1111أخـجه البخاري ) (1)

 (.1112اري )أخـجه البخ (2)

 (يله شواهد.14661أخـجه أح د) (3)
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 أن عرفة كلها موقف ومنى كلها منحربيان 

  -  -َجابِر   َوَعن  ) – 722
ِ
َهاُهنَا، َوِمنًى  َنَحْرُت »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َها َمْوِقٌف، َوَوَقْفُت َهاُهنَا  َها َمنَْحٌر، َفاْنَحُروا فِي ِرَحالُِكْم، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَعَرَفُة ُكلُّ ُكلُّ

َها َمْوقٌِف  َوَجْمعٌ  لِمٌ  .(1)«ُكلُّ  (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 
ال يضيق على  لبيان التوسعة على الحاج, وأنهساق المصنف رحمه اهلل الحديث: 

وال أقف يف المشعر الحرام إال  ,ملسو هيلع هللا ىلص نفسه, ويقول: ال أقف إال حيث وقف النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص وال أنحر يف منى إال حيث نحر النبي, ملسو هيلع هللا ىلص حيث وقف النبي

 على الناس أنه جعل منى كلها منحر. لكن من رحمة اهلل 

  مسلم: عن جابر ففي 
ِ
َها َنَحْرُت َهاُهنَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ا، َوِمنًى ُكلُّ

َها َمْوقٌِف، َوَوَقْفُت َهاُهنَا،  َمنَْحٌر، َفاْنَحُروا فِي ِرَحالُِكْم، َوَوَقْفُت َهاُهنَا، َوَعَرَفُة ُكلُّ

َها َمْوقٌِف   .«َوَجْمٌع ُكلُّ

 .هو اسم لمزدلفة, كما تقدمجمع: 

 ( 112/ 8قال النووي يف شرح مسلم :) َُفاِظ َبَيان َل    فِي َهِذِه اْل 
ِّ
ِق النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصِرف 

تِِه َوَشَفَقتِِه َعَلي ِهم  فِي َتن بِيِهِهم  َعَلى َمَصالِِح ِدينِِهم  َوُدن َياُهم  َفإِنَُّه  َمَل  ملسو هيلع هللا ىلصبُِأمَّ َك  َذَكَر َلُهُم اْل 

مَ  َزاِء ال   مِن  َأج 
ء  ُز ُكلُّ ُجز 

َجائِ ِرِه َوُوُقوفِِه َوال  ِضُع َنح  َمُل َمو  َك  َجائَِز َفاْل   مِن  َوال 
ء  ن َحِر َوُجز 

َدلَِفةِ  ُمز  َزاُء ال   َوَخي ُرُهنَّ َأج 
َزاِء َعَرَفات   .واهلل أعلم  ـاه .َأج 

 

        

                                                           

 باب ما جاء أن عـف  ك ها موقف. (1218)أخـجه مس م ( 1)



   

 

108 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الدخول إلى مكة والخروج منها

َة َدَخَلَها ِمْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 722 ا َجاَء إَِلى َمكا َلما

  (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«ِمْن َأْسَفِلَها َأْعاَلَها، َوَخَرَج 

لبيان المكان اْلفضل لدخول هذا الحديث:  ساق المصنف   الشرح: 

 .مكة, والخروج منها

 قد اختلف أهل العلم يف ذلك: و 

فذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل الدخول من أعالها وإن أدى ذلك إلى 

 تغيير مسار الحاج.

 ليمني يضطر إلى أن يغير طريقه حتى يدخل مكة من الثنيا العليا.الحاج ا: فمثاًل 

 وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك ال يلزم.

 ْلنه كان أسمح له يف الدخول, والخروج. ملسو هيلع هللا ىلص وإنما فعله النبي

 وهذا القول هو اْلصوب., من المكان الذي هو أسمح يف حقه وكل حاج يدخل

 الخليل إبراهيم يدخل من باب الملك فهد.فإن اليمني اْلن إذا جاء من طريق 

وهكذا من جاء من العزيزية يدخل من باب الملك عبد العزيز, ومن جاء من غزة 

 يدخل من باب السالم.

أو من توسعة الملك , العتيبية, يدخل من باب العمرة ومن جاء من جهة جرول

 .واهلل أعلم, عبد اهلل

        

 

                                                           

 .(1218)يمس م  (,1111)أخـجه البخاري  (1)
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 الوقت األفضل في دخول مكة

َة إاِلا َباَت بِِذي ُطَوى َحتاى »: - -اب ِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 720 ُه َكاَن اَل َيْقُدُم َمكا َأنا

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «ملسو هيلع هللا ىلص -ُيْصبَِح َوَيْغَتِسَل، َوَيْذُكُر َذلَِك َعِن النابِيِّ 

 الشرح: 

 ل مكة.لبيان الوقت اْلفضل يف دخوساق المصنف رحمه اهلل هذا الحديث:  

من  وقد احتج جمع من أهل العلم هبذا الحديث على أن دخول مكة بالنهار أفضل

 .دخولها بالليل

 وذهب جمع إلى أن دخولها بالليل أفضل.

أن اْلفضل ما كان أسمح, وأسهل للحاج, أو  :والصحيح يف هذه المسألة

 للمعتمر.

حاج, مع وجود ويف مثل هذه اْليام ربما يكون دخولها بأواخر الليل أيسر لل

 الكهرباء, وخفت الخطوط, وسهولة الطواف, وغير ذلك.

  :حكم املبيت بذي طوى, والغسل فيها 

المبيت ويف الحديث مشروعية المبيت بذي طوى, وهو المعروف بجرول اْلن و

فال , ملسو هيلع هللا ىلص نبيال يصل إلى السنية, إال من أراد أن يتأسى بال فيها, والغسل, بذي طوى

 .التأسي, واهلل أعلمويؤجر على حرج عليه يف ذلك, 

 

       

                                                           

 .(1216)يمس م  (,1113)أخـجه البخاري  (1)
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 تقبيل الحجر األسود والسجود عليه 

ُه َكاَن ُيَقبُِّل اْلَحَجرَ »: - -اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 727  .(1)«اأْلَْسَوَد َوَيْسُجُد َعَلْيهِ  َأنا

ُقوًفا ُّ َمو 
بَي َهِقي ُفوًعا, َوال  َحاكُِم َمر   (.َرَواُه ال 

 الشرح: 

 .المصنف الحديث لبيان مشروعية تقبيل الحجر اْلسودساق  

 .ملسو هيلع هللا ىلص تقبيل الحجر اْلسود ثابت عن غير واحد من أصحاب النبيو

ُه َجاَء إَِلى الَحَجرِ األَْسَوِد َفَقباَلُه، َفَقاَل: »: ُعَمَر  يثمن حد ففي الصحيحين: َأنا

 .(2)«ُيَقبُِّلَك َما َقباْلتَُك  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْوالَ َأنِّي َرَأْيُت النابِيا إِنِّي َأْعَلُم َأناَك َحَجٌر، الَ َتُضرُّ َوالَ َتنَْفعُ »

  :حكم السجود على احلجر األسود 

وقد استحب السجود عليه, والتمسح به, اإلمام الشافعي, واإلمام أحمد رحمة اهلل 

 عليهما.

                                                           

يف  يالصحيح فيه الوقف. يقد اخت ف (,6223)يالبيهقي يف الكربى  (,1112)أخـجه الحاكم  (1)

يمنهم من رياه عن ع ـ بن  ,ف نهم من رياه عن ابن عباس رضي اهلل عنه ا مـفوًعا ,هذا الحديث

يهذا هو الذي  ,يمنهم من رياه عن ابن عباس رضي اهلل عنه ا موقوًفا ع يه ,الخطاب مـفوًعا

ا يجَفـ َهذَ "(: 1/308قال ابن ال  قن يف البدر ال نيـ ) (.1022)رجحه الحافظ يف الت خيص 

 أخـَجا َلهُ 
ّ
َِي َفـ بن عبد اهلل  ,َفَينَْبِغي َأن يكون َعَ ى َشـطهَ ا ,َتابِ َْ ار أخـجه من َحِديث َج َلكِن اْلَبزَّ

َيَرَأْيا من ُيوهم اْلَحاكِم فِي َكونه ابْن  ,َيُهَو ثَِق  َكَ ا َقاَل َأْح د َيَأُبو َخالِد ,بن ُعْثَ ان الَ ْخُزيمِي

 ييصوب َما ذكـه ا ,الحكم
ّ
َيالِِسي ار. َيَرَياُه َكَذلِ  َأُبو َداُيد الطَّ : َيَقاَل  ,يالَقي ي ,َيَأُبو َعاِيم ,ْلَبزَّ

ار؛ َفَقاَل: "فِي َحِديثه يهم ياضطـاب" اَل ". َياْعرتض اْبن اْلقطَّان َعَ ى عبد اْلحق فِي عزيه إَِلى اْلَبزَّ

ار ,ذكـ َلُه من َحِديث ع ـ بن اْلخطاب ََ َّه من بَض َأَمالِيهِ  ,من كتاب اْلَبزَّ َيإِنََّ ا أعـفُه ِعنْد ابْن  ,َيَل

 . ( قول الحافظ113يأقـ شيخنا الحجوري تحا حديث من تحقيق الصغـى ) اهـ. "السكن

 (.1210(, يمس م )1161أخـجه البخاري ) (2)
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ِد ب ِن َغَفَلةَ يف صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: و َرَأْيُت », َقاَل: من طريق َعن  ُسَوي 

 .(1)«بَِك َحِفيًّا ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »َقباَل اْلَحَجَر َواْلَتَزَمُه، َوَقاَل:    َمَر عُ 

 ( 1/18قال اإلمام النووي رحمه اهلل يف شرح مسلم :) 

ُجودِ : «َواْلَتَزَمهُ » قوله: َباِب السُّ تِح  نَا مَِن اس  م  َلُم. فِيِه إَِشاَرٌة إَِلى َما َقدَّ  َعَلي ِه, َواهلُل َأع 

 وكره ذلك اإلمام مالك رحمه اهلل, وذكر أن ذلك بدعة.

 السجود عليه, والتمسح به. ملسو هيلع هللا ىلص والصحيح أنه لم يثبت عن النبي

لربكة يعترب من افإن التمسح به, أو بالكعبة, أو بشيء من أحجارها لطلب 

 المحدثات.

 .فهو التقبيل ملسو هيلع هللا ىلص وأما الذي فعله 

  تسمية احلجر األسود بهذا االسم: بيان سبب 

 َقاَل َرُسوُل اَقاَل:   من حديث اب ِن َعبَّاس  ثبت يف سنن الرتمذي رحمه اهلل: 
ِ
هلل

َبِن »َوَسلََّم: َصلَّى اهلُل َعَلي ِه  َنَزَل الَحَجُر األَْسَوُد ِمَن الَجناِة، َوُهَو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللا

َدْتُه َخَطاَيا  . (2) «َبنِي آَدمَ  َفَسوا

َرَة. وقال رحمه اهلل:  و, َوَأبِي ُهَري  ر   ب ِن َعم 
ِ
 َوفِي الَباِب َعن  َعب ِد اهلل

 وقد اختلفت قريش يف وضعه يف الكعبة حين بنوها.

 بينهم, فجعلوه محكًما. ملسو هيلع هللا ىلص حتى دخل النبي

ُه َكاَن َأنَّ »:  من حديث السائب بن عبد اهلل العابدي: في مسند اإلمام أحمد ف

 
ِ
ُبُدُه مِن  ُدوِن اهلل َجاِهلِيَِّة؟ َقاَل: َولِي َحَجٌر َأَنا نََحتُُّه بَِيَديَّ َأع  َبَة فِي ال  َكع  فِيَمن  َيب نِي ال 

                                                           

 (.1211أخـجه مس م ) (1)

 "(, يهو مخـي يف 2118ه اهلل )(, يهو يف الصحيح  لإلمام األلباين رح 811أخـجه الرتمذي ) (2)

 (, ييف يحيح السنن.2111(. ييححه يف ال شكاة )2116) "ال شكاة 
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ِسي, َفَأُصبُُّه َعَلي ِه, َفَيِجيُء  ِذي َأن َفُسُه َعَلى َنف  ِر الَّ
َخاثِ َبِن ال  َتَباَرَك َوَتَعاَلى, َفَأِجيُء بِاللَّ

َحَجِر, َوَما َيَرى ال َحَجَر ال   ِضَع ال  نَا َمو  َغُر َفَيُبوُل َفَبنَي نَا َحتَّى َبَلغ  َكل ُب َفَيل َحُسُه, ُثمَّ َيش 

ُجِل َفَقاَل:  ُه الرَّ ُجِل َيَكاُد َيَتَراَءى مِن ُه, َوج  َط ِحَجاَرتِنَا مِث َل َرأ ِس الرَّ َأَحٌد, َفإَِذا ُهَو َوس 

َعُلوا َبي نَُكم  َحَكًما, َبط ٌن مِن  ُقَري ش   ُن َنَضُعُه, َفَقاُلوا: اج  ُن َنَضُعُه, َوَقاَل: آَخُروَن َنح  َنح 

 
ُّ
, َفَجاَء النَّبِي َفجِّ ُلُع مَِن ال  َل َرُجل  َيط  َمِيُن, َفَقاُلوا َلُه,  ملسو هيلع هللا ىلصَقاُلوا: َأوَّ  "َفَقاُلوا: َأَتاُكُم اْل 

, ُثمَّ َدَعا ُبُطوَنهُ  ب   .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصم  َفَأَخُذوا بِنََواِحيِه َمَعُه, َفَوَضَعُه ُهَو َفَوَضَعُه فِي َثو 

  :تنبيه هام 

, فهو حديث (2)«الحجر األسود يمين اهَّلل يف األرض يصافح بها عباده»وأما حديث: 

 بعض المبتدعة على الحلول, واالتحاد. به استدلومع ذلك , ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي 

 وال حجة لهم فيه ْلمور: 

 ومع فرض ثبوته ففيه رد عليهم.الثاين:   حديث ضعيف.ْلن الاْلول: 

إذ أنه قيده بمين اهلل يف اْلرض, فلما قيد باْلرض دل على أنه ليس من صفات اهلل 

. 

 ."فمن قبله فقد قبل اهلل"ْلطلق وقال:  ولو كان من صفات اهلل 

  :أخذ قرامطة البحرين للحجر األسود 

, لقرامطة يف البحرين, عليهم لعنة اهلل وقد أخذ الحجر اْلسود من الكعبة ا

عشرين سنة, وكسروه, ولم يبَق منه إال قطع يسيرة, جمعت اثنين ووبقي عندهم 

 .اللك, ثم رَد إلى مكانه بعد ذلك, واهلل أعلم ولحمت بالفضة, ووضعت يف شيء من

 

                                                           

 (.11104أخـجه أح د ) (1)

 (.223يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل ) (2)
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 :والستالم احلجر األسود حاالت 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي وهي أكملها التقبيل لثبوت ذلك عن الاْلول: 

َفي ِل,  المحجن وتقبيل المحجن, لحديث:استالمه باليد, ووالثالثة:  الثانية َأبي الطُّ

ْكَن بِِمْحَجٍن َمَعُه َوُيَقبُِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »قال:  َيُطوُف بِاْلَبْيِت، َوَيْسَتِلُم الرُّ

 .أخرجه مسلم «اْلِمْحَجنَ 

 .اإلشارة إليه الرابع:

َلَيْأتِيَنا َهَذا اْلَحَجُر، َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلُه َعْينَاِن ُيبِْصُر »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ويف فضله قال رسو

 أخرجه ابن ماجه. ,(1)«بِِهَما، َولَِساٌن َينْطُِق بِِه، َيْشَهُد َعَلى َمْن َيْسَتِلُمُه، بَِحقٍّ 

ُنوَب »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ْكنَيِْن َيُحطااِن الذُّ  .أحمد أخرجه (2)«إِنا اْستاَِلَم الرُّ

 

        

  

                                                           

(, من حديث ابن عباس رضي اهلل عنه ا, يهو يف 2644(, يابن ماجه )611أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.161 سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )الصحيح ال

 (.4181أخـجه أح د ) (2)
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 بيان أن الرمل يكون في ثالثة أشواط في الطواف

َأْن َيْرُمُلوا َثاَلَثَة َأْشَواٍط، َوَيْمُشوا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَمَرُهْم النابِيُّ »َقاَل: -- )َوَعن هُ  – 728

ْكنَْينِ    (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«َأْرَبًعا، َما َبْيَن الرُّ

َل َخبا »: - -اب ِن ُعَمَر  َعنِ ) - 728 َثالًَثا َوَمَشى  أنه كان إَِذا َطاَف الطاَواَف األَوا

 .ُمتََّفٌق َعَلي هِ . (2)«َأْرَبًعا

َل َما َيْقُدُم،  - ملسو هيلع هللا ىلص -رأيت َرُسوَل اهَّللِ »ويف رواية:  ي اْلَحجِّ َأِو اْلُعْمَرِة، َأوا
إَِذا َطاَف فِ

ُه َيْسَعى َثاَلَثَة َأْطَواٍف بِاْلَبيْ   .(3)(ُمتََّفٌق َعَلي هِ  «ِت، َوَيْمِشي َأْرَبَعةً َفإِنا

 لبيان سنية الرمل.  الحديثينساق المنصف رحمه اهلل الشرح: 

 .القدوم للحج أو العمرةالرمل يف الثالثة اْلشواط اْلولى من طواف ويكون 

 .وليس يف طواف اإلفاضة رمل

 ْلول.يف الثالثة اْلشواط اْلولى من الطواف ا االستحبابوحكمه 

 ويبدأ الرمل من الحجر إلى الحجر.

أنه َقاَل , في صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل: من حديث ُعَمَر ب َن الَخطَّاِب ف

ِن:  ك   ملسو هيلع هللا ىلصَأَما َواهَّللِ، إِنِّي أَلَْعَلُم َأناَك َحَجٌر الَ َتُضرُّ َوالَ َتنَْفُع، َوَلْوالَ َأنِّي َرَأْيُت النابِيا »لِلرُّ

َتَلَمُه ُثمَّ َقاَل: «َك َما اْسَتَلْمُتَك اْسَتَلمَ  َما ُكناا َراَءْينَا بِِه الُمْشرِكِيَن », َفاس  َمِل إِنا َفَما َلنَا َولِلرا

 .(2)«َفالَ ُنِحبُّ َأْن َنْتُرَكهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَشْيٌء َصنََعُه النابِيُّ », ُثمَّ َقاَل: «َوَقْد َأْهَلَكُهُم اهَّللُ 

فعله إغاضة للمشركين حين زعموا أن المهاجرين  ملسو هيلع هللا ىلص وكان مبدأ الرمل أن النبي

                                                           

 يال فظ ل بخاري. (1214)يمس م  (,1102)أخـجه البخاري  (1)

 .(1211)يمس م  (,1111 ,1103)أخـجه البخاري  (2)

 الحديث ليس يف ال خطوط. ((3

 (.1101أخـجه البخاري ) (4)
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 قد أصابتهم حمى يثرب.

ُء "وقد بوب عليه اإلمام البخاري رحمه اهلل يف صحيحه فقال:  َباٌب: َكي َف َكاَن َبد 

َملِ   ."الرَّ

َقِدَم َرُسوُل », َقاَل:  من حديث اب ِن َعبَّاس  مسلم: ل لفظوال( 1)ففي الصحيحين

 
ِ
َحابُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َدُم َعَلي ُكم  َغًدا َوَأص  ِرُكوَن: إِنَُّه َيق  ُمش  ى َيث ِرَب, َقاَل ال  َة, َوَقد  َوَهنَت ُهم  ُحمَّ ُه َمكَّ

 
ُّ
َر, َوَأَمَرُهُم النَّبِي ي ال ِحج 

ا َيلِ ًة, َفَجَلُسوا مِمَّ ى, َوَلُقوا مِن َها ِشدَّ ُحمَّ ٌم َقد  َوَهنَت ُهُم ال   ملسو هيلع هللا ىلصَقو 

ُمُلوا َثاَلَثَة أَ  , َفَقاَل َأن  َير  ِرُكوَن َجَلَدُهم  ُمش  نَي ِن, لَِيَرى ال  ك  ُشوا َما َبي َن الرُّ , َوَيم 
َواط  ش 

َلُد مِن  َكَذا َوَكَذا  , َهُؤاَلِء َأج  ى َقد  َوَهنَت ُهم  ُحمَّ ُتم  َأنَّ ال  ِذيَن َزَعم  ِرُكوَن: َهُؤاَلِء الَّ ُمش   "ال 

 : ُه َأن  »َقاَل اب ُن َعبَّاس  نَع  ب َقاُء َعَلي ِهم   َوَلم  َيم 
ِ َواَط ُكلََّها, إاِلَّ اإل  َش  ُمُلوا اْل   .«َيأ ُمَرُهم  َأن  َير 

 .«َأْن َيْرُمُلوا َثاَلَثَة َأْشَواطٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَمَرُهْم النابِيُّ » قوله:

  .وط من الركن إلى الركن, واْلمر هنا للندبويكون الش

 ْلشواط. تتمة السبعة ا :أي «َوَيْمُشوا َأْرَبًعا» قوله:

خالًفا ْلبي حنفية رحمه اهلل, ومن الطواف سبعة أطواف, ويف هذا دليل على أن 

 قال بقوله.

وجمهور أهل العلم على الطواف إذا كان أقل من سبعة أشواط فإنه ال يجزئ, وال 

 يصح, ويجب على صاحبه أن يتم طوافه.

 .وإتمام طوافه يلزمه الرجوع وترك الطواف الواجب وإذا كان قد سافر إلى بلده,

ْكنَيْنِ » قوله:  الركن اليماين, والحجر اْلسود.المراد منهما: : «َما َبْيَن الرُّ

 وأما ما كان من الركنين الشماليين, فإن الكعبة لم تبَن على قواعد إبراهيم.

 .سبب النفقةذلك قلة وكان 

                                                           

 (.1211(, يمس م )1102أخـجه البخاري ) (1)
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 ,  من حديث َعن  َعائَِشةَ ففي الصحيحين: 
َّ
ُت النَّبِي : َسَأل  ِر  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلت  َعن  الَجد 

ِخُلوُه فِي الَبي ِت؟ َقاَل:  «َنَعمْ »َأمَِن الَبي ِت ُهَو؟ َقاَل:  إِنا َقْوَمِك »ُقل ُت: َفَما َلُهم  َلم  ُيد 

َرْت بِِهُم الناَفَقةُ  َتِفًعا؟ َقاَل:  «َقصا َفَعَل َذلَِك َقْوُمِك، لُِيْدِخُلوا َمْن »ُقل ُت: َفَما َشأ ُن َبابِِه ُمر 

اُءوا َوَيْمنَُعوا َمْن َشاُءوا، َوَلْوالَ َأنا َقْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم بِاْلَجاِهِلياِة، َفَأَخاُف َأْن ُتنْكَِر َش 

 .(1)«ُقُلوُبُهْم، َأْن ُأْدِخَل الَجْدَر فِي الَبْيِت، َوَأْن ُأْلِصَق َباَبُه بِاألَْرضِ 

أن ال يبنوا البيت إال بما كان ا أن أموالهم كان كثيرها من الربا, وعزمو ذلك وسبب

 .خالصًااًل حل

 فعجزت أموالهم عن بناء الكعبة, على قواعد إبراهيم عليه السالم.

 وغيره.  يستلم جميع اْلركان, فنهاه ابن عباس  كان معاويةو

نَي ِن "قال اإلمام البخاري رحمه اهلل يف صحيحه:  ك  َتلِم  إاِلَّ الرُّ َباُب َمن  َلم  َيس 

 ."َمانَِيي نِ اليَ 

, َعن  َأبِي ثم قال:  ُرو ب ُن ِدينَار  َبَرنِي َعم  , َأخ  بََرَنا اب ُن ُجَري ج  : َأخ  ر  ُد ب ُن بَك  َوَقاَل ُمَحمَّ

َثاِء َأنَُّه َقاَل:  ع   . «َوَمْن َيتاِقي َشْيًئا ِمَن الَبْيِت؟»الشَّ

َكاَن, َفَقاَل َلُه  َتلُِم اْلَر  نَاِن,  اب ُن َعبَّاس  َوَكاَن ُمَعاِوَيُة َيس  ك  َتَلُم َهَذاِن الرُّ : إِنَُّه اَل ُيس 

 . «َلْيَس َشْيٌء ِمَن الَبْيِت َمْهُجوًرا»َفَقاَل: 

َبي رِ   .(2)«َيْسَتِلُمُهنا ُكلاُهنا »:  َوَكاَن اب ُن الزُّ

, َعِن اب ِن َعبَّاس  يف مسند اإلمام أحمد رحمه اهلل: وثبت 
َأنَُّه ":  من طريق ُمَجاِهد 

 : َكاَن ُكلََّها, َفَقاَل َلُه اب ُن َعبَّاس  َر  َتلُِم اْل  َبي ِت, َفَجَعَل ُمَعاِوَيُة َيس  لَِم "َطاَف َمَع ُمَعاِوَيَة بِال 

                                                           

(. ])الجدر( يف نسخ  )الجدار( يال ـاد الحجـ الذي 1333(, يمس م )1184أخـجه البخاري ) (1)

 حول الجدار[.

 (.2/110أخـجه البخاري ) (2)
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ِ
نَي ِن؟ َوَلم  َيُكن  َرُسوُل اهلل ك  َتلُِم َهَذي ِن الرُّ َتلُِمُهَما  ملسو هيلع هللا ىلصَتس  ٌء "َيس 

 
, َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َلي َس َشي

:  مِنَ  ُجوًرا, َفَقاَل اب ُن َعبَّاس  َبي ِت َمه   { ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}ال 
 (1)«. َصَدق َت   , َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: [21:]األحزاب

َل » قوله:  طواف القدوم. :أي «أنه كان إَِذا َطاَف الطاَواَف األَوا

 رمل ثالثة أطواف. :أي «َخبا َثالًَثا» قوله:

 ومشى يف اْلشواط اْلربعة اْلخرى مشًيا دون رمل. :يأ «َوَمَشى َأْرَبًعا» قوله:

إذا طاف بالحج، أو بالعمرة، أول ما يقدم، فإنه يسعى  ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهَّلل» قوله:

سمى يما وهبذا تعلم أن طواف اإلفاضة, و: «ثالثة أطواف بالبيت، ويمشي أربًعا

يكون يف حالة حتى وإن كان أول طواف للحاج, وهذا , بطواف الزيارة, ليس فيه رمل

إذا تأخر الحاج عن الوصول إلى البيت, ولم يصل إال يف يوم التاسع من ذي الحجة, 

 وضاق عليه الوقت, وخشي على نفسه فوات الوقوف بعرفة.

 : قال يف الرجل يزور يوم النحر يرمل أم ال ؟ويف المصنف البن أبي شيبة

 ال رمل يوم النحر. :أخرج عن عروة قال

 رأيته يرمل يوم النحر. :قالوأخرج عن مجاهد 

 ليس يف الطواف والنحر رمالن. :وأخرج عن عطاء قال

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الصواب الذي ال معدل عنه لعدم ثبوته عن النبي 

) من رخص يف ترك الرمل( وذكر عن  :وبوب أبو بكر بن أبي شيبة فب المصنف

, والصحيح عطاء: الرجل ينسى الرمل ليس عليه شيء, وذهب الحسن أنه يهريق دم

  .قول عطاء, وبسند صحيح كان ابن عمر ت ال يرمل إذا أهل من مكة

        

                                                           

 (.163(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1811أخـجه أح د ) (1)
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 بيان استحباب استالم الركنين اليمانيين

َيْسَتِلُم ِمَن اْلَبيِْت  - ملسو هيلع هللا ىلص -َلْم َأَر َرُسوَل اهَّللِ »َقاَل:  - -)َعِن اب ِن َعبَّاس   – 721

ْكنَْيِن اْلَيَمانَِيْينِ  لِمٌ  .(1)«َغْيَر الرُّ   (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما يستلم من اْلركان, وعلى داللة الحديث جمهور  

 .العلماء

ْكنَيِْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعنُْه َقاَل: َلْم َأَر َرُسوَل اهَّللِ » قوله: َيْسَتِلُم ِمَن اْلَبْيِت َغْيَر الرُّ

 كن اليماين.وهما الحجر اْلسود, والر: «اْلَيَمانَِيْينِ 

 فإنه إذا لم يتيسر له الوصول إليه, فال يشرع اإلشارة إليه.أما الركن اليماين: 

  :بيان ما يقال عند استلم احلجر األسود 

 ."اهلل أكرب"عند استالم الحجر اْلسود:  الطائف يقولو

 ."بسم اهلل, اهلل أكرب"فإن زاد: 

 . فقد ثبت ذلك عن ابن عمر

 الركنني:  بيان فضيلة استالم 

, َعن  َأبِيِه, َأنَّ سنن الرتمذي رحمه اهلل:  يف ثبت  اب َن من طريق اب ِن ُعبَي ِد ب ِن ُعَمي ر 

  -  -ُعَمَر 
ِّ
َحاِب النَّبِي نَي ِن ِزَحاًما َما َرَأي ُت َأَحًدا مِن  َأص  ك   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُيَزاِحُم َعَلى الرُّ

َعُلُه, َفُقل ُت: َيا َأَبا َعب ِد الرَّ  نَي ِن ِزَحاًما َما َرَأي ُت َأَحًدا مِن  َيف  ك  َمِن, إِنََّك ُتَزاِحُم َعَلى الرُّ ح 

 
ِّ
َحاِب النَّبِي   ملسو هيلع هللا ىلصَأص 

ِ
ُت َرُسوَل اهلل , َفإِنِّي َسِمع  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصُيَزاِحُم َعَلي ِه, َفَقاَل: إِن  َأف َعل 

اَرٌة لِْلَخَطاَيا» ُتُه, َيقُ «إِنا َمْسَحُهَما َكفا َمْن َطاَف بَِهَذا الَبْيِت ُأْسُبوًعا َفَأْحَصاُه »وُل: , َوَسِمع 
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ُتُه َيُقوُل:  «َكاَن َكِعْتِق َرَقَبةٍ  اَل َيَضُع َقَدًما َواَل َيْرَفُع ُأْخَرى إاِلا َحطا اهَّللُ َعنُْه َخطِيَئًة »َوَسِمع 

 .(1)«َوَكَتَب َلُه بَِها َحَسنَةً 

, سننه:  وثبت عند اإلمام النسائي رحمه اهلل يف  ب ِن ُعَبي ِد ب ِن ُعَمي ر 
ِ
من طريق َعب ِد اهلل

َمنِ ـــَأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َأَبا َعب   ح  نَي ِن؟  - ابن عمر -ِد الرَّ ك  َتلُِم إاِلَّ َهَذي ِن الرُّ َما َأَراَك َتس 

 
ِ
ُت َرُسوَل اهلل َحُهَما: َيُحطَّا"َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: إِنِّي َسِمع  َخطِيَئةَ إِنَّ َمس  تُُه "ِن ال  , َوَسِمع 

 .(2)«َمْن َطاَف َسْبًعا، َفُهَو َكِعْدِل َرَقَبةٍ »َيُقوُل: 

 

        

                                                           

 (.2180مام األلباين رح ه اهلل يف ال شكاة )(, ييححه اإل616أخـجه الرتمذي ) (1)

 (, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح النساٍي.2616أخـجه النساٍي ) (2)
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 بيان استحباب تقبيل الحجر األسود

ُه َقباَل اْلَحَجَر اأْلَْسَوَد َفَقاَل: إِنِّي َأْعَلُم َأناَك َحَجٌر اَل »:  -ُعَمَر  َوَعن  ) – 721 َأنا

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«ُيَقبُِّلَك َما َقباْلُتَك  - ملسو هيلع هللا ىلص - َتنَْفُع، َوَلْواَل َأنِّي َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ َتُضرُّ َواَل 

 الشرح: 

 لبيان استحباب تقبيل الحجر اْلسود.الحديث:  ساق المصنف  

, َقاَل ويف صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل:  
ٍّ
َبي ِر ب ِن َعَربِي : َسَأَل َرُجٌل من طريق الزُّ

تاِلَِم الَحَجِر, َفَقاَل:   اب َن ُعَمرَ  َقاَل:  «َيْسَتِلُمُه َوُيَقبُِّلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »َعِن اس 

ُت, َأَرَأي َت إِن  ُغلِب ُت, َقاَل:  اْجَعْل َأَرَأْيَت بِالَيَمِن، َرَأْيُت َرُسوَل »ُقل ُت: َأَرَأي َت إِن  ُزِحم 

 .(2)«ْسَتِلُمُه َوُيَقبُِّلهُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ 

  :احلكمة من تقبيل احلجر األسود 

التربك  ملسو هيلع هللا ىلص للتربك به, فإنه لم يثبت عن النبيتقبيل الحجر اْلسود ليس و

 اْلشجار.اْلحجار, وب

 .وأمر هبا أمر استحباب, فتقبيله عبادة هلل  وإنما هو عبادة شرعها اهلل 

ود, فيستحب لنا أن نقبل الحجر اْلسود تقبيل الحجر اْلس ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عن النبي

 من بعده.  , وكما قبله الصحابةملسو هيلع هللا ىلص كما قبله النبي

, َقاَل:  من حديث اب ِن ُعَمرَ سنن اإلمام ابن ماجه رحمه اهلل: جاء يف ما و

اْلَتَفَت، َفإَِذا ُهَو اْلَحَجَر، ُثما َوَضَع َشَفَتْيِه َعَلْيِه، َيبْكِي َطِوياًل، ُثما  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْقَبَل َرُسوُل اهَّللِ »
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 .(1)«َهاُهنَا ُتْسَكُب اْلَعَبَراُت »بُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َيبْكِي، َفَقاَل َيا ُعَمُر: 

 ضعيف جًدا يف إسناده محمد بن عون منكر الحديث. فال يثبت فإنه

  :حكم املزامحة على استالم احلجر األسود 

َخطَّاِب اهلل:  بيهقي رحمهوجاء يف السنن الكربى لإلمام ال  من حديث ُعَمَر ب ِن ال 

 َقاَل: 
ِ
ِعيَف إِْذ َأَرْدَت اْستاَِلَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َيا ُعَمُر إِناَك َرُجٌل َقِويُّ اَل ُتْؤِذ الضا

 .(2)«اْلَحَجرِ ، َفإِْن َخاَل َلَك َفاْسَتِلْمُه َوإاِلا َفاْستَْقبِْلُه َوَكبِّرْ 

 سَم.والحديث فيه من لم ي

والصحيح أن ترك استالم الحجر أولى من استالمه مع مزاحمة الناس, فإن 

 مزاحمة الناس وأذيتهم كبيرة من كبائر الذنوب, وال سيما يف ذلك الموطن.

 ., واهلل أعلموأما استالم الحجر اْلسود فما هو إال سنة, ومستحب

 

        

  

                                                           

لباين رح ه اهلل يف يحيح (, يالحديث ضَيف جًدا يضَفه اإلمام األ2641أخـجه ابن ماجه ) (1)

 (.1022يضَيف ابن ماجه. ييف الضَيف  )

 (.6211أخـجه البيهقي يف الكربى ) (2)
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 استالم الركن بمحجن جوازبيان ا

َفي ِل  َوَعن  ) – 721 َيُطوُف بِاْلَبْيِت  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ »َقاَل:  -  -َأبِي الطُّ

ْكَن بِِمْحَجنٍ  لِمٌ  .(2)«اْلِمْحَجنَ  َمَعُه، َوُيْقبُِّل  (7)َوَيْسَتِلُم الرُّ  (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان جواز استالم الركن بمحجن أو ما يف بابه 

 .عامر بن واثلة أبو الطفيل اسمه: : « -َوَعْن َأبِي الطَُّفْيِل » قوله:

 . وهو آخر من مات من الصحابة
 العصا الملتوية الرأس, أو نحو ذلك.والمحجن: 

 على بعيره. ًاكباريف هذا الطواف  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الطواف كان والنبي

 جواز الطواف على البعير راكًبا عليه.وفيه: 

, واهلل الحجر اْلسود بمحجن, وذلك إذا لم يتيسر له تقبيل  مشروعية استالم فيه:

 .الموفق

        

   

                                                           

 عصا محني  الـأس.«: ال حجن( »(1

 .(1211)أخـجه مس م  (2)
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 مشروعية االضطباع بالطواف 

َلى ب َن ُأَميََّة  َوَعن  ) – 722 ُمْضَطبًِعا بُِبْردٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َطاَف النابِيُّ »َقاَل:  -  -َيع 

, .(1)«َأْخَضرَ 
َّ
َسُة إاِلَّ النََّسائِي َخم  مِِذيُّ وَ  َرَواُه ال  َحُه التِّر    (.َصحَّ

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية االضطباع, وهو سنة عند  الشرح: 

 .جماهير العلماء

,  :«يعلى بن أمية» قوله:
ّ
 الحنظلي

ّ
هو بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي

 .يف حجه :أي «طاف البيت» قوله:     حليف قريش.

 االضطباع يف طواف القدوم.مشروعية  فيه: «مضطبعًا»قوله:

, إبطه اْليمن عند جماهير العلماءمن تحت  رداءهأن الرجل يدخل وصورته: 

 .يلقيه على منكبه اْليسر, فيكون المنكب اْليمن مكشوًفاو

, ملسو هيلع هللا ىلص ثبت من فعل النبيفقد , سنة, وليس بواجب يف طواف القدم االضطباعو

أنه أمر ه بقرينة, أو اقرتن بتدل على االستحباب, إال ما علم  ملسو هيلع هللا ىلصوأفعال النبي 

 لوجوب.ل

وإنما يكون يف السبعة اْلطواف من االضطباع يف جميع المناسك,  من الجهل

 والحمد هلل رب العالمين., طواف القدوم, واهلل أعلم

                                                           

 (11612)يأح د  (,2614)يابن ماجه  (,816)يالرتمذي  (,1883)أخـجه أبو دايد  (1)

, (1141ام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )ييححه اإلم, بسند يحيح. (11611)

 ,"اضطبع بربد أخضـ": يلفظ أبي دايد. (1204ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )

هذا ": (, يقال فيه411يذكـها اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف أحاديث مَ   ظاهـها الصح  ) ,ُأع ا

يابن  ,ابن جـيج لم يس ع من يَ ى ,يلكنه منقطع ,حيحالحديث اذا نظـت اليه رجاله رجال الص

 يهو عبد الح يد بن مطَم. ,يَ ى هو يفوان يقد ذكـت الواسط  عند الرتمذي يابن ماجه
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 التوجه إلى عرفاتحال التكبير والتلبية 

َعَلْيِه، َوُيَكبُِّر ِمناا  ُينْكِرُ  َفاَل  َكاَن ُيِهلُّ ِمناا اْلُمِهلُّ »َقاَل:  -  -َأَنس   َوَعن  ) – 723

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«اْلُمَكبُِّر َفاَل ُينْكُِر َعَلْيهِ 

لبيان الذكر الذي يقال حين ساق المصنف رحمه اهلل هذا الحديث:   الشرح: 

 .يف ذلك  , وقد تنوع فعل الصحابةالتوجه إلى عرفات, والرجوع منها

من حديث جابر في صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: ف, لزم تلبيتهفقد  ملسو هيلع هللا ىلص أما النبي

َوَأَهلا النااُس بَِهَذا الاِذي »وفيه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص الطويل يف بيان حجة النبي  بن عبد اهلل

 .(2) ...«َتْلبَِيَتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِهْم َشيًْئا ِمنُْه، َوَلِزَم َرُسوُل اهَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلصُيِهلُّوَن بِِه، َفَلْم َيُردا َرُسوُل اهَّللِ 

  :بيان متى يقطع احلاج التلبية 

  َأنَّ ُأَساَمَة :  من حديث اب ِن َعبَّاس   ففي الصحيحين:
ِّ
مِن   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ِرد َف النَّبِي

َدلَِفِة إَِلى مِنًى, َقاَل: َفكاِلَُهَما َقاَل:  َل مَِن المز  َدَف الَفض  َدلَِفِة, ُثمَّ َأر  َلْم »َعَرَفَة إَِلى الُمز 

 .(3)«ُيَلبِّي َحتاى َرَمى َجْمَرَة الَعَقَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيُّ  َيَزلِ 

 . «َكاَن ُيِهلُّ ِمناا اْلُمِهلُّ َفاَل ُينْكُِر َعَلْيِه، َوُيَكبُِّر ِمناا اْلُمَكبُِّر َفاَل ُينْكُِر َعَلْيهِ » قوله:

 .ال ينكر عليه أي كان من أهل بالتلبية ال ينكر عليه من كان يكرب

 .لبى, واهلل أعلمواسعة, فمن شاء كرب, ومن شاء والمسألة 

 

        

                                                           

 . (1281)يمس م  (,1116)أخـجه البخاري  (1)

 (.1281أخـجه مس م ) (2)

 (.1281(, يمس م )1144أخـجه البخاري ) (3)
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الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ألصحاب  جواز
 الثقل والضعفة

فِي الثاَقِل، َأْو َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َبَعَثنِي َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:   اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 722

َعَفِة ِمْن َجْمعٍ   (.(2)«بَِلْيلٍ  (7)فِي الضا

:  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 722 َلْيَلَة  - ملسو هيلع هللا ىلص - اهَّللِ  اْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل »َقاَلت 

 (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(3) «َفَأذَِن َلَها -َتْعنِي: َثِقيَلًة  -اْلُمْزَدلَِفِة: َأْن َتْدَفَع َقْبَلُه، َوَكاَنْت َثبَِطًة 

 الشرح: 

لبيان جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف يثين: ساق المصنف رحمه اهلل الحد 

 الليل ْلصحاب الثقل, والضعفة, ومن يف حكمهم.

 اختلف أهل العلم يف ذلك: و

 إلى أنه يكون من بعد منتصف الليل. اءفذهب جمهور العلم

 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ حين يغيب القمر.

  َدلَِفَة َقب َل  فِيِه َدلِيٌل (: 38/ 1)قال النووي رحمه اهلل ِع مِن  ُمز  ف  لَِجَواِز الدَّ

َد  َعَقَبِة َبع  َرِة ال  ُ َجم 
ي ي ِل َوَيُجوُز َرم  ِف اللَّ َحاُبُه َيُجوُز َقب َل نِص  ُّ َوَأص 

افِِعي ِر َقاَل الشَّ َفج  ال 

ُعَلَماُء فِي َمبِيِت  َتَلَف ال  َحِديِث َواخ  وا بَِهَذا ال  َتَدلُّ ي ِل َواس  ِف اللَّ َدلَِفِة َلي َلَة نِص  ُمز  َحاجِّ بِال  ال 

ُه َوبِِه قال  ِّ َأنَُّه َواِجٌب َمن  َتَرَكُه َلِزَمُه َدٌم َوَصحَّ َحجُّ
افِِعي َهِب الشَّ ِحيُح مِن  َمذ  ِر َوالصَّ النَّح 

َحِديِث َوَقاَلت  َطائَِفٌة ُهَو ُسنٌَّة إِن  َتَرَكُه َفاَتت   َحاُب ال  ُكوَفِة َوَأص  َم ُفَقَهاُء ال  َفِضيَلُة َواَل إِث  ُه ال 

                                                           

 من مزدلف .أي:  (1)

 يال فظ له. (,1263)يمس م  (,1811)ـجه البخاري أخ (2)

 .(1260)يمس م  (,1180)أخـجه البخاري  (3)
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هُ   َوبِِه َقاَل َجَماَعٌة َوَقاَلت  َطائَِفٌة اَل َيِصحُّ َحجُّ
ِّ
افِِعي ٌل لِلشَّ  َعَلي ِه َواَل َدَم َواَل َغي َرُه َوُهَو َقو 

َحابِنَا  ِّ َوَغي ِرِه َوبِِه َقاَل إَِماَماِن َكبِيَراِن مِن  َأص 
ٌّ َعِن النََّخِعي

كِي َوُهَما َأُبو َعب ِد َوُهَو َمح 

َمبِيَت   َأنَّ ال 
ِّ
َزاِعي َو  َ َعن  َعَطاء  َواْل 

ِر ب ُن ُخَزي َمَة َوُحكِي ِّ َوَأُبو َبك 
افِِعي َمِن ب ُن بِن ِت الشَّ ح   الرَّ

ن  َواَل َواِجب  َواَل ُسنَّة  َواَل َفِضيَلَة فِيِه بَ  ي َلِة َلي َس بُِرك  َدلَِفِة فِي َهِذِه اللَّ ُمز  ل  ُهَو َمن ِزٌل بِال 

َتلَ  ٌل َباطٌِل َواخ  ُه َواَل َفِضيَلَة فِيِه َوَهَذا َقو  َمنَاِزِل إِن  َشاَء َتَرَكُه َوإِن  َشاَء َلم  َيت ُرك  ِر ال 
ُفوا َكَسائِ

ِف الثَّانِي مِ  ِّ َأنَُّه َساَعٌة فِي النِّص 
افِِعي ِحيُح ِعن َد الشَّ َواِجِب َفالصَّ َمبِيِت ال  ِر ال  ي ِل فِي َقد  َن اللَّ

ل  َثالِث  َلُه  ِس َوفِي َقو  م  َدُه إَِلى ُطُلوِع الشَّ ِف الثَّانِي َأو  َما َبع  ل  َلُه َساَعٌة مَِن النِّص  َوفِي َقو 

َظُمُه َوالثَّالُِث  ي ِل َوالثَّانِي ُمع  َداَها ُكلُّ اللَّ  إِح 
ي ِل َوَعن  َمالِك  َثاَلُث ِرَواَيات  َظُم اللَّ  َأنَُّه ُمع 

 ـاه .َأَقلُّ َزَمان  

للضعفة يف الدفع من بعد منتصف الليل  ملسو هيلع هللا ىلص أنه واجب؛ ْلن إذن النبي :والصحيح

يدل على أن من ال عذر له يجب عليه المبيت بمزدلفة إلى صباح الغد, ثم يصلي 

 الفجر, ثم يدفع يف اإلسفار, وهو انتشار الضوء.

اْلمر مستحًبا من أصله  تدل على أن اْلمر واجب, وإال لو كان ملسو هيلع هللا ىلص فرخصة النبي

 لما احتاجوا إلى رخصة, إذ ال إثم على من لم يبت بمنى.

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :يقول اهلل 

 {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
 .[168:]البقـة

, َيُقوُل:  من حديث َجابِر بن عبد اهلليف صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: و

لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، َفإِنِّي اَل »َلتِِه َيْوَم الناْحرِ، َوَيُقوُل: َيْرِمي َعَلى َراحِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت النابِيا »

تِي َهِذهِ   .(1)«َأْدِري َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد َحجا

                                                           

 (.1261أخـجه مس م ) (1)
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  :بيان ما يلزم من مل يبت يف مزدلفة  

 من مضى يف مزدلفة بليل ولم يبت فيها ليلة أختلف أهل العلم يف ذلك: 

 لم إلى أن عليه دم.فذهب جمهور أهل الع

والصحيح أنه ليس عليه شيء, ولكنه أساء بذلك, وأثم على عدم المبيت هبا, وهو 

 واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم لما تقدم بيانه.

َماَء, َعن   ما يف الصحيحين:بواستدلوا على ذلك  َلى َأس  , َمو 
ِ
من حديث َعب ُد اهلل

َماَء بنت أبي بكر الصديق َها َنَزَلْت َلْيَلَة َجْمٍع ِعنَْد الُمْزَدلَِفِة، َفَقاَمْت ُتَصلِّي، »:  َأس  َأنا

، َهْل َغاَب الَقَمُر؟»َفَصلاْت َساَعًة ُثما َقاَلْت:  : «َيا بُنَيا , ُقل ُت: اَل, َفَصلَّت  َساَعًة ُثمَّ َقاَلت 

: «َيا ُبنَيا َهْل َغاَب الَقَمُر؟» , َقاَلت  نَا َوَمَضي نَا, َحتَّى «َفاْرَتِحُلوا», ُقل ُت: َنَعم  َتَحل  , َفار 

ب َح فِي َمن ِزلَِها, َفُقل ُت َلَها: َيا َهن َتاُه َما ُأَراَنا إاِلَّ َقد   َرَة, ُثمَّ َرَجَعت  َفَصلَِّت الصُّ  َرَمِت الَجم 

 : نَا, َقاَلت  ، إِنا َرُسوَل اهَّللِ »َغلَّس   .(1)«َأِذَن لِلظُُّعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَيا ُبنَيا

 .الضعفة ونحوهم :أي «فِي الثاَقلِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َبَعَثنِي َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

 قد يطلق على المرأة.ف

 جز.اض والعيالمروقد يراد به: 

 ر السن.يصغوقد يراد به: 

 يف الثقل لصغر سنه.  ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلص بعث النبيفقد 

َعَفةِ » قوله:  ال, والشيوخ كبار السن.المراد هبم النساء واْلطف: «َأْو َقاَل فِي الضا

 .بمزدلفة :أي «ِمْن َجْمٍع بَِلْيلٍ » قوله:

                                                           

(. )يا هنتاه( يا هذه. )  سنا( تقدمنا ع ى الوقا 1261(, يمس م )1116أخـجه البخاري ) (1)

  يهي ال ـأة يقي  ال شـيع من التغ يس يهو السيـ يف ظ    آخـ ال ي . )ل ظَن( ج ع ظَين

 ال ـأة يف الهودي.
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 ْلن آدم عليه السالم اجتمع بحواء هبا, واهلل أعلم.قيل: سميت بجمع؛ 

,  معة أم المؤمنينوهي سودة بنت ز: «ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل اهَّللِ » قوله:
 . دخل هبا بعد خديجة, ملسو هيلع هللا ىلص نبيزوج ال

 يف الليلة التي صبيحتها يوم النحر. :أي «ْيَلَة اْلُمْزَدلَِفةِ لَ » قوله:

 قد أمنت الفتنة, والمسافة ليست مسافة سفر.  وهي: «َأْن َتْدَفَع َقبَْلهُ » قوله:

 ومع ذلك لو خشي الرجل على أهله بالضياع؛ فله أن يدفع معها.

نتظرت الحجيج لشق عليها المشي فلو ا :أي «-َتْعنِي: َثِقيَلةً  -َوَكاَنْت َثبَِطًة » قوله:

 .م؛ ْلهنا كانت قد ثقل اللحم هبا, وكرب سنهابمشيه

 .دليل على أن الميت واجب على ما تقدم: «َفَأِذَن لََها» قوله:

 واهلل أعلم
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 وقت رمي الجمرة ألصحاب الثقل والضعفة 

 َقاَل: َقاَل لَ  - -َوَعِن اب ِن َعبَّاس  ) – 720
ِ
اَل َتْرُموا اْلَجْمَرَة »: ملسو هيلع هللا ىلص -نَا َرُسوُل اهلل

ْمُس  , َوفِيِه ان ِقَطاعٌ  َرَواهُ  .(1)«َحتاى َتْطُلَع الشا َّ
َسُة إاِلَّ النََّسائِي َخم    (.ال 

:  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 727 بُِأمِّ َسَلَمَة َلْيَلَة الناْحرِ،  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأْرَسَل النابِيُّ »َقاَلت 

ِط  .(2)«َمَضْت َفَأَفاَضْت  اْلَجْمَرَة َقْبَل اْلَفْجرِ، ُثما  َفَرَمِت  نَاُدُه َعَلى َشر  َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوإِس 

لِم     (.ُمس 

 الشرح: 

لبيان وقت رمي الجمرة ْلهل الثقل ساق المصنف رحمه اهلل الحديثين:  

 والضعفة.

  اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أربعة مذاهب:وقد 

ذهب اإلمام الشافعي, واإلمام أحمد إلى مشروعية رميها قبل القول اْلول: 

 .هالفجر, وبعد

 ذهب أبو حنيفة إلى أهنا ترمى بعد الفجر.القول الثاين: 

                                                           

بسند  (,2082)يأح د  (,3021)يابن ماجه  (,3014)يالنساٍي  (,1640)أخـجه أبو دايد  (1)

يالحسن لم يس ع من ابن عباس, يهذا مَنى  ,عن ابن عباس ,ضَيف من طـيق الحسن الَـين

ـيق الحكم عن مقسم بسند يحيح من ط (863)يأخـجه الرتمذي «. فيه انقطاع» قول الحافظ:

ييححه عن ابن عباس, يلكن الحكم لم يس ع من مقسم إال خ س  أحاديث, يليس هذا منها. 

يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى , (1161اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )

(141 .) 

 نكـه اإلمام أح د.ييف سنده الضحاك بن عث ان الحزامي فيه ضَف, يأ( 1642)أخـجه أبو دايد  (2)

يهو يف أحاديث مَ   ظاهـها , (334يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد )

 (. 108الصح  لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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 ومن أهل العلم من ذهب إلى التفصيل.القول الثالث: 

 من كان من أهل الضعف, والعذر, يرمي قبل الفجر.

 ال عذر له, فإنه يرمي بعد الفجر.ومن من كان من أهل القوة, و

ذهب النخعي وغيره إلى أهنا ترمى بعد الشروق للقادر على ذلك, القول الرابع: 

 وهذا هو المذهب الصحيح.ا غير القادر فإنه يرمي قبل ذلك وأم

 ومع ذلك لو رمى القادر بعد منتصف الليل صح رميه, ولكنه أساء إذ لم يتابع النبي
 ا ضحى.رماه ملسو هيلع هللا ىلص فإن النبي, ملسو هيلع هللا ىلص

َرَمى َرُسوُل »َقاَل: , َقاَل:  في صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: من حديث َجابِر  ف

ْمُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  ا َبْعُد َفإَِذا َزاَلِت الشا  .(1)«اْلَجْمَرَة َيْوَم الناْحرِ ُضًحى، َوَأما

 .جمرة العقبة :أي «رمي الجمرة يوم النحر» قوله:ف

  وفيه بيان أن الجمرة ال  (:212/ 2م السنن )يف معالقال الخطابي رحمه اهلل

ترمى إاّل بعد طلوع الشمس. وهذا يف رمي الجمرة يوم النحر, فأما يف سائر اْليام فإنه 

 ال يرميها حتى تزول الشمس. اهـ

ْمُس : »ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل َلنَا َرُسوُل اهَّللِ » قوله:  . «اَل َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحتاى َتْطُلَع الشا

 العقبة, وذلك يف يوم عيد النحر, واْلمر للضعفة.جمرة  :أي

 أي إلى أن تطلع الشمس.ومعنى حتى تطلع الشمس: 

أحمد وأصحاب السنن اْلربع, إال اإلمام  :أي «َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلا الناَسائِيا » قوله:

 النسائي, وهذا وهم, فقد أخرجه اإلمام النسائي يف سننه.

, فإن الح: «عٌ َوفِيِه اْنِقَطا» قوله:
ِّ
ُعَرنِي  . لم يسمع من ابن عباسَسِن ال 

 به.  وله شاهد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء, عن ابن عباس

                                                           

 (.2/111(, يأخـجه البخاري مَ ًقا )1266أخـجه مس م ) (1)
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 وإسناده ضعيف؛ ْلن حبيًبا مدلس ولم يصرح بالتحديث.

وله طريق أخرى عند أحمد, والرتمذي, من طريق الحكم عن مقسم, عن ابن 

 إال أحاديث يسيره, وليس هذا منها, فهو منقطع. والحسن لم يسمع من مقسم ،عباس

 مع الضعفة. :أي «بُِأمِّ َسَلَمَة َلْيَلَة الناْحرِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأْرَسَل النابِيُّ » قوله:

 الجمرة الكربى, جمرة العقبة يوم النحر. :أي «َفَرَمِت اْلَجْمَرةَ » قوله:

جواز الرمي قبل م على دل بعض أهل العلهبذا اللفظ است: «َقْبَل اْلَفْجرِ » قوله:

 .الفجر

 طواف اإلفاضة. :أي «ُثما َمَضْت َفأََفاَضْت » قوله:

قبل الفجر, أو بعد الفجر طواف اإلفاضة, صح حجه, وأدى  الحاجلو طاف و

 نسكه.

الحديث ضعيف, أخرجه أبو : «َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوإِْسنَاُدُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ » قوله:

 به.  ضحاك بن عثمان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشةداود من طريق ال

ان يف حفظه شيء, وقد خالف يف وظاهر إسناده الحسن, ولكن الضحاك بن عثم

 .إسناده

, مرساًل, فقد رواه داود بن عبد الرحمن العطار, والداروردي, عن هشام, عن أبيه

ن أبيه, مرساًل, أخرجه ورواه حماد بن سلمة, عن هشام, ع, رواه الشافعي يف اْلم

 اإلمام الطحاوي رحمه اهلل.

يف بعض طرق  ووجه النكارة ما جاءوقد أنكره اإلمام أحمد ورجح المرسل, 

 .«أن توافيه يوم النحر يف صالة الصبح بمكة ملسو هيلع هللا ىلص وأمرها النبي»الحديث: 

 ."يوم النحر بمكة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا أيًضا عجيب, وما يصنع النبي"قال اإلمام أحمد: 

 ., واهلل الموفقه اإلمام الطحاوي رحمه اهلل, وابن الرتكماين, باالضطرابوقد أعل 
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فقد يوم النحر فجر من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع 
 أدرك الحج

س   َوَعن  ) – 728 َوَة ب ِن ُمَضرِّ   -  -ُعر 
ِ
َمْن َشِهَد »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َفَوَقَف َمَعنَا َحتاى َنْدَفَع، َوَقْد َوَقَف بَِعَرَفَة َقْبَل َذلَِك  –َدلَِفِة َيْعنِي: بِاْلُمزْ  -َصاَلَتنَا َهِذِه 

ُه، َوَقَضى َتَفَثهُ  , َواب ُن  .(1) «َلْياًل َأْو َنَهاًرا، َفَقْد َتما َحجُّ مِِذيُّ َحُه التِّر  َسُة, َوَصحَّ َخم  َرَواُه ال 

 (.ُخَزي َمةَ 

 الشرح: 

 .عرفة الحجأن لبيان الحديث:  ساق المصنف رحمه اهلل هذا 

 يف هذا الحديث من الفقه  :قلت(: 218/ 2يف معالم السنن ) قال الخطابي

أن من وقف بعرفات وقفة ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم 

 النحر فقد أدرك الحج.

غرب النهار تبع الليل يف الوقوف فمن لم يقف بعرفة حتى ت :وقال أصحاب مالك

الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل, وروى عن الحسن أنه قال عليه هدي من 

 اإلبل وحجه تام.

من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وحجه تام  :وقال أكثر الفقهاء

 وكذلك قال عطاء وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد.

عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل فيمن دفع من  :وقال مالك والشافعي

                                                           

يأح د  (,3011)ن ماجه ياب (,861)يالرتمذي  (,3041)يالنساٍي  (,1610)أخـجه أبو دايد  (1)

ييححه اإلمام األلباين رح ه , يهو حديث يحيح. (2821 ,2820)يابن خزي    (,11208)

ياإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح , (1011(, ييف اإلرياء )1104اهلل يف يحيح أبي دايد )

  (.623ال سند )
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 ـاه . طلوع الفجر فال شيء عليه

 صالة الفجر, يوم النحر. :أي «َمْن َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذهِ » قوله:

 وهذه الصالة تكون يف المشعر الحرام. :أي «َيْعنِي: بِاْلُمْزَدلَِفةِ » قوله:

 .ما يسر اهلل  بقي يف مزدلفة :أي «َفَوَقَف َحتاى َنْدَفعَ » قوله:

 .«َوَقْد َوَقَف بَِعَرَفَة َقبَْل َذلَِك َليْاًل َأْو َنَهاًرا» قوله:

  وهذا قول جمهور العلماءالوقوف بعرفة يكون من بعد زوال الشمسو ,. 

 ما لم يطلع الفجر. لمن تأخريف الليل:  يجوزو

هُ » قوله:  ْلن الحج عرفة.: «َفَقْد َتما َحجُّ

َمَر رتمذي رحمه اهلل وغيره:  سنن الثبت يففقد  َمِن ب ِن َيع  ح  : من حديث َعب ِد الرَّ

 
ِ
ا َرُسوَل اهلل  َأَتو 

د  ِل َنج  َوُهَو بَِعَرَفَة َفَسَأُلوُه, َفَأَمَر ُمنَاِدًيا, َفنَاَدى:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َناًسا مِن  َأه 

اُم ِمنًى َثاَلَثٌة،  الَحجُّ َعَرَفُة، َمْن َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل ُطُلوِع الَفْجرِ » ، َأيا َفَقْد َأْدَرَك الَحجا

َر َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ  َل فِي َيْوَمْيِن َفاَل إِْثَم َعَلْيِه، َوَمْن َتَأخا َدَف  «َفَمْن َتَعجا َيى: َوَأر  َقاَل: َوَزاَد َيح 

 .(1)«َرُجاًل َفنَاَدى

 .لشعر, ونحو ذلكأزال ما به من الشعث, وا :أي «َوَقَضى َتَفَثهُ » قوله:

 .واهلل أعلم

 

        

 

                                                           

, يهو يف الصحيح ال سند (3011(, يابن ماجه )3011(, يالنساٍي )886أخـجه الرتمذي ) (1)

 (.   600لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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 بيان الوقت المختار في الدفع من مزدلفة

نا اْلُمْشرِكِيَن َكاُنوا اَل ُيِفيُضوَن َحتاى َتْطُلَع إِ »َقاَل:  -  -ُعَمَر  َوَعن  ) – 721

ْمُس، َوَيُقوُلوَن: َأْشرِْق َثبِيرُ  ُثما َأَفاَض َقْبَل َأْن َتْطُلَع  َخاَلَفُهْم، - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأنا النابِيا  (7)الشا

ْمُس  ُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(2) «الشا  (.ال 

 الشرح: 

 لبيان الوقت المختار يف الدفع من مزدلفة.ساق المصنف رحمه اهلل الحديث:  

 .ملسو هيلع هللا ىلص فإن النبي لفعل عند اإلسفار جًدا يكونو

وفيه  ملسو هيلع هللا ىلص الطويل يف صفة حجة النبي  من حديث جابر بن عبد اهللففي مسلم: 

َحتاى َأَتى اْلُمْزَدلَِفَة، َفَصلاى بَِها اْلَمْغرَِب َواْلِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتْيِن، َولَْم »قال: 

َحتاى َطَلَع اْلَفْجُر، َوَصلاى اْلَفْجَر، ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلصُيَسبِّْح بَْينَُهَما َشْيًئا، ُثما اْضطََجَع َرُسوُل اهَّللِ 

ْبُح، بَِأَذاٍن َوإَِقاَمٍة، ُثما َركَِب اْلَقْصَواَء، َحتاى َأَتى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم، َفاْسَتْقَبَل َتَبياَن َلُه ا لصُّ

ا، َفَدَفَع َقْبَل أَ  ًفا َحتاى َأْسَفَر ِجدًّ
َدُه، َفَلْم َيَزْل َواقِ َلُه َوَوحا ْن َتْطُلَع اْلِقْبَلَة، َفَدَعاُه َوَكباَرُه َوَهلا

ْمُس   .(3) ...«الشا

َمِن ب ِن َيِزيَد, َقاَل: واللفظ للبخاري:  يف الصحيحينو ح  َخَرْجنَا »من طريق َعب ِد الرَّ

الََتْيِن ُكلا َصالَةٍ -ابن مسعود  -َمَع َعْبِد اهَّللِ  َة، ُثما َقِدْمنَا َجْمًعا، َفَصلاى الصا ، إَِلى َمكا

َبْينَُهَما، ُثما َصلاى الَفْجَر ِحيَن َطَلَع الَفْجُر، َقائٌِل َيُقوُل:  َوْحَدَها بَِأَذاٍن َوإَِقاَمٍة، َوالَعَشاءُ 

ٌل َيُقوُل: َلْم َيْطُلِع الَفْجُر، ُثما َقاَل: إِنا َرُسوَل اهَّللِ 
إِنا َهاَتْيِن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطَلَع الَفْجُر، َوَقائِ

                                                           

 بفتح أيله يخفض ثانيه, جب  مَـيف ع ى يسار الذاهب إلى منى, يهو أعظم جبال مك .«: ثبيـ» (1)

 .(1184)أخـجه البخاري  (2)

 (.1218أخـجه مس م ) (3)
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َلَتا َعْن َوْقتِِهَما، فِي َهَذا المَ  الََتْيِن ُحوِّ َكاِن، الَمْغرَِب َوالِعَشاَء، َفالَ َيْقَدُم النااُس َجْمًعا الصا

اَعةَ  َفَر, ُثمَّ َقاَل: َلو  َأنَّ َأمِيَر «َحتاى ُيْعتُِموا، َوَصالََة الَفْجرِ َهِذِه السا , ُثمَّ َوَقَف َحتَّى َأس 

ُلهُ  نََّة, َفَما َأد ِري: َأَقو  مِنِيَن َأَفاَض اْلَن َأَصاَب السُّ ُع ُعث َماَن  الُمؤ  َرَع َأم  َدف  , َكاَن َأس 

رِ  َم النَّح  َرَة الَعَقَبِة َيو   .(1)«َفَلم  َيَزل  ُيَلبِّي َحتَّى َرَمى َجم 

  قبل الشروق:  ملسو هيلع هللا ىلصبيان سبب دفع النيب 

 قبل الشروق مخالفة للمشركين. ملسو هيلع هللا ىلص النبيدفع و

ْمُس إِنا اْلُمْشرِكِيَن َكاُنوا اَل ُيِفيُضوَن َحتاى تَ » قوله:  .«ْطُلَع الشا

دليل على أن المشركين كانوا يحجون إلى البيت العتيق, ومع ذلك ال ينفعهم  فيه:

 التنديد.ج؛ بسبب ما هم عليه من الشرك, وذلك الح

 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: يقول اهلُل َتَعاَلى
 .[23:]الفـقان

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}: ويقول اهلل َتَعاَلى

 .[36:]النور { ڍ ڍ ڇ ڇ

 .وجوب مخالفة المشركين ويف الحديث:

جبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى : «َوَيُقوُلوَن: َأْشرِْق َثبِيرُ » قوله:

  وهو اعظم جبال مكة .

ْمُس  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأنا النابِيا » قوله:  . «َخاَلَفُهْم، ُثما َأَفاَض َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشا

 ويف الحديث مخالفة المشركين قبل أن تطلع الشمس.نفر وخرج من مزدلفة  :أي

واهلل الموفق[ 14األنَام: ] {ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   } وقد قال تعالى
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 التلبية حتى رمي جمرة العقبة مشروعية

 ملسو هيلع هللا ىلص -َلْم َيَزِل النَّبِيُّ »َقااَل:  - -)َيَعِن اْبِن َعبَّاس  َيُأَساَمَ  ْبِن َزْيد   – 111, 110

 (.َرَياُه اْلُبَخاِريُّ , (1) «ى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ ُيَلبِّي َحتَّ  -

 الشرح: 

 .ج ـة الَقب إلى أن ُتـما لبيان مشـيعي  الت بي  ساق ال صنف الحديث 

 .  يهو الفض  بن عباس: «َوَعِن اْبِن َعبَّاس  » قوله:

ُه: , َأنَّ اْلَفْضَ  َأْخبَ  من حديث اْبُن َعبَّاس  , يحديثه أخـجه مس م  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ »ـَ

 .(2) «َلْم َيَزْل ُيَلبِّي، َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ 

 شـع يف التكبيـ.ثم : «ى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ َحتَّ ُيَلبِّي  – ملسو هيلع هللا ىلص -َلْم َيَزِل النَّبِيُّ » قوله:

, َأنَّ  ففي الصحيحين: ِّ
ـ  الثََّقِفي ِد ْبِن َأبِي َبْك  ,َأَنَس ْبَن َمالِ   ُه َسَأَل من طـيق ُمَح َّ

 
ِ
وَن فِي َهَذا الَيْوِم, َمَع َرُسوِل اهلل َُ َفَ : َكْيَف ُكنُْتْم َتْصنَ ـَ َيُهَ ا َ اِدَياِن مِْن مِنًى إَِلى َع

ـُ َفالَ يُ »؟ َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ـُ مِنَّا الُ َكبِّ ـُ َعَ ْيِه, َيُيَكبِّ
ـُ َعَ ْيهِ َكاَن ُيِه ُّ مِنَّا الُ ِه ُّ َفالَ ُينْكِ

 .(3) «نْكِ

, َعْن َأبِيِه يف يحيح اإلمام مس م رح ه اهلل: ي ـَ  ْبِن ُعَ 
ِ
 ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
من طـيق َعْبِد اهلل

 », َقاَل: - عبد اهلل بن ع ـ-
ِ
ـُ َيمِنَّا  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل َفَ , َفِ نَّا اْلُ َكبِّ ـَ فِي َ َداِة َع

  ُ ا نَ «اْلُ َه ِّ َجًبا مِنُْكْم, َكْيَف َلْم َتُقوُلوا َلُه: َماَذا , َفَأمَّ ََ , َل
ِ
, َقاَل ُقْ ُا: َياهلل ـُ ْحُن َفنَُكبِّ

 
ِ
 ياهلل ال وفق, (4) «َيْصنَُع؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيَا َرُسوَل اهلل
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 جمرة العقبةمنه ترمى المكان الذي 

ود   )َيَعنْ  – 112 َُ  ْبِن َمْس
ِ
ُه َجعَ : »- -َعْبِد اهلل َل اْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه، َوِمنًى َعْن َأنَّ

. (1)«َيِمينِِه، َوَرَمى اْلَجْمَرَة بَِسْبِع َحَصَيات  َوَقاَل: َهَذا َمَقاُم الَِّذي ُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ 

 (.ُمتََّفقص َعَ ْيهِ 

 الشرح: 

ه الحاي عند ساق ال صنف رح ه اهلل هذا الحديث: لبيان ال كان الذي يقوم في

 رمي ج ـة الَقب .

ُه َجَعَل اْلَبيَْت َعْن َيَساِرهِ » قوله: جَ  الكَب  يف جه  يساره  :أي «َوِمنًى َعْن َيِمينِِه  َأنَّ

 .من خ فها ال يـميها من أمامها يال فيكون يف جانب الج ـة,منى يف جه  ي ينه, ي

 . ث  حص الخذفالج ـة الكربى ب :أي «بَِسْبِع َحَصَيات   َوَرَمى اْلَجْمَرةَ » قوله:

 يكرب مع ك  حصاة. ملسو هيلع هللا ىلص يكان النبي

ود  ف َُ ْحَ ِن ْبُن َيِزيَد َأنَُّه َكاَن َمَع اْبِن َمْس َـّ ِحيَن  في الصحيحين: من طـيق َعْبُد ال

َضَها, فَ  ـَ ِة اْعَت ـَ َج َقَبِ , َفاْسَتْبَطَن الَواِدَي َحتَّى إَِذا َحاَذى بِالشَّ ََ َة ال ـَ َمى بَِسْبِع َرَمى َجْ  ـَ

 ُثمَّ َقاَل: 
ـُ َمَع ُك ِّ َحَصاة   ُيَكبِّ

ُه َقاَم الَِّذي ُأنِْزَلْا »َحَصَيات  ـُ مِْن َها ُهنَا َيالَِّذي اَل إَِلَه َ ْي

ِة  ـَ  .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصَعَ ْيِه ُسوَرُة الَبَق

: الطوي  يف يف   من حديث جابـ بن عبد اهلل: ييف يحيح اإلمام مس م 

ةِ »قال:  يفيه ملسو هيلع هللا ىلص حج  النبي ـَ ُي َعَ ى اْلَجْ  ـُ تِي َتْخ يَق اْلُوْسَطى الَّ ـِ ثمَّ َسَ َ  الطَّ

ـُ َمَع ُك ِّ  , ُيَكبِّ
َماَها بَِسْبِع َحَصَيات  ـَ ِة, َف ـَ َج تِي ِعنَْد الشَّ َة الَّ ـَ ى, َحتَّى َأَتى اْلَجْ  ـَ اْلُكْب
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...َحَصاة  مِنَْها, مِْثِ  َحَصى اْلَخْذِف, َرَمى مِْن َبْطِن اْلوَ  ـِ َف إَِلى اْلَ نَْح ـَ ي, ُثمَّ اْنَص
 «ادِ

(1). 

يقول عبد اهلل بن  :أي «َعَلْيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ  َوَقاَل: َهَذا َمَقاُم الَِّذي ُأْنِزَلْت » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص أنا رميا من ال كان الذي رمى منه النبي مسَود 

 .يمع ذل  لو رمى الحاي من أي جه  كانا أجزأه

 ي  سورة البقـة هبذا االسم.جواز تس  يفيه:

خالًفا ل ا ذهب إليه الحجاي يمن إليه, بأنه يقال: السورة التي فيها البقـة, أي نحو 

 .ذل 

 .ياهلل أع م
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 بيان الوقت المختار في رمي الجمار

ـ   َيَعنْ ) – 113  » َقاَل: -  -َجابِ
ِ
َة َيْوَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَمى َرُسوُل اهلل ـَ ـِ اْلَجْ  النَّْح

ْ ُس  َد َذلَِ  َفإَِذا َزاَلِا الشَّ َْ ا َب  (.َرَياُه ُمْس ِمص . (1)«ُضًحى, َيَأمَّ

 الشرح: 

يف أيام  ساق ال صنف رح ه اهلل الحديث: لبيان الوقا ال ختار لـمي الج ار

 .التشـيق

 اخت ف أه  الَ م يف هذه ال سأل : يقد 

  ُة : (48/ 6شـح مس م )قال النويي رح ه اهلل يف ـَ ـِ َجْ  اُد بَِيْوِم النَّْح ـَ اْلُ 

مِي ُك َّ  ـْ يِق الثَّاَلَثُ  َفَي ـِ ا َأيَّاُم التَّْش ْجَ اِع َيَأمَّ
َها بِاإْلِ ـَ ُع فِيِه َ ْي ـَ َقَبِ  َفإِنَُّه اَل َيْش ََ َيْوم  مِنَْها  اْل

ـِ ُسنَّ  ِة َيْوِم النَّْح ـَ َياِل َيَهَذا اْلَ ْذُكوُر فِي َجْ  َد الزَّ َْ  ص بِاتَِّفاقِِهْم َيِعنَْدَنا َيُجوُز َتْقِديُ ُه مِْن َب

َ َ اءِ  َُ ـِ اْل  َيَأْحَ َد َيَجَ اِهي
يِق َفَ ْذَهبُنَا َيَمْذَهُب َمالِ   ـِ ا َأيَّاُم التَّْش ـِ َيَأمَّ  نِْصِف َلْيَ ِ  النَّْح

َد  َْ ُ فِي اأْلَيَّاِم الثَّاَلَثِ  إاِلَّ َب
ْمي َـّ ِحيِح َيَقاَل َأنَُّه اَل َيُجوُز ال َياِل لَِهَذا اْلَحِديِث الصَّ الزَّ

َياِل َيَقاَل َأُبو َحنِيَفَ  َيإِْسَحاُق ْبُن َراَهَويْ  ُه فِي اأْلَيَّاِم الثَّاَلَثِ  َقْبَ  الزَّ ٍُ ِه َطاُيسص َيَعَطاءص ُيْجِز

َياِل َدلِيُ نَا َأنَُّه  َنا َيَقاَل َرَمى  ملسو هيلع هللا ىلصَيُجوُز فِي اْلَيْوِم الثَّالِِث َقْبَ  الزَّ ـْ لَِتْأُخُذيا  ملسو هيلع هللا ىلصَكَ ا َذَك

تِيُب َيُهَو َأْن َيْبَدَأ بِاْلجَ  ـْ ُط فِيِه التَّ ـَ يِق ُيْشَت ـِ َ ِجَ اِر َأيَّاِم التَّْش
ِة َمنَاِسَكُكْم َياْعَ ْم َأنَّ َرْمي ـَ  ْ

َقَب ِ  ََ ِة اْل ـَ تِي َت ِي َمْسِجَد اْلَخْيِف ُثمَّ اْلُوْسَطى ُثمَّ َجْ  َيُيْسَتَحبُّ َأْن َيِقَف َعِقَب  اأْلُيَلى الَّ

ـُ اهلَل َيَيِقَف َكَذلَِ  ِعنَْد  َرْمِي اأْلُيَلى ِعنَْدَها ُمْسَتْقبَِ  اْلِقْبَ ِ  َزَماًنا َطِوياًل َيْدُعو َيَيْذُك

  اهـ .الثَّانَِيِ  َياَل َيِقَف ِعنَْد الثَّالَِث ِ 

 ج ـة الَقب . :أي «َيْوَم النَّْحرِ ُضًحىْمَرَة اْلَج  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَمى َرُسوُل اهَّللِ » قوله:
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 . ه أن يـميها يف بقي  اليوم, حتى يإن  ـبا الش سيمن لم يتيسـ له ف

يهكذا يف رمي الج ار الثالث يف أيام التشـيق الثالث , أي اليومين ل  تَج , 

 الوقا ال ختار هو بَد زيل الش س.

ة الزحام, أي لغيـ ذل  من فإذا لم يستطع أن يـميها إال بَد  ـيب الش س لشد

 األعذار, فال حـي ع يه يف ذل .

يجوز أن يؤخـ رمي اليوم األيل إلى اليوم الثاين, يهكذا رمي اليوم الثاين إلى ي

 .ينحو ذل الضَف, ياليوم الثالث؛ إذا كان من أه  ال ـض, 

  :حكم التوكيل يف رمي اجلمار 

عن الـمي ل ـض, أي لَذر يطـأ  يجوز ل حاي أن يوك  يف رمي الج ار؛ إذا عجزي

 ع يه.

كياًل عنه, فال يج ع بين رميه, يرمي يلكن ينبه ع ى أن من رمى عن حاي تو

 .ال وك  يف مـة ياحدة, ياهلل أع م

يإن ا يـمي ك  ج ـة بسبع حصيات عن نفسه أياًل, ثم إذا انتهى من الـمي عن 

  .يـمي عن  يـه, ياهلل أع منفسه 
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 والوسطى ,تحباب الدعاء عند الجمرة الصغرىاس

ـَ  َيَعنِ ) – 114 , ": -  -اْبِن ُعَ  ْنَيا, بَِسْبِع َحَصَيات  َة الدُّ ـَ مِي اْلَجْ  ـْ َأنَُّه َكاَن َي

ُم, ُثمَّ ُيْسِهُ , َفَيُقوُم َفَيْسَتْقبُِ  اْلِقْبَ َ , َفيَ  , ُثمَّ َيَتَقدَّ
ـِ ُك ِّ َحَصاة  ـُ َعَ ى َأَث ُقوُم َطِوياًل, ُيَكبِّ

َ اِل َفُيْسِهُ , َيَيُقوُم ُمْسَتْقبَِ   مِي اْلُوْسَطى, ُثمَّ َيْأُخُذ َذاَت الشِّ ـْ َفُع َيَدْيِه, ُثمَّ َي ـْ َيَيْدُعو َيَي

َقَبِ  مِْن َبطْ  ََ َة َذاِت اْل ـَ مِي َجْ  ـْ َفُع َيَدْيِه َيَيُقوُم َطِوياًل, ُثمَّ َي ـْ ِن اْلَوادِي اْلِقْبَ ِ , ُثمَّ َيْدُعو َفَي

ُف  ـِ  »: َفَيُقوُل , "َياَل َيِقُف ِعنَْدَها, ُثمَّ َينَْص
ِ
ُ هُ  – ملسو هيلع هللا ىلص -َهَكَذا َرَأْيُا َرُسوَل اهلل ََ . (1)«"َيْف

 (.َرَياُه اْلُبَخاِريُّ 

 الشرح: 

ساق ال صنف رح ه اهلل الحديث: لبيان استحباب الدعاء عند رمي الج ـتين: 

 الصغـى, يالوسطى.

 .يفَ هلم  ملسو هيلع هللا ىلص لكربى فال يشـع البقاء عندها؛ ألن النبييأما الج ـة ا

  :بيان جمموع ما ترمى به اجلمار من احلصيات 

 .سبَون حصاة ل  تأخـ مج وع ما تـمى به الج اري

 تـمى بسبع حصيات يف يوم النحـ.ج ـة الَقب : 

ثم ثالث  أيام التشـيق: ك  يوم يـمي بإحدى يعشـين حصاة ل ثالث الج ـات: 

 ـى, يالوسطى, يالكربى.الصغ

 بتسَ  يأربَين حصاة.فيـمي يأما ال تَج : 

ُه َكاَن يَ » قوله: ْنَياَأنَّ يهي الج ـة الصغـى, التي ت ي مسجد : «ْرِمي اْلَجْمَرَة الدُّ

 الخيف ب نى.

                                                           

 .(1111)أخـجه البخاري  (1)
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يهذا التكبيـ مستحب, يهو من : «ُر َعَلى َأَثرِ ُكلِّ َحَصاة  ُيَكبِّ  بَِسْبِع َحَصَيات  » قوله:

 .[181]البقـة:  {ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   }ٍـ الحج, لقول اهلل تَالى: شَا

ُم، ُثما ُيْسِهُل » قوله:  . «ُثما َيَتَقدا

 ينزل إلى السهل من بطن الوادي حتى ال يصيبه ما يتطاير من الحصى.)يسهل(: 

يف هذا  الدعاءو: «َفُع َيَدْيهِ َفَيُقوُم َفيَْسَتْقبُِل اْلِقْبَلَة، َفَيُقوُم َطِوياًل، َوَيْدُعو َوَيرْ » قوله:

 .على االستحباب الموطن

 ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يبادر إليه يف مثل هذا الموطن العظيم.

 , وطمًعا يف استجابة الدعاء من الرب الكريم سبحانه وتعالى.ملسو هيلع هللا ىلص تأسًيا بالنبي

ى التي ْلهنا بين الجمرة الكربسميت بالوسطى؛ : «ُثما َيْرِمي اْلُوْسَطى» قوله:

 تسمى بالعقبة, وبين الجمرة الصغرى.

َماِل َفيُْسِهُل » قوله:  كما فعل باْلولى. :أي «ُثما َيْأُخُذ َذاَت الشِّ

َوَيُقوُم ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلِة، ُثما َيْدُعو َفَيْرَفُع َيَدْيِه َوَيُقوُم َطِوياًل، ُثما َيْرِمي َجْمَرَة » قوله:

َبْطِن اْلَواِدي َواَل َيِقُف ِعنَْدَها، ُثما َينَْصرُِف، َفَيُقوُل: َهَكَذا َرَأْيُت َرُسوَل َذاِت اْلَعَقَبِة ِمْن 

 . «َيْفَعُلهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهَّللِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص على التأسي بالنبي  حرص الصحابة فيه:

 :جاء عن عبد اهلل بن عمر": (1212) أخرجه مالك يف الموطأ تنبيه   من

( وهو ه غروهبا ) من أوسط أيام التشريقعناه من ظهر لغربت له الشمس ( أي عليه وم

ثانيها ) وهو بمنى فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ( ْلنه ال يصدق عليه أنه 

 ."تعجل يف يومين

لم يخرج قبل الغروب يلزمه أن يمكث إلى اليوم الثالث  من ندل اْلثر على أف
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 .عشر ويرمي الجمرات الثالث

إال أن الصحيح خالفه,  وعليه جماهير العلماء, , ن عمرواْلثر صحيح إلى اب

فمن أراد أن يمضي يف اليوم الثاين عشر, وشغل لبعض شأنه, وغربت شمس, فال 

 حرج عليه يف الخروج ولو كان يف الليل.

 والحمد هلل رب العالمين
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 لتحلل من الحج والعمرةلتفضيل الحلق على التقصير 

ِقينَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: - - ;ـهُ )َوَعنـ  – 702 ُهما اْرَحِم اْلُمَحلِّ  «اللا

 
ِ
ِريَن َيا َرُسوَل اهلل ُمَقصِّ رِينَ »َقاَل فِي الثَّالَِثِة:  .َقاُلوا: َوال   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1)«َواْلُمَقصِّ

 الشرح: 

للحاج  لتقصيرعلى ا فضل الحلقهذا الحديث لبيان:  ساق المصنف 

 لمعتمر.وا

  .أي ابن عمر : «وعنه» قوله:

  يف الصحيحين: الحديث كماولفظ 
ِ
ُهما اْرَحِم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل اللا

ِقينَ  , َقاَل:  «الُمَحلِّ
ِ
ِريَن َيا َرُسوَل اهلل ِقينَ »َقاُلوا: َوالُمَقصِّ َقاُلوا:  «اللاُهما اْرَحِم الُمَحلِّ

, َقاَل: َوالُمَقصِّ 
ِ
رِينَ »ِريَن َيا َرُسوَل اهلل َثنِي َنافٌِع: «َوالُمَقصِّ ي ُث: َحدَّ َرِحَم اهَّللُ », َوَقاَل اللَّ

ِقينَ  َتي ِن.  «الُمَحلِّ ًة َأو  َمرَّ  َمرَّ

ابَِعِة:  َثنِي َنافٌِع, َوَقاَل فِي الرَّ : َحدَّ
ِ
رِينَ »َقاَل: َوَقاَل ُعبَي ُد اهلل  .(2) «َوالُمَقصِّ

َرَة ويف مسلم:   , من حديث َأبِي ُهَري 
ِ
اللُهما اْغِفْر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِقينَ   «لِْلُمَحلِّ
ِ
ِريَن؟, َقاَل: , َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ِقينَ », َولِل ُمَقصِّ َقاُلوا:  «اللُهما اْغِفْر لِْلُمَحلِّ

 
ِ
ِريَن؟, َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل ِقينَ ا», َولِل ُمَقصِّ , «للُهما اْغِفْر لِْلُمَحلِّ

ِ
, َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

ِريَن؟ َقاَل:  رِينَ »َولِل ُمَقصِّ  .(3)«َولِْلُمَقصِّ

 

                                                           

 .(1301)مس م ي (,1121)أخـجه البخاري  (1)

 (. 1301(, يمس م )1121أخـجه البخاري ) (2)

 (.1302أخـجه مس م ) (3)
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  :ضابط احلل  الذي يسمى صاحبه حملًقا 

 اختلف أهل العلم يف المقدار الذي يسمى صاحبه به ُمحلًقا: و

 والصحيح أنه ال بد من حلق رأسه كله.

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  } :يقول اهلل 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

 . [21الفتح: ] {  ەئ   ەئ  وئ  وئ

 عن القزع.  ملسو هيلع هللا ىلص النبي قد هنىو

 يحلق بعض الرأس, ويرتك بعضه. أن هووالقزع: 

َينَْهى َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ »َيُقوُل:   في الصحيحين: من حديث اب َن ُعَمرَ ف

 . «الَقَزعِ 

 ُقل ُت: 
ِ
, َوَتَرَك َها َقاَل ُعَبي ُد اهلل

َّ
بِي  َقاَل: إَِذا َحَلَق الصَّ

ِ
َوَما الَقَزُع؟ َفَأَشاَر َلنَا ُعَبي ُد اهلل

 َرأ  
 
 إَِلى َناِصَيتِِه َوَجانَِبي

ِ
: ُهنَا َشَعَرًة َوَها ُهنَا َوَها ُهنَا, َفَأَشاَر َلنَا ُعَبي ُد اهلل

ِ
يَل لُِعَبي ِد اهلل

ِسِه. قِ

ُتُه, َفَقاَل:  : َوَعاَود 
ِ
. َقاَل ُعَبي ُد اهلل ُّ

بِي َجاِرَيُة َوالُغالَُم؟ َقاَل: اَل َأد ِري, َهَكَذا َقاَل: الصَّ َفال 

ُة َوالَقَفا لِل ُغالَِم َفالَ َبأ َس بِِهَما, َوَلكِنَّ الَقَزَع َأن  ُيت َرَك بِنَاِص  ا الُقصَّ َيتِِه َشَعٌر, َوَلي َس فِي َأمَّ

 .(1) "َرأ ِسِه َغي ُرُه, َوَكَذلَِك َشقُّ َرأ ِسِه َهَذا َوَهَذا

 هل تدخل مكينة احلالقة يف التقصري, أم يف احلل ؟ 

الصحيح من أقوال أهل العلم أهنا تدخل يف التقصير؛ ْلن الحلق يلزم فيه حلق 

سب الرقم الذي اختاره الحالق, عر حجميع الشعر, ومكينة الحالقة تبقي من الش

 .تجز الشعر جًزا حيث وهي

                                                           

 (.2120(, يمس م )1620أخـجه البخاري ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيفقد دعا له حجه صحيح, والمقصر 

 .أن يقصر جميع شعره هولكن يلزم

 ( 21/ 1قال النووي يف شرح مسلم:)  َق َحل  ُعَلَماُء َعَلى َأنَّ ال  َمَع ال  َوَقد  َأج 

ِص  ِصيِر َوَعَلى َأنَّ التَّق  َحَسِن َأف َضُل مَِن التَّق  ُمن ِذِر َعِن ال  ِزي إاِلَّ ما حكاه بن ال  يَر ُيج 

ِصيُر َوَهَذا إِن  َصحَّ  ِزُئُه التَّق   َواَل ُيج 
ة  ِل َحجَّ َحل ُق فِي َأوَّ َزُمُه ال  ِريِّ َأنَُّه َكاَن َيُقوُل َيل  َبص  ال 

مَ  َهُبنَا ال  َماِع َمن  َقب َلُه َوَمذ  ُدوٌد بِالنُُّصوِص َوإِج  ِصيَر ُنُسٌك َعن ُه َمر  َق َأِو التَّق  َحل  ُهوُر َأنَّ ال  ش 

ُصُل َواِحٌد مِن ُهَما إاِلَّ بِِه َوبَِهَذا َقاَل  َكانِِهَما اَل َيح  ٌن مِن  َأر  َرِة َوُرك  ُعم   مِن  َمنَاِسِك ال َحجِّ َوال 

تَِباَحةُ  ٌل َشاذٌّ َضِعيٌف َأنَُّه اس  ِّ َقو 
افِِعي ًة َولِلشَّ ُعَلَماُء َكافَّ َباِس َوَلي َس  ال  ُظور  َكالطِّيِب َواللِّ َمح 

 َثاَلُث 
ِّ
افِِعي ِصيِر ِعن َد الشَّ ِق َوالتَّق  َحل  ِزي مَِن ال  ُل َوَأَقلُّ َما ُيج  َوَّ َواُب اْل   َوالصَّ

بِنُُسك 

أ ِس َوِعن   ُف الرَّ أ ِس َوِعن َد َأبِي ُيوُسَف نِص   َوِعن َد َأبِي َحنِيَفَة ُرُبُع الرَّ
َد َمالِك  َشَعَرات 

َف َضَل َحل ُق َجِميِعهِ  َمُعوا َأنَّ اْل  أ ِس َوَأج   ِرَواَيٌة َأنَُّه ُكلُّ الرَّ
أ ِس َوَعن  َمالِك  َثُر الرَّ َمَد َأك   َوَأح 

ُن ُمَلِة مِن  َأط َراِف  ِر اْل  ِصيِر َعن  َقد  َتَحبُّ َأن  اَل َين ُقَص فِي التَّق  ِصيُر َجِميِعِه َوُيس  َأو  َتق 

ِصيُر ال ُروُع فِي َحقِّ النَِّساِء التَّق  َمش  ِصيِر َوال  ِم التَّق  َر ُدوَنَها َجاَز لُِحُصوِل اس  ِر َفإِن  َقصَّ ع  شَّ

ِصيِر النَّت ُف  ِق َوالتَّق  َحل  َن َحَصَل النُُّسُك َوَيُقوُم َمَقاَم ال  ُق َفَلو  َحَلق  َحل  َرُه َلُهنَّ ال  َوُيك 

َراُق َوال َقصُّ  ح  ِ رِ  َواإل  ع   اه .َوَغي ُر َذلَِك مِن  َأن َواِع إَِزاَلِة الشَّ

المرأة إذا أرادت التحلل من الحج, أو العمرة لها أن تقصر من شعرها قدر أنملة, و

 .من أطراف ضفائرها هتأخذ

 وال يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كله كما هو الشأن يف حق الرجال.

 .مخالف للسنة ورهمما يفعله بعض الحجاج من قطع أطراف من شعو

, والحلق أفضل من هحلق جميع الشعر, أو تقصير جميعالسنة يف التحلل: ف

 .واهلل أعلم, كما تقدم  التقصير
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  ترتيب األعمال يوم النحر

َعاِص  َوَعن  ) – 700 ِرِو ب ِن ال   ب ِن َعم 
ِ
َوَقَف  - ملسو هيلع هللا ىلص -نا َرُسوَل اهَّللِ أَ » :- -َعب ِد اهلل

ِة اْلَوَداِع، َفَجَعُلوا َيْسَأُلوَنُه، َفَقاَل َرُجٌل: َلْم َأْشُعْر، َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبَح. َقاَل: فِي َحجا 

, َقاَل:  «اْذَبْح َواَل َحَرَج »
َ
مِي ُت َقب َل َأن  َأر  , َفنََحر  ُعر  اِْرِم َواَل »َفَجاَء آَخُر, َفَقاَل: َلم  َأش 

مَ  «َحَرَج  َر إاِلَّ َقاَل: َفَما ُسئَِل َيو  َم َواَل ُأخِّ  ُقدِّ
ء 
 
 َعن  َشي

ُمتََّفٌق  .(1)«اْفَعْل َواَل َحَرَج »ئِذ 

 (.َعَلي هِ 

 الشرح: 

 يف يوم النحر. الحج لبيان ترتيب أعمالساق المنصف رحمه اهلل الحديث: 

  آلتي:ا على النحر يوم ملسو هيلع هللا ىلصوكان ترتيب أفعال النيب 

 الرمي.اْلول: 

 النحر.الثاين: 

 الحلق.ثالث: ال

  .وباثنين من هذه الثالثة يحصل التحلل اْلول

 .يحل للحاج فيه كل شيء حرم عليه قبل اإلحرام, إال جماعو

 .واْلفضل أن يكون التحلل اْلول بعد الثالثة اْلعمال السابقة

 الرابع: طواف اإلفاضة.

 الخامس: السعي بين الصفا والمروة لمن كان حجه متمتًعا.

سعي  هرًدا أو قارًنا, فإن قدم سعيه بعد طواف القدوم, فال يلزموأما من حج مف

 آخر.

                                                           

 .(1301)يمس م  (,83)أخـجه البخاري  (1)
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خالفًا لما  بعد طواف اإلفاضةه السعي بين الصفا والمروة وإن أخر سعيه, لزم

 . ذهب اليه شيخ اإلسالم 

 .جماعالللحاج كل شيء حرم عليه قبل اإلحرام حتى به يحل والتحلل اْلخير: 

حج قارًنا على الصحيح من أقوال أهل  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ْلنهيوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص النبي عَ لم يسو

 .مع طواف القدوم, واهلل أعلمسعيه , وكان قد قدم العلم

 رذح.يجمع ما يقع به التحلل اْلول كلمةو : 

 للرمي.الراء: 

 للذبح.والذال: 

 للحق, أو للتقصير.والحاء: 

  أعمال احلجحكم من قدم أو أخر شيًئا من : 

سواء كان ناسًيا أو عامدًا أو ما تقدم ذكره, فال شيء عليه من قدم أو أخر شيًئا مو

 .جاهالً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هو الرتتيب الذي ثبت عن النبيفاْلفضل: 

اختلف أهل العلم فيمن تعمد التقديم والتأخير بين هذه اْلعمال وهو مستطيع و

 للرتتيب: 

 فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه الفدية على ذلك.

 لك, وال حرج.والصحيح أنه ال فدية عليه يف ذ

َر إاِلا َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »لحديث ابن عمرو:  َم َواَل ُأخِّ ٍذ َعْن َشْيٍء ُقدِّ
َما ُسئَِل َيْوَمئِ

 ابن عمرو هللا متفق عليه عن عبد .(1)«اْفَعْل َواَل َحَرَج »

ِة اْلَوَداعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله:  .«َوَقَف فِي َحجا

                                                           

 (.1301(, يمس م )83أخـجه البخاري ) (1)
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اء, والعلماء, وأهل الفتوى حتى يبينوا للناس مناسكهم يف وقوف الخطبتعين  فيه:

 الحج.

السؤال فيما يشكل عليهم  عن  حرص الصحابة يهف: «َفَجَعُلوا َيْسَأُلوَنهُ » قوله:

 يف مناسكهم, وفيه حرصهم على تعلم مناسك حجهم, وعلى مبادرهتم للسؤال.

 اسًيا, أو جاهاًل.فعلت ذلك ن :أي «َفَقاَل َرُجٌل: َلْم َأْشُعرْ » قوله:

 . «َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذبََح » قوله:

 أن الذبح قبل الحلق.والصواب يف الرتتيب: 

يف تقديم الحلق, ويف تأخير ال حرج عليك  :أي «اْذَبْح َواَل َحَرَج »َقاَل: » قوله:

 .الذبح

 .«ْرِمَي َفَجاَء آَخُر، َفَقاَل: َلْم َأْشُعْر، َفنََحْرُت َقْبَل َأْن أَ » قوله:

 أن الرمي قبل النحر.والصواب يف الرتتيب: 

 .فديةال إثم عليك, وال : «اِْرِم َواَل َحَرَج »َقاَل: » قوله:

رَ » قوله: َم َواَل ُأخِّ ٍذ َعْن َشْيٍء ُقدِّ
هذا يفيد العموم يف كل اْلعمال : «َفَما ُسئَِل َيْوَمئِ

 المذكورة يف يوم النحر.

 فا والمروة على الطواف.فيشمل من قدم السعي بين الص

 أو الطواف على الرمي, أو غير ذلك.

عن كل سؤال قدم  ملسو هيلع هللا ىلص كان جواب النبي :أي «اْفَعْل َواَل َحَرَج »إاِلا َقاَل: » قوله:

 .إليه يف ذلك اليوم من تقديم, أو تأخير افعل وال حرج

 الدين العظيم على المؤمنين. يسريةبيان ويف هذا الحديث: 

 , ولكرمه العظيم على عباده المؤمنين.ة اهلل بيان لرحم وفيه:

 نبي, وأذن به الأن اإلنسان يفعل وال حرج عليه وفيما شرعه اهلل فيكون الحق: 
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 .ملسو هيلع هللا ىلص

أما أن يرفع عنه المبيت بمزدلفة, ويرفع عنهم المبيت بمنى, ويرفع عنهم رمي 

 الجمار يف أوقاهتا المعلومة, بدعوى ال حرج.

 .واهلل الموفق, هلل فهذا تيسير يخالف شرع ا
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 جواز النحر قبل الحلق

َرَمَة  – 707 َوِر ب ِن َمخ  ِمس  َنَحَر َقْبَل َأْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: - -)َوَعن  ال 

ُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(1) «َيْحِلَق، َوَأَمَر َأْصَحاَبُه بَِذلَِك   (.ال 

 الشرح: 

وكان هذا حين لبيان جواز النحر قبل الحلق, يث: ساق المصنف رحمه اهلل الحد

 .الحديبيةويف وأصحابه,  ملسو هيلع هللا ىلصأحصر النبي 

َباُب "وقد بوب على هذا الحديث اإلمام البخاري رحمه اهلل يف صحيحه فقال: 

رِ  ِر َقب َل الَحل ِق فِي الَحص   ., ومع ذلك يجوز هذا يف غير اإلحصار لما تقدم"النَّح 

 ِر  (:11/ 2باري )يف فتح ال قال الحافظ َجَمِة فِي ال َحص  لِِه فِي التَّر  َوَأَشاَر بَِقو 

تِيَاِر  خ 
ِ
َم َأنَُّه اَل َيِجُب فِي َحاِل اال ِصَر َوَقد  َتَقدَّ َتصُّ بَِحاِل َمن  ُأح  تِيَب َيخ  إَِلى َأنَّ َهَذا التَّر 

َبَح  َسى َأو َحَلَق َقب َل َأن  َيذ  ُمَصنُِّف لَِما َيِجُب فِي َباب إِذا رمى بعد َما َأم  ِض ال  َوَلم  َيَتَعرَّ

َمِش َعن  إِب َراِهيَم َعن   َع  َعَلى َمن  َحَلَق َقب َل َأن  ين َحر َوقد روى بن َأبِي َشي بََة مِن  َطِريِق اْل 

َقَمَة َقاَل َعَلي ِه َدٌم َقاَل إِب َراِهيُم وَحدثني سعيد بن ُجَبير َعن بن َعبَّاس مثله ثمَّ أ ورد َعل 

َنُه َوَحَلَق َرأ َسُه َوَقد   َتَصًرا َوفِيِه َفنََحَر ُبد  َماِضي َقب ُل بَِباب  ُمخ  الُمَصنّف َحِديث بن ُعَمَر ال 

ُبَخاِريُّ مِن   َرَجُه ال  ِذي َأخ  َولِيِد َوُهَو الَّ ر  ُشَجاِع ب ِن ال  ُّ مِن  َطِريِق َأبِي َبد 
َبي َهِقي َرَدُه ال  َأو 

 َطِريِقِه بِإِس  
ِ
 َكلََّما َعب َد اهلل

ِ
 َوَسالَِم ب َن َعب ِد اهلل

ِ
 ب َن َعب ِد اهلل

ِ
ُظُه َأنَّ َعب َد اهلل ُكوِر َوَلف  َمذ   نَاِدِه ال 

َعاَم إِنَّا َنَخاُف  َك َأن  اَل َتُحجَّ ال  َبي ِر َوَقااَل اَل َيُضرُّ اُج بِاب ِن الزُّ َ َنَزَل ال َحجَّ
 َأن  ب َن ُعَمَر َلَيالِي

ُبَخاِريِّ َوَزاَد فِي آِخِرِه ُثمَّ َرَجَع  نَا َفَذَكَر مِث َل ِسَياِق ال  َبي ِت َفَقاَل َخَرج  ُيَحاَل َبي نََك َوَبي َن ال 

لِِه وَ  تِي فِي َأوَّ َة الَّ ِقصَّ ُكِر ال  ر  إاِلَّ َأنَُّه َلم  َيذ  ُّ مِن  َطِريِق َأبِي َبد 
َماِعيلِي س 

ِ ُه َساقَ َوَكَذا َساَقُه اإل 

                                                           

 .(1811)أخـجه البخاري  (1)
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ر  َأي ًضا َفَقاَل فِيَها َعن بن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل إِن  ِحيَل َبي نِي َوَبي َن  َرى َعن  َأبِي َبد  مِن  َطِريق  ُأخ 

 
ِ
َبي ِت َفَعل ُت َكَما َفَعَل َرُسوُل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصال 

ِّ
َرِة الَحِديث َقاَل بن التَّي ِمي ُعم  َوَأَنا َمَعُه َفَأَهلَّ بِال 

َنَُّه ُنِقَل فِيِه َذَهَب َمالٌِك 
ِ
َحِديُث ْل ُة َعَلي ِه َهَذا ال  َصِر َوال ُحجَّ ُمح  َي َعَلى ال  إَِلى َأنَُّه اَل َهد 

ِم بَِذلَِك  ُحك  َق ال  َتَضى الظَّاِهُر َتَعلُّ ُر َفاق  ُم النَّح  ُحك  ُر َوال  َحص  َبُب ال  ٌم َوَسَبٌب َفالسَّ ُحك 

َبِب َواهلل أعلم  اهـ .السَّ

 وعمره كان ثمان سنوات. ملسو هيلع هللا ىلص مات النبي: « اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ  َوَعنْ » قوله:

, ومات من,   زمن ابن الزبيروعاش حتى ضربه حجر حين هدمت الكعبة, يف

 .واهلل أعلم
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 بيان متى يكون التحلل األول 

  - - َعائَِشةَ  َوَعن  ) – 708
ِ
: َقاَل َرُسوُل اهلل َرَمْيُتْم َوَحَلْقتُْم َفَقَد  إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَلت 

نَاِدِه  .(1)«النَِّساءَ  َحلا َلُكْم الطِّيُب َوُكلُّ َشْيٍء إاِلا  َمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوفِي إِس  َرَواُه َأح 

ٌف   (.َضع 

 الشرح: 
والحديث يف سنده  :الحديث لبيان وقت التحلل اْلول ساق المصنف رحمه اهلل

 .عليه مل الفقهاءع و, ضعيف الحجاج بن أرطأة

 .من ثالث فقد حل له الطيب واللباسإذا فعل ثنتين يقولون: فإهنم 

 اثنتين من ثالث, كما تقدم بيان ذلك. :أي «إَِذا َرَمْيُتْم َوَحَلْقتُمْ » قوله:

التطيب بالطيب وقد كان حرم عليكم بعد  :أي «َفَقَد َحلا َلُكْم الطِّيُب » قوله:

 اإلحرام.

وحل لكم كل شيء حرم عليكم باإلحرام, إال  :أي «َشْيٍء إاِلا النَِّساءَ َوُكلُّ » قوله:

 .يجوز إال بعد التحلل اْلخيرجماع ؛ فال 

 .بعد طواف اإلفاضةويكون التحلل اْلخير: 

          

                                                           

يالبيهقي يف الكربى  (,2181)يرياه الدارقطني «. بيالثيا: »يزاد (,21103)أخـجه أح د  (1)

ييف سنده حجاي بن أرطأة ضَيف, يله شاهد من حديث  «,يذبحتم: »(, يعنده ا زيادة6161)

طيبا رسول اهلل ي ى اهلل ع يه يس م »( يلفظه 1186) يمس م(, 210) عاٍش  يف البخاري

إلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء يضَفه ا«. إلحـامه حين أحـم, يلح ه قب  أن يطوف بالبيا

(1041.) 
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 ليس على النساء الحلق

 - -اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 701
ِّ
ى النَِّساِء َحْلٌق، َلْيَس َعلَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي

ْرنَ  َما ُيَقصِّ نَاد  َحَسن   َرَواُه َأُبو َداُودَ  .(1) «َوإِنا  (.بِإِس 

   الشرح: 

 .أن ليس على النساء حلق ساق المصنف الحديث لبيان

 .التحلل يف حق النساء أنما يكون بالتقصيرف

 .فتجمع المرأة ضفائرها, ثم تقص من أطرافها قدر أنملة

  ابن عباس حديث كما يفعن ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص حلق شعرها لنهي النبي وال يجوز لها
 يف الباب.

 بن أبي طالب مام الرتمذي رحمه اهلل يف سننه: فقد أخرج اإل
ٍّ
 من حديث َعلِي

 .(2) «َأْن َتْحِلَق الَمْرَأُة َرْأَسَها ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل: 

 "وقال اإلمام الرتمذي رحمه اهلل: 
ٍّ
طَِراٌب  َحِديُث َعلِي  . "فِيِه اض 

اِد ب ِن َسَلَمَة, َعن  َقَتاَدَة, َعن  َعائَِشةَ   َأنا »:  َوُرِوَي َهَذا الَحِديُث, َعن  َحمَّ
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َأُة َرأ َسَها لَِق الَمر   . «َنَهى َأن  َتح 

َن َعلَ »وقال رحمه اهلل:  ِل الِعل ِم اَل َيَرو  َأِة َحل ًقا, َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأه  ى الَمر 

ِصيرَ  َن َأنَّ َعَلي َها التَّق   «.َوَيَرو 

        

                                                           

/  281/ 1)« الَ  »بسند يحيح. يقواه أبو حاتم يف ( 1681 ,1684)أخـجه أبو دايد  (1)

ياإلمام الوادعي رح ه , (1132ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد ). (1431

 .(181اهلل يف الصحيح ال سند )

 (. 118(, يهو يف الضَيف  لإلمام األلباين رح ه اهلل )611, 614أخـجه الرتمذي ) (2)
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بيان وجوب المبيت بمنى في أيام التشريق إال لمن 
 كان له عذر

اْسَتْأَذَن  -  - َأنا اْلَعبااَس ْبَن َعْبِد اْلُمطاِلِب »: - -َوَعِن اب ِن ُعَمَر ) – 771

َة َلَيالَِي ِمنًى، ِمْن َأْجِل ِسَقاَيتِِه، َفَأِذَن َلهُ َأْن يَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوَل اهَّللِ  ُمتََّفٌق  .(1) « بِيَت بَِمكا

 (.َعَلي هِ 

َأْرَخَص لُِرَعاة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: - -َعاِصِم ب ِن َعِديٍّ  َوَعن  ) – 771

بِِل فِي اْلَبْيُتوَتِة َعْن ِمنًى، َيْرُموَن َيْومَ  ُثما َيْرُموَن اْلَغِد لَِيْوَمْيِن، ُثما َيْرُموَن َيْوَم  الناْحرِ، اإْلِ

َسةُ  .(2)«الناْفرِ  َخم  , َواب ُن ِحبَّانَ , َرَواُه ال  مِِذيُّ َحُه التِّر   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 لبيان وجوب البيتوتة بمنى.ساق المصنف رحمه اهلل الحديث: 

 ه لمرض, أو لقيامه بشؤون الحجيج.إال من رخص ل

 َمبِيِت (: 271/ 3) ال الحافظ يف الفتحق َحِديِث َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب ال  َوفِي ال 

َتِضي َأنَّ ُمَقابَِلَها َعِزيَمٌة َوَأنَّ ا َصِة َيق  خ  بِيَر بِالرُّ َنَّ التَّع 
ِ
َن بِِمنًى َوَأنَُّه مِن  َمنَاِسِك ال َحجِّ ْل ذ  ِ إل 

ُكوَرِة َوإَِذا لَ  َمذ  ِة ال  ِعلَّ ُوُجوِب َقاَل َوَقَع لِل  ُن َوبِال  ذ  ِ ُصِل اإل  نَاَها َلم  َيح  م  ُتوَجد  َأو  َما فِي َمع 

َحنَِفيَِّة َأنَُّه ُسنَُّة َوُوُجوُب  َهُب ال  َمَد َوُهَو َمذ   َعن  َأح 
 َوِرَواَية 

ِّ
افِِعي ل  لِلشَّ ُهوُر َوفِي َقو  ُجم  ال 

 َعَلى َهَذا ال ِخاَلِف 
ٌّ
كِِه َمب نِي ِم بَِتر  َتصُّ  الدَّ ي ِل َوَهل  َيخ  َظِم اللَّ َمبِيُت إاِلَّ بُِمع  ُصُل ال  َواَل َيح 

ِم َفِقيَل  ُحك  َتَبَرِة فِي َهَذا ال  ُمع  َصاِف ال  َو  َعبَّاِس َأو  بَِغي ِر َذلَِك مَِن اْل  َقاَيِة َوبِال  ُن بِالسِّ ذ 
ِ اإل 

                                                           

 .(1311)يمس م  (,1134)أخـجه البخاري  (1)

يأح د  (,3031)يابن ماجه  (,611)يالرتمذي  (,3016)يالنساٍي  (,1611)أخـجه أبو دايد  (2)

اهلل يف ييححه اإلمام األلباين رح ه يسنده يحيح.  (,موارد 1011)يابن حبان  (,23111)

 (.116يشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغـى ) (,1080(, ييف اإلرياء )1124يحيح أبي دايد )
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َعبَّاِس َوُهَو ُجُموٌد َوقِيَل َيد   ُم بِال  ُحك  َتصُّ ال  ُمُه َوُهم  َبنُو َهاِشم  َيخ  يَل َقو 
ُخُل َمَعُه آُلُه َوقِ

َعبَّاِس  ُم بِِسَقاَيِة ال  ُحك  َتصُّ ال  يَل َأي ًضا َيخ 
َقاَيِة َفَلُه َذلَِك ُثمَّ قِ َتاَج إَِلى السِّ يَل ُكلُّ َمِن اح 

َوقِ

ص  لَِصاِحبَِها فِي  َمُه َحتَّى َلو  ُعِمَلت  ِسَقاَيٌة لَِغي ِرِه َلم  ُيَرخَّ لَِها َومِن ُهم  مِن  َعمَّ َج 
ِ
َمبِيِت ْل ال 

َتصُّ َذلَِك  اِربِيَن َوَهل  َيخ  َماِء لِلشَّ َداُد ال  ُة فِي َذلَِك إِع  ِعلَّ ِضَعي ِن َوال  َمو  ِحيُح فِي ال  َوُهَو الصَّ

ِل َوَغي ِرِه َمَحلُّ اح   َك  نَاُه مَِن اْل  َتِحُق بِِه َما فِي َمع  َماِء َأو  َيل  َحاِق بِال  افِِعيَُّة بِإِل  تَِمال  َوَجَزَم الشَّ

َقاَيِة َكَما َجَزَم  ِل السِّ َتُه َأو  َمِريٌض َيتََعاَهُدُه بَِأه  ٌر َيَخاُف َفو  َمن  َلُه َماٌل َيَخاُف َضَياَعُه َأو  َأم 

مُ  َتاَرُه بن ال  مد َواخ  ُل َأح  ًة َوُهَو َقو  َعاِء َخاصَّ َحاِق الرِّ ُهوُر بِإِل  ُجم  تَِصاَص ال  خ 
ِ
نِي اال ن ِذِر َأع 

َعبَّاِس بَِذلَِك َوَعَلي ِه  تَِصاُص ال  َمَد اخ  ُروُف َعن  َأح  َمع  بِل  َوال  َعاِء إِلِ َقاَيِة َوالرِّ ِل السِّ بَِأه 

َعاِء َقالُ  ُكوَراِت ِسَوى الرِّ َمذ  ُم فِي ال  َمالِكِيَُّة َيِجُب الدَّ نِي َوَقاَل ال  ُمغ  َتَصَر َصاِحُب ال  وا اق 

ُّ َعن  ُكلِّ َلي َلة  
افِِعي ر  َوَجَب َعَلي ِه َدٌم َعن  ُكلِّ َلي َلة  َوَقاَل الشَّ َمبِيَت بَِغي ِر ُعذ  َوَمن  َتَرَك ال 

َمَد  َ ِرَواَيٌة َعن  َأح 
َهم  َوَعِن الثَّاَلِث َدٌم َوِهي ُق بِِدر  كِين  َوقِيَل َعن ُه التََّصدُّ إِط َعاُم مِس 

ُهوُر عَ  َمش  َء َعَلي هِ َوال   
َحنَِفيَِّة اَل َشي   اه .ن ُه َوَعِن ال 

لمستشفيات, واإلطفاء, ومن كان يسعى يف اويدخل يف ذلك أصحاب اْلمن, و

 خدمة الحجيج.

 وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب.: «ملسو هيلع هللا ىلص -اْسَتْأَذَن َرُسوَل اهَّللِ » قوله:

َة َلَيالَِي ِمنًى» قوله:  .«َأْن َيبِيَت بَِمكا

وهي ليلة الحادي عشر, والثاين عشر, والثالث الي منى: هي ليالي أيام التشريق: لي

 عشر من ذي الحجة.

 لعذر سقاية الحجاج. :أي «ِمْن َأْجِل ِسَقاَيتِهِ » قوله:

 كان يسقي الناس بمكة. ملسو هيلع هللا ىلص , عم النبيفإن العباس بن عبد المطلب 

 من سقايتهم. ملسو هيلع هللا ىلص شرب النبي قدو
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الطويل يف   من حديث جابر بن عبد اهللحمه اهلل: في صحيح اإلمام مسلم رف

َفَأَفاَض إَِلى اْلَبْيِت، َفَصلاى  ملسو هيلع هللا ىلصُثما َركَِب َرُسوُل اهَّللِ »ويف آخره قال:  ملسو هيلع هللا ىلص حجة النبي

َة الظُّْهَر، َفَأَتى َبنِي َعْبِد اْلُمطاِلِب، َيْسُقوَن َعَلى َزْمَزَم، َفَقاَل:  اْنِزُعوا، َبنِي َعْبِد »بَِمكا

ًوا َفَشِرَب  «ْلُمطاِلِب، َفَلْواَل َأْن َيْغِلَبُكُم النااُس َعَلى ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكمْ ا َفنَاَوُلوُه َدل 

 .(1) «مِن هُ 

 .لذلكيف المبيت بمكة  ملسو هيلع هللا ىلص فأذن له النبي :أي «َفَأِذَن لَهُ » قوله:

 رفع الحرج يف الدين عن هذه اْلمة. فيه:و

 .[18:]الحج { ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}: لقول اهلل 

بن الجّد بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة : « -َوَعْن َعاِصِم بِْن َعِديٍّ » قوله:

 .بن حرام البلوّي العجالينّ, مات سنة خمس وأربعين

 .صحابي من السابقين اْلوليين يف اإلسالم, 

ا, هب ملسو هيلع هللا ىلص يف عدم شهود معركة بدر لمهمة كلفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد رخص له النبي

 وضرب له بسهم.

بِِل فِي اْلبَْيُتوَتِة َعْن ِمنًى - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا َرُسوَل اهَّللِ » قوله: دليل  وفيه: «َأْرَخَص لُِرَعاة اإْلِ

 على وجوب البيتوتة بمنى يف أيام التشريق, وهي أيام رمي الجمرات الثالث.

 رخص لرعاة اإلبل الشتغالهم يف الرعاية لإلبل. ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه

ذا الحديث من كان على مثل هيئتهم, ممن يقوم على شأن الناس, ويدخل يف ه

لعمه العباس يف البيتوتة بمكة يف  ملسو هيلع هللا ىلص السابق يف إذن النبي  كما يف حديث ابن عمر

 ليالي منى من أجل سقاية الحجاج.

                                                           

 (.1218أخـجه مس م ) (1)
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أهنم يرمون اليوم اْلول يف عيد اْلضحى جمرة  :أي «َيْرُموَن َيْوَم الناْحرِ » قوله:

 ى فقط.العقبة الكرب

يف يوم الحادي عشر يرمون ليومين: ليوم  :أي «ُثما َيْرُموَن اْلَغِد لِيَْوَمْينِ » قوله:

 الحادي عشر, وليوم الثاين عشر من ذي الحجة.

ويجوز لهم أن يأخروا الرمي إلى يوم الثاين عشر, ويرمون ليومين: يوم الحادي 

 عشر, ويوم الثاين عشر.

 أراد بيوم النفر هاهنا النفر الكبير  (:212/ 2نن )يف معالم الس قال الخطابي

للرعاء ْلهنم مضطرون إلى حفظ أموالهم فلو  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا رخصة رخصها رسول اهلل 

 أخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت أموالهم وليس حكم غيرهم يف هذا كحكمهم.

وقد اختلف الناس يف تعيين اليوم الذي يرمي فيه فكان مالك يقول يرمون يوم 

النحر وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذاك يوم النفر اْلول يرمون 

لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك, وذلك أنه ال يقضي أحد شيئا حتى يجب 

قدموا  شاءواعليه. وقال الشافعي نحوًا من قول مالك, وقال بعضهم هم بالخيار إن 

 ـاهوا أخروا. شاءوإن 

وهذا يف يوم الثالث عشر, ويكون للمتأخر الذي يريد : «َيْرُموَن َيْوَم الناْفرِ  ُثما » قوله:

 أن يرمي الثالثة أيام.

وأما المتعجل الذي يريد أن يكتفي برمي يومين, فله أن يكتفي برمي اليوم الثاين 

 عشر إن أخر الرمي.

  :بيان أقسام النفر 
 النفر ينقسم إلى قسمين: 

وهو الذي قال , الثاين عشر من ذي الحجة للمتعجليف يوم  ويكونالنفر اْلول: 
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 .{ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ }: عنه اهلل 
 ويكون يف يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا للمتأخر.النفر الثاين: 

 .[203:]البقـة { ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}يف كتابه:  وهو الذي قال فيه اهلل 

مه يف ثالثة أيام أن له أجر أكثر وأعظم ممن تقدم وال شك أن من تأخر يف الرمي وأت

 يف الرمي بيومين فقط.

فيها, ويرمي الجمار الثالث مرة  ْلنه سيبيت ليلة كاملة يف منى, ويذكر اهلل 

عند الجمرة الصغرى,  مع كل حصاة يرمي هبا, ويدعو اهلل  أخرى, ويكرب اهلل 

 وعند الجمرة الوسطى, وغيرها من أعمال الرب.

وقراءة القرآن وغير , وتحميد, وتسبيح, وهتليل, سيتخلل هذا اليوم تكبير هلل و

 .ذلك من أنواع الذكر

 .واهلل أعلم,  كما تقدم يف حديث عائشة واْلجر على قدر النصب, والتعب
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 في الحج ملسو هيلع هللا ىلص عدد خطب النبي

َرَة  َوَعن  ) – 772  « َيْوَم الناْحرِ... - ملسو هيلع هللا ىلص - وُل اهَّللِ َخَطبَنَا َرُس »َقاَل:  -  -َأبِي بِك 

َحِديَث   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) ال 

اَء بِن ِت َنب َهاَن  َوَعن  ) – 773 :  - -َسرَّ  "َقاَلت 
ِ
َم  - ملسو هيلع هللا ىلص - َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل َيو 

ُءوِس َفَقاَل  َحِديَث  .(2) «?التاْشرِيِق  َأَلْيَس َهَذا َأْوَسَط َأياامِ »: الرُّ نَاد   ال  َرَواُه َأُبو َداُوَد بِإِس 

  (.َحَسن  

 الشرح: 

 يف الحج. ملسو هيلع هللا ىلص لبيان عدد خطب النبيساق المصنف رحمه اهلل الحديثين: 

 يوم عرفة يف يوم التاسع من ذي الحجة. ملسو هيلع هللا ىلص خطبة النبياْلولى: 

الذي يف  يف منى يوم النحر كما يف حديث أبي بكرة  ملسو هيلع هللا ىلص خطبة النبيالثانية: 

 الباب.

 يف أيام التشريق خطبتين. ملسو هيلع هللا ىلص خطب النبية, والرابعة: الثالث

 يف الحج أربع خطب. ملسو هيلع هللا ىلص فيكون مجموع ما خطب النبي

َرَة  ولفظ حديث أبي بكرة  َخَطَبنَا », َقاَل: يف الصحيحين: من حديث َأبِي َبك 

َلُم, َفَسَكَت , ُقل نَا: اهللُ «َأَتْدُروَن َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟»َيْوَم الناْحرِ، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيُّ   َوَرُسوُلُه َأع 

ِمِه, َقاَل:  يِه بَِغي ِر اس  نَا: َبَلى, َقاَل:  «َأَلْيَس َيْوَم الناْحرِ؟»َحتَّى َظنَنَّا َأنَُّه َسُيَسمِّ َأيُّ َشْهرٍ »ُقل 

ي«َهَذا؟ َلُم, َفَسَكَت َحتَّى َظنَنَّا َأنَُّه َسُيَسمِّ نَا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأع  ِمِه, َفَقاَل , ُقل  َأَليَْس »ِه بَِغي ِر اس 

                                                           

 .(1116)يمس م  (,1141)أخـجه البخاري  (1)

بسند ضَيف, ففي سنده ربيَ  بن عبد الـح ن قال عنه الحافظ نفسه:  (,1613)أخـجه أبو دايد  (2)

 (.331يضَفه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف ضَيف أبي دايد )ل حال. أي: مجهو«. مقبول»
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ِة؟ نَا: َبَلى, َقاَل «ُذو الَحجا َلُم, َفَسَكَت َحتَّى  «َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟», ُقل  نَا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأع  ُقل 

ِمِه, َقاَل  يِه بَِغي ِر اس  نَا:  «َأَلْيَسْت بِاْلبَْلَدةِ الَحَراِم؟»َظنَنَّا َأنَُّه َسُيَسمِّ َفإِنا »َبَلى, َقاَل: ُقل 

ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، فِي َشْهرُِكْم َهَذا، فِي َبَلِدُكْم َهَذا، 

, َقاَل: «إَِلى َيْوِم َتْلَقْوَن َرباُكْم، َأاَل َهْل َبلاْغُت؟ ُهما اْشَهْد، َفْلُيبَ », َقاُلوا: َنَعم  اِهُد اللا ِغ الشا لِّ

اًرا، َيْضرُِب َبْعُضُكْم ِرَقاَب  ٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع، َفاَل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفا الَغائَِب، َفُربا ُمَبلا

 .(1) «َبْعضٍ 

َم َعَلْيُكْم ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكمْ »ويف لفظ:   َفإِنا اهَّللَ َحرا

 .(2) «َهَذا، فِي َشْهرُِكْم َهَذا، فِي بََلِدُكْم َهَذا

 هو اليوم العاشر من ذي الحجة, وهو يوم عيد اْلضحى.: «َيْوَم الناْحرِ...» قوله:

  بيان أن يوم النحر هو أفضل األيام عند اهلل : 

ط  ثبت يف سنن أبي داود رحمه اهلل: كما   ب ِن ُقر 
ِ
  ,من حديث َعب ِد اهلل

ِّ
َعِن النَّبِي

اِم ِعنَْد اهَّللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيْوُم الناْحرِ، ُثما َيْوُم اْلَقرِّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  . (3) «إِنا َأْعَظَم اأْلَيا

ُم الثَّانِي, َوَقاَل:  َيو  ٌر: َوُهَو ال  َب لَِرُسوِل اهَّللِ »َقاَل ِعيَسى, َقاَل َثو  َبَدَناٌت  ملسو هيلع هللا ىلصَوُقرِّ

َم َخْمٌس َأْو ِس  ا َوَجَبْت ُجنُوُبَها، َقاَل: َفتََكلا ت  َفطَِفْقَن َيْزَدلِْفَن إَِلْيِه بَِأياتِِهنا َيْبَدُأ، َفَلما

 .«َمْن َشاَء اْقَتَطعَ »بَِكِلَمٍة َخِفياٍة لَْم َأْفَهْمَها، َفُقْلُت: َما َقاَل؟ َقاَل: 

  :بيان أمساء بعض األيام يف احلج 

 م العاشر من ذي الحجة, ويسمى عيد اْلضحى.هو اليوفيوم النحر: 

 ينحرون فيه الهدي. ْلن الحجاج سمي بذلك:

                                                           

 (.1116(, يمس م )1141أخـجه البخاري ) (1)

 (.1142أخـجه البخاري ) (2)

 (. 812(, يحسنه اإلمام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )1111أخـجه أبو دايد ) (3)
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 وغير الحجاج ينحر فيه اْلضاحي.

 هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة, وهو أول أيام التشريق.ويوم القر: 

ْلن الحجاج يستقرون فيه بمنى لرمي الجمار الثالث يف أيام وسمي بذلك: 

 .التشريق

 هو اليوم الثاين عشر من ذي الحجة.: ويسمى يوم النفر اْلول لرؤوسويوم ا

 .ْلهنم يشرعون بطبخ الرؤوس وأكلها, حتى ال تنتن, وال تتعفنسمي بذلك: 

 هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.: الثاين ويوم النفر

 ْلن الحجاج المتأخرين يف رمي الجمار ينفرون فيه.سمي بذلك: 

 ليوم الثامن من ذي الحجة.هو اويوم الرتوية: 

ْلن الحجاج كان يستعدون فيه للوقوف بعرفة, فيحملون معهم الماء سمي بذلك: 

 والزاد, ويسقون أنعامهم والهدي الذي معهم.

 هو اليوم التاسع من ذي الحجة.ويوم عرفة: 

ْلن الحجاج يقفون فيه بعرفة من بعد زول الشمس حتى تغرب سمي بذلك: 

 إلى مزدلفة.الشمس, ثم يدفعون 

ومن تأخر فله من الوقت أن يقف يف الليل إلى قبل فجر يوم العاشر من ذي 

 الحجة.

اِم التاْشرِيِق » قوله: وهو يوم الثاين عشر من ذي الحجة؛ ْلن : «?َأَلْيَس َهَذا َأْوَسَط َأيا

 أيام التشريق هي ثالثة أيام.

 ويوم الثالث عشر آخرها.فيوم الحادي عشر هو أولها, ويوم الثاين عشر أوسطها, 

  :حكم صيام أيام التشري  الثالثة 

 لم يجد الهدي. يف صيامها إال للحاج الذي ملسو هيلع هللا ىلص لم يرخص النبي



 ملسو هيلع هللا ىلص  

 

171 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

وأما غير الحاج فيحرم عليه صيام أيام التشريق؛ ْلهنا أيام عيد, وأكل, وشرب, 

 .وذكر هلل 

, َقااَل:  ُعَمَر, واب نِ  َعائَِشَة,من حديث صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل: في ف

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ » ْص فِي َأيا  .(1)«َلْم ُيَرخا

 مسلم رحمه اهلل: ويف صحيح اإلمام 
ِّ
ُهَذلِي َقاَل َرُسوُل , َقاَل: من حديث ُنَبي َشَة ال 

 
ِ
اُم َأْكٍل، »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اُم التاْشرِيِق: َأيا  .(2)«َوُشْرٍب، َوِذْكرٍ لِلاهِ َأيا

َبَة ب َن َعامِر  ثبت يف سنن أبي داود رحمه اهلل: و َقاَل َرُسوُل , َقاَل: من حديث ُعق 

 
ِ
اُم َأْكٍل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْساَلِم، َوِهَي َأيا

اُم التاْشرِيِق ِعيُدَنا َأْهَل اإْلِ َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم الناْحرِ، َوَأيا

 .(3)«َوُشْرٍب 

 : حكم من عليه صيام كفارة يف أيام التشري 

استدل هبذه اْلدلة بعض أهل العلم على أن من وجب عليه صيام كفارة, بأنه و

وال يقطع يام عيد, والعيد ال يجوز صيامه يجوز له أن يفطر يف أيام التشريق؛ ْلهنا أ

 تتابع صيامه بفطره أيام التشريق.

ن عليه صيام كفارة يشرتط فيه التتابع, أنه أن من كاوالصحيح يف هذه المسألة: 

قد رخص يف صيامها للحاج الذي لم يجد الهدي, فمن باب  ملسو هيلع هللا ىلص يصومها؛ ْلن النبي

 .واهلل أعلم, أولى من كان عليه صيام كفارة يشرتط فيه التتابع أن يصومها

                                                           

 (.1661أخـجه البخاري ) (1)

 (.1141أخـجه مس م ) (2)

( يالدارمي 2/183/1(, يابن أبى شيب  )1/148(, يالرتمذي )2416أخـجه أبو دايد ) (3)

( يالحاكم 2100(, يكذا ابن خزي   )618(, يابن حبان )1/331(, يالطحايي )2/23)

(, ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء 4/112(, يأح د )4/268يالبيهقي ) (1/434)

 (. 630مام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ال سند )(, يحسنه اإل613)
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 بيان أن المفرد والقارن يكفيه طواف وسعي واحد

 : أَ - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 772
َّ
َطَواُفِك بِاْلَبْيِت َوبَيَْن »َقاَل َلَها:  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ النَّبِي

ِك َوُعْمَرتِِك  َفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك لَِحجِّ لِمٌ , (1)«الصا  (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

 بيان أن المفرد والقارن يف حجه, يكفيه سعي واحد: ساق المصنف الحديث ل

د طواف القدوم, اكتفى بسعيه وطاف طواف فإن قدم السعي بين الصفا والمروة بع

  اإلفاضة دون سعي.

وإن طاف طواف القدوم بدون سعي بين الصفا والمروة, فإنه يلزمه أن يسعى بين 

 الصفا والمروة بعد طواف اإلفاضة.

 فيلزمه أن يأيت بطواف آخر, وبسعي آخر.وأما المتمتع: 

عن التحلل, بسبب  وإن كانت حجت متمتعة, إال أهنا عجزت  وأما عائشة

 ذر عليها أن تأيت بالعمرة قبل الحج.هو الواقع, تع فلما كان هذا الحيض

ِك »: ملسو هيلع هللا ىلص فلهذا قال لها النبي َفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك لَِحجِّ َطَواُفِك بِاْلَبْيِت َوَبيَْن الصا

 . «َوُعْمَرتِِك 

, َفَبَعَث بِهَ ففي مسلم: , ملسو هيلع هللا ىلصأن يعمرها  ومع ذلك طلبت َمِن إَِلى َفَأَبت  ح  ا َمَع َعب ِد الرَّ

َد ال َحجِّ  َتَمَرت  َبع   .(2)"التَّن ِعيِم, َفاع 

تَِمَر  :ويف البخاري يِق, َوَأَمَرنِي َأن  َأع  دِّ ر  الصِّ َمِن ب َن َأبِي َبك  ح  َفَبَعَث َمِعي َعب َد الرَّ

                                                           

يعنده رياي  أخـى «. يسَ  طواف  لحج  يع ـت : »يلكن ب فظ (,1211)أخـجه مس م  (1)

 ,يأما ال فظ الذي ذكـه الحافظ« يجزئ عن  طواف  بالصفا يال ـية عن حج  يع ـت »ب فظ: 

 .(880)يأع ه أبو حاتم يف الَ    (1861)فهو ألبي دايد 

 (.1211أخـجه مس م ) (2)
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َرتِي مَِن التَّن ِعيمِ   .(1)«َمَكاَن ُعم 

 ائشةالعمرة بعد الحج سواء لمن كان حاله حال عويف الحديث من الفوائد جواز 
 صريح يف المسألة أما مجرد التخصيص فيحتاج إلى دليل أم لم يكن ومن قال ب

يدل على المنع بل إن إذنه لعائشة دليل على  فرتكه ال ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي االستدالل ب

 .الجواز ثم أدلة المتابعة بين الحج والعمرة دالة على استحباب ذلك

 أعلم.واهلل 

 

        

 

 

  

                                                           

 (. 316أخـجه البخاري ) (1)
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 ال يشرع الرمل في طواف الزيارة

ْبِع الاِذي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 772 َلْم َيْرُمْل فِي السا

َسُة إاِلَّ  .(1)«َأَفاَض فِيهِ  َخم  َحاِكمُ  َرَواُه ال  َحُه ال  , َوَصحَّ مِِذيَّ  (.التِّر 

 الشرح: 

 .أن الرمل ال يشرع يف طواف الزيارة حديث لبيانساق المصنف ال

 .يشرع الرمل يف طواف اإلفاضة حديث الباب دليل على أنه اليف و

 .وإنما يشرع يف طواف القدوم

 .اءوعلى هذا جماهير العلم

كل طواف ُيؤتى به من خارج  وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل يكون يف

 .ما تقدموالصحيح الحل 

ْبِع الاِذي َأَفاَض فِيهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -النابِيا  َأنا » قوله: يف طواف  :أي «َلْم َيْرُمْل فِي السا

 .اإلفاضة

 ( 7/ 1قال النووي يف شرح مسلم :) َوَفاِت الثَّاَلِث تََحبٌّ فِي الطَّ َمُل ُمس  َوالرَّ

َرةِ وَ  ُعم  ب ِع َواَل ُيَسنُّ َذلَِك إاِلَّ فِي َطَواِف ال  َُوِل مَِن السَّ  فِي ال َحجِّ اْل 
فِي َطَواف  َواِحد 

َرُع فِي طواف  ُهَما َأنَُّه إِنََّما َيش  ِّ َأَصحُّ
افِِعي اَلِن لِلشَّ َتَلُفوا فِي َذلَِك الطََّواِف َوُهَما َقو  َواخ 

ُر  َفاَضِة َواَل ُيَتَصوَّ ِ ُر فِي َطَواِف اإل  ُقُدوِم َوُيَتَصوَّ يعقبه سعي ويتصور ذلك يف طواف ال 

ِل فِي َطَوا َقو  َِفاَضِة َفَعَلى َهَذا ال  َوَداِع َأن  َيُكوَن َقد  َطاَف لإِل  َط َطَواِف ال  َنَّ َشر 
ِ
َوَداِع ْل ِف ال 

                                                           

يالحاكم  (,3010)يابن ماجه  (,4111)يالنساٍي يف الكربى  (,2001)أخـجه أبو دايد ( 1)

(. 1141, ييححه األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )يهو حديث يحيح (,1141)

 يالحديث ليس يف ال سند.
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َمُل فِيِه َوإِن  َلم  َيُكن  َهَذا فِي نِيَّ  ُتِحبَّ الرَّ َدُه اس  َعى َبع  تِِه إَِذا َطاَف لِل ُقُدوِم َوفِي نِيَّتِِه َأنَُّه َيس 

ُمل  فِ  ُقُدوِم َلم  َير  ُمُل فِي َطَواِف ال  ُل الثَّانِي َأنَُّه َير  َقو  َفاَضِة َوال 
ِ ُمُل فِي َطَواِف اإل  يِه َبل  َير 

َلمُ  َدُه َأم  اَل َواهلُل َأع  َ َبع 
ي ع   ـاه .َسَواٌء َأَراَد السَّ

 ويشرع الطواف حول البيت حتى يف أوقات النهي عن الصالة.

َأنَّ , من حديث ُجَبي ِر ب ِن ُمط ِعم  رحمه اهلل:  سنن اإلمام الرتمذي لما ثبت يف

 
َّ
َة َساَعٍة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي َيا بَنِي َعْبِد َمنَاٍف، اَل َتْمنَُعوا َأَحًدا َطاَف بَِهَذا الَبْيِت، َوَصلاى َأيا

 . (1)«َشاَء ِمْن َلْيٍل َأْو َنَهارٍ 

, َوَأبِ : وقال  . َوفِي الَباِب َعن  اب ِن َعبَّاس   ي َذرٍّ

,  «َحِديُث ُجَبْيرٍ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح »: وقال   ب ُن َأبِي َنِجيح 
ِ
َوَقد  َرَواُه َعب ُد اهلل

 ب ِن َباَباَه َأي ًضا. 
ِ
 َعن  َعب ِد اهلل

ةَ »: وقال  ْبِح بَِمكا اَلِة َبْعَد الَعْصرِ َوَبْعَد الصُّ  .«َوَقْد اْخَتَلَف َأْهُل الِعْلِم فِي الصا

 : ُضُهم  ُل "َفَقاَل َبع  ب ِح, َوُهَو َقو  َد الصُّ ِر َوَبع  َد الَعص  اَلِة َوالطََّواِف َبع  اَل َبأ َس بِالصَّ

 
ِّ
وا بَِحِديِث النَّبِي َتجُّ َحاَق, َواح  َمَد, َوإِس  , َوَأح  ِّ

افِِعي  ."َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

 : ُضُهم  ِر َلم  ُيَصلِّ وَقاَل َبع  َد الَعص  ُس, َوَكَذلَِك إِن  إَِذا َطاَف َبع  م  ُرَب الشَّ َحتَّى َتغ 

وا بَِحِديِث ُعَمَر:  َتجُّ ُس, َواح  م  ُلَع الشَّ ب ِح َأي ًضا َلم  ُيَصلِّ َحتَّى َتط  َد َصاَلِة الصُّ َطاَف َبع 

َة َحتَّى َنَزَل بِِذي ُطًوى" , َوَخَرَج مِن  َمكَّ ب ِح َفَلم  ُيَصلِّ َد َصاَلِة الصُّ َفَصلَّى  َأنَُّه َطاَف َبع 

ُس  م  َد َما َطَلَعِت الشَّ , َوَمالِِك ب ِن َأَنس  "َبع  ِريِّ َياَن الثَّو  ُل ُسف   .", َوُهَو َقو 

أن الطواف, وصالة الركعتين خلف مقام إبراهيم من ذوات اْلسباب  :والصحيح

                                                           

(, 1214(, يابن ماجه )123, 184(, يالنساٍي )1864دايد )(, يأبو 818أخـجه الرتمذي ) (1)

(, يهو يف 1114ي  1113ي  1112(, يابن حبان )84ي  83ي  82ي  81ي  80/ 4يأح د )

 (. 218الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )
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 التي يجوز فعلها يف أي وقت شاء.

 لعموم هذا الحديث, ولغيره من اْلحاديث اْلخرى.

ديث النهي عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصالة بعد وأما أحا

, فال يدخل فيها ذوات الصبح حتى تطلع الشمس, فهذا النهي عن التنفل المطلق

أو الكسوف, أو ركعتي تحية المسجد, أو الطواف, أو صالة الجنازة, اْلسباب, ك

 واهلل أعلم .قضاء الرواتب

  :بيان فضل الطواف حول البيت 

, َعن  اب ِن َعبَّاس  جاء يف سنن الرتمذي رحمه اهلل:  وقد َأنَّ ,  من طريق َطاُوس 

 
َّ
ُكْم َتتََكلاُموَن فِيِه، َفَمْن َتَكلاَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي اَلِة، إاِلا َأنا الطاَواُف َحْوَل الَبْيِت ِمْثُل الصا

يِه َفاَل َيتََكلاَمنا إاِلا بَِخْيرٍ 
 . (1)«فِ

, َعن  ل رحمه اهلل: وقا َوَقد  ُرِوَي َهَذا الَحِديُث, َعن  اب ِن َطاُوس  َوَغي ِرِه, َعن  َطاُوس 

ائِِب.  ُفوًعا إاِلَّ مِن  َحِديِث َعَطاِء ب ِن السَّ ِرُفُه َمر  ُقوًفا, َواَل َنع   اب ِن َعبَّاس  َمو 

لِ وقال رحمه اهلل:  ثَِر َأه  َتِحبُّوَن َأن  اَل َيَتَكلََّم  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعن َد َأك  الِعل ِم: َيس 

 َتَعاَلى, َأو  مَِن الِعل ِم. 
ِ
ِر اهلل , َأو  بِِذك 

ُجُل فِي الطََّواِف إاِلَّ لَِحاَجة   ـاهالرَّ

 و له حكم الرفع؛ ْلنه مما ال مجال لالجتهاد والرأي فيه.

 .ونحوه  من جنس الذكرهوالذي  المباح الكالم الكالمو

 .غل الطائف حول البيت نفسه بغير طاعة اهلل فال يش

فال حرج يف أو يتكلم لحاجة ينهى عن المنكر, ومن احتاج أن يأمر بالمعروف, أو 

 .واهلل أعلم, فكله طاعة هلل ذلك, 

        

                                                           

 (.121(, يهو يف اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )610أخـجه الرتمذي ) (1)
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 نزول باألبطحالحكم 

َعْصَر َواْلَمْغرَِب َصلاى الظُّْهَر َوالْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا »: - -)َوَعن  َأَنس   – 770

ِب، ُثما َركَِب إَِلى اْلَبْيِت َفَطاَف بِهِ  ُبَخاِريُّ  .(1) «َواْلِعَشاَء، ُثما َرَقَد َرْقَدًة بِاْلُمَحصا  (.َرَواُه ال 

َها َلْم َتُكْن َتْفَعُل َذلَِك »: - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 777  -النُُّزوَل بِاأْلَْبَطِح  َأيْ  -َأنا

َما َنَزَلُه َرُسوُل اهَّللِ َوَتُقوُل  ُه َكاَن َمنِْزاًل َأْسَمَح لُِخُروِجهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -: إِنا لِمٌ  .(2) «أِلَنا  (.َرَواُه ُمس 

 الشرح: 

 اْلبطح.النزول بالُمحصب, أو : لبيان مسألة ساق المصنف رحمه اهلل الحديثين

 اختلف العلماء قديًما وحديًثا: وقد 

 , وغيره. من ذهب إلى هذا القول ابن عمرسنة, وم هفذهب بعضهم إلى أن

, وغيرها من  وذهب بعضهم إلى أنه ليس بسنة, وممن ذهب إلى هذا عائشة

 أهل العلم.

 إلى النزول فيه. ملسو هيلع هللا ىلص أن نعود إلى السبب الذي دعا النبيوالحجة يف ذلك: 

 قد أمر بالنزول فيه قبل وصوله إليه؛ فهو سنة. ملسو هيلع هللا ىلص فإن كان النبي

كما قالت  ملسو هيلع هللا ىلص , وإنما نزله النبي لم يأمر بذلك أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان النبي

 فيكون ليس بسنة., اي أسهل لخروجه منه "ْلنه كان أسمح لنزوله":  عائشة

َرَة ف  , في الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري 
ُّ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي مَِن الَغِد َيو 

ِر, َوُهَو بِِمنًى:   «ا بَِخْيِف َبنِي كِنَاَنَة، َحْيُث َتَقاَسُموا َعَلى الُكْفرِ َنْحُن َناِزُلوَن َغًد »النَّح 

                                                           

 .(1114)البخاري أخـجه  (1)

إن ا كان منزله »ب فظ:  ,عن عاٍش  (,1111)يأخـجه البخاري أيضا  (,1311)أخـجه مس م  (2)

 «.ينزله النبي ي ى اهلل ع يه يس م ليكون أس ح لخـيجه. يَني: األبطح
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َب, َوَذلَِك َأنَّ ُقَري ًشا َوكِنَاَنَة, َتَحاَلَفت  َعَلى َبنِي َهاِشم  َوبَنِي َعب ِد  نِي َذلَِك الُمَحصَّ َيع 

ُحوُهم  َواَل ُيَبايُِعوهُ "الُمطَّلِِب, َأو  َبنِي الُمطَّلِِب: 
 َأن  اَل ُينَاكِ

َّ
لُِموا إَِلي ِهُم النَّبِي , َحتَّى ُيس  م 

 . (1) "ملسو هيلع هللا ىلص

 , َبَرنِي اب ُن ِشَهاب  , َأخ  ِّ
َزاِعي اِك, َعِن اْلَو  حَّ َيى ب ُن الضَّ , َوَيح  َوَقاَل َسالََمُة, َعن  ُعَقي ل 

, َوَبنِي الُمطَّلِِب.   َوَقااَل: َبنِي َهاِشم 

 
ِ
 .«بَنِي الُمطاِلِب َأْشَبهُ »: -رحمه اهلل هو اإلمام البخاري-َقاَل َأُبو َعب ِد اهلل

ومن لم ينزل فال ينكر لم ينكر عليه  ملسو هيلع هللا ىلص اْلبطح, متأسًيا بالنبيبومع ذلك من نزل 

 عليه.

 .مساكنعبارة عن مستشفيات, ومرافق صحية, و ذلك المكان وقد أصبح

 ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي: «َواْلِعَشاءَ  َصلاى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغرَِب  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا النابِيا » قوله:

 .الثاين رمى الجمرة بعد الزوال, يف اليوم الثالث عشر, وهو يوم النفر

 ثم نزل وصلى يف اْلبطح

 بني الصالتني؟ ملسو هيلع هللا ىلص هل مجع النيب 

َصلاى بِِهْم بِاْلَبْطَحاِء َوَبْيَن َيَدْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »:الذي يظهر أنه جمع لحديث أبي جحيفه

 (2)«، الظُّْهَر َرْكَعَتْيِن، َوالَعْصَر َرْكَعَتيِْن، َتُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه الَمْرَأُة َوالِحَمارُ َعنََزةٌ 

ِب » قوله: من أجل أن يأيت الكعبة مع الفجر, فيصلي فيها, : «ُثما َرَقَد َرْقَدًة بِاْلُمَحصا

 من مكة إلى المدينة. ملسو هيلع هللا ىلص ثم يودعها بطواف الوداع, ويغادر النبي

طاف  ملسو هيلع هللا ىلص هوهذا الطواف كان يف الفجر, فإن: «ُثما َركَِب إَِلى اْلَبْيِت َفَطاَف بِهِ » قوله:

 وصلى بالناس, ثم مضى لشأنه.

                                                           

 (.1314(, يمس م )1160أخـجه البخاري ) (1)

 (.103( يمس م)461أخـجه البخاري ) (2)
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 وقد طافت أم سلمة يف ذلك اليوم على بعيرها, والنبي يصلي بالناس الفجر.

  - في صحيح اإلمام البخاري رحمه اهلل:من حديث ُأمِّ َسَلَمةَ ف
ِّ
ِج النَّبِي   َزو 

 - ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َة, َوَأَراَد الُخُروَج, َوَلم  َتُكن  ُأمُّ َسَلَمَة َطاَفت   ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل َقاَل َوُهَو بَِمكَّ

 
ِ
َبي ِت َوَأَراَدِت الُخُروَج, َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلل ْبِح َفُطوفِي »: ملسو هيلع هللا ىلصبِال  إَِذا ُأقِيَمْت َصالَُة الصُّ

 .(1) «. َفَفَعَلت  َذلَِك, َفَلم  ُتَصلِّ َحتَّى َخَرَجت  «لُّونَ َعَلى َبِعيرِِك َوالنااُس ُيَص 

َها َلْم َتُكْن َتْفَعُل َذلَِك  َوَعْن َعائَِشةَ » قوله: َوَتُقوُل:  -َأْي النُُّزوَل بِاأْلَْبَطِح  -: َأنا

َما َنَزَلُه َرُسوُل اهَّللِ " ُه َكاَن َمنِْزاًل َأْسَمَح لُِخرُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -إِنا  .«"وِجهِ أِلَنا

, واهلل أن يجتمع الناس إليه, ورتب نفسه, ويقضي حاجته ملسو هيلع هللا ىلص أراد النبي :أي

 .أعلم

        

  

                                                           

 (, يمس م )(.1121ي )أخـجه البخار (1)
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 بيان وجوب طواف الوداع إال على الحائض

آِخَر َعْهِدِهْم بِاْلبَْيِت،  ُأِمَر النااُس َأْن َيُكونَ »َقاَل:  - -اب ِن َعبَّاس   َوَعنِ ) – 778

َف  ُه َخفا   (.ُمتََّفٌق َعَلي هِ  .(1) «َعِن اْلَحائِضِ  إاِلا َأنا

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب طواف الوداع على الحاج إال الحائض ومن 

 .يف حكمها

. َقاَل: ُكن ُت َمَع في صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: ف  اب ِن َعبَّاس  من طريق َطاُوس 
 ,  ُد ب ُن َثابِت تِي َأْن َتْصُدَر اْلَحاِئُض، َقْبَل َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدَها ُتفْ »: إِذ  َقاَل َزي 

َة, َهل  َأَمَرَها بَِذلَِك َرُسوُل , َفَقاَل َلُه اب ُن َعبَّاس  «بِاْلَبْيِت  َن َصاِريَّ ا اَل, َفَسل  ُفاَلنََة اْل  : إِمَّ

 
ِ
 إَِلى اب ِن َعبَّاس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُد ب ُن َثابِت  َحُك َوُهَو َيُقوُل: َما َأَراَك إاِلَّ َقد   ؟ َقاَل: َفَرَجَع َزي  َيض 

 .(2) "َصَدق َت 

 من اْلدلة السابقة تبين أن الحائض ال يلزمها طواف الوداع.و

قول جماهير العلماء  وأما غير الحائض فيلزمه طواف الوداع, وهو واجب على

 .وهو القول الصحيح لوضوح االدلة يف ذلك

 َوَداِع َعَلى (: 71 /1ال النووي يف شرح مسلم )ق َهَذا َدلِيٌل لُِوُجوِب َطَواِف ال 

 َوَمالِك  َوَأبِي 
ِّ
افِِعي َهُب الشَّ كِِه َهَذا َمذ  َزُمَها َدٌم بِتَر  ِض َوُسُقوطِِه َعن َها َواَل َيل 

َحائِ َغي ِر ال 

ًة إاِلَّ ما حكاه بن المنذر عن عمر وبن ع ُعَلَماِء َكافَّ َمَد َوال   مر وزيد بن ثابتَحنِيَفَة َوَأح 
  َحِديُث َوَحِديُث َصِفيََّة ُهوِر َهَذا ال  ُجم  َوَداِع َدلِيُل ال  َمَقاِم لَِطَواِف ال  َأنَُّهم  َأَمُروَها بِال 

                                                           

 .(1328)يمس م  (,1111)أخـجه البخاري  (1)

 (.1328أخـجه مس م ) (2)
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 ـاه .المذكور بعده 

:   يشير لما يف الصحيحين من حديث َعائَِشةَ  َد َقاَلت  ٍّ َبع 
َحاَضت  َصِفيَُّة بِن ُت ُحَيي

, قَ   َما َأَفاَضت 
ِ
ُت ِحيَضَتَها لَِرُسوِل اهلل َشُة: َفَذَكر 

 ملسو هيلع هللا ىلصاَلت  َعائِ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

َبي ِت,  «َأَحابَِسُتنَا ِهَي؟» , إِنََّها َقد  َكاَنت  َأَفاَضت  َوَطاَفت  بِال 
ِ
: َفُقل ُت: َيا َرُسوَل اهلل َقاَلت 

 
ِ
َفاَضِة, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ َد اإل   .(1)«َفْلتَنِْفرْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َحاَضت  َبع 

  :حكم طواف الوداع للمكي 

 .فليس عليه طواف؛ ْلنه يف بلدهالمكي وأما 

 طواف اإلفاضة ونوى به عن اإلفاضة والوداع:  حكم من أخر 

 .عن طواف الوداعطواف اإلفاضة إلى يوم خروجه من مكة, أجزأه  أخرمن و

 وهو طواف القدوم.فيبدأ حجه بعبادة: 

 وهو طواف الوداع.جه بعبادة أيًضا: وينتهي من ح

 خفف عن الحائض؛ ْلن الحائض أمرها ليس بيدها. ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي وفيه:

 أنه ال يلزم المرأة أن تستخدم منع الحيض, وال شيء من ذلك. وفيه:

 فإن هذا قد يصل إلى التنطع.

  :حكم املرأة ال ي حاضت ومل تستطع أن تطوف طواف اإلفاضة 

ها الحيض يف أيام التشريق, أو يف العيد, ولم تستطع أن تطوف لو أن امرأة أتاو

 .لإلفاضة

بطائرة, أو برحلة يف النقل الجماعي, أو غير ذلك من  ًافربما يكون المحرم مرتبط

 وسائل النقل, والمرأة يتعذر عليها البقاء يف مكة بدون محرم.

                                                           

 (.1211(, يمس م )1111أخـجه البخاري ) (1)
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ما تمنع نزول م, ما يسمى بالحفاضاتد أجاز لها العلماء أن تستثفر, أي تلبس فق

وهو اختيار شيخ اإلسالم حيث قال  الدم, ثم تطوف, وهذا من باب الضرورات

 تيمية سليمان ابن سحمان يف نظم ما أنفرد به ابن

 وليس لما قد أوجبوه بمائل      وجوز يا صاح الطواف لحائض

 .ورفقتها قد قربوا للرواحل            إذا كان لم يمكن طواف طهارة

 ولهذا كان القول الراجح أن (: 202/ 7يمين يف الشرح الممتع )ن عثقال اب

المرأة إذا اضطرت إلى طواف اإلفاضة يف حال حيضها كان ذلك جائزًا, لكن تتوقى 

ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر, أي: تجعل ما يحفظ فرجها؛ لئال يسيل 

 الدم فيلوث المسجد.

 يشرتط يف الطواف الطهارة من الحدث وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه ال

 اه .ملسو هيلع هللا ىلصاْلصغر, لكنها بال شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصختيار أن الطهارة للطواف ليست بواجبة وغاية ما فيه أن النبي وهذا هو اال

 تدل على الوجوب واهلل الموفق . الق تطهر لطوافه وأفعال النبي 

 

        

  



  , 
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وفي المسجد  ,رامبيان فضل الصالة في المسجد الح
 النبوي

َبي ِر  َوَعنِ ) – 771   - -اب ِن الزُّ
ِ
َصاَلٌة فِي َمْسِجِدي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواُه إاِلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوَصاَلٌة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

َحُه اب ُن ِحبَّانَ  .(1) «َمْسِجِدي بِِماَئِة َصاَلةٍ  فِي َأْفَضُل ِمْن َصاَلةٍ  َمُد, َوَصحَّ   (.َرَواُه َأح 

بيان فضل الصالة يف المسجد الحرام, ساق المصنف الحديث ل الشرح: 

 المسجد اْلقصى: و ملسو هيلع هللا ىلصمسجد النبي و

 : في الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَري َرَة ف
َّ
فِي  َصالَةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

يَما ِسَواُه، إاِلا الَمْسِجَد الَحَرامَ 
 .(2) «َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصالٍَة فِ

 ,  من حديث َجابِر  بن عبد اهللثبت يف سنن ابن ماجه رحمه اهلل: و
ِ
َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُه إاِلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َصاَلٌة فِي َمْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَوا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3) «َوَصاَلٌة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواهُ 

 

          

 

                                                           

ييححه األلباين رح ه اهلل , يهو حديث يحيح, (1120)يابن حبان  (,11111)أخـجه أح د  (1)

  (.228 يف الصحيح ال سند )ياإلمام الوادعي رح ه اهلل (,611يف اإلرياء تحا حديث )

 (.1364(, يمس م )1160أخـجه البخاري ) (2)

(, يهو يف 228(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )1401أخـجه ابن ماجه ) (3)

 (.1126اإلرياء لإلمام األلباين رح ه اهلل )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ل الصالة في المسجد األقصىفض

أن الصالة فيه تَدل خ س اٍ  يالة, يهو حديث أع ه  جاء يف حديث ضَيف

 بَض أه  الَ م.

  حديث: (: 1311 يف الضَيف  تحا حديث )اإلمام األلباين رح ه اهللقال

فضل الصالة يف المسجد الحرام على غيره: مائة ألف صالة، ويف مسجدي: ألف »

 .«صالة، ويف مسجد بيت المقدس: خمس مئة صالة 

 ضَيف بطـفه األخيـ.قال رح ه اهلل: 

مشك  "ايي يف كشف األستار(, يالطح - 422) "مسنده"أخـجه البزار يف 

( من طـيق سَيد بن سالم القداح, عن سَيد بن بشيـ, عن 248/ 1) "اآلثار

 فذكـه. ..« .:- ملسو هيلع هللا ىلص -قالا: قال رسول اهلل   إس اعي  بن عبيد اهلل, عن أم الدرداء

 ."ال نَ  ه يـيى هبذا ال فظ مـفوًعا إال هبذا اإلسناد"يقال البزار: 

 ه.يهو إسناد ضَيف؛ ك ا يأيت بيانق ا: 

(: 131/ 2) "الرت يب"يقد عزا الحافظ ال نذري إليه أنه حسن إسناده, فقال يف 

 !". كذا قال! "إسناده حسن"رياه البزار, يقال: "

كشف "فال أدري أهو يهم من ال نذري, أم أسقط ذكـه من ق م الهيث ي يف 

عزاه  ( إلى البزار؟! يإن ا1/ 4) "مج ع الزياٍد"؛ ك ا سقط منه عزيه يف "األستار

يرجاله "بنحوه. يقد عزاه إليه ال نذري أيضًا. ثم قال الهيث ي:  "الكبيـ"ل طرباين يف 

 !"ثقات, ييف بَضهم كالم, يهو حديث حسن

ق ا: ب  هو حديث منكـ؛ فإن آخـه مخالف لحديث أبي ذر الصحيح ب فظ: 

 ."؛ يَني: بيا ال قدس«صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه»"

 .(106/ 4مصوريت(, يالحاكم ) - 8361)رقم  "األيسط"الطرباين يف  أخـجه
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 , ييافقه الذهبي. "يحيح اإلسناد"يقال: 

لم يـيه عن قتادة إال الحجاي يسَيد بن بشيـ؛ تفـد به عن "يقال الطرباين: 

 !"الحجاي: إبـاهيم ابن طه ان, يتفـد به عن سَيد: مح د بن س ي ان بن أبي دايد

 الوليد بن مس م: حدثا سَيد بن بشيـ به. ب  تابَه ق ا:

 (.248/ 1) "ال شك "أخـجه الطحايي يف 

فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصالة يف بيا ال قدس ب اٍتي يالة  ق ا:

بألف يالة ك ا يف  يـ ما حديث,  - ملسو هيلع هللا ىلص -يخ سين يالة؛ ألن الصالة يف مسجده 

 يهذا خالف ما يف هذا الحديث الضَيف.

َيد بن سالم القداح يشيخه, يكأنه لذل  أشار ال نذري في ا ضَف س يع ته:

 تقدم إلى رده لتحسين البزار إلسناده. 

بقوله  "عجال  اإلمالء"يأيده يف ذل  الحافظ إبـاهيم الناجي الح بي يف كتابه 

يهو ك ا قال ال صنف؛ إذ فيه سَيد بن سالم القداح, يقد ضَفوه, "(: 1/ 131)

يف الـياة  "الرت يب", يله تـج   يف آخـ هذا الكتاب يرياه عن سَيد بن بشيـ

 . اه"ال خت ف فيهم

يَما ِسَواُه إَِّلَّ اْلَمْسِجَد » قوله:
َصاَلٌة فِي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلة  فِ

 .ملسو هيلع هللا ىلص بيان فض  الصالة يف مسجد النبي فيه:: «اْلَحَرامَ 

  ال سجد الحـام.يأهنا بألف يالة في ا سواه من ال ساجد إال

 يلهذا ُشـع شد الـحال إليه.

َة  ففي الصحيحين: ـَ ْي ـَ  من حديث َأبِي ُه
ِّ
َحاُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َّلَ ُتَشدُّ الرِّ

ُسوِل   .(1) «، َوَمْسِجِد األَْقَصىملسو هيلع هللا ىلصإَِّلَّ إَِلى َثالََثِة َمَساِجَد: الَمْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَّ

                                                           

 (.1361(, يمس م )1186أخـجه البخاري ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الفـيض  فقط. يفالَ م إلى أن هذا التفضي  ل صالة ذهب بَض أه  ي

لناف  , ييالة الجنازة, يك    الَ م إلى أنه شام  ل فـيض , يايذهب بَض أه

يهذا  التطوعيالة تص ى فيه: من يالة القيام, يالرتاييح, يالـياتب, يالضحى, ي

 هو الصحيح من أقوال أه  الَ م.

 ر للمسجد احلرام, واملسجد النبوي: حكم صالة النافلة يف البيوت اجملاو 

ال جايرة ل حـمين أفض  من يالهتا يف ال سجد سكنه الناف   يف  ال ـء يالةي

 ؟ الحـام, يال سجد النبوي

 ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتَجَر َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: من حديث َزْيِد ْبِن َثابِا  في الصحيحين: ف

َفًة، َأْو َحِصيًرا، َفَخَرَج  يَها، َفَتَتبََّع إَِلْيِه ِرَجاٌل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ  ُحَجْيَرًة ُمَخصَّ
ُيَصلِّي فِ

ِه، ُثمَّ َجاُءوا َلْيَلًة َفَحَضُروا، َوَأْبَطَأ َرُسوُل اهَّللِ 
َعنُْهْم َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجاُءوا ُيَصلُّوَن بَِصالَتِ

َلْيِهْم ُمْغَضًبا، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل َيْخُرْج إَِليِْهْم، َفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَحَصُبوا الَباَب، َفَخَرَج إِ 

الَةِ فِي : »ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  ُه َسُيْكَتُب َعَلْيُكْم، َفَعَلْيُكْم بِالصَّ َما َزاَل بُِكْم َصنِيُعُكْم َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ

الََة الَمْكُتوَبةَ  ُكْم، َفإِنَّ َخْيَر َصالَِة الَمْرِء فِي َبْيتِِه إَِّلَّ الصَّ
 .(1) «ُبُيوتِ

, يالصالة يف ال سجد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص يف مدين  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يهذا الحديث قاله النبي

 ة في ا سواه إال ال سجد الحـام.تَدل بألف يال

يأما الفـيض  فيجب ع ى الـجال ال ك فين شهودها يف ال ساجد الثالث , ييف 

 ., ياهلل أع م يـها من ال ساجد التي تكون يف بالدهم

 

        

 

                                                           

 (.181(, يمس م )1113أخـجه البخاري ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 باب الفوات واإلحصار

 [َباُب اْلَفَواِت َياإِلْحَصارِ ]

 الشرح: 

اإلنسان الذي  لبيان أحكام الفوات واإلحصار, وبيانه أنالباب ختم المصنف هبذا 

لسبب أو ْلخر ثم منع من الوصول إلى البيت العتيق أحرم  , وحجًا أو عمرة أراد

 .تلزمه أحكام

 وصول إلى عرفات: حكم من أحرم بحج, ثم فاته ال اْلول:

 من كان قد أحرم بحج, ثم فاته الوصول إلى عرفات.ف

 فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يحولها عمرة. 

 .فهذا هو الذي باستطاعته أن يفعله

َمَر ف َمِن ب ِن َيع  ح  َأنا َناًسا ِمْن »: في سنن الرتمذي رحمه اهلل: من حديث َعب ِد الرَّ

الَحجُّ َعَرَفُة، َمْن »َوُهَو بَِعَرَفَة َفَسَأُلوُه، َفَأَمَر ُمنَاِدًيا، َفنَاَدى:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّللِ َأْهِل َنْجٍد َأَتْوا 

َل فِي َيْوَميْ  اُم ِمًنى َثاَلَثٌة، َفَمْن َتَعجا ، َأيا ِن َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل ُطُلوِع الَفْجرِ َفَقْد َأْدَرَك الَحجا

َر َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ َفاَل إِْثَم َعَلْيِه،  َدَف َرُجاًل َفنَاَدى «َوَمْن َتَأخا يَى: َوَأر   .(1) «َقاَل: َوَزاَد َيح 

 بعض جهلة المسلمين ربما نزع ثياب اإلحرام ورجع إلى بلده, فهذا الفعل و

 خطأ.

عمرة, فال يجوز نزعها, إال إذا أكمل اب اإلحرام إذا قد لبست بإهالل, حج, أو فثي

                                                           

(, يالدارمي 48,  41ـ  2/41(, يالنساٍي )1646(, يأبو دايد )886أخـجه الرتمذي ) (1)

(. 600(, يهو يف الصحيح ال سند لإلمام الوادعي رح ه اهلل )3011(, يابن ماجه )2/16)

 (.1014ييححه اإلمام األلباين رح ه اهلل يف اإلرياء )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ۓ}: اهلل  فإن لم يفعل وجب عليه نسيكة المحصر كما قال النسكاإلنسان 

 .[161:]البقـة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 نحر هديه حين منع من البيت يف عمرة الحديبية.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقدم أن النبي 

 إال إذا اشرتط وقال: محلي حيث حبستني, فإنه ال فدية عليه يف مثل هذه الحالة.

:  َعائَِشةَ من حديث  ففي الصحيحين: َعَلى ُضَباَعَة  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلت 

َبيْرِ، َفَقاَل َلَها:  ؟»بِنِْت الزُّ  اَل َأِجُدنِي إاِلَّ َوِجَعًة, َفَقاَل  «َلَعلاِك َأَرْدِت الَحجا
ِ
: َواهلل َقاَلت 

ُهما َمِحلِّي َحْيُث َحبَ »َلَها:  ي َواْشَترِطِي، َوُقولِي: اللا َدادِ «ْسَتنِيُحجِّ َت الِمق  , َوَكاَنت  َتح 

َودِ   .واهلل أعلم, (1) "ب ِن اْلَس 

        

َفَحَلَق َوَجاَمَع  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقْد ُأْحِصَر َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل:  - -َعِن اب ِن َعبَّاس  ) – 781

ُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(2) «نَِساَءُه، َوَنَحَر َهْدَيُه، َحتاى اْعَتَمَر َعاًما َقابِاًل   (.ال 

 الشرح: 

لبيان أن الُمحصر إذا أفدى وتحلل من إحرامه, ساق المصنف رحمه اهلل الحديث: 

 أنه يجوز له أن يبقى مع أهله.

أفتى أن الُمحصر إذا تحلل من إحرامه, وذبح هديه, يرجع  العلم ْلن بعض أهل

 .من قابل إلى بلده ويمتنع من أهله سنة, إلى أن يحج

 أتىأحصر, ومع ذلك تحلل من إحرامه, ونحر هديه, ثم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي والصحيح أن

 أهله.

ُمنع من دخول البيت, وذلك يف عام  :أي «ملسو هيلع هللا ىلص -َقْد ُأْحِصَر َرُسوُل اهَّللِ » قوله:

                                                           

 (.1201س م )(, يم1086أخـجه البخاري ) (1)

 .(1806)أخـجه البخاري  (2)
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 الحديبية.

 .[161:]البقـة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ}يقول:  واهلل 

 الغنم. يكون من هبيمة اْلنعام: من البقر, أو اإلبل, أوالهدي: 

 كان محرًما, والمحرم إنما يخرج من إحرامه بالحلق. ملسو هيلع هللا ىلص ْلنه: «َفَحَلَق » قوله:

 ْلنه صار حالاًل.: «َوَجاَمَع نَِساَءهُ » قوله:

, فال يجوز أن يذبحه هلل ْلنه قد تعين عليه أن يذبحه هلل : «َوَنَحَر َهْدَيهُ » قوله:

 فال يجوز له أن يرجع عما نواه. 

 .واهلل أعلم
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 بيان مشروعية اشتراط اإلحصار في نية الحج 

:  - -َوَعن  َعائَِشَة ) – 781  "َقاَلت 
ُّ
َبي ِر  - ملسو هيلع هللا ىلص -َدَخَل النَّبِي َعَلى ُضَباَعَة بِن ِت الزُّ

ُمطَّلِِب  , َوَأَنا َشاكَِيةٌ  ب ِن َعب ِد ال  ! إِنِّي ُأِريُد ال َحجَّ
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل   ,, َفَقاَلت 

ُّ
 -َفَقاَل النَّبِي

ي َواْشَترِطِي: َأنا َمَحلِّي »: ملسو هيلع هللا ىلص  (.َعَلي هِ  ُمتََّفٌق  .(2)«َحْيُث َحَبْسَتنِي (7)ُحجِّ

 الشرح: 

االشرتاط يف الحج والعمرة لمن خشي جواز ساق المصنف الحديث لبيان 

 .اإلحصار

َبيْرِ ْبِن َعْبِد اْلُمطاِلِب » قوله: , وزوج ملسو هيلع هللا ىلصبنت عم النبي : « ُضَباَعَة بِنِْت الزُّ

 المقداد بن اْلسود, ولدت له عبد اهلل وكريمة.

َبي ِر ب ِن ,  من حديث اب ِن َعبَّاس   ففي مسلم:وكانت حاماًل,  َأنَّ ُضَباَعَة بِن َت الزُّ

ُمطَّلِِب    َعب ِد ال 
ِ
َرَأٌة َثِقيَلٌة, َوإِنِّي ُأرِ ملسو هيلع هللا ىلص, َأَتت  َرُسوَل اهلل : إِنِّي ام  , َفَما , َفَقاَلت  يُد ال َحجَّ

، َواْشَترِطِي َأنا َمِحلِّي َحْيُث َتْحبُِسنِي»َتأ ُمُرنِي؟ َقاَل:  َرَكت   «َأِهلِّي بِاْلَحجِّ  .(3)"َقاَل: َفَأد 

، َوَأَنا َشاكَِيةٌ » قوله: أريد أن أحج  :أي «َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ! إِنِّي ُأِريُد اْلَحجا

أن يأتيني الوضع, وأنا ما زلت يف الطريق فأمنع من معك, ولكني حامل وأخشى 

 دخول البيت بسبب المرض.

ي » قوله: قولي: اللهم لبيك حًجا, أو عمرة, اللهم محلي حيث  :أي "«ُحجِّ

 حبستني.

                                                           

 أي: تح  ي من اإلحـام. (1)

 . (1201)يمس م  (,1086)أخـجه البخاري  (2)

 (.1208أخـجه مس م ) (3)
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 .بالوضع وال يلزمها دم االحصار: «َأنا َمَحلِّي َحْيُث َحَبْسَتنِيَواْشَترِطِي  » قوله:

 أو العمرة لكل حاج, أو معتمر:  حكم االشرتاط يف احلج 

 ( 131/ 8قال النووي يف شرح مسلم) :  َفِفيِه َداَلَلٌة لَِمن  َقاَل َيُجوُز َأن

َخطَّاِب  ُل ُعَمَر ب ِن ال  َرامِِه َأنَُّه إِن  َمِرَض َتَحلََّل َوُهَو َقو  َتِمُر فِي إِح  ُمع  َحاجُّ َوال  َتِرَط ال  َيش 

ُعود  َوآَخرِ  َحاَبةِ وعلي وبن َمس  وجماعة من التابعين وأحمد واسحق   يَن مَِن الصَّ

ِحيُح  َحِديُث الصَّ ُتُهم  َهَذا ال  ِّ َوُحجَّ
افِِعي َهِب الشَّ ِحيُح مِن  َمذ  ر  َوُهَو الصَّ َوَأبِي َثو 

تَِراُط َوَح  ش 
ِ
ُض التَّابِِعيَن اَل َيِصحُّ اال ِريُح َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَمالٌِك َوَبع  َحِديَث الصَّ َمُلوا ال 

ِعيِف  َقاِضي ِعَياٌض إَِلى َتض  ُصوٌص بُِضَباَعَة َوَأَشاَر ال  َعَلى َأنََّها َقِضيَُّة َعي ن  َوَأنَُّه َمخ 

 اَل 
ُّ
نَاٌد َصِحيٌح َقاَل النََّسائِي تَِراِط إِس  ش 

ِ
 اَل َيث ُبُت فِي اال

ُّ
َِصيلِي َحِديِث َفإِنَُّه َقاَل َقاَل اْل  ال 

َلُم   َأع 
ُّ
َِصيلِي َقاِضي َوَقاَل اْل  َض بِِه ال  ِذي َعرَّ َمر  َوَهَذا الَّ ِريِّ َغي َر َمع  ه  نََدُه َعِن الزُّ َأَحًدا َأس 

َحِديَث  َنَّ َهَذا ال 
ِ
َترَّ بِِه ْل ُت َعَلي ِه لَِئالَّ ُيغ  ا َنبَّه  َحِديِث َغَلٌط َفاِحٌش ِجدًّ ِعيِف ال  مِن  َتض 

بُ  ُهوٌر فِي َصِحيِح ال   َوَسائِِر ُكتُِب َمش 
ِّ
مِِذيِّ َوالنََّسائِي لِم  َوُسنَِن َأبِي َداُوَد َوالتِّر  َخاِريِّ َوُمس 

َحاَبِة َوفِيَما َذَكَرهُ   مَِن الصَّ
 َعن  َجَماَعة 

َدة  بَِأَسانِيَد َكثِيَرة  َتَمَدِة مِن  ُطُرق  ُمَتَعدِّ ُمع  َحِديِث ال   ال 

لٌِم مِن  َتن ِويِع ُطُرقِِه أَ  َمَرَض اَل ُيبِيُح ُمس  َحِديِث َدلِيٌل َعَلى َأنَّ ال  ب َلُغ كَِفاَية  َوفِي َهَذا ال 

َلمُ  َراِم َواهلُل َأع  ح  ِ تَِراٌط فِي َحاِل اإل   اهـ  .التََّحلَُّل إَِذا َلم  َيُكِن اش 

أن االشرتاط ال يشرع لكل أحد, وإنما يف حق من  :والصحيح يف هذه المسألة

 .التمكن من قضاء النسك خشي على نفسه عدم

  :حكم فدية احملصر 

 صر أن توزع يف فقراء الحرم المكي.يشرتط يف فدية المحوال

 , وإال ذبحها حيث ُحجز, ومنع.حسنإن تيسر له ذلك فبل 

 .واهلل أعلم ,لما حصر يف الحديبية, ذبح الهدي يف الحديبية ملسو هيلع هللا ىلص فإن النبي
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 حقه مرضمن أحرم بحج أو عمرة ثم ل

ِرَمَة, َعِن ) -783, 782 َن َصاِريِّ َوَعن  ِعك  و اْل  ر  اِج ب ِن َعم  َقاَل: َقاَل  -  -ال َحجَّ

 
ِ
، َوَعَليِْه اْلَحجُّ ِمْن َقابِلٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهلل ِرَمةُ  «َمْن ُكِسَر، َأْو ُعرَِج، َفَقَد َحلا  .َقاَل ِعك 

ُت  َسُة,  .(1)"َصَدَق "َفَقااَل:  ?َعن  َذلَِك , - -َرَة اب َن َعبَّاس  َوَأَبا ُهَري   َفَسَأل  َخم  َرَواُه ال 

نَهُ  مِِذيُّ  َوَحسَّ   (.التِّر 

 الشرح: 

يهل من أن الحاج لبيان حكم من أحكام اإلحصار, الحديث:  ساق المصنف 

 .يمنعه من قضاء نسكه بالحج, أو بالعمرة ثم يقع له حادث

 يف هذا الحديث حجة لمن رأى  :(188/ 2معالم السنن ) يف قال الخطابي

االحصار بالمرض والعذر للمحرم من غير حبس العدو وهو مذهب سفيان الثوري 

 وأصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي.

وقال مالك والشافعي وأحمد واسحاق ال حصر إاّل حصر العدو, وقد روى ذلك 

مر وعلل بعضهم حديث الحجاج بن عن ابن عباس وروي معناه أيضًا عن ابن ع

عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ال حصر إاّل حصر العدو فكيف يصدق 

 الحجاج فيما رواه من أن الكسر حصر.

                                                           

يأح د  (,3011)يابن ماجه  (,640)يالرتمذي  (,2811)يالنساٍي  (,1812)أخـجه أبو دايد  (1)

أع ه البيهقي حيث قال يف الصغـى تحا ي«. أي مـض: »يزاد أبو دايد يف رياي  (,11131)

: فهو حديث مخت ف يف إسناده,  فقي  هكذا , يقي : عنه, عن عبد اهلل بن رافع, عن (114)حديث 

ييححه أي: حديث عاٍش  الذي قب ه. اهـ الحجاي, يحديث االستثناء يف الحج أيح من هذا. 

مام الوادعي رح ه اهلل يف الصحيح ياإل (,1121اإلمام األلباين رح ه اهلل يف يحيح أبي دايد )

 (. 261ال سند )
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وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشرتط ذلك يف عقد 

ن الكسر عذرا لم يكن اإلحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير. قالوا ولو كا

 الشرتاطها معنى وال كانت هبا إلى ذلك حاجة.

وأما قوله وعليه الحج من قابل فإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض, فإنما 

المتطوع بالحج إذا أحصر فال شيء عليه غير هدي اإلحصار. وهذا على مذهب 

. وعن مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي عليه حجة وعمرة وهو قول النخعي

 ـاهمجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل. 

 مثل حادث السيارة, أو يسقط فتنكسر رجله, فيتعذر عليه الحج.كالحوادث اْلن: 

يصح حجه, وله ف السيما مع توفر وسائل النقل أما إذا قدر على الحج بعد ذلك

 الحجة., وأجره يف الحج يكون على قدر نصبه وتعبه يف أجره العظيم عند اهلل 

لكن يف ذلك الزمان قد يتعسر عليهم الحج مع شدة المرض, والتعب, بسبب 

 المانع له من الحج.

، َوَعَلْيِه اْلَحجُّ ِمْن َقابِلٍ » قوله: حل من إحرامه,  :أي «َمْن ُكِسَر، َأْو ُعرَِج، َفَقَد َحلا

 بب.وإهالله بالحج, أو العمرة بسبب أنه تعرض لشيء ليس له فيه تدخل, وال س

 اإلسالم, فعليه أن يحج من قابل إن تيسر له الحج. ةوإذا لم يحج حج

سر ثمن الحج والنفقة عليه, يت لعدموإن منع من الحج بسبب من اْلسباب, إما 

 متى تيسر له الحج فعليه أن يحج.ف ,لعدم التمكن من دخول مكةوإما 

واهلل  هذا مخلص ْلحكام الحج والعمرة, وإال فأحكامهما أكثر من ذلك,

 .وعليه التكالن المستعان

 .وسبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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 خاتمة المصنف 

ُقَضاةِ  ِر َقاِضي ال  َعص  لِ  (1) َقاَل ُمَصنُِّفُه َحافُِظ ال  ٍّ ب ِن َحَجر   ;َأُبو ال َفض 
َمُد ب ُن َعلِي َأح 

 
ُّ
َقاَلنِي َعس  ُّ ال 

. ال كِنَانِي ِريُّ َأب َقاُه اهلُل فِي َخي ر   ال ِمص 

ِل.  َوَّ ِء اْل  ُجز   آِخُر ال 

ُمَباَرِك.  ُف مِن  َهَذا ال كَِتاِب ال   َوُهَو النِّص 

 , ِريَن َوَثَمانِِماَئة  ِل َسنََة َسب ع  َوِعش  َوَّ ِر َربِيع  اْل  َفَراُغ مِن ُه فِي َثانِي َعَشَر َشه  َقاَل: َوَكاَن ال 

 .«اْلِعبَاَداِت »آِخُر  َوُهوَ 

ِء الثَّانِي كتاب البيوع ُجز   َيت ُلوُه فِي ال 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله, وصحبه, وسلم تسليًما كثيًرا دائًما أبًدا.

 فر اهلل لكاتبه, ولوالديه, ولكل المسلمين, وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.غو

القول بالصالة  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي , لم يرد"وصلى اهلل على سيدنا محمد"قوله: الشرح 

قالوا اللهم صلى على محمد وعلى آل "على سيدنا, مع أنه علمهم وقال: 

 ."محمد...

                                                           

 إطالق قاضي القضاة منهي عنه فاأليلى تقيده بالب د ينحو ذل . ( 1)

انتهينا من دراسة كتاب الحج في يوم السادس والعشرين من شهر 
 ,وألف من الهجرة النبوية الشريفة ذي العقدة لعام أربعين وأربعمائة

 .على صاحبها أفضل الصالة والتسليم
 وكان االنتهاء من مراجعته األخيرة

 1441في السابع من ربيع األخر 
 .بمكتبة الصحابة بالغيضة

 



 

 هـــرسالف



 
 

  



   

 

199 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الفهرس

 

 7 ........................................................................... كتاب الصيام

 8 ........................................................... فـض الصيام: بيان كيفي  بدء

 6 ............................................................. بيان التدري يف لي   الصيام:

 11 ................................. بيان أن الصيام كان مفـيًضا ع ى األمم السابق  أيًضا:

 13 ........................................................... بيان من يجب ع يه الصيام:

 13 ......................................................... ذكـ أقسام الناس يف رمضان:

 11 ............................................................ حكم من أفطـ يف رمضان:

 11 .......................................... حكم من أفطـ يف رمضان لَجزه عن الصيام:

 11 ........................................ حكم الحام  يال ـضع إذا أفطـتا يف رمضان:

 16 ................................................................ حكم ييام يوم الش 

 21 .............................. حكم يوم يوم, أي يومين قب  رمضان احتياًطا لـمضان:

 22 ......................................................سبب تس ي  رمضان هبذا االسم:

 24 ............................................................... حكم يوم يوم الش :

 28 ......................................... شهادة الواحد الَدل ع ى رؤي  هالل رمضان

 30 ........................................................ ب ا يثبا دخول شهـ رمضان:

 32 ............................................ بيان كيف يكون الصوم يالفطـ يف رمضان:

 32 .......................................................... حكم من رأى الهالل بنفسه:

 33 ....................... حكم من ينتق  من ب د إلى ب د آخـ مخت ف مع يف رؤي  الهالل:

 31 ............................................................... شـيط يجوب الصوم:

 31 .......................................................... شـيط يجوب أداء الصوم:



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 31 ............................................................ بيان شـيط يح  الصوم:

 38 ................................................................... ركن يح  الصوم:

 36 ................................................................. بيان مبطالت الصوم:

 36 .................................................................. يال فطـات نوعان:

 36 ................................................................. بيان ياجبات الصيام:

 36 ................................................................... مستحبات الصيام:

 42 ................................................................. بيان مباحات الصيام:

 44 .............................................................. ال كـيهات يف الصيام:

 44 ................................................................... الصوم ال نهي عنه:

 13 ...................................................... حكم الني  يف الصيام يأيل يقتها

 11 .................................................. حكم ييام التطوع من  يـ تبييا ني 

 11 ................................................................... فض  تَجي  الفطـ

 13 ....................................... ذكـ الفـيق بين القـآن يبين الحديث القدسي.

 11 .................................................... فضي   السحور ياستحباب تأخيـه

 10 ............................................................. اإلفطار ع ى الت ـ يال اء

 13 .............................................................. حكم الويال يف الصيام

 14 ............................................................. حكم الويال يف الصوم:

  11 ......................................................... :ملسو هيلع هللا ىلصيبالنسب  لويال النبي 

 11 ...................................... ملسو هيلع هللا ىلص:بيان حقيق  الطَام يالشـاب يف ييال النبي 

 16 .......................................................... بيان حكم يوم من ياي :

 16 ........................................................... بيان حكم ج اع ال واي :

 80 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلص:ذكـ أقسام أفَال النبي 

 81 ....................................................... ذكـ بَض ما يحـم ع ى الصاٍم



   

 

110 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 60 .......................................... حكم القب   يال باشـة ل صاٍم من  يـ ج اع

 61 ......................................... حكم التقبي  يال باشـة بغيـ الج اع ل صاٍم:

 62 ................................................ حكم من قب , أي نظـ, أي باشـ فأمنى:

 64 .......................................................... ذكـ أنواع ال فطـات ل صوم

 61 ....................... ن أن يفطـ به؟مسأل : ما يـخص ل صاٍم أن يفَ ه أثناء يومه دي

 61 ....................................... مسأل : ال فطـات التي اخت ف فيها أه  الَ م:

 102 ....................................... حكم التربع بالدم من الصاٍم يف هنار رمضان:

 102 ........................... حكم ضـب اإلبـة ل صاٍم, يأخذ الدم من أج  الفحص:

 101 ........................................................... حكم الحجام  يف الصيام

 106 ............................................................... ل صيام حكم الكح 

 111 .............................................. حكم من أك  أي شـب ناسًيا يف ييامه

 112 ........................ ه  يجب القضاء ع ى من أك , أي شـب ناسًيا, يهو ياٍم؟

 113 ............................................. حكم الصاٍم إذا استقاء, أي ذرعه القيء

 114 .............................................................. حكم الصوم يف السفـ

 114 .............................................. السفـ:حكم الفطـ ل ن كان ياًٍ ا يف 

 111 ............. حكم ال سافـ الذي يسافـ بَد أن يسته  هالل رمضان يهو يف الحضـ:

 116 ...................................................... بيان أن الفطـ يف السفـ رخص 

 116 ............................................................. حكم الصوم يف السفـ:

 116 .............................................. أيه ا أفض  الصوم أم الفطـ يف السفـ؟

 121 ................................................................. حكم يوم الدهـ:

 123 .............................................. حكم الفدي  ع ى الذي ال يطيق الصيام

 121 ............................................................. تحديد مقدار اإلطَام:

 121 ................................................ ـض الذي يباح مَه الفطـ:ما هو ال 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 128 .......................................... كفارة من جامع يف هنار رمضان يهو ياٍم

 126 ........................................................... حكم الرتتيب يف الكفارة:

 130 ............................... حكم كفارة ال جامع أله ه يف هنار رضان يهو ياٍم:

 131 ..................................ه  الكفارة ع ى الـج  فقط, أم ع ى ال ـأة أيًضا؟

 133 .................................................. ه  يشرتط أن تكون الـقب  مؤمن ؟

 134 .............................................. بيان كيفي  الحساب يف ييام الشهـين:

 134 ........................................................ بيان حكم القضاء يالكفارة:

 131 ................................ حكم ال ـأة إذا أكـها ع ى الج اع يف هنار رمضان:

 131 ........................................ حكم من ط ع ع يه الفجـ, يهو يجامع أه ه:

 131 ........................................... حكم من جامع أه ه يف يوم ياحد مـتين:

 131 .................. حكم من أفطـ بالطَام, أي الشـاب, ثم جامع أه ه يف هنار رمضان:

 131 ................ ا عدم ط وع الفجـ, ثم تبين له خالف ذل :حكم من جامع أه ه ظانً   

ا, فه  ت زمه كفارة ال جامع: ـً  138 ......................... حكم من أفطـ بالج اع مساف

 136 ................................... قطع إذا أفطـ لَذر؟ه  التتابع يف ييام الكفارة ين

 136 ........................................... حكم من يام الكفارة فه  يقطَه الَيد؟

 140 ............................................... حكم من عجز عن الكفارة لإلعسار:

 142 ................................................ الَدد يف اإلطَام يف كفارة ال جامع:

 142 ........................................................ مقدار اإلطَام لك  مسكين:

 143 ......................................... نبيح  يوم من ط ع ع يه الفجـ يهو ج

 141 ......................................................... حكم من مات يع يه يوم

 148 .......................................... بيان من هو الولي الذي يصوم عن ال يا:

 146 .......................... ه  يجب الصيام عن ال يا إذا مات يع يه ييام ياجب؟

 051 ............................................... باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 111 ............................................... ذكـ األيام التي ثبا الفض  بصيامها:

 118 ................................... من يوم شَبان:ملسو هيلع هللا ىلص بيان الحك   من إكثار النبي 

 111 .......................................................... األيام ال نهي عن ييامها:

 116 ............................................................................. مسأل :

 110 ........................... فض  يوم يوم عـف , يعاشوراء, ييوم االثنين يالخ يس

 110 ............................................... حكم من فاته يوم التاسع من محـم:

 113 ........................................................ فض  ييام السا من شوال

 111 ..................................... حكم ييام السا من شوال قب  قضاء رمضان:

 111 ........................................................ سبي  اهللفضي   ييام يوم يف 

 118 .............................................. فض  سـد الصيام, ييوم أكثـ شَبان

 180 ............................................................. فض  ييام أيام البيض

 184 ........................................................... تطوع ال ـأة بإذن زيجها

 181 .............................................. مسأل  ه  يش   النهي قضاء رمضان؟

 181 ...................... حكم ال ـأة التي تـيد أن تقوم ال ي  يزيجها يـيدها يف فـاشه:

 186 ...................................... بيان النهي عن يوم يوم الَيدين يأيام التشـيق

 162 ................................................... بيان النهي عن ييام أيام التشـيق

 161 ........................................................... حكم ييام أيام التشـيق:

 166 .................................................. النهي عن إفـاد يوم الج َ  بصيام

 201 .............................................................. حكم يالة الـ اٍب:

 201 ................................................... حكم الصوم بَد انتصاف شَبان

 208 ................................................... النهي عن ييام يوم السبا مفـًدا

 210 ........................................................ بيان حكم ييام يوم السبا:

 211 ........................................................الـخص  يف ييام يوم السبا
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 213 ........................................................ حكم يوم يوم عـف  ل حاي

 211 .................................................................. الدهـ حكم ييام

 218 ........................................................... ذكـ بَض نوازل الصيام:

 222 ....................................................... باب اَّلعتكاف وقيام رمضان

 221 ................................................................... كم االعتكاف:ح

 221 ..................................................... حكم االعتكاف يف حق النساء:

 226 ........................................................ بيان الحك   من االعتكاف:

 230 .............................................................. بيان يقا االعتكاف:

 231 .......................................................... بيان بدء دخول ال َتكف:

 232 ............................................................. بيان شـيط االعتكاف:

 233 ......................................................... بيان أق  االعتكاف يأكثـه:

 234 ................................................... حكم الكافـ إذا أس م يع يه نذر:

 231 .......................................................... بيان الشـط يف االعتكاف:

 231 .......................................................... بيان ذكـ آداب االعتكاف:

 231 .......................................................... بيان مفسدات االعتكاف:

 238 ........................................................... بيان مباحات االعتكاف:

 236 ............................................................. بيان موضع االعتكاف:

 242 .............................................................. مكان اعتكاف ال ـأة:

 243 .......................................................... بيان ضابط ال سجد الَام:

 244 ......................... حكم ال ـأة ال َتكف  إذا حص  ع يها الحيض, أي النفاس:

 241 ............................................................ بيان فضاٍ  قيام رمضان

 246 ............. حكم يالة الرتاييح, يأيه ا أفض  أن تص ى يف البيا, أم يف ال سجد؟

 246 .............................................................. يقا يالة الرتاييح:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 211 ............................................................. بيان أق  القيام يأك  ه:

 211 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلص:بيان بَض خصوييات النبي 

 211 .......................................... بيان شـيط التوب  ال َتربة عند أه  الَ م:

 218 .................................... االجتهاد يف الَبادة يف الشَـ األياخـ من رمضان

 212 ............................................ االعتكاف يف الَشـ األياخـ من مـضان

 213 ................................................................. بيان بدء االعتكاف

 211 ............................................ مشـيعي  الخـيي من ال َتكف ل حاج 

 211 ........................................ حكم خـيي ال َتكف من مَتكفه ل حاج :

 218 ...................................................... االعتكاف يف ال سجد الجامع

 213 .............................. بيان أنه ال ي زم ال َتكف ييام إال إذا جَ ه ع ى نفسه

 214 ........................................................ بيان فض  لي   القدر ييقتها

 211 ........................................... بيان أقوال أه  الَ م يف تَيين لي   القدر:

 286 .................................................. بيان الحك   من إخفاء لي   القدر:

 286 ............................................................ بيان عالمات لي   القدر:

 260 ........ ه  حصول األجـ يف لي   القدر يكون ل ن يفقا له, أي ل ن قامها ييالها؟

 263 ....................................................   القدربيان ما يقال ل ن أدرك لي 

 261 ................. بيان حكم شد الـحال من أج  االعتكاف يالَبادة ل  ساجد الثالث 

 313 ........................................................................ كتاب الحج

 304 ........................................................... ذكـ بَض فضاٍ  الحج:

 301 ................................................ ذكـ بَض الِحَكم من فـضي  الحج:

 310 .............................................................. ذكـ بدء فـض الحج:

 312 ................................................................. بيان فـضي  الحج:

 313 ................................................ حكم من قدر ع ى الحج يلم يحج:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 311 ...................................... ور.ذكـ األدل  التي تدل ع ى أن الحج ع ى الف

 318 ...................................................................... شـيط الحج:

 320 ............................................................... حكم الكافـ إذا حج:

 320 ........................................................... حكم من ارتد بَد حجه:

 322 ................................................................ حكم الَبد إذا حج:

 323 ........................................................ حكم حج ال جنون إن حج:

 321 ............................................................. لحج:حكم الحـي  يف ا

 321 ........................................... الصبي إذا حج, أي اعت ـ كيف تكون نيته:

 321 ...................................... ه  االستطاع  شـط إجزاء , أم شـط يجوب؟

 328 ...................................................... حكم إذن الوالدين ل ن يحج:

 328 ................................................ مسأل  من كان يَ   يأراد أن يحج:

 326 ............................................................. بيان أقسام االستطاع :

 330 ................................................................. شـيط االستطاع :

 332 ....................................................... حكم حج ال ـأة بغيـ محـم:

 332 ........................................ يتزيي:حكم من يجب ع يه الحج يأراد أن 

 333 ......................................... حكم حج ال ـأة ال تزيي بغيـ إذن زيجها:

 332 ..................................................... باب فضله وبيان من فرض عليه

 334 ................................................................ حكم تكـار الَ ـة:

 331 ..................................................... تَـيف الَ ـة لغً  يايطالًحا:

 331 ................................................................. بيان أركان الَ ـة:

 331 ....................................................... حكم الَ ـة يف أيام التشـيق:

 338 ...................................................... جهاد النساء هو الحج يالَ ـة

 338 ...................................................................... حكم الَ ـة:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 336 ................................................................. ذكـ أقسام الجهاد:

 340 ...................................................................... حكم الَ ـة:

 342 ....................................................................... حكم الَ ـة

 344 ............................................................... أبيان السبي  يف الحج

 341 .................................................................. يح  حج الصبي

 348 ........................................................ حكم إحـام األم عن يلدها:

 346 ................................................................. بيان النياب  يف الحج

 312 ................................... حكم ال ـيض الذي ينيب من يحج عنه يف مـضه:

 313 ............................................... جزمشـيعي  الحج عن ال يا أي الَا

 314 .........................................................بيان حاالت يجوب الحج:

 314 ........................... حكم القياس الصحيح ال بني ع ى أسس يأدل  يحيح :

 311 ........................................... حكم حج األيلياء عن ال يا, أي الَاجز:

 311 ....................................... حكم لو حج عن ال يا أي الَاجز  يـ الولي:

 311 ....................................................... بيان حكم حج الصبي يالَبد

 316 ........................................................... حج ال ـأة من  يـ محـم

 310 ............................................ متى يجوز ل  ـأة أن تسافـ بدين محـم؟

 311 ............................................... كم حج ما يس ى بالَصب  النساٍي :ح

 313 ......................................... حكم من حج عن الغيـ يلم يحج عن نفسه

 313 ........................... حكم من حج عن الغيـ يلم يق  يف إهالله لبي  عن فالن:

 314 ......................................... حكم من حج عن  يـه يلم يحج عن نفسه:

 311 .......................................... يجوب الحج يالَ ـة مـة ياحدة يف الَ ـ

 316 ................................................... متى يجب تكـار الحج يالَ ـة؟

 371 ...................................................................... باب المواقيت
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 311 ........................................ بيان أقسام الناس يف باب ال واقيا ال كاني :

 313 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلص:بيان ال واقيا التي يقتها النبي 

 314 .................................................. حكم من جايز ال يقات إلى  يـه:

 311 ....................................................... ـ إحـام:حكم دخول مك  بغي

 311 ................................. حكم من جايز اإلحـام يهو مـيًدا ل حج يالَ ـة:

 385 .......................................................... باب وجوه اإلحرام وصفته

 381 ....................................................................... أنواع النس 

 362 ........................................................... بيان أفض  أنساك الحج:

 362 ........................... بيان يجوه تفضي  حج الت تع ع ى  يـه من أنساك الحج:

 393 ........................................................... باب اإلحرام وما يتعلق به

 :361 ........................................ األيلى: حكم التجـد من ال خيط ينحوه 

 361 .............................................  : حكم اال تسال قب  اإلحـام:الثاني 

:361 ................................................ الثالث : حكم التطيب قب  اإلحـام 

:361 ......................................... الـابَ : حكم يالة ركَتين عند اإلحـام 

. 361 .................................... الخامس : أن اإلهالل يكون بَد ركوب الداب 

.361 .................................السادس : التسبيح يالتكبيـ يالته ي  قب  اإلهالل 

 :361 ....................................................... السابَ : كيفيات اإلهالل 

 .368 .......................... الثامن : ما يحظـ ع يه ب جـد أن يه  بالحج, أي الَ ـة 

 402 ................................................ الفدي :أقسام ال حظورات من جه  

 404 ........................................ بيان مقدار الشَـ الذي ت زم الفدي  من أزاله:

 401 ................................................................. بيان مكان اإلهالل

 406 ............................................... بيان مشـيعي  رفع الصوت باإلهالل

 411 ........................... حكم من مـ بال يقات, يلم يأِت بالهالل يقد نوى الحج:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 412 ...............................................   إهاللهتجـد ال حـم من ال خيط قب

 413 ............................................................... حكم  س  ال حـم:

 414 .............................................. بيان تحـيم لبس ال خيط ع ى ال حـم

 411 ........................................................ حكم لبس الخفين ل  حـم:

 416 ......................................... مشـيعي  تطيب ال حـم قب  إحـامه يف بدنه

 421 ........................................................... بيان تحـيم نكاح ال حـم

 423 ..................................................... بيان تحـيم الصيد ع ى ال حـم

 426 ........................................... مشـيعي  قت  الفواسق الخ س يف الحـم

 433 .................................................... مبيان مشـيعي  الحجام  ل  حـ

 431 .......................................جواز الح ق ل ن تأذى من شَـه يع يه الفدي 

 :431 ............................................... ألن الفدي , تكون يف إحدى ثالث 

 431 ........................... بيان الفـق بين من تـك ال أمور, يبين من فَ  ال حظور:

 431 ........................................ يه  يشرتط التتابع يف ييام الثالث  األيام؟ 

 438 ..................................................................... حـم  مك بيان 

 436 ................................................................. ذكـ قص  فتح مك :

 444 ................................................................ حـم  مك  يال دين 

 441 ................................................................. دين :حكم حـم ال 

 448 ............................................................ بيان حديد حـم ال دين 

 446 ............................................................. بيان حد الحـم ال كي:

 410 ............................... ي الَشب يالشجـ الذي يكون داخ  الحـم:حكم رع

 410 ............................................ حكم إقام  الحديد داخ  حديد الحـم:

 410 ............................................................ حكم اإللحاد يف الحـم:

 411 ............................... مضاعف  الحسنات, يالسيئات, يالص وات يف الحـم:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 411 ............................................................... حكم بيع بيوت مك :

 253 ....................................................... ةباب صفة الحج ودخول مك

 418 ........................ الفـق بين الـم  يالسَي يف بطن الوادي بين الصفا يال ـية:

 488 ..............................................................ت خيص أع ال الحج:

 114 ................................................................... الدعاء بَد الت بي 

 111 ............................................... بيان مواطن استجاب  الدعاء يف الحج:

 111 .......................................... بيان أن عـف  ك ها موقف يمنى ك ها منحـ

 118 .................................................... الدخول إلى مك  يالخـيي منها

 116 ...................................................... الوقا األفض  يف دخول مك 

 116 ............................................. بذي طوى, يالغس  فيها:حكم ال بيا 

 120 ................................................ تقبي  الحجـ األسود يالسجود ع يه

 120 ................................................. حكم السجود ع ى الحجـ األسود:

 121 ........................................ بيان سبب تس ي  الحجـ األسود هبذا االسم:

 :122 ........................................................................ تنبيه هام 

 122 ............................................... أخذ قـامط  البحـين ل حجـ األسود:

 123 .................................................. يالستالم الحجـ األسود حاالت:

 124 ...................................... بيان أن الـم  يكون يف ثالث  أشواط يف الطواف

 128 ............................................. بيان استحباب استالم الـكنين الي انيين

 128 ............................................. بيان ما يقال عند است م الحجـ األسود:

 128 ......................................................... بيان فضي   استالم الـكنين:

 130 ................................................ بيان استحباب تقبي  الحجـ األسود

 130 .................................................. الحك   من تقبي  الحجـ األسود:

 131 ........................................ ال زاح   ع ى استالم الحجـ األسود: حكم
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 132 ................................................... بيان اجواز استالم الـكن ب حجن

 133 ....................................................... مشـيعي  االضطباع بالطواف

 134 ............................................. التكبيـ يالت بي  حال التوجه إلى عـفات

 134 ....................................................... بيان متى يقطع الحاي الت بي :

 131 ................. بَد منتصف ال ي  أليحاب الثق  يالضَف  جواز الدفع من مزدلف 

 131 .................................................. بيان ما ي زم من لم يبا يف مزدلف :

 136 ........................................ يقا رمي الج ـة أليحاب الثق  يالضَف 

 142 ................... من أدرك الوقوف بَـف  قب  ط وع فجـ يوم النحـ فقد أدرك الحج

 144 ............................................ بيان الوقا ال ختار يف الدفع من مزدلف 

 141 .............................................. قب  الشـيق:ملسو هيلع هللا ىلص بيان سبب دفع النبي 

 141 ............................................. مشـيعي  الت بي  حتى رمي ج ـة الَقب 

 141 ................................................. الَقب ال كان الذي تـمى منه ج ـة 

 146 ................................................. بيان الوقا ال ختار يف رمي الج ار

 110 ...................................................... حكم التوكي  يف رمي الج ار:

 111 .................................. استحباب الدعاء عند الج ـة الصغـى, يالوسطى

 111 ..................................... بيان مج وع ما تـمى به الج ار من الحصيات:

 114 .............................. ح   من الحج يالَ ـةتفضي  الح ق ع ى التقصيـ ل ت

 111 ........................................... ضابط الح ق الذي يس ى ياحبه مح ًقا:

 111 ................................. ه  تدخ  مكين  الحالق  يف التقصيـ, أم يف الح ق؟

 111 .......................................................... تـتيب األع ال يوم النحـ

 111 .................................. يوم النحـ ع ى اآليت:ملسو هيلع هللا ىلص يكان تـتيب أفَال النبي 

 118 ......................................... ن قدم أي أخـ شيًئا من أع ال الحج:حكم م

 111 ............................................................. جواز النحـ قب  الح ق
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 113 ....................................................... بيان متى يكون التح   األيل

 114 ............................................................. ليس ع ى النساء الح ق

 111 ....................... بيان يجوب ال بيا ب نى يف أيام التشـيق إال ل ن كان له عذر

 118 ................................................................... بيان أقسام النفـ:

 110 ...................................................... يف الحجملسو هيلع هللا ىلص عدد خطب النبي 

 : ...................................... 111بيان أن يوم النحـ هو أفض  األيام عند اهلل 

 111 ................................................... بيان أس اء بَض األيام يف الحج:

 112 .................................................... حكم ييام أيام التشـيق الثالث :

 113 ..........................................حكم من ع يه ييام كفارة يف أيام التشـيق:

 114 ................................... بيان أن ال فـد يالقارن يكفيه طواف يسَي ياحد

 111 .................................................... ال يشـع الـم  يف طواف الزيارة

 118 .....................................................بيان فض  الطواف حول البيا:

 116 ............................................................... حكم النزيل باألبطح

 180 .................................................. بين الصالتين؟ملسو هيلع هللا ىلص ه  ج ع النبي 

 182 ........................................ بيان يجوب طواف الوداع إال ع ى الحاٍض

 183 ........................................................ حكم طواف الوداع ل  كي:

 183 ........................ به عن اإلفاض  يالوداع: حكم من أخـ طواف اإلفاض  ينوى

 183 .................... حكم ال ـأة التي حاضا يلم تستطع أن تطوف طواف اإلفاض :

 181 .......................... النبويبيان فض  الصالة يف ال سجد الحـام, ييف ال سجد 

 181 ................................................... فض  الصالة يف ال سجد األقصى

 188 .......... حكم يالة الناف   يف البيوت ال جاير ل  سجد الحـام, يال سجد النبوي:

 186 ............................................................ باب الفوات ياإلحصار

 162 ........................................ بيان مشـيعي  اشرتاط اإلحصار يف ني  الحج
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 163 ............................ الحج أي الَ ـة لك  حاي, أي مَت ـ:حكم االشرتاط يف 

 163 ............................................................... حكم فدي  ال حصـ:

 164 ............................................. من أحـم بحج أي ع ـة ثم لحقه مـض

  ................................................................ 593خاتمة المصنف 

 599 ............................................................................ الفهرس

 


