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  المبحث األول

  رؤیة الھاللالصیام فضلھ و

  :الصیــــــــام
فھو  ،فكل ممسك عن طعام أو كالم أو غیرھما ،اإلمساك: الصوم لغة
فھو اإلمساك عن األكل والشرب والجماع : وأما في الشرع ،صائم لغة

من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع نیة  ،وسائر المفطرات
  .الصیام

ووافق ذلك  ،أیام معلومةكان قد اعتاد صیام  :أي :كان یصوم صوًما -
  .أو یومین من شعبان ،آخر یوم

؛ ألنَّھ  وھو قیاس اللغة العربیة ،” إالَّ رجًال ”لفظ مسلم : إالَّ رجل -
إالَّ أن یكون ”: وبعض روایات البخاري ،استثناء متصل من مذكور

  . ھنا تامة” یكون“و ،” رجل
  :الحكمة من الصیام

والصیام  ،حلى بھ المسلم طول حیاتھالتقوى مطلب عظیم البد أن یت إنَّ 
 :ولذلك یقول سبحانھ ،والطاعة � عز وجل، یعود الناس على التقوى

  . )1(}َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن {
؛ لیكون بعد ذلك  على شھواتھ االبد لھذا اإلنسان أن یكون أمینً  اثم أیضً 

 اولكنھ حینما یكون خائنً  ،وعلى عمارتھا ،الحیاة كلھا على قیادة اأمینً 
 -حینما یخلو بشھوتھ في وقت ال یطلع علیھ إال هللا  ،لنفسھ اخائنً  ،لربھ

وال یصلح  ،ھ خائن للحیاة كلھافإنَّ  ،حینما یخون ھذه األمانة ،-  عز وجل
لذلك كان من أكبر  ،اكبیرً  مكان أ اا من أمورھا صغیرً أن یتولى أمرً 

 ،فحینما یخلو بشھوتھ ،تعلیم اإلنسان األمانة على الحق :اف الصومأھد
قد أسدل األستار بینھ وبین الناس في لحظة ال  ،وحینما ینفرد في قعر بیتھ

 -ثم یدع ھذه الشھوة من أجل هللا  ،-  عز وجل - یطلع علیھ فیھا إال هللا 
 ،ةفإنھ حینئذ ھو الرجل األمین الذي یصلح للحیا ،وحده -عز وجل 

صلى هللا علیھ  - ولذلك جاء في الحدیث القدسي فیما رواه لنا رسول هللا 
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الحسنة  ،كل عمل ابن آدم لھ” :أنھ قال - عز وجل  -عن هللا  -وسلم 
ھ ؛ فإنَّ  إال الصوم ،إلى أضعاف كثیرة ،ئة ضعفإلى سبعم ،بعشر أمثالھا

 :للصائم فرحتان ،؛ یدع شھوتھ وطعامھ من أجلي لي وأنا أجزي بھ
ولخلوف فم الصائم أطیب عند  ،وفرحة عند لقاء ربھ ،فرحة عند فطره

   .)1( )هللا من ریح المسك
 :فاستكثروا فیھ من أربع خصال ”  :- علیھ الصالة والسالم - یقول  

ا أمَّ  ،وخصلتان ال غنى لكم عنھما ،خصلتان ترضون بھما ربكم
 ، هللا وحدهفشھادة أن ال إلھ إال :الخصلتان اللتان ترضون بھما ربكم

وتعوذون بھ  ،فتسألونھ الجنة :ا اللتان ال غنى لكم عنھماوأمَّ  ،وتستغفرونھ
  .” من النار 

إذا دخل شھر رمضان فتحت أبواب ” :- علیھ الصالة والسالم -ویقول 
 ،فال یفتح منھا باب ،وغلقت أبواب النار ،فال یغلق منھا باب ،الجنة

  .” وصفدت مردة الشیاطین 
ال یدخل  ،یقال لھ الریان اإن في الجنة بابً ” :الصالة والسالم ویقول علیھ

  .” نھ أغلق فال یدخل منھ أحد غیرھم فإذا دخلوا م ،منھ إال الصائمون
فلیس الھدف منھ إیالم  ،وھذا ھو الصوم الحق ،ھذه ھي حقیقة الصیام

إنما الھدف ترویضھا وتربیتھا على طاعة هللا عز  ،النفوس وإیذاءھا
 ،لیس من الصدف أن یفرض الصیام في السنة الثانیة من الھجرةف،  وجل

وتكون أول معركة للجھاد في سبیل هللا یرتفع فیھا علم اإلسالم في السنة 
؛ إذ لم تمض إال أیام قالئل تعد باألصابع بعدما فرض  الثانیة من الھجرة

 ،؛ حیث تغلب الناس على شھواتھم الصیام إال وكانت معركة بدر الكبرى
  .وأصبحوا أقدر على عدوھم من عدوھم علیھم

  :فضل الصوم
ورد الكثیر من األحادیث النبویة بشأن فضل الصوم على العبد وثوابھ 

  :العظیم الذي یتحقق بالصوم ومن ھذه األحادیث
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صلى هللا علیھ  - هللا  قال رسول: قال - رضي هللا عنھ  - عن أبي ھریرة 
  . )1(ا غفر لھ ما تقدم من ذنبھسابً ا واحتمن صام رمضان إیمانً ”  :- وسلم 

 - صلى هللا علیھ وسلم  -النبي  أنَّ  -رضي هللا عنھ  - وعن سھل بن سعد 
 ،یقال لھ الریان یدخل منھ الصائمون یوم القیامة اإن في الجنة بابً ” :قال

فإذا  ،فیقومون فیدخلون ؟أین الصائمون: یقال ،ال یدخل منھ أحد غیرھم
  .)2(”یدخل منھ أحد  فلم ،دخلوا أغلق علیھم

 - صلى هللا علیھ وسلم -أن رسول هللا  - رضي هللا عنھ  - عن أبي ھریرة 
قال الصیام جنة فال یرفث وال یجھل وإن امرؤ قاتلھ أو شاتمھ فلیقل إني 
صائم مرتین والذي نفسي بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند هللا تعالى 

أجلي الصیام لي وأنا من ریح المسك یترك طعامھ وشرابھ وشھوتھ من 
  .)3()أجزي بھ والحسنة بعشر أمثالھا

  :فضل الصوم في سبیل هللا
عن أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ قال سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم 

  )4(.ایقول من صام یوما في سبیل هللا بعد هللا وجھھ عن النار سبعین خریفً 
  :البشرى بقدوم الشھر 

صلى هللا علیھ  - كان النبي ” :عنھ قال -  تعالى رضي هللا -وعن أبي ھریرة 
شھر  ،قد جاءكم شھر رمضان :یقول ،یبشر أصحابھ بقدوم رمضان -وسلم 
وتغلق فیھ أبواب  ،تفتح فیھ أبواب الجنة ،كتب هللا علیكم صیامھ ،مبارك
   .)5(” فیھ لیلة خیر من ألف شھر ،وتغل فیھ الشیاطین ،الجحیم

  :رؤیة الھالل
وحدھا في حالة الصحو لیلة الثالثین في ، ھالل ھي المعتبرةرؤیة ال 

وانتھائھا بالنسبة للعبادات فإن لم یر أكملت ، إثبات بدء الشھور القمریة
  .العدة ثالثین بإجماع

                                                           

  البخاري اهرو 1
  رواه مسلم 2
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فجمھور الفقھاء یرون إكمال العدة  :أما إذا كان بالسماء غیم لیلة الثالثین
وبھذا  ،)1(”وا العدة ثالثین فإن غم علیكم فأكمل”:  بحدیثثالثین؛ عمًال 

وذھب اإلمام  .)2(» فاقدروا لھ « : تفسر الروایة األخرى الواردة بلفظ
وبعض أھل العلم إلى اعتبار شعبان في  ،أحمد في روایة أخرى عنھ

«  :وفسروا روایة ،ا لرمضانا احتیاطً حالة الغیم تسعة وعشرین یومً 
َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ {: الىأخذا من قولھ تع ،بضیقوا : )3(»فاقدروا لھ 

ُ فَلْ  ا آتَاهُ هللاَّ   )5(.ضیق علیھ رزقھ :أي )4(}یُْنفِْق ِممَّ
ا في إثبات الشھر القمري ھو رؤیة الھالل فقط دون أن المعتبر شرعً 

  :حساب سیر الشمس والقمر لما یأتي
ر لھا الھالل واإلفطا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بالصوم لرؤیة -أ 

وحصر ذلك فیھا  ،)6(»وأفطروا لرؤیتھ ،صوموا لرؤیتھ«: في قولھ
وأمر  ،)7(» وال تفطروا حتى تروه ،ال تصوموا حتى تروه« : بقولھ

ولم یأمر بالرجوع  ،المسلمین إذا كان غیم لیلة الثالثین أن یكملوا العدة
ت وحده أو أصال آخر في إثبا، ولو كان قولھم أصالً  ،إلى علماء النجوم

ھ ال اعتبار شرعا لما سوى فدل ذلك على أنَّ  ،ألمر بالرجوع إلیھم -الشھر
وأن ھذا شرع مستمر  ،أو إكمال العدة ثالثین في إثبات الشھر ،الرؤیة

الرؤیة في الحدیث  ودعوى أنَّ ، )8(}َوَما َكاَن َربَُّك نَِسیًّا{ ،إلى یوم القیامة
أو إمكان رؤیتھ ال ، العلم أو غلبة الظن بوجود الھاللالحدیث یراد بھا 
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الرؤیة في الحدیث متعدیة إلى  ؛ ألنَّ  مردودة –التعبد بنفس الرؤیة 
الصحابة فھموا أنھا رؤیة  وألنَّ  ،فكانت بصریة ال علمیة ،مفعول واحد

 - وجرى العمل في عھد النبي  ،وھم أعلم باللغة ومقاصد الشریعة ،بالعین
عوا إلى علماء النجوم ولم یرج ،وعھدھم على ذلك-صلى هللا علیھ وسلم 

 - صلى هللا علیھ وسلم  -إن النبي  :ا أن یقالوال یصح أیضً  ،في التوقیت
أراد أمرنا بتقدیر منازل القمر  )1(»فإن غم علیكم فاقدروا لھ« :حین قال

«  :ھذه الروایة فسرتھا روایة ؛ ألنَّ  لنعلم بالحساب بدء الشھر ونھایتھ
ومع ذلك فالذین یدعون إلى توحید  ،عناهوما في م )2(» فاقدروا لھ ثالثین 

توحید أوائل الشھور یقولون باالعتماد على حساب المنازل في الصحو 
  .والحدیث قید القدر لھ بحالة الغیم ،والغیم

تعلیق إثبات الشھر القمري بالرؤیة یتفق مع مقاصد الشریعة  أنَّ  -ب 
خالف ما لو ب ،رؤیة الھالل أمرھا عام یتیسر ألكثر الناس ؛ ألنَّ  السمحة

 ،ھ یحصل بھ الحرج ویتنافى مع مقاصد الشریعةعلق الحكم بالحساب فإنَّ 
ودعوى زوال وصف األمیة في علم النجوم عن األمة لو سلمت ال یغیر 

  .حكم الشرع في ذلك
علماء األمة في صدر اإلسالم قد أجمعوا على اعتبار الرؤیة في  أنَّ  - ج 

ا منھم رجع إلیھ أحدً  لم یعرف أنَّ ف ،إثبات الشھور القمریة دون الحساب
في تقدیر المدة التي یمكن معھا رؤیة الھالل بعد غروب الشمس لوال 
المانع من األمور االعتباریة االجتھادیة التي تختلف فیھا أنظار أھل 

فاالعتماد على ذلك في توقیت العبادات ال  ،وكذا تقدیر المانع ،الحساب
اء الشرع باعتبار الرؤیة فقط دون ؛ ولھذا ج یحقق الوحدة المنشودة

  .)3(الحساب
أَقِِم {: قال تعالى ،الشرع أناط الحكم في األوقات بوجودھا بأنَّ  :وأجیب

َالةَ لُِدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسقِ  َوُكلُوا {: وقال، )4(}اللَّْیِل َوقُْرآَن اْلفَْجرِ  الصَّ
ْألَْبیَُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ َواْشَربُوا َحتَّى یَتَبَیََّن لَُكُم اْلَخْیطُ ا
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یَاَم إِلَى اللَّْیِل  وا الصِّ وأناطت وجوب صوم  ،وفصلت السنة ذلك )1(}أَتِمُّ
ولم تعلق الحكم في شيء من ذلك على حساب ،  رمضان برؤیة الھالل 

  .ما العبرة بدلیل الحكموإنَّ  ،المنازل
ْھَر فَْلیَُصْمھُ {: قالإن هللا تعالى  :وقالوا -د إذ } )2(فََمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ

سواء كان علم ذلك عن طریق  ،فمن علم منكم الشھر فلیصمھ :المعنى
  . ا أو عن طریق علم حساب المنازلرؤیة الھالل مطلقً 

 ،فمن حضر منكم الشھر فلیصمھ :إن معنى اآلیة :أن یقال :والجواب
ةٌ ِمْن أَیَّاٍم وَ { : بدلیل قولھ تعالى بعده َمْن َكاَن َمِریًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

العلم عن طریق  :فالمراد ،وعلى تقدیر تفسیر الشھود بالعلم ))3(أَُخَر 
وال تفطروا حتى  ،ال تصوموا حتى تروه«  :بدلیل حدیث ،رؤیة الھالل

  .)4(»تروه 
االعتماد  فكان ،إن علم الحساب مبني على مقدمات یقینیة :وقالوا -ھـ

علیھ في إثبات الشھور القمریة أقرب إلى الصواب وتحقیق الوحدة بین 
  . المسلمین في نسكھم وأعیادھم

الحس والیقین في مشاھدة الكواكب ال  ؛ ألنَّ  بأن ذلك غیر مسلم :وأجیب
ھ أمر عقلي خفي ال یعرفھ إال النزر الیسیر من فإنَّ  ،في حساب سیرھا

ولوقوع الغلط واالختالف  ،إلى دراسة وعنایة ؛ لحاجتھ كما تقدم ،الناس
كما ھو الواقع في اختالف التقاویم التي تصدر في كثیر من البالد  ،فیھ

فال یعتمد علیھ وال تتحقق بھ الوحدة بین المسلمین في مواقیت  ،اإلسالمیة
  . عباداتھم

إن تعلیق الحكم بثبوت الشھر على األھلة معلل بوصف األمة  :وقالوا -و
وبذلك  ،فقد كثر علماء النجوم ،وقد زال عنھا ھذا الوصف ،ھا أمیةبأن

ویعتبر الحساب وحده  ،یزول تعلیق الحكم بالرؤیة أو بخصوص الرؤیة
  .  آخر إلى جانب الرؤیةأو یعتبر أصًال  ،أصال

                                                           

  187سورة البقرة اآلیة  1
  78سورة اإلسراء اآلیة  2
 187سورة البقرة اآلیة  3
 )2122(سنن النسائي الصیام ،)1080(صحیح مسلم الصیام  4
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ا بالنسبة لعلم ھا أمیة ال یزال قائمً وصف األمة بأنَّ  إنَّ : أن یقال :والجواب
والذي كثر  ،فالعلماء بھ نزر یسیر ،وسائر الكواكبسیر الشمس والقمر 

وھي مما یساعد على رؤیة الھالل في  ،إنما ھو آالت الرصد وأجھزتھ
كما  ،وال مانع من االستعانة بھا علة الرؤیة وإثبات الشھر بھا ،وقتھ

ولو  ،وعلى رؤیة المبصرات ،یستعان باآلالت على سماع األصوات
لم یجز االعتماد  -مة في علم الحساب فرض زوال وصف األمیة عن األ

علق الحكم  - صلى هللا علیھ وسلم  - علیھ في إثبات األھلة؛ ألن الرسول 
ولم یأمر بالرجوع إلى الحساب واستمر عمل  ،أو إكمال العدة ،بالرؤیة

  .)1(المسلمین على ذلك بعده

                                                           

 .ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة: المؤلف. أبحاث ھیئة كبار العلماء 1
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  المبحث الثاني

ھاتھ النیَّة في الصیام وشروطھ ومكرو
  ومفسداتھ
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  المبحث الثاني

  النیَّة في الصیام وشروطھ ومكروھاتھ ومفسداتھ

 :النیَّة في الصیام
ومالك واللیث وابن  ،ذھب عبد هللا بن عمر وجابر بن زید من الصحابة

ھ ال بُدَّ من تبییت نیِة الصیام وإیقاِعھا في اللیل في أي أبي ذئب إلى أنَّ 
أي ال فرق  ،ال فرق في الصیام بین الواجب منھ والمندوب ،نھجزء م

وبین صیام  ،بین صیام رمضان وصیام النذر وصیام الكفارات الواجب
ع المندوب  والشافعي وأحمد إلى وجوب تبییت ، وذھب أبو حنیفة  .التطوُّ

ع ھ ال یجب قائلین إنَّ  ،النیة في اللیل لصیام الفرض دون صیام التطوُّ
ع تبییت ال   .)1(نیة في صیام التطوُّ

  :التي ینبغي اإللماُم بھا ما یلي أحكاِم الصیام 
لصیاِم الشھِر  ،وتكفي نیةٌ واحدة ،وجوُب تبییِت نیِة الصیام ِمن اللیل :أوالً 
  .على الصحیِح من قول العلماء في ھذه المسألة  ،كلِّھ
لمریض وال ل الى المریض فإن كان المرُض مالزمً سقوطُ الصیاِم ع :اثانیً 

الكبیُر الھرم  ،ومثُل المریض افیطعُم عن كلِّ یوٍم مسكینً  ،یُرجى زوالُھ
ا إْن كاَن المرُض یُرجى زوالُھ ویُنتظُر الشفاُء  ،والعاجُز عن الصوم وأمَّ

ا یجُب معرفتھُ  ،من غیِر إطعام ،منھ فیلزُم القضاء ما  ،أنَّ المرض ،وممَّ
  .ا یجوُز لھ الفطُر بتاتً فال ،ریضبالم اا أو ضارً لم یكْن شاقً 

ا الذین  ،؛ فیجوُز لھ الفطُر حتى وإْن لم یكن ثمةَ مشقةوأما المسافرُ  وأمَّ
 )!ألقطعنَّھ باألسفار (من أجِل الفطر على طریقِة  ،یتحایلوَن بالسفر

استحباُب تعجیِل اإلفطار  ،ومن أحكام الصیام .ففطُرھم حراٌم ال یجوز 
 ،فطار على ُرطبات فإْن لم یتیسر فتمراتویستحُب اإل ،وتأخیُر السحور

   )2(.و إالَّ حسا حسواٍت من ماء

                                                           

ابي (محمود عبد اللطیف محمود عویضة : المؤلف. الجامع ألحكام الصیام الطبعة الثانیة 1
  23ص  1ج  )ایاس

قمت بجمع . علي بن نایف الشحود: جمع وإعداد. موسوعة الخطب والدروس الرمضانیة 2
وقد نافت . خاصة موقع المنبر، والمختار اإلسالمي،. ت ھذه الموسوعة من مواقع شتىمفردا

وقد رتبتھا على األحرف األلف بائیة لیسھل . .على األربعمائة وأربعین، ما بین خطبة ودرس 
  6ص 179ج .وكل خطبة أو درس معزو لصاحبھ إما في البدایة أو في النھایة . .الرجوع إلیھا 
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   :)1(وأیضا
ا یجب على المسلم لیحصل على األجر أن یصوم رمضان إیمانً  - 1

 ،أو متابعة ألھل بلده ،ا للناسوال تقلیدً  ،وال سمعة ،ال ریاء ،اواحتسابً 
  .ذا سائر العباداتوك ،ویحتسب األجر عند هللا ،هللا أمره فیصوم ألنَّ 

یجب تعیین نیة الصوم من اللیل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان  -  2

ویصح صوم النفل بنیة من النھار إن لم یفعل ما یفطر بعد طلوع  ،وغیره
  . الفجر

كما لو  ،یصح صوم الفرض بنیة من النھار إذا لم یعلم وجوبھ باللیل - 3

وال یلزمھ  ،یمسك بقیة یومھ قامت البینة بالرؤیة في أثناء النھار فإنھ
  .قضاء وإن كان قد أكل

والكافر  ،والصبي یبلغ ،ا كالمجنون یفیقمن وجب علیھ الصوم نھارً  -  4

ھؤالء تجزیھم النیة من النھار حین الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو ، یسلم
  .وال قضاء علیھم ،شربوا

  
  :مفسدات الصیام

  ؟ا منھاعلى من أتى شیئً  ؛وما الذي یجب مفسدات الصیام التي تبطلھ
  :اعلم أن ما یفسد الصوم عدة أمور :الجواب

كل ما دخل جوف الصائم وھو متعمد غیر ناس من أي مدخل  :األول
ھ یفطر فإنَّ   أي موضع یصل إلى الجوف؛ مأ األنف ؛ مكان الفم أأسواء 

  .بھ
تَّى یَتَبَیََّن َوُكلُوا َواْشَربُوا حَ و{ :؛ قال تعالى ااألكل والشرب متعمدً  :الثاني

  .})2( لَُكُم اْلَخْیطُ األَْبیَُض ِمَن اْلَخْیِط األَْسَوِد ِمَن اْلفَْجرِ 
أما إذا قاء وھو غیر متعمد  ؛)رجع :أي( امن استقاء عامدً  :الثالث

ا من استقاء متعمدً ” : -صلى هللا علیھ وسلم - ؛ لقولھ  فصومھ صحیح
  .” علیھ؛ ومن ذرعھ القيء فال قضاء  فعلیھ القضاء

                                                           

  6ص 179ج . سھا الموسوعة نف 1
  187سورة البقرة اآلیة  2
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 م؛ سواء بمباشرة أھلھ أ طریقة كانتإذا أخرج الصائم المني بأي  :الرابع
  .صومھ فاسد وعلیھ القضاء فإنَّ ، استمنى 

ھ ؛ فإنَّ  ا في مثل األحوال السابقة ولیس لھ عذرفمن أفسد صومھ متعمدً 
ویلزمھ اإلمساك بقیة الیوم الذي أفسده باإلفطار؛ وعلیھ   آثم على إفطاره؛ 

  .ءالقضا
؛  من جامع امرأة في نھار رمضان ؛ ]وھو أشد المفطرات[ :الخامس

  .؛ وسیأتي ذكرھا وھذا علیھ الكفارة المغلظة
  :مختصرة وھي مفسدات الصیام

  .الجماع في نھار رمضان - 1

  .إنزال المني باختیاره - 2

  .ااألكل والشرب متعمدً  - 3

  .والدم ما ھو في حكم األكل والشرب مثل حقنة اإلبر المغذیة - 4

  .الحجامة - 5

  .التقيء العمد - 6

  .خروج دم الحیض والنفاس - 7

 .والعمد ، والذكر ،العلم  :شروط المفطرات ثالثة
  :والصائم لھ حالتان

أو  ،أو جاھًال  ،اا من مفسدات الصیام السابقة ناسیً أن یفعل شیئً : األولى
  .وال قضاء علیھ ،فصومھ صحیح ،بغیر قصد

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا لَھَا َما َكَسبَْت َوَعلَْیھَا َما َال {: قال هللا تعالى -  1  یَُكلُِّف هللاَّ

  . )1(}اْكتََسبَْت َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا
صلى هللا  - قَاَل َرُسوُل هللاِ : قَالَ  -َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -َوَعْن أبِي ھَُرْیَرةَ  - 2

فَْلیُتِمَّ َصْوَمھُ فَإِنََّما  ،فَأَكَل أْو َشِربَ  ،َمْن نَِسَي َوھَُو َصائِمٌ «: -علیھ وسلم 

   .»)2(أْطَعَمھُ هللاُ َوَسقَاهُ 

                                                           

 286سورة البقرة اآلیة  1
  .واللفظ لھ، ) 1155(ومسلم برقم ، ) 1933(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  2
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من غیر  ،اذاكرً  ،اعالمً  ،اا من مفسدات الصیام مختارً أن یفعل شیئً : الثانیة

وعلیھ أن یتوب إلى  ،وھو آثم بفعلھ ،فھذا قد فسد صومھ ،رخصة شرعیة

وإن كان الفطر بالجماع  ،وال یصح منھ األیام التي أفطرھا ،ن ذنبھهللا م

  . فعلیھ إثم الفطر والجماع

َدْت {: قال هللا تعالى َولَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُْم بِِھ َولَِكْن َما تََعمَّ
ُ َغفُوًرا َرِحیًما   .} )1(قُلُوبُُكْم َوَكاَن هللاَّ

  :یرة ومنھاوھي كثمكروھات الصیام 
  .واالستنشاق عند الوضوء، المبالغة في المضمضة - 1

  .الوصال في الصیام - 2

  .جمع الریق وابتالعھ - 3

  :ومنھا آداب الصیام الواجبة
  .اجتناب الكذب - 1

  .اجتناب الغیبة - 2

  .اجتناب النمیمة - 3

  .اجتناب شھادة الزور - 4

  .اجتناب الغش في المعامالت - 5

  :لمحتسبةآداب الصیام ا :الخامس
  .وتعجیل الفطور، تأخیر السحور  - 1

  .كف اللسان عن اللغو وفضول الكالم - 2

  .إفطار الصائم - 3

  .التقرب إلى هللا بالصدقة وصالح األعمال - 4

التوفیق لصیام رمضان بإیمان واحتساب ال یتم إال بمراعاة أحكامھ  أنَّ  
ن طعام فلیس الصیام مجرد جوع ع ،واتباع ھدي النبي فیھ ،وشروطھ

                                                           

  5سورة األحزاب اآلیة  1
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� حاجة في أن فلیس  ،لم یدع قول الزور والعمل بھ” :فقد قال ،وشراب
  .”)1( یدع طعامھ وشرابھ

 وال یفوتنك العمل بھا فإنَّ  ،ھا أساس الصیامفاإللمام بأحكام الصیام فإنَّ  
  . العاملین بھا قلیل

  :المحافظة على الفرائض :اثانیً 
فكیف یستسیغ  ،زم قبولھافالصالة ھي عمود الدین وقبول الصیام یستل
بینما یصومون في الیوم  ،أناس التفریط في الصلوات الواجبة وتضییعھا

الحفاظ على الصلوات في أوقاتھا أوجب وأوكد  وھم یعلمون أنَّ  ،نفسھ
العھد الذي بینا وبینھم ”  :- صلى هللا علیھ وسلم - قال .في اإلسالم

  .”)3())2( الصالة فمن تركھا فقد كفر
  :الفطر بالجماع في نھار رمضانكفارة 

صلى هللا  -َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  -َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -َعْن أبِي ھَُرْیَرةَ 
َوقَْعُت  :قَالَ  .»؟َوَما أْھلََككَ «: قال! ھَلَْكُت یَا َرُسوَل هللاِ : فَقَالَ  - علیھ وسلم 

: قال ،ال: قالَ “؟ِجُد َما تُْعتُِق َرقَبَةً ھَْل تَ  «: قال ،َعلَى اْمَرأتِي فِي َرَمَضانَ 
فَھَْل تَِجُد  «: قالَ  ،ال :قال .»؟فَھَْل تَْستَِطیُع أْن تَُصوَم َشْھَرْیِن ُمتَتَابَِعْینِ «

صلى هللا  -فَأتَِي النَّبِيُّ  ،ثُمَّ َجلَسَ  :قال ،ال :قال .»؟اَما تُْطِعُم ِستِّیَن ِمْسِكینً 
ْق بِھََذا « :فَقَالَ  ،تَمر بَِعَرٍق فِیھِ  -علیھ وسلم  فََما  ؟أْفقََر ِمنَّا: قال .»تََصدَّ

صلى هللا علیھ وسلم  - فََضِحَك النَّبِيُّ  ،بَْیَن البَتَْیھَا أْھُل بَْیٍت أْحَوُج إِلَْیِھ ِمنَّا
  . .»)4(اْذھَْب فَأْطِعْمھُ أْھلَكَ «: ثُمَّ قال ،َحتَّى بََدْت أْنیَابُھُ  -
  :ة بالجماعمتى تسقط الكفار -

  :تسقط الكفارة فیما یلي
  .إذا جامع زوجتھ في السفر - 1

  .إذا جامع زوجتھ في قضاء رمضان - 2

  .إذا جامع زوجتھ في رمضان دون الفرج فأنزل - 3

                                                           

  578ص 4البخاري باب طیب الجمعة ج 1
واقد عن عبد هللا بن أخرج اإلمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجھ من حدیث الحسین بن  2

  بریدة عن أبیھ
 5ص  277ج . علي بن نایف الشحود: جمع وإعداد. موسوعة الخطب والدروس الرمضانیة 3
  .واللفظ لھ، ) 1111(ومسلم برقم ، ) 1936(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  4
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فال قضاء علیھ وال  ،أو إكراه ،أو نسیان ،بجھل اإذا كان معذورً  -  4

  .)1(كفارة

                                                           

بیت : اشرالن. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 1
  180ص 3ج . 5: عدد األجزاء. م 2009 - ھـ  1430األولى، : الطبعة .األفكار الدولیة
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  المبحث الثالث
لصیام ومكروھاتھ وأنواعھ سنن ا

  واإلعتكاف
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  المبحث الثالث

  سنن الصیام ومكروھاتھ وأنواعھ واإلعتكاف

  :سنن الصیام
 ،لیكمل صیامھ ،للصیام سنن وآداب ینبغي للمسلم فعلھا والحرص علیھا

  .ویحصل لھ كمال التقوى ،ویزید أجره
  :وأھم سنن الصیام في رمضان ما یلي

والفطر على الرطب أو  ،وتعجیل الفطر ،وتأخیر السحور ،السحور أكل
واإلكثار من الصدقة  ،والجود بأنواع الخیر  ،والدعاء عند الفطر، التمر

افظة على صالة التراویح في والمح ،وقراءة القرآن ومدارستھ ،واإلطعام
األواخر من رمضان وإحیاء اللیل في العشر  ،وقیام اللیل ،رمضان
  .واالعتكاف ،وقیام لیلتھا، وتحري لیلة القدر ،العبادةبأنواع 

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى  {: قال هللا تعالى یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم الصِّ
  .} )1(الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن 

  :فضل أكل السحور -
صلى هللا علیھ  -قَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  - َعنھُ َرضَي هللاُ  -َعْن أنَس بن َمالٍِك  - 1

ُروا” : - وسلم    .”)2( فَإِنَّ فِي السَُّحوِر بََرَكةً  ،تََسحَّ
صلى هللا  -أنَّ َرُسوَل هللاِ  - َرِضَي هللاُ َعْنھُ  - َوَعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص  -  2

أْكلَةُ  ،ِم أْھِل الِكتَابِ فَْصُل َما بَْیَن ِصیَاِمنَا َوِصیَا«: قَالَ  -علیھ وسلم 
  .»◌ِ )3(السََّحر

ونعم سحور  ،في السحور بركة ؛ ألنَّ  یسن للصائم أن یتسحر - 1

ومن بركة السحور التقوي على طاعة هللا  ،ویسن تأخیره ،المؤمن التمر
وقت االستغفار ، وھو سبب للقیام من النوم وقت السحر  ،وعبادتھ
  .ومخالفة أھل الكتاب ،وصالة الفجر مع الجماعة ،والدعاء
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فإن عدم  ،وأن یكون على تمر قبل أن یصلي ،یسن تعجیل الفطر - 2

فإن لم یجد أفطر على ما تیسر من طعام أو شراب  ،التمر فعلى ماء
  .فإن عدم ما یفطر علیھ نوى بقلبھ الفطر ،حالل

وھبوط نسبة السكر  ،الصائم یفقد كمیة من السكر المخزون في جسمھ -
ن عن حدھا المعتاد یسبب ما یشعر بھ الصائم من ضعف عند اإلنسا

وأكل التمر بإذن هللا یعید إلیھ ما فقده من السكر  ،وكسل وزوغان البصر
  . والنشاط

ھ ال ینقص غیر أنَّ  ،ا فلھ مثل أجرهومن فطر صائمً  ،یسن تفطیر الصائم -
  .امن أجر الصائم شیئً 

 ،سمي عند أكل الفطورفی ،یسن للصائم أن یكثر من الذكر والدعاء - 3

 ،وابتلت العروق ،ذھب الظمأ «: فإذا أفطر قال ،ویحمد هللا إذا انتھى
   .»)1( وثبت األجر إن شاء هللا

  .أول النھار وآخره ،یسن للصائم وغیره السواك في كل وقت - 4

  .إني صائم ،إني صائم :یسن للصائم إذا شاتمھ أو قاتلھ أحد أن یقول - 5

وتالوة  ،واإلكثار من أعمال الخیر كالذكر، زیادةیسن للصائم ال -  6

 ،واالستغفار ،ومواساة الفقراء والمحتاجین ،والصدقة ،والجود ،القرآن
  .ونحو ذلك، وعیادة المریض ،وصلة الرحم ،والتھجد ،والتوبة

تسن صالة التراویح في لیالي شھر رمضان بعد صالة العشاء  - 7

  .اآلخرة
  :مكروھات الصیام

  :لصوم ما یأتيیكره في ا
وھو  ،وھو أال یفطر بین الیومین بأكل وشرب :صوم الوصال - 1ً

 -إال للنبي  ،كما تقدم ،ومحرم عند الشافعیة ،)2(مكروه عند أكثر العلماء 
 - واصل رسول هللا ”  :لحدیث ابن عمر ،فمباح لھ -صلّى هللا علیھ وسلم 

 -رسول هللا  فنھى ،فواصل الناس ،في رمضان - صلّى هللا علیھ وسلم 

                                                           

  ).2357(أخرجھ أبو داود برقم / حسن 1
  .2/ 399:، كشاف القناع3/ 171: المغني 2
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إني لست  :قال ؟ك تواصلإنَّ : فقالوا ،عن الوصال -صلّى هللا علیھ وسلم 
وھذا یقتضي اختصاصھ ، »)1( إني أظل یطعمني ربي ویسقیني ،كأحدكم

النھي وقع  وال یحرم عند الجمھور؛ ألنَّ  .ومنع إلحاق غیره بھ ،بذلك
 ،بھم –سلم صلّى هللا علیھ و -ولھذا واصل رسول هللا  ،ورحمة ارفقً 

  .كما سبق ،ویحرم عند الشافعیة للنھي عنھ . وواصلوا بعده
ھ ربما أداه للفطر ألنَّ  ؛  اا أو نظرً ولو فكرً ، ومقدمات الجماع ،القبلة – 2ً

  . وھذا إن علمت السالمة من ذلك وإال حرم ،بالمني
  .ذوق شيء ومضغھ بال عذر .3

  .ثم ابتالعھ ،اجمع الریق في الفم قصدً .4

  .والحجامة، ظن أنھ یضعفھ كالفصدما .5

یصح صوم المغمى علیھ عند الشافعیة والحنابلة إن أفاق لحظة من  -
فإن أطبق اإلغماء جمیع النھار لم یصح ، للنیة اوكان مبیتً  ،النھار

 ،عند الحنفیة إن كان ھناك نیة اویصح صوم المغمى علیھ مطلقً  ،الصوم
كنصف الیوم  اي علیھ یسیرً مالكیة غال إذا أغموال یصح صومھ عند ال

  .فأقل
وثمرة الخالف تظھر في وجوب القضاء فمن قال جاز صومھ ال یوجب 

  .ومن قال بعدم الجواز أوجب علیھ القضاء ،علیھ القضاء
إن اسلم المرتد وجب علیھ عند الشافعیة والحنابلة قضاء ما تركھ في  -

  .ھموال یجب علیھ القضاء عند الحنفیة ومن وافق ،حال الكفر
كما لو أسلم  ،إذا بلغ الصبي أثناء الیوم أمسك عند الحنفیة بقیة الیوم

  .الكافر بعد طلوع الفجر
 اصام شھرً  ،لو اشتبھ رمضان على أسیر أو محبوس أو نحوه-   

، كما یجتھد للصالة في القبلة والوقت وذلك بأمارة كالربیع  ،باالجتھاد
  .)2( تھادوالبرد فلو صام بال اج، والحر ، والخریف 

                                                           

علیھما عن أبي ھریرة وعائشة، وروى  متفق علیھ، وروي مثلھ أیضاً حدیثان آخران متفق 1
  ).4/ 219: نیل األوطار(البخاري وأبو داود عن أبي سعید 

. )ھـ 1409المتوفى (سعید حّوى : المؤلف. العبادات في اإلسالم -األساس في السنة وفقھھا  2
عدد م 1994 -ھـ  1414األولى، : الطبعة.دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة: الناشر
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  :أنواع صوم التطوع
  .ونفل  ،ومندوب ،قسم الحنفیة صوم التطوع إلى مسنون 

ثة أیام من كل صوم ثال :والمندوب .عاشوراء مع تاسوعاء  :فالمسنون
وكل صوم  ،وصوم ست من شوال ،ثنین والخمیسوصوم یوم اإل ،شھر

  .ونحوه  ،ثبت طلبھ والوعد علیھ؛ كصوم داود علیھ الصالة والسالم
  .ما سوى ذلك مما لم تثبت كراھتھ  :والنفل

 ،ومستحب ،سنة :صوم التطوع إلى ثالثة أقسام - أیضا  - وقسم المالكیة 
  .ونافلة 
 ،صیام األشھر الحرم :والمستحب .صیام یوم عاشوراء  :فالسنة

وستة أیام من  ،ویوم عرفة ،والعشر األول من ذي الحجة ،وشعبان
  . )1(ویوم االثنین والخمیس ،وثالثة أیام من كل شھر ،شوال

  :منھا ،ورد في فضل صوم التّطّوع أحادیث كثیرة
 -صلى هللا علیھ وسلم  -عن النّبّي  - رضي هللا تعالى عنھ  -حدیث سھل 

 ،یدخل منھ الّصائمون یوم القیامة ،الّریّان :یقال لھ اإّن في الجنّة بابً ” :قال
ال یدخل منھ  ،فیقومون ؟ونأین الّصائم :فیقال .ال یدخل منھ أحد غیرھم 

  .”فلم یدخل منھ أحد  ،فإذا دخلوا أغلق .أحد غیرھم 
 :استئذان المرأة زوجھا في صوم التطوع

 ،ال یجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع بحضرة زوجھا إال بعد استئذانھ
 .)2( ال تصوم المرأة وبعلھا شاھد إال بإذنھ :- صلى هللا علیھ وسلم -لقولھ 

  .كالوطء ودواعیھ ،ا من حقوقھأال تفوت علیھ حقً والحكمة فیھ 

 

 

 

  
                                                                                                                                              

ترقیم الكتاب موافق [.أبو یاسر الجزائري/ أعده للشاملة.)في ترقیم واحد متسلسل( 7: األجزاء
 ]للمطبوع

  .الكویت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : صادر عن. الموسوعة الفقھیة الكویتیة 1
مدة أخرجھ البخاري في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجھا تطوعا، وانظر ما جاء في ع 2

 184/  20القاري 
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  :وإفطاره - صلى هللا علیھ وسلم  -صفة صوم النبي 
صلى هللا  -ما صام النبي : قال -رضي هللا عنھما  -عن ابن عباس  - 1

ال  :ویصوم حتى یقول القائل ، قط غیر رمضانا كامًال شھرً  -علیھ وسلم 
  . )1(.ال وهللا ال یصوم :لویفطر حتى یقول القائ ،وهللا ال یفطر

 -كان رسول هللا : یقول -رضي هللا عنھ  - ا وعن حمید أنھ سمع أنسً  -  2

 ،یفطر من الشھر حتى نظن أن ال یصوم منھ - صلى هللا علیھ وسلم 
وكان ال تشاء تراه من اللیل  ،اویصوم حتى نظن أن ال یفطر منھ شیئً 

   .)2(ھوال نائما إال رأیت ،مصلیا إال رأیتھ
   :كتاب االعتكاف
  :ومنھ قولھ ،االحتباس واللزوم :االعتكاف لغةً 

   عكوَف بواك َحْولَھنَّ َصریعٌ        فبانَْت بنَاُت اللیل َحولي عواكفًا
لزوم مسلم ال غسل علیھ عاقل ولو ممیًزا مسجًدا لطاعة هللا : وشرًعا

وسن اعتكاف  ،وال یبطل اعتكاف بإغماء ،تعالى على صفة مخصوصة
واعتكف ، ومداومتھ علیھ  - علیھ الصالة والسالم - قت لفعلھ كل و

 -صلى هللا علیھ وسلم  -؛ لفعلھ  أزواجھ معھ وبعده وھو في رمضان آكد
كنت أجاور ھذا ” : ؛ لحدیث أبي سعید وآكد رمضان عشره األخیر

كان  فمن ،ثم بدا ي أن أجاور ھذا العشر األواخر ،-یعني األوسط-العشر 
ولما فیھ من لیلة القدر التي ھي خیر  ؛” لبث في معتكفھاعتكف معي فلی

  : وشرط صحتھ ستة أشیاء ،من ألف شھر
 -لقولھ ؛  وعدم ما یوجب الغسل ،والتمییز ،والعقل ،واإلسالم ،النیة

الحدیث  ” ال أحل المسجد لحائض وال جنب”  :- صلى هللا علیھ وسلم 
} )3(َعاِكفُوَن فِي الَمَساِجِد  َوأَْنتُمْ { : ؛ لقولھ تعالى وكونھ بمسجد ،وتقدم

  .ویُزاد في حق من تلزم الجماعة أن یكون المسجد مما تقام فیھ الجماعة
  :مدةُ االعتكاف

وإنما اختلفوا  ،لقد اتفق األئمةُ والفقھاء على أنھ ال حدَّ ألكثر االعتكاف
 .ة یوم ولیل :وقالت المالكیة .فذھبت الحنفیة إلى أن أقلَّھ یوم  :في أقلِّھ

                                                           

 ).1157(، واللفظ لھ، ومسلم برقم )1971(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  1
  ).1972(أخرجھ البخاري برقم  2
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 ،أقل ما یطلق علیھ اسم لَْبث :وقال الشافعي وأحمد وإسحق بن راھُویھ
ٌم  ،وھذا الرأي األخیر ھو الصحیح .وال یُشترط القعود  وما سواه فتحكُّ

إِْذ ال یوجد أَيُّ نصٍّ یحدد مدةً  ،وتحدیٌد ال دلیل من الشرع علیھ
  .ن أي تقیید فیبقى األمر على إِطالقھ دو ،ال كثرةً وال قلةً  ،لالعتكاف
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  الباب الخامس
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  المبحث االول

تعریفھ وفضلھ والحكمة من  :الحج
  المشروعیھ
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  المبحث االول

  تعریفھ وفضلھ والحكمة من المشروعیھ:الحج

   :الحج
 :والحج في االصطالح ،القصد إلى معظم :لحج في اللغةا :تعریف الحج

ألداء األعمال المفروضة  ،قصد زیادة البیت الحرام على وجھ التعظیم
  .من الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة وغیرھا

الحج فرض عین على كل مسلم قادر على  :حكمھ ودلیل مشروعیتھ
تھ من الكتاب وأما الدلیل على مشروعیتھ وفرضی ،أدائھ ببدنھ ومالھ

  :والسنة واإلجماع ما یلي
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستَطَاَع  { :قولھ تعالي :الدلیل من الكتاب َوِ�ّ

   . )1( } َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمینَ  إِلَْیِھ َسبِیًال 
خطبنا ”: قالما روى عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ  :والدلیل من السنة

قد فرض هللا   ، أیھا الناس” : قال -صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا 
فسكت حتى  ؟أكل عام یا رسول هللا :فقان رجل،  علیكم الحج فحجوا

لو قلت نعم لوجب  :-صلى هللا علیھ وسلم -فقال رسول هللا ،  قالھا ثالث
   . )2(“ولما استطعتم
وأن ، إلسالمیة على فریضة الحجفقد أجمعت األمة ا :وأما اإلجماع

  .جاحده كافر
  :العمرة

   .وھي قصد البیت الحرام للطّواف والّسعي  - 3

  :الحكم التّكلیفّي للحجّ 
وھو ركن  ،الحّج فرض عین على كّل مكلّف مستطیع في العمر مّرة -  4

  .ثبتت فرضیّتھ بالكتاب والّسنّة واإلجماع  ،من أركان اإلسالم
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن { :قد قال ّهللا تعالىف :أّما الكتاب -أ  َوِ�َّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمینَ  فھذه اآلیة نّص  .}اْستَطَاَع إِلَْیِھ َسبِیًال َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللاَّ
وھي } وّ� على النّاس{القرآن بصیغة حیث عبّر  ،في إثبات الفرضیّة

                                                           

  97سورة آل عمران اآلیة  1

 رواه مسلم في صحیحھ 2
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بل إنّنا نجد القرآن یؤّكد تلك  ،دلیل الفرضیّة وذلك ،صیغة إلزام وإیجاب
   :ا في قولھ تعالىالفرضیّة تأكیدا قویًّ 

َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمینَ {  ،فإنّھ جعل مقابل الفرض الكفر} َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللاَّ
وإنّما ھو شأن  ،فأشعر بھذا الّسیاق أّن ترك الحّج لیس من شأن المسلم

  .غیر المسلم 
 - صلى هللا علیھ وسلم  -أّما الّسنّة فمنھا حدیث ابن عمر عن النّبّي و -ب 
ا شھادة أن ال إلھ إالّ ّهللا وأّن محّمدً  :بني اإلسالم على خمس”  :قال

وقد  .”والحّج  ،وصیام رمضان ،وإیتاء الّزكاة ،وإقام الّصالة ،رسول ّهللا 
من أركان اإلسالم  فدّل على أّن الحّج ركن ...)بني اإلسالم ( :عبّر بقولھ

صلى هللا علیھ  - خطبنا رسول ّهللا ” :وأخرج مسلم عن أبي ھریرة قال .
أكّل  :أیّھا النّاس قد فرض ّهللا علیكم الحّج فحّجوا فقال رجل :فقال -وسلم 

فقال رسول ّهللا صلى هللا  ،فسكت حتّى قالھا ثالثا ؟عام یا رسول ّهللا 
وقد وردت  . )1(” ...استطعتم علیھ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما 

ا حتّى بلغت مبلع التّواتر الّذي یفید الیقین األحادیث في ذلك كثیرة جدًّ 
  .والعلم القطعّي الیقینّي الجازم بثبوت ھذه الفریضة 

فقد أجمعت األّمة على وجوب الحّج في العمر مّرة  :وأّما اإلجماع -ج 
ّدین بالّضرورة یكفر من ال وھو من األمور المعلومة ،على المستطیع

  .جاحده
  :وجوب الحّج على الفور أو التّراخي

اختلفوا في وجوب الحّج عند تحقّق الّشروط ھل ھو على الفور أو على 
، وأبو یوسف ، في أصّح الّروایتین عنھ  - ذھب أبو حنیفة ف . ؟التّراخي

فمن تحقّق  ،إلى أنّھ یجب على الفور -وأحمد ، ومالك في الّراجح عنھ 
وإذا أّداه بعد ذلك كان أداء ال  ،ارض الحّج علیھ في عام فأّخره یكون آثمً ف

واإلمام محّمد بن الحسن إلى أنّھ ، وذھب الّشافعّي  .وارتفع اإلثم  ،قضاء
والتّأخیر إنّما یجوز  .فال یأثم المستطیع بتأخیره  ،یجب على التّراخي

أو خشي ھالك فلو خشي العجز  ،بشرط العزم على الفعل في المستقبل
أّما التّعجیل بالحّج لمن وجب علیھ فھو سنّة عند  ،مالھ حرم التّأخیر

ا من آخر سنوات فإذا مات تبیّن أنّھ كان عاصیً  ،الّشافعّي ما لم یمت
  :استدّل الجمھور على الوجوب الفورّي باآلتي .االستطاعة 
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لم یحّج فال و ،وراحلة تبلّغھ إلى بیت ّهللا  ، امن ملك زادً  ” :الحدیث - أ 
  .”ا ا أو نصرانیًّ علیھ أن یموت یھودیًّ 

ولو أّخر  ،وذلك أّن االحتیاط في أداء الفرائض واجب :المعقول - ب 
 ،الحّج عن الّسنة األولى فقد یمتّد بھ العمر وقد یموت فیفوت الفرض

   .ا فیجب الحّج على الفور احتیاطً  ،وتفویت الفرض حرام
  :بما یليواستدّل الّشافعیّة ومن معھم 

ِ { :أّن األمر بالحّج في قولھ تعالى - أ  مطلق } َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیتِ  َوِ�َّ
 ؛فال یثبت اإللزام بالفور  ،فیصّح أداؤه في أّي وقت ،عن تعیین الوقت

 .وال دلیل على ذلك  ،وال یجوز تقییده إالّ بدلیل ،ھذا تقیید للنّصّ  ألنَّ 
  .ألمر على الفور أو للتّراخي وھذا بناء على الخالف أّن ا

 ،فتح مّكة عام ثمان من الھجرة - صلى هللا علیھ وسلم  -أّن النّبّي ( -ب 
ولم یحّج إالّ في الّسنة العاشرة ولو كان واجبا على الفوریّة لم یتخلّف 

  . )عن فرض علیھ -صلى هللا علیھ وسلم - رسول ّهللا 
  :منھا ،ورد في فضل الحج أحادیث كثیرة :فضلھ

العمرة إلى العمرة : (مرفوًعا -رضي هللا عنھ  -ي ھریرة حدیث أب-
  .)1( )إال الجنة والحج المبرور لیس لھ جزاءً  ،كفارة لما بینھما

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -وقال  -  ،ولم یفسق ،فلم یرفث ،من حج �: (-َصلَّى هللاَّ
  .إلى غیر ذلك من األحادیث، )2( )رجع كیوم ولدتھ أمھ

صلى هللا علیھ  -سئل النبي ” :قال  -رضي هللا عنھ -بي ھریرة عن أ-
إیمان با� ورسولھ قیل ثم ماذا قال   :قال  ؟أي األعمال أفضل - وسلم 

  .)3(” جھاد في سبیل هللا قیل ثم ماذا قال حج مبرور
ْن فِي {: قد جاء في فضل الحج نصوص كثیرة منھا قولھ تعالى- َوأَذِّ

َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر یَأْتِیَن ِمْن ُكلِّ فَجٍّ َعِمیٍق  یَأْتُوَك ِرَجاًال النَّاِس بِاْلَحجِّ 
ِ فِي أَیَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَھُْم ِمْن  لِیَْشھَُدوا َمنَافَِع لَھُْم َویَْذُكُروا اْسَم هللاَّ

   .)4(}  بَِھیَمِة اْألَْنَعامِ 
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 ،دنیویة وأخرویة ،عینویشتمل الحج على منافع عظیمة للمسلمین أجم
والسعي بین الصفا ، اف بالكعبةففیھ تجتمع عبادات متنوعة كالطو

والمبیت بمنى ، ورمي الجمار، والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة، والمروة
لھ  ؛ تقربًا إلى هللا وتذلیًال كثرة ذكر هللاوحلق شعر الرأس و، وذبح الھدي
تكفیر الذنوب ودخول ؛ لذلك كان الحج من أعظم أسباب  وإنابة إلیھ

  .الجنة
 صلى هللا علیھ وسلم - أن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -فعن أبي ھریرة 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما والحج المبرور لیس لھ ” :قال –
  ”)1(جزاء إال الجنة

 - قال رسول هللا ”: قال -رضي هللا عنھ  - وعن عبد هللا بن مسعود -
تابعوا بین الحج والعمرة فإنھما ینفیان الفقر  :- صلى هللا علیھ وسلم

ولیس للحجة  ،والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذھب والفضة
  ”)2( المبرورة ثواب إال الجنة

ومن منافع الحج التقاء المسلمین من كل فج عمیق ببعضھم في بقعة ھي -
وتساویھم  ،وتعارفھم وتعاونھم على البر والتقوى ، أحب البقاع إلى هللا 

وھذا فیھ تربیة لھم على الوحدة  ،في األقوال واألذكار واألعمال
وباجتماعھم ھذا  ،واالجتماع على العقیدة والعبادة والھدف والوسیلة

یحصل بینھم التعارف والتقارب وسؤال بعضھم عن البعض اآلخر 
َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم  یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمنْ {: لقولھ تعالى امصداقً 
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  اُشُعوبً  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ    )3(}َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

  :حكمة مشروعیة الحج
  :شرع الحج لحكم وأسرار كثیرة منھا

ج من طواف ویتضح ذلك في جمیع مشاعر الح، إظھار التذلل � تعالى  
  .ومزدلفة ومنى، ووقوف بعرفة ، وسعي ، 
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  :أول بیت وضع للناس
أول بیت من بیوت هللا وجد على ظھر األرض لیعبد : والبیت الحرام

َل بَْیٍت { :قال هللا تعالى،  أولیة شرف وزمان ،الناس فیھ ربھم إِنَّ أَوَّ
ةَ ُمبَاَرًكا َوھًُدى لِّ  قَاُم فِیِھ آیَاٌت بَ * ْلَعالَِمیَن ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّ یِّنَاٌت مَّ

 ،والكعبة ،وال شك أن ذلك البیت الذي ھو المسجد الحرام، )1(}إِْبَراِھیمَ 
أو أرید بھ  ،ومقام إبراھیم سواء أرید بھ الحجر الذي كان یقوم علیھ

قَاِم إِْبَراِھیَم ُمَصلًّ {:عموم المسجد كما قال تعالى كلھا  ،)2(}ىَواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
  .ا على سائر البقاع  والبیوتوفضلھ ،هللا اختارھا ألنَّ ؛ مباركة 

 - علیھ السالم -و من ھذه اآلیات البینات التي ال تزال فیھ مقام إبراھیم 
ھ لما كان یبني البیت ظھرت آثار قدمھ على فإنَّ  ،الذي كان یقوم علیھ

ر آیة من آیات فأصبح ذلك الحج ،الحجر مع طول مقامھ و وقوفھ علیھ
  . هللا الباقیة

و موطُئ إبراھیم في الصخر رطبة على قدمیھ غیر  :یقول أبو طالب
   . ناعل

 رَ مِ و أُ  ،و ُجِعَل في ھذا المكان ،ھذا المقام ُجعل آیة من آیات هللا
قَاِم {: قال هللا تعالى ،المصلون بأن یصلوا خلف المقام َواتَِّخُذوا ِمن مَّ

إنما و ،صالتكم تكون لربكم وحدهو ،صلُّوا عنده: أي )3(} ىإِْبَراِھیَم ُمَصلًّ 
  .ذلك البیت قبلة لكم تتوجھون إلیھو  ،یكون ذلك المقام

أَن َطھَِّرا بَْیتَِي { :و ھذا البیت الذي أمر هللا بتطھیره في قولھ تعالى
ُجودِ  ِع السُّ كَّ ولھ  ،كانتھلھ مو ،لھ أھمیتھ .)4(} لِلطَّائِفِیَن َواْلَعاِكفِیَن َوالرُّ

 ،تتعلق بھو ،قلوب العباد تتجھ إلیھ ألجل ذلك فإنَّ و ،منزلتھ في النفوس
ھ قبلتھم التي حیث إنَّ  ،بعیدھاو، وفي قریبھا ،في شرق البالد و غربھا

قَلَُّب تَ قَْد نََرى  : قال هللا تعالى ،في أدعیتھمو ،یتوجھون إلیھا في صالتھم
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َماِء فَلَنَُولِّ  یَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاھَا فََولِّ َوْجھََك َشْطَر اْلَمْسِجِد َوْجِھَك فِي السَّ
  .)1(}  اْلَحَراِم َوَحْیُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوھَُكْم َشْطَرهُ 

فالمسلمون في بقاع األرض عندما یتوجھون في صالتھم یستقبلون ھذا 
، یحرك بواعثھم و، ال شك یبعث ھممھم و ھذا االستقبال ب ،البیت

،  ھ البیت المعظم حیث إنَّ  ،التردد إلیھو، لوبھم على اإلكثار من زیارتھقو
مو   .)2(البیت المحرَّ
  

  :حكم الحج عن الغیر
 ،أو عن میت ،أو مرض ال یرجى برؤه ،من حج عن غیره لكبر سن
وال یلزم أن ینشئ السفر من بلد من یحج  ،أحرم من أي المواقیت شاء

وال یلزم الموكل  ،ل أن یحج عن نفسھوال یحج المسلم عن غیره قب ،عنھ
  .اإلمساك عن محظورات اإلحرام وقت النسك

صلى  -بینما أنا جالس عند رسول هللا : قال - رضي هللا عنھ  -عن بریدة 
إني تصدقت على أمي بجاریة وإنھا : إذ أتتھ امرأة فقالت -هللا علیھ وسلم 

یا : قالت ،»وجب أجرك وردھا علیك المیراث” : فقال: قال ،ماتت
 ، صومي عنھا: قال ؟ھ كان علیھا صوم شھر أفأصوم عنھاإنَّ !  رسول هللا

   .” )3(حجي عنھا :قال ؟إنھا لم تحج قط أفأحج عنھا: قالت
 ،بأجرة ،أو عمرة ،یصح أن یستنیب غیر القادر بدنیا غیره في نفل حج -

  .وبدونھا
ھ یبعث ألنَّ ؛  من مات وھو حاج فال یقضى عنھ ما بقي من أعمال الحج -

ا فال یجوز أن یحج أو ومن مات وھو ال یصلي أبدً  ،ایوم القیامة ملبیً 
  .ھ مرتد؛ ألنَّ  یتصدق عنھ
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  :صفة إحرام الحائض والنفساء -
وتبقى  ،أو العمرة، واإلحرام بالحج ، یجوز للحائض والنفساء االغتسال

لكن ال تطوف بالبیت حتى تطھر ثم  ،وتؤدي نسك الحج ،على إحرامھا
ا إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطھر أمَّ  ،تغتسل وتكمل نسكھا ثم تحل

  .ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل
  :فضل المتابعة بین الحج والعمرة -

صلى هللا علیھ  - قال رسول هللا  :قال - رضي هللا عنھ  -عن ابن مسعود 
  .)1( ...)لذنوب ھما ینفیان الفقر وافإنَّ  ،تابعوا بین الحج والعمرة«: - وسلم 

 :فضل العمرة في رمضان

ا َرَجَع النَّبِيُّ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ َعْنھَُما قال صلى هللا علیھ  - لَمَّ
تِھِ  -وسلم   :قالتْ  ؟َما َمنََعِك ِمَن الَحجِّ ” :قال ألُمِّ ِسنَاٍن األْنصاریَّةِ  ،ِمْن َحجَّ

ُر َواآلخَ  ،ھُ نَاِضَحاِن َحجَّ َعلَى أَحِدِھَماَكاَن لَ  ،تَْعنِي َزْوَجھَا ،أبُو فُالنٍ 
ةً : قال .لَنَا ایَْسقِي أْرضً  ةً أْو َحجَّ فَإِنَّ ُعْمَرةً فِي َرَمَضاَن تَْقِضي َحجَّ

  )2(.”َمِعي
ة ً  كم  -   :؟- صلى هللا علیھ وسلم  -اعتمر النبي مرَّ

الحج  كلھا في أشھر ، أربع عمرٍ  - صلى هللا علیھ وسلم  - اعتمر النبي 
  :في ذي القعدة

وعمرة الجعرانة ، وعمرة القضاء سنة سبع ، عمرة الحدیبیة سنة ست
  . وعمرتھ مع حجتھ سنة عشر من الھجرة ،سنة ثمان

  .إلى مكة وكلھا أحرم بھا قادًما
َكِم  :-َرِضَي هللاُ َعْنھ - َسأْلُت أنًَسا”: قَالَ  -َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -َعْن قَتَاَدةَ 

ُعْمَرةُ الُحَدْیبِیَِة فِي ِذي : اأْربَعً : ؟ قال-صلى هللا علیھ وسلم  - النَّبِيُّ اْعتََمَر 
هُ الُمْشِرُكونَ  َوُعْمَرةٌ ِمَن الَعاِم الُمْقبِِل فِي ِذي القَْعَدِة َحْیُث  ،القَْعَدِة َحْیُث َصدَّ

انَِة إِْذ قََسَم َغنِیَمةَ  ،َصالََحھُمْ  ْعقِِل ْبِن یََساٍر َرِضَي َعْن مَ و .” َوُعْمَرةُ الِجِعرَّ
یَقُوُل َربُُّكْم تَبَاَرَك ”: -صلى هللا علیھ وسلم  -قَاَل َرُسوُل هللاِ  :هللاُ َعْنھُ قَالَ 
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ْغ لِِعبَاَدتِي ،یَا اْبَن آَدمَ : َوتََعالَى یَا  ،َوأَْمْأل یََدْیَك ِرْزقًا ،أَْمْأل قَْلبََك ِغنىً  ،تَفَرَّ
  )1(”َوأَْمْأل یََدْیَك ُشْغًال  ،ًرافَأَْمْأل قَْلبََك فَقْ   ،ِمنِّيال تَبَاَعْد  ،اْبَن آَدمَ 
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  المبحث الثاني

  خصائص الحرم والمواقیت

  :خصائص الحرم
ھ أول وال تقطع أشجاره ومن مزایا ھذا البیت أنَّ  ،أنھ ال ینفر الصید فیھ-
یت وضع للناس في األرض للعبادة للحج إلیھ واستقبالھ في الصالة ب

  .والدعاء
  . وھذا باتفاق العلماء ،العبادة فیھ أفضل من العبادة في الحل وأنَّ  -
وھذا قول  ،كمضاعفتھا بالمسجد الحرام ،مضاعفة األعمال الصالحة فیھ-

  .وھو الراجح ،طائفة من أھل العلم
َوَمن یُِرْد فِیِھ { : قال هللا تعالى ،ھا فیھعظم السیئات وغلظھا وشدت-

  . )1( } بِإِْلَحاٍد بِظُْلٍم نُِّذْقھُ ِمْن َعَذاٍب أَلِیمٍ 
  .وھذا بإجماع العلماء ،تحریم صیده على المحرم وغیر المحرم-
واستثنى  ،تحریم قطع شجره وحشیشھ األخضرین البریین إال االذخر-

ویستثني ما  ،على الحیوان المؤذي فیقاس ،فال یحرم ،العلماء ما لھ شوك
  .فال یحرم ،أنبتھ اآلدمي

ا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن ی{ : یحرم أن یدخلھ الكفار لقولھ تعالى-
  .)2(} نََجٌس فََال یَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 

  :مواقیت الحج الزمانیة والمكانیة
، والمكان ، القدر المحدد للفعل من الزمان  وھو ،جمع میقات :المواقیت

صلى هللا علیھ  -أن النبي ” ویؤخذ تحدیدھا من حدیث جابر بن عبد هللا 
فصلى الظھر حین زالت  ،قم فصلھ: فقال ،جاءه جبریل ظھًرا - وسلم 

فصلى العصر حین صار ظل  ،قم فصلھ: فقال ،ثم جاءه العصر ،الشمس
فصلى المغرب حین  ،قم فصلھ :قالف ،ثم جاء المغرب ،كل شيء مثلھ
فصلى العشاء حین  ،قم فصلھ :فقال ،ثم جاءه العشاء ،وجبت الشمس

فصلى الفجر حین برق  ،قم فصلھ: فقال ،ثم جاء الفجر ،غاب الشفق
فصلى الظھر حین صار  ،قم فصلھ :فقال ،ثم جاءه من الغد للظھر ،الفجر

                                                           

 25سورة الحج اآلیة  1

  28سورة التوبة اآلیة  2
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فصلى العصر حین  ،قم فصلھ :فقال ،ثم جاء العصر ،ظل كل شيء مثلھ
ثم  ،ثم جاءه المغرب وقتًا واحًدا لم یزل عنھ ،صار ظل كل شيء مثلیھ

 ،فصلى العشاء ،ثلث اللیل: أو قال ،جاءه العشاء حین ذھب نصف اللیل
ما بین : ثم قال ،فصلى الفجر ،قم فصلھ :فقال ،ثم جاء حین أسفر جًدا

  .  )1(” ھذین الوقتین وقت
 ،مواضع وأزمنة معینة لعبادة مخصوصة :اوشرعً  ،الحد :المیقات لغةً 

  وتنقسم إلى قسمین

  :المواقیت الزمانیة

للحج مواقیت زمانیة خاصة ال یجوز للمسلم أن یشرع في أداء أعمال  

وورد في ، الحج أشھر معلومات{: ودلیلھ قولھ تعالى، الحج إال فیھا

لیاٍل من  وعشر، وذو القعدة، شوال: وھي، السنة النبویة بیان ھذه األشھر

  .ولذا فإنھ ال یصح اإلحرام بالحج في غیر أشھر الحج، ذي الحجة

  
  : المواقیت المكانیة

للحج أمكنة محددة ال یجوز لمن یرید الحج أن یتجاوزھا بدون أن یحرم 
، صلى هللا علیھ وسلم المواقیت المكانیة لكل بلد -ولقد بین النبي ،  منھا

صلى هللا علیھ  -وقت رسول هللا  :فعن ابن عباس رضي هللا عنھما قال
وألھل نجد ، )الجحفة(وألھل الشام ، )الحلیفة وذ(ألھل المدینة  -وسلم 

من  ھن لھن ولمن أتى علیھن، )یلملم(وألھل الیمن ، )قرن المنازل(
، ومن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ، غیرھن ممن أراد الحج والعمرة

  ”)2( )حتى أھل مكة من مكة
 فمیقاتھ أقرب المواقیت إلیھ، لیس فیھ میقاتھ قسلك طریقًاومن أراد الحج 

وال یجوز لھ أن یتجاوز ، ویجوز للحاج أن یحرم قبل أن یصل المیقات، 
 )بآبار علي(ویعرف میقات أھل المدینة الیوم  .المیقات من غیر إحرام

 قاصًداوسوریا عن طریق البر ، وفلسطین، فمن حج من غیر األردن
ومن حج عن طریق البحر إلى جدة  )آبار علي(فمیقاتھ  المدینة المنورة

                                                           

  .ھو أصح شيء في المواقیت: رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري 1

  رواه البخاري 2
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وأما من كان یسكن خارج الحرم ودون المواقیت كأھل ، )رابغ( فمیقاتھ
  . )1(أن یحرم من المكان الذي یسكن فیھ جدة فعلیھ 

أو نسًكا تجاوز میقات بال  وال یحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم-
وناقل میرة  ،أو حاجة تتكرر كحطّاب ،أو خوف، إال لقتال مباح، إحرام

؛ لما روى حرب عن ابن عباس ال  وحشاش فلھم الدخول بال إحرام
یدخل إنسان مكة إال محرًما إال الحمالین والحطابین وأصحاب منافعھا 

  .احتج بھ أحمد
  :جزاء من تجاوز المیقات بدون إحرام

 ،أو العمرةیرید الحج  ،من المواقیت الخمسة لو جاوز الشخص میقاتًا 
 ،وجاوزه محرًما ،وأحرم من المیقات ،ثم عاد قبل أن یحرم ،بغیر إحرام

ھ لما عاد إلى المیقات قبل أن ال یجب علیھ دم باإلجماع؛ ألنَّ 
وصار ھذا ابتداء إحرام  ،التحقت تلك المجاوزة بالعدم ،وأحرم،یحرم

  .منھ
ثم  ،عال الحجمن أف یئًاأما لو أحرم بعدما جاوز المیقات قبل أن یعمل ش

بأن ھذه اآلراء تنطبق عند  علًما ،)2(ففیھ آراء للفقھاء ،عاد إلى المیقات
والعمرة من  ،فأحرم للحج من الحل ،الحنفیة على المكي الذي ترك میقاتھ

  :الحرم
وإن لم یلب ال  ،سقط عنھ الدم ،ولبى ،إن عاد إلى المیقات :قال أبو حنیفة 

 ،ارجع إلى المیقات«: بعد المیقاتلقول ابن عباس للذي أحرم  ،یسقط
  .فلزم اعتبارھا ،أوجب التلبیة من المیقات» وإال فال حج لك ،فلبّ 

                                                           

مركز . ھـ1427 -م 2006فایق سلیمان دلول: المؤلف. احكام العبادات في التشریع االسالمي  1

 149ص 1فلسطین ج  –غزة . االصدقاء للطباعة

ومابعدھا،  24/2: ومابعدھا، الشرح الكبیر 24/2: ، الشرح الصغیر167-165/2: البدائع 2

 .266، 261/3: وما بعدھا، المغني 474/1: مغني المحتاج
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  المبحث الثالث

  أركان وواجبات ومحظورات الحج

  :أركان الحج أربعة
كالتلبیة  ،نة بقول أو فعل متعلق بالحجوھو النیة المقتر :اإلحرام – 1

  .واألرجح أنھ ینعقد بمجرد النیة .والتوجھ إلى الطریق
  :اإلحرام: الركن األول من أركان الحج

اإلحرام ھو نیة الحج أو العمرة من المیقات المعتبر  :تعریف اإلحرام
وشرط لصحتھ  ،وھو ركن من أركان الحج عند جمھور العلماء ،شرًعا

َ ُمْخلِِصیَن لَھُ  {: قال هللا تعالى ،یةعند الحنف َوَما أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ
یَن ُحنَفَاءَ    “إنما األعمال بالنیات« :- صلى هللا علیھ وسلم - وقال  .}الدِّ

  :أنواع اإلحرام
  :ثالث )أو أنساك(یُؤدىَّ الحج على كیفیات 

: لحجِّ فقط عند إحرامھ قائًال الحاجُّ با )أي ینوي(وھو أن یھلَّ  :اإلفراد –أ 
  .ثم یأتي بأعمال الحج وحده ،لبیك اللھم بحج

ا  :بالحج والعمرة مًعا قائال )ینوي(وھو أن یھلَّ  :القران –ب لبیك حّجً
أو أن یدخل الحج على العمرة قبل  ،فیأتي بھما في نسك واحد، وعمرة

  .الطواف
حًدا ویسعى سعیًا فیطوف طوافًا وا ،ھما یتداخالنإنَّ  :وقال الجمھور

یطوف طوافین  :وقال الحنفیة ،ویجزئھ ذلك عن الحج والعمرة ،واحًدا
  .ویسعى سعیین والقارن یجب علیھ أن ینحر ھدیًا باإلجماع كما سیأتي

 :قائًال  ،بالعمرة فقط في أشھر الحج )ینوي(وھو أن یھلَّ  :التمتع –ج 
ویمكث بمكة  ،ویأتي مكة فیؤدي مناسك العمرة ویتحلل، لبیك عمرة 

ویجب على  . وذلك في العام نفسھ ،ثم یحرم بالحج ویأتي بأعمالھ ،حالًال 
  .المتمع كذلك أن ینحر ھدیًا باإلجماع

وھو كما ذكر األجھوري  :السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط -  2

وتبعیتھ للطواف األفضل من  ،لقربھ من البیت ،أفضل من الوقوف بعرفة
  .لبیت المقصود بالحجلتعلقھ با ،الوقوف
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علم أنھ عرفة  إنَّ  ،ولو بالمرور بھا ،الحضور بعرفة لیلة النحر - 3

  .ونوى الحضور الركن
  . طواف اإلفاضة سبعة أشواط بالبیت - 4

  :وأركان العمرة ثالثة
  . إحرام من المواقیت أو من الحل-
  .طواف بالبیت سبًعا -
  .رأس فھو واجبوأما حلق ال .سعي بین الصفا والمروة سبًعا-  

  :سنن السعي أربع
  .وبعد صالة ركعتي الطواف، تقبیل الحجر األسود قبل الخروج لھ  - 1

وتصعد المرأة إن خال الموضع من  ، الصعود على الصفا والمروة - 2

  .الرجال
في  ،اإلسراع بین المیلین األخضرین فوق الرَمل ودون الجري - 3

  .اوفي العودة إلى الصف ،الذھاب إلى المروة
  .قام أو جلس ،سواء رقي أو لم یرقَ  ،الدعاء على الصفا والمروة - 4

  :مندوبات الطواف
في  ،رمل في الثالثة األول لمحرم من دون المواقیت كالتنعیم والجعرانة 

وتقبیل  . طواف اإلفاضة إن لم یطف طواف القدوم لعذر أو نسیان
  .شوط األولواستالم الركن الیماني في غیر ال، الحجر األسود 

  :مندوبات السعي
 ،ووقوف على الصفا والمروة ،شروط الصالة من طھارة وستر عورة 

  .والجلوس مكروه أو خالف األولى
  : وواجب الوقوف بعرفة

قائًما أو جالًسا أو  ،أي استقرار بقدر الجلسة بین السجدتین ،طمأنینة
  .والركوب أفضل ،راكبًا

  :واجبات الحج خمسة: الواجبات
 :فمیقات الحج الزماني ،اإلحرام من المیقات الزماني والمكاني :ا أولھ 
 :ومیقات العمرة ،)وعشر لیال من ذي الحجة، وذو القعدة ، شوال (

والمیقات المكاني  . فإن كل أجزاء العام وقت إلحرامھا ،جمیع السنة
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حرم ا غیر المقیم فیوأمَّ  ،م آفاقیًاكان أأ  مكة نفسھا للمقیم بھا مكیًا :للحج
 ،ذو الحلیفة ألھل المدینة(من أحد المواقیت الخمسة السابق ذكرھا 

وقَْرن  ،ویلملم ألھل الیمن ،ومصر والمغرب، موالجحفة ألھل الشا
  ).وذات ِعْرق ألھل المشرق ،المنازل ألھل نجد

وھي التي تلي  ،یبدأ باألولى الصغرى  :رمي الجمار الثالث :وثانیھا
في  ،)وھي التي تلي مكة(م جمرة العقبة ث ،ثم الوسطى ،مسجد الخیف

  .جمرة العقبة فقط یوم النحرورمي  . كل یوم من أیام التشریق
وھذا على الراجح في المذھب أنھ واجب  ،المبیت في المزدلفة  :وثالثھا
  .ال سنة
  . وھذا على الراجح في المذھب ،المبیت بمنى :رابعھا

 أكان أم حاًجا ،مكة لسفر طواف الوداع عند إرادة الخروج من :خامسھا 
  .والقول بوجوبھ ھو األظھر ،كان السفر أم قصیًرا  طویًال  ،ال

   :والناس في حق المواقیت أصناف ثالثة
وھم الذین منازلھم خارج المواقیت التي  :أھل اآلفاق :الصنف األول

 ،وھي خمسة ثابتة في السنة - صلّى هللا علیھ وسلم  -وقَّت لھم رسول هللا 
وقرن المنازل ألھل  ،والجحفة ألھل الشام ،الحلیفة ألھل المدینة وھي ذو

  . وذات عرق ألھل العراق ،ویلملم ألھل الیمن ،نجد
وھم الذین منازلھم داخل المواقیت الخمسة  :أھل الحل  :والصنف الثاني

أو  ،ومیقاتھم دویرة أھلھم ،خارج الحرم كأھل بستان بني عامر وغیرھم
  . لذي بین دویرة أھلھم وبین الحرمحیث شاؤوا من الحل ا

 ،وللعمرة الحل ،ومیقاتھم للحج الحرم :أھل مكة الحرم :والصنف الثالث
ویحرم  ،أو حیث شاء من الحرم ،فیحرم المكي من دویرة أھلھ للحج
   . )1( للعمرة من الحل وھو التنعیم أوغیره

   :محظورات اإلحرام
أو المعتمر ، رع الحاج ھي األعمال التي منع الش :محظورات اإلحرام

من ممارستھا أثناء فترة اإلحرام وكانت محرمة علیھ وقد شرعت ھذه 
دة هللا تعالى ویعودھا على المحظورات لیفرغ الحاج والمعتمر نفسھ لعبا

  .وترك المتع الجسدیة التي اعتادھا في حیاتھ العادیة، الصبر
                                                           

َحْیلِيّ . د.أ: المؤلف. الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ  1  502ص 3ج .َوْھبَة الزُّ
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  :أنواع المحظورات
والعمائم  ،رم لبس القمصانحرم اإلسالم على المح :لبس المخیط-

فإذا لم یجد النعالین فلھ لبس الخفین بشرط  ،والخفاف ،والسراویل
  . قطعھما أسفل من الكعبین ومن لبس المخیط من غیر عذر لزمتھ الفدیة

علیھ التطیب فإذا تطیب غسل إذا أحرم الحاج أو المعتمر  :الطیب-
ولو علم ، المحظوراتفیلزمھ إزالتھ كسائر  ھ فعل محظوًراألنَّ ؛ الطیب

  .ھ مقصرألنَّ ؛ وجبت الفدیة ، المحرم تحریم الطیب وجھل وجوب الفدیة 
نص على حلق } وال تحلقوا{: ؛ لقولھ تعالى إزالة الشعر من جمیع بدنھ 

ھ في معناه إذ حلقھ یؤذن الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن؛ ألنَّ 
وقیس  ،عث أغبر؛ لكون أن المحرم أش بالرفاھیة وھو ینافي اإلحرام
ھ ھما في معناه وإنما عبر بھ في النص؛ ألنَّ على الحلق النتف والقلع؛ ألنَّ 

   .الغالب
   .تقلیم األظفار -
   .تغطیة رأس ذكر-
   .لبسھ المخیط-
   .قل صید البر-
   .عقد نكاح-
   .الجماع-
  )1(المباشرة -
  نواع النسكأ
  .واإلفراد ،والقران ،التمتع :األنساك ثالثة -
ثم  ،ویفرغ منھا ،أن یحرم بالعمرة في أشھر الحج :فة التمتعص -  1

ویستمر في اإلحرام إلى أن  ،أو قربھا في عامھ ،یحرم بالحج من مكة
لبیك ( :وصفة النطق بھ ،وعلیھ ھدي التمتع ،یرمي جمرة العقبة یوم العید

  ).عمرة

                                                           

بد الرحمن بن عبد أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن ع: المؤلف.األسئلة واألجوبة الفقھیة 1

 259ص 2ج .أجزاء 6: عدد األجزاء). ھـ1422: المتوفى(المحسن السلمان 
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ثم  أو یحرم بالحج أوًال  ،اأن یحرم بالعمرة والحج معً  :صفة القران - 2

ویجوز لمن  ،)اوحجًّ  لبیك عمرةً ( :وصفة النطق بھ ،یدخل العمرة علیھ
ا أن یدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافھا كمن كان معذورً 

  .أصابھا الحیض أو النفاس مثًال 
 ،)البیك حجًّ ( :وصفة النطق بھ ،اأن یحرم بالحج مفردً  :صفة اإلفراد -  3

والمفرد ال  ،إال أن القارن علیھ ھدي ،وعمل القارن كعمل المفرد سواء
  .والتمتع أفضل منھما ،والقران أفضل من اإلفراد ،ھدي علیھ

إحیاء  ،وباإلفراد مرة ،وبالقران مرة ،ویسن للمسلم أن یھل بالتمتع مرة
  .وعمال بھا بوجوھھا المشروعة ،للسنة

صلى هللا  -خرجنا مع رسول هللا : قالت -رضي هللا عنھا  -عن عائشة 
من أراد منكم أن یھل بحج وعمرة فلیفعل ومن أراد «: فقال - لیھ وسلم ع

عائشة رضي  :قالت»  أن یھل بحج فلیھل ومن أراد أن یھل بعمرة فلیھل
بھ ناس  ذَ وأھل ،بحج –صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا  فأھلَّ : هللا عنھا

وكنت فیمن أھل  ،وأھل ناس بعمرة ،معھ وأھل ناس بالعمرة والحج
  )1( . العمرةب
  :أفضل األنساك -

 )2( والتمتع أفضل األنساك وأوالھا ،اینبغي لكل حاج أن یحج متمتعً 
 :مختصر صفة الحج عن النفس أو الغیر

  .؟)3(وأیھا األفضل أن یؤدیھا اإلنسان لنفسھ  ؟أنواع الحج 
  :ھذا ملخص لما یقوم بھ الحاج وفق السنَّة الصحیحة 
ثامن من ذي الحجة من مكة أو قربھا من یحرم الحاج في الیوم ال .1

ویفعل عند إحرامھ بالحج كما فعل عند إحرامھ بالعمرة من  ،الحرم

                                                           

  أخرجھ مسلم  1

 باب النسك. 1: عدد األجزاء.مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة 2

-www.islam: الشیخ محمد صالح المنجد المصدر: فتاوى اإلسالم سؤال وجواب بإشراف 3

qa.com  ثم ملتقى أھل الحدیثwww.ahlalhdeeth.com أبو یوسف القحطاني : قام بجمعھا

  2948رقم .أبو عمر عفا هللا عنھ وعن والدیھ: عفا هللا عنھ وعن والدیھ وقام بفھرستھا
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وصفة التلبیة في ، لصالة فینوي اإلحرام بالحج ویلبيالغسل والطیب وا
لبیك  :ا بدل قولھلبیك حجًّ  :ھ یقول ھناالحج كصفة التلبیة في العمرة إال أنَّ 

وإن  :ن عائق یمنعھ من إتمام حجھ اشترط فقالا موإن كان خائفً ، عمرة
ا من عائق لم وإن لم یكن خائفً ، حبسني حابس فمحلي حیث حبستني

  .یشترط 
ویصلي بھا خمس صلوات الظھر  ،فیبیت بھا ”ِمنى”ثم یذھب إلى  .2

  .والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
بھا وصلى  ،”عرفة ”فإذا طلعت الشمس من الیوم التاسع سار إلى  .3

، والذكر، ثم یجتھد في الدعاء ،الظھر والعصر جمع تقدیم قصًرا
  .واالستغفار إلى أن تغرب الشمس 

والعشاء حین ، فصلى بھا المغرب ،”مزدلفة ”فإذا غربت سار إلى  .4

فیذكر هللا تعالى ویدعوه إلى  ،ثم یبیت بھا إلى أن یصلي الفجر ،وصولھ
  .قبیل طلوع الشمس 

  وھي األخیرة ،لیرمي جمرة العقبة”ِمنى ”ى ثم یسیر منھا إل .5

مما یلي مكة بسبع حصیات متعاقبات واحدة بعد األخرى كل واحدة بقدر 
   .ة التمر تقریبا یكبر مع كل حصاةنوا
  .أو سبع بقرة ، وھو شاة أو سبع بدنة ،ثم یذبح الھدي .6

 ،قوأما المرأة فحقھا التقصیر دون الحل، ثم یحلق رأسھ إن كان ذكًرا .7

  .ویكون تقصیرھا بمقدار أنملة من جمیع شعرھا 
  .ثم یذھب إلى مكة فیطوف طواف الحج  .8

لیلة الحادي عشر  :أي ،فیبیت فیھا تلك اللیالي ”منى ”ثم یرجع إلى  .9

ویرمي الجمرات الثالث بعد زوال  ،والثاني عشر من شھر ذي الحجة
وھي  - یبدأ بالصغرى ،الشمس كل واحدة بسبع حصیات متعاقبات

ولیس ، ثم جمرة العقبة  ،ویدعو بعدھما ،ثم الوسطى -البعیدة من مكة 
  .بعدھا دعاء 

ني عشر فإن شاء تعجل ونزل من فإذا أتم رمي الجمار في الیوم الثا .10

لجمار الثالث ورمى ا، ء تأخر فبات بھا لیلة الثالث عشروإن شا، منى
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مس من  أن تغرب الشوال یجب إال، والتأخر أفضل، بعد الزوال كما سبق
الجمار فإنھ یلزمھ التأخر حتى یرمي ، الیوم الثاني عشر وھو بمنى

لكن لو غربت علیھ الشمس بمنى في الیوم الثاني ، الثالث بعد الزوال
عشر بغیر اختیاره مثل أن یكون قد ارتحل وركب ولكن تأخر بسبب 

لى الغروب تأخره إ ألنَّ ؛ ارات ونحوه فإنھ ال یلزمھ التأخرزحام السی
  .بغیر اختیاره 

لم یسافر حتى یطوف بالبیت  :فإذا انتھت تلك األیام وأراد السفر .11

إال المرأة الحائض والنفساء فال وداع  ،طواف الوداع سبعة أشواط
  .علیھما 

، لھ أكان قریبًا ا بالحج نیابة عن غیره سواءً إذا كان الحاج متطوعً  .12

وال یتغیر  ،ون قد حج عن نفسھ قبل ذلكھ ال بد أن یكأو غیر قریب فإنَّ 
ویسمیھ في ، من صفة الحج إال النیة بأن ینوي الحج عن ھذا الشخص 

ثم في الدعاء في المناسك یدعو لنفسھ  ،)لبیك عن فالن(التلبیة فیقول 
  . )1( ویدعو لھذا الذي یحج عنھ

                                                           

  المرجع السابق  1
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  الرابعالمبحث 

  ومحظورات الزیارة .زیارة المسجد النبوي

   :حكم زیارة المسجد النبوي والسفر لذلك
 ،شخص یرید أن یزور المسجد النبوي بالمدینة المنورة وھو بمكة 

  .؟ویسأل ھل ذلك جائز أو ال
لمسجد النبوي بل یجوز للمسلم أن یسافر إلى المدینة للصالة في ا 

وإذا  ،الصالة فیھ بألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرم ألنَّ  ؛ یستحب
كان بمكة فصالتھ في المسجد الحرام أفضل من سفره للصالة في 

ألن الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة فیما  ،المسجد النبوي
  ،سواه

صلى هللا  - قبر النبيوال یجوز لھ أن یسافر إلى المدینة من أجل زیارة  
 -صلى هللا علیھ وسلم   - أو قبور أخرى لما ثبت عن النبي  -لیھ وسلم ع

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ھذا ” :قال 
   .)1(” والمسجد األقصى

  مخالفات تقع عند زیارة المسجد النبوي
ھ یصلي فتجده ض یقف كأنَّ والبع ،بعض الناس یتمسح بجدران الحجرة النبویة

  .؟فھل ما یعملونھ صحیح ،وھو مستقبل القبر، یضع یدیھ على صدره
  :مما ینبھ علیھ مایقع فیھ بعض الزوار من المخالفات

  :المخالفة األولى 
 :أو االستعانة بھ كقول بعضھم .أو االستغاثة بھ ، أو نداؤه، دعاء الرسول

 ،یا وسیلتي ،اقض دیني یا رسول هللا ،یا رسول هللا اشف مریضي”
ة للتوحید الذي  ،أو غیر ذلك من األقوال الشركیة، ”یاباب حاجتي المضادَّ

  .ھو حق هللا على العبید 
  :المخالفة الثانیة

بوضع الیمین على الشمال على  ،الوقوف أمام القبر كھیئة المصلي
 ل وعبادة التلك الھیئة ھیئة ذ وذلك فعل محّرم ؛ ألنَّ  ،الصدر أو تحتھ

  .تجوز إال � عز وجل
  :المخالفة الثالثة

                                                           

  أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجھ رواه اإلمام 1
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 ،أو غیر ذلك مما ال یجوز فعلھ إال �، أو السجود، االنحناء عند القبر
ال یصلح لبشر أن ( :قال رسول هللا: قال - رضي هللا عنھ -عن أنس 

    . )1( )یسجد لبشر
  :المخالفة الرابعة

م  ،جابأو اعتقاد أن الدعاء عنده مست ،دعاء هللا عند القبر  وذلك فعل محرَّ
أو عند قبر النبي ، ولو كان الدعاء عند القبور  ،ھ من أسباب الشركألنَّ ؛ 

صلى هللا علیھ  -  بنا فیھ رسول هللا لرغَّ وأصوب وأحبَّ أفضل إلى هللا 
فلما لم  ،ھ لم یترك شیئًا یقرب إلى الجنة إال وحث أمتھ علیھ؛ ألنَّ  -وسلم 

وقد روى  ،وعمل محرم وممنوع ،مشروع یفعل ذلك ُعلم أنھ فعل غیر
رضي هللا  -أبو یعلى والحافظ الضیاء في المختارة أن علي بن الحسین 

 صلى هللا - یجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي  رأى رجًال  - عنھما 
أال أحدثكم حدیثًا سمعتھ من  :فنھاه وقال ،فیدخل فیھا فیدعو -علیھ وسلم 

ال تتخذوا  ” : - لى هللا علیھ وسلم ص - أبي عن جدي عن رسول هللا 
وصلوا عليَّ فإن تسلیمكم یبلغني أین كنتم  ،قبوًرا قبري عیًدا وال بیوتكم

)2(”  
  :المخالفة الخامسة

صلى هللا  -إرسال من عجز عن الوصول إلى المدینة سالمھ لرسول هللا 
وھذا  ،وقیام بعضھم بتبلیغ ھذا السالم ،مع بعض الزوار - علیھ وسلم 

فقد  ،ویا مبلغھ كفّا عن ذلك ،فیا مرسل السالم ،وأمر مخترع ،ُمبتدع فعل
علیھ  -وبقولھ . )صلوا عليَّ فإن تسلیمكم یبلغني أین كنتم( :ُكفیتما بقولھ

إن � في األرض مالئكة سیاحین یبلِّغوني من أمتي ( :-الصالة والسالم 
   ))3(السالم 

  :المخالفة السادسة
أو  ،كأن تكون الزیارة بعد كل فریضة ،یارة قبرهواإلكثار من ز، التكرار

علیھ الصالة  - وفي ھذا مخالفة لقولھ  ،في كل یوم بعد صالة بعینھا
                                                           

وإرواء الغلیل ) 1937، 1936(وصححھ األلباني في صحیح الترغیب ) 3/158(أخرجھ أحمد  1

)1998. ( 

  ) .1796(وصححھ األلباني في صحیح أبي داود ) 2042(رواه أبو داود  2

  )2170(ي صحیح الجامع وصححھ األلباني ف).1282(، والنسائي )1/441(أخرجھ أحمد  3
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قال ابن حجر الھیتمي في شرح ، )ال تجعلوا قبري عیًدا( :-والسالم 
عاده واعتاده وتعّوده صار لھ  :یقال ،العید اسم من األعیاد” :المشكاة

العتیاد المجيء إلیھ متكرًرا  لوا قبري محًال ال تجع :والمعنى ،عادة
 )وصلوا عليَّ فإن صالتكم تبلغني حیث كنتم( :فلھذا قال ،تكراًرا كثیًرا

سئل مالك ” :وفي كتاب الجامع للبیان البن رشد”فیھا كفایة عن ذلك  فإنَّ 
ما ھذا من  :فقال ،رحمھ هللا تعالى عن الغریب یأتي قبر النبي كل یوم

 :قال ابن رشد  ))1(اللھم ال تجعل قبري وثنًا یُعبد :(حدیثوذكر  ،األمر
واإلتیان كل یوم إلیھ لئال یُجعل  ،فیُكره أن یُكثر المرور بھ والسالم علیھ

 - وقد نھى رسول هللا  ،القبر كالمسجد الذي یؤتى كل یوم للصالة فیھ
  ”)2( )اللھم ال تجعل قبري وثنًا( :عن ذلك بقولھ - صلى هللا علیھ وسلم 

وسئل القاضي عیاض عن أناس من أھل المدینة یقفون على القبر في 
لم یبلغني ھذا عن ” :فقال ،ویسلمون ویدعون ساعة ،الیوم مرة أو أكثر
ولم  ،وال یُصلح آخر ھذه األمة إال ما أصلح أولَھا ،أحد من أھل الفقھ

  .”یبلغني عن أول ھذه األمة وصدرھا أنھم كانوا یفعلون ذلك 
  :السابعةالمخالفة 

واستقبالھ لھ كلما دخل  ،التوجھ إلى قبره الشریف من كل نواحي المسجد
وتنكیس  ،ووضع الیدین على الجنبین ،المسجد أو كلما فرغ من الصالة

وھذه من البدع  ،الرؤوس واألذقان أثناء السالم علیھ في تلك الحال
واحذروا سائر  ،-  عباد هللا -فاتقوا هللا  .والمخالفات المشتھرة  ،المنتشرة

وكونوا من أمركم  ،واحذروا الھوى والتقلید األعمى ،البدع والمخالفات
بِّھ َكَمن {  :قال جل في عاله ،على بینة وھدى أَفََمن َكاَن َعلَى بَیّنٍَة ّمن رَّ

  .  )3(}  ُزیَّن لَھُ ُسوء َعَملِِھ َواتَّبَُعوْا أَْھَواءھُْم 
 عین یوًماسجد النبوي أربورد حدیث حدیث في فضل الصالة في الم

سمعت أن من صلى في المسجد النبوي أربعین صالة تكتب لھ براءة من 
  .؟فھل ھذا الحدیث صحیح .النفاق 

                                                           

  ) .26-24ص(تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد : صححھ األلباني في 1

  ) .445-18/444(انظر البیان والتحصیل البن رشد  2

  14سورة محمد اآلیة  3
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ُ  )12173(ھذا الحدیث رواه أحمد  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

ِجِدي أَْربَِعیَن َصالةً ال یَفُوتُھُ َصالةٌ َمْن َصلَّى فِي َمسْ ( :َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَالَ 
   . )1()َوبَِرَئ ِمْن النِّفَاقِ  ،َونََجاةٌ ِمْن اْلَعَذابِ  ،ُكتِبَْت لَھُ بََراَءةٌ ِمْن النَّارِ 
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  -حجة النبي ”وذكر األلباني في كتابھ   )185ص(” - َصلَّى هللاَّ

لتزام زوار المدینة اإلقامة فیھا ا”أن من بدع زیارة المدینة النبویة 
 ،ا حتى یتمكنوا من الصالة في المسجد النبوي أربعین صالةأسبوعً 

  . “لتكتب لھم براءة من النفاق وبراءة من النار
  :وقال الشیخ ابن باز

الزائر یقیم ثمانیة أیام حتى یصلي أربعین  أما ما شاع بین الناس من أنَّ 
أن من صلى فیھ ( :ض األحادیثصالة فھذا وإن كان قد روي في بع

ھ إال أنَّ ،  )وبراءة من النفاق ،أربعین صالة كتب هللا لھ براءة من النار
 .حدیث ضعیف عند أھل التحقیق ال تقوم بھ الحجة وال یعتمد علیھ 

أو  اأو یومً  ،وإذا زارھا ساعة أو ساعتین،والزیارة لیس لھا حد محدود
  .)2(باختصار أو أكثر من ذلك فال بأس اھـ  ،یومین

في  )241(ویغني عن ھذا الحدیث الضعیف حدیٌث حسن رواه الترمذي 

: فضل المحافظة على تكبیرة اإلحرام مع الجماعة َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ 
 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  - قَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ أَْربَِعیَن یَْوًما فِي  -َصلَّى هللاَّ َمْن َصلَّى ِ�َّ

َعٍة یُْدِرُك التَّْكبِیَرةَ األُولَى ُكتِبَْت لَھُ بََراَءتَاِن بََراَءةٌ ِمْن النَّاِر َوبََراَءةٌ َجَما
 والفضل المترتب على ھذا الحدیث عام في كل مسجد ” )3(ِمْن النِّفَاقِ 

 .بالمسجد الحرام أو المسجد النبويولیس خاًصا  ،في أي بلد ،جماعة
یدرك فیھا تكبیرة اإلحرام  وًماة أربعین یوبناًء علیھ فمن حافظ على صال

سواء  ،مع الجماعة كتبت لھ براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق
  .غیرھما من المساجد أم ، أم مكة أكان مسجد المدینة

  :فضل الصالة في المسجد النبوي

                                                           

ضعیف ”وذكره في . ضعیف اھـ : وقال) 364(“السلسلة الضعیفة”ذكره الشیخ األلباني في  1

  .وھو حدیث ضعیف . نكر اھـ م: وقال) 755(“الترغیب

 ) .17/406(فتاوى ابن باز  2

  )200(حسنھ األلباني في صحیح الترمذي  3
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ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  -أّن رسول هللا  -رضي هللا عنھ-عن جابر  : قال -  َصلَّى هللاَّ
 ،صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فیما سواه؛ إِال المسجد الحرام”

  .)1(” وصالة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فیما سواه

                                                           

  )1155(“صحیح سنن ابن ماجھ”أخرجھ ابن ماجھ  1
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  الخامسالمبحث 

  األضحیة والعقیقة 

   :معنى األضحیة
إلى هللا تعالى أیام  والغنم تقربًا، والبقر، نعام كاإلبلھي ما یذبح من األ

  .عید األَضحى بعد صالة العید
  : مشروعیة األضحیة وحكمھا

راد أن یذبح شرع اإلسالم األضحیة أسوة بإبراھیم علیھ السالم عندما أ
: قال تعالى ،ألمر ربھ ففداه هللا تعالى بذبح عظیم ابنھ اسماعیل تنفیًذا

ْؤیَا إِنَّا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِیَن إِنَّ َونَاَدْینَا{ ْقَت الرُّ هُ أَْن یَا إِْبَراِھیُم قَْد َصدَّ
وھي سنة مؤكدة في حق ، )1(}ھََذا لَھَُو اْلبََالء اْلُمبِیُن َوفََدْینَاهُ بِِذْبٍح َعِظیمٍ 

  .الموسر وقد ضحى النبي صلى هللا علیھ وسلم
   :حكمة األضحیة

فھو أحب  ،ضحیة لما لھا من فضل عظیم عن هللا تعالىشرع اإلسالم األ
  .أعمال العباد إلى هللا تعالى یوم النحر كما روى في الحدیث

  :ومن حكم األضحیة
، } )2(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ {: التقرب إلى هللا تعالى بھا إذ قال هللا تعالى

إلیھ أن یذبح ولده  إذ أوحى هللا تعالى ،-  علیھ السالم -إحیاء سنة إبراھیم 
 ،التوسعة على العیال یوم العید .عنھ اسماعیل ثم فداه بكبش فذبحھ بدًال 

  .ونشر الرحمة بین الفقراء والمساكین
  

  :وقت ذبح األضحیة
یبدأ وقت الذبح بعد صالة العید وھو أفضلھا ویستمر إلى آخر أیام 

  .التشریق وھو القول الذي اخترناه لوقت ذبح الھدى

 

 

                                                           

  107- 104سورة الصافات اآلیات  1

  2سورة الكوثر اآلیة  2
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  :فى توزیع لحوم األضاحيالمشروع 
ویتصدق بثلث لقولھ ، أكل من أضحیتھ ثلثًا ویھدي ثلثًایستحب أن ی

   . )1(}  فَُكلُوا ِمْنھَا َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَقِیرَ {: تعالى
صلى  -في أضحیة النبي  -  رضي هللا عنھما -وقد جاء عن ابن عباس 

ویطعم فقراء جیرانھ  ،لثلثویطعم أھل بیتھ ا”: أنھ قال - هللا علیھ وسلم 
  .)2(“ویتصدق على الّسؤال بالثلث ،الثلث

  :یشرع لھ أمور منھا: ما یشرع للمضحي
فإذا دخل عشر  ،واألظفار شیئًا، أو البشرة ، عدم األخذ من الشعر :أوًال 

فال یأخذ من شعره وال بشرتھ أو أظفاره شیئًا حتى یذبح ، ذي الحجة
  :لفقھاء في حكم ذلكوقد اختلف ا ،أضحیتھ في وقتھا

ذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة إلى أن ذلك سنة یندب امتثالھ  -  1

: أنھا قالت - رضي هللا عنھا-ویكره مخالفتھ ولیس واجبًا لحدیث عائشة 
یقلده ویبعث بھ  -صلى هللا علیھ وسلم  - كنت أفتل قالئد ھدي رسول هللا ”

  . )3(”  ھوال یحرم علیھ شيء أحلھ هللا حتى ینحر ھدی
البعث بالھدى أكثر من إرادة التضحیة فدل : - رحمھ هللا - قال الشافعي 

  .)4( على أنھ ال یحرم ذلك
   :حكم العقیقة 

وعن  ،منھما أضحیة عن الغالم شاتان تجزئ كل ،العقیقة سنة مؤكدة
جاز  وإذا أخرھا عن السابع ،وتذبح یوم السابع ،الجاریة شاة واحدة
  .واألفضل تقدیمھا ما أمكن  ،ال یأثم في تأخیرھاو ،ذبحھا في أي وقت

                                                           

  28سورة الحج اآلیة  1

  .طبعة المنار) 109/ 11(رواه أبو موسى في الوظائف وحسنھ كما في المغني  2

 ).957/ 2(، ومسلٌم )492/ 4(أخرجھ البخاريُّ  3

د . عبد هللا بن محّمد المطلق، د. د. َعبد هللا بن محمد الطیّار، أ. د. أ: المؤلف. الفِقھُ المیَسَّر 4 محمَّ

و  7جـ  .المملكة العربیة السعودیة - َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض : الناشر. بن إبراھیم الموَسى

  13: معدد األجزاء 2012 -ھـ  1433الثانیة، : باقي األجزاء.2011/ 1432األولى : 13 - 11
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والعقیقة سنة  .فمتى ولد حیا سن أن یعق عنھ ،تشرع العقیقة بالوالدة
تذبح في الیوم السابع  ،وعن البنت شاة ،عن الغالم شاتان ،مؤكدة

فإن كان لعذر ذبحھا  :فإن فات وقتھا ،ویحلق رأسھ ،ویسمى فیھ ،للمولود
ویسن أن  ،غیر عذر لم یذبحھا؛ لفوات وقتھاوإن كان ل ،في أي وقت

  .)1(یحنكھ بتمرة أو نحوھا
وذھب آخرون إلى مشروعیة العقیقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشھر ونفخ 

ھ حيٌّ یبعث یوم القیامة وینتفع بشفاعتھ وعللوا ذلك بأنَّ  ،فیھ الروح
 ،ة أشھرفإن كان بلغ أربع ،ا الصالة علیھوأمَّ  ،فیشرع العق عنھ ،لوالدیھ

، وابن سیرین ، ن المسیبوھذا قول سعید ب ،ي علیھُغسِّل وُصلّ 
  .- كما في المغني -وصلى ابن عمر على ولد البنتھ ُولِد میتا ، وإسحاق

صلى هللا علیھ  - النبي  ویؤیده ما رواه أبو داود عن المغیرة بن شعبة أنَّ 
   . الرحمةالسقط یصلى علیھ ویُْدَعى لوالدیھ بالمغفرة و: قال -  وسلم

فإن  ،فتجوز الصالة على قبره إلى شھر ،وأما إذا ُدفِن ولم یَُصّل علیھ
  . فال یصلى علیھ بعده ،مضى الشھر ولم یصل علیھ

 ،فإن ُدفِنَْت فلھ أن یصلى على القبر إلى شھر :قال ابن قدامة في المغني
 .ھذا قول أكثر أھل العلم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وغیرھم

  اھـ
وقد سئل شیخ اإلسالم ابن  ،ونحب أن ننبھ السائل إلى أن السقط ال یُْختَن

ال یختن أحد  :فأجاب ؟فھل یختن ،تیمیة عن صبي مات وھو غیر مختون
وذھب الشافعیة إلى أن من مات قبل الختان ال یختن لزوال  . بعد الموت

  .)2( التكلیف عنھ
 

                                                           

 2010 -ھـ  1431الحادیة عشرة، : الطبعة. مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة 1

  . 1: عدد األجزاء.م

شبكة اإلسالمیة ھذه فتاوى من مركز الفتوى بموقع ال. فتاوى الشبكة اإلسالمیة معدلة 2

www.islamweb.net وھي فتاوى شرعیة مؤصلة تصل إلى قرابة . عبا� الفقیھ.بإشراف د

ھـ، وكل فتوى یسبقھا 1427فتوى مستخلصة إلى آخر جمادى األولى تقریباً لعام  56.547

 7863.عنوانھا ورقمھا وتبویبھا وتاریخھا 
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  :ةــــــــــالخاتم

معلم األمة على تھ تتم الصالحات وصلى هللا وسلم الحمد � الذي بنعم

  .علیھ أفضل صالة وأتم سالم 

ھ فھو على خطر لَ ھِ من جَ  ،جلیل الشأن ،عظیم القدر اعلم الفقھ علمً یعد 

وقد حث هللا  ،إلى صراط مستقیم يومن تعلمھ ھد ،خشى علیھیُ عظیم 

  :تعالى آیة فقال  ما تعالى على تدبر كتابھ فى غیر

َر أُولُو األْلبَابِ  ِكتَابٌ ( بَُّروا آیَاتِِھ َولِیَتََذكَّ وحث  )أَْنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ُمبَاَرٌك لِیَدَّ

من یرد هللا بھ “:على تعلم الفقھ فقال -صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا 

  . ھو الجانب العملي من الشریعة :الفقھو“یفقھ فى الدین اخیرً 

 ،ومن كتب الحدیث قویت حجتھ ،رهومن تعلم الفقھ نبل قد“:و قد قیل

ومن لم  ،ومن تعلم العربیة رق طبعھ ،ومن تعلم الحساب جزل رأیھ

 .“ یصن نفسھ لم ینفعھ علمھ

بن ثابت من فقھاء الصحابة  كان زیدٌ وقد اعتنى الصحابة بالفقھ و

بل كان أحد ستة انتھى إلیھم علم الفقھ من الصحابة  ،رضوان هللا علیھم

 .توى وقاموا بعمل الف

تعلم الفقھ قد یكون فرض عین على المكلف كتعلمھ ما ال یتأدى الواجب و

 ،الوضوء والصالةو الطھارة ككیفیة ،الذي تعین علیھ فعلھ إال بھ

وعلیھ حمل بعضھم الحدیث المروي  ،ونحو ذلكوالحج والزكاة والصوم 

طلب العلم “:عن أنس رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

وال یلزم اإلنسان تعلم كیفیة الوضوء والصالة ”على كل مسلم  فریضة

ل هللا القبول وحسن العمل فنسأ .ونحوھما إال بعد وجوب ذلك علیھ 

 .والفقھ في الدین
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم 
المغني في  ،عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ،ابن قدامة .1

الطبعة  .بیروت –دار الفكر  ،نبل الشیبانيفقھ اإلمام أحمد بن ح
   .ه1405 ،األولى

فایق سلیمان  :المؤلف .حكام العبادات في التشریع االسالميأ .2
   . فلسطین  –غزة  .ھـ مركز االصدقاء للطباعة1427 -م 2006دلول

 .محمد بن إسماعیل أبوعبدهللا البخاري الجعفي األدب المفرد .3
 – 1409 ،الطبعة الثالثة .بیروت –دار البشائر اإلسالمیة :الناشر

   .محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق.1989

الجامعة اإلسالمیة  -عمادة البحث العلمي  :المؤلف .أركان اإلسالم .4
  .بالمدینة المنورة

أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن  :المؤلف .األسئلة واألجوبة الفقھیة .5
  ).ھـ1422 :المتوفى(عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان 

أبو بكر محمد بن : المؤلف .األوسط في السنن واإلجماع واالختالف .6
أبو حماد : تحقیق . )ھـ319: المتوفى(إبراھیم بن المنذر النیسابوري 

 –الریاض  - دار طیبة : الناشر .صغیر أحمد بن محمد حنیف
 . م 1985 ،ھـ 1405 -األولى : الطبعة .السعودیة

المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح بلغة السالك ألقرب المسالك  .7
ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى  .الشرح الصغیر(الصغیر 

َماِم َمالِكٍ  أبو العباس أحمد بن : المؤلف ).أقرب المسالك لَِمْذھَِب اْإلِ
 ).ھـ1241: المتوفى(الشھیر بالصاوي المالكي  ،محمد الخلوتي

  .ث .د، دار المعارف: الناشر
السنن الكبرى  ،وبكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقيأب ،البیھقي .8

 ،حیدرآباد ،الھند ،دائرة المعارف النظامیة ،وفي ذیلھ الجوھر النقي
   .ھـ 1344 ،1ط
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مقبل : من فتاوى الشیخ .حفة المجیب على أسئلة الحاضر والغریبت .9
   .بن ھادي الوادعي رحمھ هللا تعالى

أبو عبد الرحمن عبد هللا : المؤلف .متوِضیُح األحَكاِم ِمن بُلُوغ الَمَرا .10
بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم 

مّكة  ،مكتَبة األسدي: الناشر ).ھـ1423: المتوفى(البسام التمیمي 

   .م 2003 -ھـ  1423 ،الخاِمَسة: الطبعة.المكّرمة

 محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا :المؤلف .الجامع الصحیح المختصر .11
الطبعة  .بیروت –الیمامة  ،دار ابن كثیر :الناشر .البخاري الجعفي

  ، مصطفى دیب البغا  .د :تحقیق .1987 – 1407 ،الثالثة

محمود عبد اللطیف  :المؤلف .الجامع ألحكام الصیام الطبعة الثانیة .12
 محمود

سنن  ،علي بن عمر أبوالحسن الدارقطني البغدادي ،الدارقطني .13
السید  :تحقیق .1966 – 1386 ،بیروت –عرفة دار الم ،الدارقطني

     .باب في ماء البحر  ،عبدهللا ھاشم یماني المدني
دروس صوتیة قام  :مصدر الكتاب .دروس للشیخ عبد هللا الجاللي .14

 بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة 
 ،أحكام العبادات في التشریع اإلسالمي ،فایق سلیمان دلول ،دلول .15

  .ھـ1427 - م2006 ،فلسطین –غزة  .عةمركز األصدقاء للطبا

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  ،أحمد بن عبدالرزاق الدویش ،الدویش .16
  ،الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء: نشر ،العلمیة واإلفتاء

محمود محمد ،  إرشاد الخلق إلى دین الحق: أو .الدین الخالص .17
بیع االول سنة المتوفى فى الرابع عشر من ر .خطاب الّسبكى

المتوفى  .أمین محمود خطاب :وتصحیحھ .عنى بنتقیحھ .ھـ1352

الطبعة  .ھـ رحمھ هللا1387فى السابع والعشرین من ذى القعدة 

  .م1980 -ھـ 1401الثالثة سنة 
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محمد أمین بن  ،ابن عابدین: المؤلف .رد المحتار على الدر المختار .18
 ).ھـ1252: المتوفى( عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي

  .م1992 - ھـ 1412 ،الثانیة: الطبعة .بیروت-دار الفكر: الناشر

وضة النّدیَّة«التعلیقاُت الرَّضیة على : ومعھا(الروضة الندیة  .19  ).“الرَّ
أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف : المؤلف

: علیقات بقلمالت ).ھـ1307: المتوفى(هللا الحسیني البخاري القِنَّوجي 

د نَاِصر الّدین األلبَاني ھ .العالمة المحدِّث الشیخ محمَّ  ،ضبط نصَّ
علي بن حَسن بن علي بن َعبد الحمید : َوقَام على نشره ،وحقَّقھ

 - الریاض  ،َداُر ابن القیِّم للنشر والتوزیع: الناشر .الَحلبيُّ األثريّ 
 - القاھرة  ،والتوزیع َدار ابن عفَّان للنشر ،المملكة العربیة السعودیة
   .م 2003 -ھـ  1423 ،األولى: الطبعة .جمھوریة مصر العربیة

أبو الطیب محمد صدیق : المؤلف .الروضة الندیة شرح الدرر البھیة .20
خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسیني البخاري القِنَّوجي 

  .دار المعرفة: الناشر ).ھـ1307: المتوفى(

َحْیلِّي  .21 َحْیلِيّ د .أ، الزُّ  - دار الفكر  ،الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ  ،َوْھبَة الزُّ
  .باب التغییر غیر المؤثر في الطھوریة ،4ط .دمشق –سوریَّة 

 .محمد بن یزید أبو عبدهللا القزویني :المؤلف .سنن ابن ماجھ .22
  محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق.بیروت  –دار الفكر  :الناشر

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني  :لفالمؤ .سنن الدارقطني .23
 :تحقیق .1966 – 1386 ،بیروت - دار المعرفة  :الناشر .البغدادي

  .السید عبد هللا ھاشم یماني المدني
أحمد علي طھ : لفضیلة الدكتور .سنن الفطرة بین المحدثین والفقھاء .24

  .من أبحاث فقھ السنة .األستاذ المساعد بكلیة الحدیث الشریف .ریان
محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  ،شمس الدین ،شربینيال .25

 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،)ھـ977: المتوفى(

  .م1994 - ھـ1415 ،األولى: الطبعة .دار الكتب العلمیة
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تقي الدین أبو : المؤلف،  شرح العمدة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  .26
عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم العباس أحمد بن عبد الحلیم بن 

 ).ھـ 728: المتوفى(بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 ،دار العاصمة: الناشر .خالد بن علي بن محمد المشیقح: المحقق
- ھـ  1418 ،األولى: الطبعة .ودیةالمملكة العربیة السع ،الریاض

  .).م 1997

محمد بن صالح بن : المؤلف .الشرح الممتع على زاد المستقنع .27
 .دار ابن الجوزي: دار النشر ).ھـ1421: المتوفى(محمد العثیمین 

  .ھـ 1428 - 1422 ،األولى: الطبعة

أبو مالك : المؤلف .صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة .28
/ فضیلة الشیخ .:مع تعلیقات فقھیة معاصرة .كمال بن السید سالم
فضیلة  .عبد العزیز بن باز/ فضیلة الشیخ .ناصر الدین األلباني

القاھرة  ،المكتبة التوفیقیة: الناشر .محمد بن صالح العثیمین/ الشیخ
  .م 2003: مصر عام النشر –

مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري  :المؤلف .صحیح مسلم .29
 :تحقیق .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  :الناشر .النیسابوري

تعلیق محمد  :مع الكتاب .5 :عدد األجزاء .د الباقيمحمد فؤاد عب

 فؤاد عبد الباقي 
: الناشر، فتاوى واستشارات موقع اإلسالم الیوم  ،علماء وطلبة علم .30

   .موقع اإلسالم الیوم
سماحة الشیخ عبدالعزیز  .ألصحاب الفضیلة العلماء .فتاوى إسالمیة .31

فضیلة  .عثیمینفضیلة الشیخ محمد بن صالح بن  .بن عبدهللا بن باز
 .إضافة إلى اللجنة الدائمة .الشیخ عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرین

عدد .محمد بن عبدالعزیز المسند :المحقق .وقرارات المجمع الفقھي
  :األجزاء

 .الشیخ محمد صالح المنجد :فتاوى اإلسالم سؤال وجواب بإشراف .32
ثم ملتقى أھل الحدیث  .www.islam-qa.com :المصدر
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www.ahlalhdeeth.com. أبو یوسف القحطاني  :قام بجمعھا

أبو عمر عفا هللا عنھ وعن  :وقام بفھرستھا .عفا هللا عنھ وعن والدیھ
  .والدیھ

أحمد بن تقي الدین أبو العباس : المؤلف .الفتاوى الكبرى البن تیمیة .33
عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن 

دار : الناشر ).ھـ728: المتوفى(تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

   .م1987 -ھـ 1408 ،األولى: الطبعة .الكتب العلمیة

أحمد بن عبد  :المؤلف .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء .34
  ،   .الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء :الناشر .یشالرزاق الدو

 .فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر .35
  .محمد بن علي الشوكاني :المؤلف

الشَّامل لألدلّة الشَّرعیَّة واآلراء المذھبیَّة  .الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ  .36
 .تحقیق األحادیث النَّبویَّة وتخریجھاوأھّم النَّظریَّات الفقھیَّة و

َحْیلِيّ  .د.أ :المؤلف ابعة  :الطبعة .َوْھبَة الزُّ   ،  الطَّبعة الرَّ
دار : الناشر ).ھـ1420: المتوفى(سید سابق : المؤلف .فقھ السنة .37

 1977 -ھـ  1397 ،الثالثة: الطبعة .لبنان –بیروت  ،الكتاب العربي

   .م
عبد هللا  .د .أ ،َعبد هللا بن محمد الطیّار .د .أ: المؤلف .الفِقھُ المیَسَّر .38

د بن إبراھیم الموَسى .د ،بن محّمد المطلق َمَداُر : الناشر .محمَّ
 7جـ  .:الطبعة .المملكة العربیة السعودیة -الریاض  ،الَوطن للنَّشر

 2011/ 1432األولى : 13 - 11و 

مد عوض عبد الرحمن بن مح: المؤلف .الفقھ على المذاھب األربعة .39
بیروت  ،دار الكتب العلمیة: الناشر ).ھـ1360: المتوفى(الجزیري 

  .م 2003 -ھـ  1424 ،الثانیة: الطبعة .لبنان –

وھو آخر .إرشاد الخلق إلى دین الحق: أو .تاب الدین الخالصك .40
المتوفى فى  .محمود محمد خطاب الّسبكى: كتاب وضع أصلھ الشیخ
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عنى بنتقیحھ وتصحیحھ .ھـ1352الرابع عشر من ربیع االول سنة 

وبیان  .وتنسیقھ والتعلیق علیھ وضبط اآلیات واألحادیث وترقیمھا
أمین محمود : حالھا وغریبھا ومراجعھا خلیفة الشیخ

ھـ رحمھ 1387المتوفى فى السابع والعشرین من ذى القعدة .خطاب

  .م1980 -ھـ 1401الطبعة الثالثة سنة .حقوق الطبع محفوظة لھ.هللا

 :دار النشر .الشیخ وحید عبد السالم بالى :المؤلف .ایة المتفقھمتن بد .41
 )م2002(الرابعة  :الطبعة .ابن رجب ـ مصر

 :دار النشر .الشیخ وحید عبد السالم بالى :المؤلف .متن بدایة المتفقھ .42
  ).م2002(الرابعة  :الطبعة .ابن رجب ـ مصر

دارات الرئاسة العامة إل :المؤلف،  مجلة البحوث اإلسالمیة  .43
 79 :عدد األجزاء .البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء  :مصدر الكتاب .جزءا
http://www.alifta.com   ، 

مكان النشر .م1997سنة النشر .الناشر دار الفكر  .المجموع النووي .44

  .تبیرو
محمد بن عبد الوھاب : المؤلف . مجموعة الحدیث على أبواب الفقھ .45

خلیل  :المحقق ).ھـ1206: المتوفى(بن سلیمان التمیمي النجدي 

 ،الریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود: الناشر.إبراھیم مال خاطر
  . المملكة العربیة السعودیة

حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن  :المؤلف ،  المحلى .46
دار الفكر  :الناشر ).ھـ456 :المتوفى(األندلسي القرطبي الظاھري 

   .للطباعة والنشر والتوزیع
 .محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي :المؤلف .مختار الصحاح .47

 1415 ،الطبعة طبعة جدیدة .بیروت –مكتبة لبنان ناشرون  :الناشر

  .محمود خاطر :تحقیق .1995 –
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محمد بن : المؤلف .مي في ضوء القرآن والسنةختصر الفقھ اإلسالم .48
المملكة  ،دار أصداء المجتمع: الناشر .إبراھیم بن عبد هللا التویجري

 .م 2010 -ھـ  1431 ،الحادیة عشرة: الطبعة .العربیة السعودیة

أبو المنذر عبد الحق عبد : كتبھ .مختصر القندیل في فقھ الدلیل .49
  م2005/ ھـ 1426اللطیف

أبو محمد خالد بن علي بن محمد : كتبھ،  لعباداتالمختصر في ا .50
في  .قسم الفقھ -األستاذ في كلیة الشریعة بجامعة القصیم .المشیقح

 ھـ  25/2/1424

حسین بن محمد المحلي : المؤلف .مزید النعمة لجمع أقوال األئمة .51
عبد الكریم بن : المحقق ).ھـ1170: المتوفى(الشافعي المصري 

  .صنیتان العمري
أحمد  :المؤلف .باح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمص .52

 –المكتبة العلمیة  :الناشر .بن محمد بن علي المقري الفیومي
  .بیروت

أبو الحسن على بن موسى بن : المؤلف .المغرب في حلى المغرب .53
شوقي  .د: المحقق ).ھـ685: المتوفى(سعید المغربي األندلسي 

   .1955 ،الثالثة: الطبعة .القاھرة –دار المعارف : الناشر .ضیف

محمد الخطیب . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج .54
  .مكان النشر بیروت .الناشر دار الفكر .الشربیني

علي بن نایف : جمع وإعداد .سوعة الخطب والدروس الرمضانیةمو .55
أستاذ  .محمد سید أحمد المسیَّر/ د .الشحودوث وفتاوى المسیر

باب دور  .جامعة األزھر .والفلسفة ـ كلیة أصول الدین العقیدة
 .الزكاة في اإلقتصاد 

محمد بن إبراھیم بن عبد هللا : المؤلف .موسوعة الفقھ اإلسالمي .56
ھـ  1430 ،األولى: الطبعة .بیت األفكار الدولیة: الناشر .التویجري

  .م 2009 -
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 –سالمیة وزارة األوقاف والشئون اإل ،الموسوعة الفقھیة الكویتیة .57
الطبعة : 23 - 1األجزاء  ).ھـ 1427 - 1404من : (طبعة، الكویت

مطابع دار الصفوة  ،الطبعة األولى .الكویت -دار السالسل  ،الثانیة
  . طبع الوزارة ،الطبعة الثانیة: 45 - 39األجزاء  .مصر -

مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ : إعداد .الموسوعة الفقھیة .58
موقع الدرر السنیة على : الناشر .السقاف .لقادرَعلوي بن عبد ا

ربیع األول / تم تحمیلھ في3: عدد األجزاء .dorar.net اإلنترنت 

 .ھـ 1433

 ،اللباب في شرح الكتاب ،عبدالغني الغنیمي الدمشقي ،المیداني .59
   دار الكتاب العربي ،تحقیق محمود أمین النواوي

عبد العظیم بن بدوي : ؤلفالم .الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز .60
فضیلة  .محمد صفوت نور الدین/ فضیلة الشیخ  :قدم لھ .بن محمد

محمد إبراھیم / فضیلة الشیخ  .محمد صفوت الشواد في/ الشیخ 
 - ھـ  1421 ،الثالثة: الطبعة .مصر –دار ابن رجب : الناشر .شقرة

  .م 2001

    
  

  

  

 
 

 

 

 

  


