
  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

((   

- ١  - 

 

  
  

  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لعربية السعوديةا�ملكة ا
  جامعة اإلمام *مد بن  سعود اإلسالمية

  عمادة ا0عليم عن بعد
  8ية ال7يعة ـ االنتساب ا�طور                

  

  ") =>;" سنة(    

  ا�ديثمقرر    
  الرابعا�ستوى                              

  
  :ستاذ المادةأ

  خا? الرو<. د 
  
  
  
  
  
  

  ) 
ً
Bذكرات تم تفريغها سما�حاا�ات الصوتية من اL(  

  إعداد طالب وطاMات 8ية ال7يعة                          
  انتساب مطور

 
  نسخة مدققة و مزيدة

PQRPه 

 
 

  ) كتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جارية (
  



   

- ٢  - 

 

  
  
  
  

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

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 
ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك1 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
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  فPجو عند وجود خطأ أو مالحظة
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  )Q( ا�لقة
  :صفة من تُقبل روايته ومن ترد:مبحث

وقد اختلفت  ،و¬تج به إذ أنه يبحث S }وط الراوي اUي يقبل حديثه،هذا ا�وع من علوم ا�ديث u أهمية بالغة
أÁع Áاه� أئمة :وقد Áع ابن الصالح تلك اHصال فقال،ومن مك1،قبول فمن مقلعبارات العلماء S تعداد صفات ال

   . أن يكون عدال، ضابطا �ا يروي  : أنه يش>ط فيمن ¬تج بروايته  ا�ديث والفقه [
 أن يكون : وتفصيله

o. مسلما 

 بالغا .�

� Bقال .

  قوسا�ا من أسباب الفس .�

 خوارم ا�روءة .�

  متيقظا غn مغفل .�

 ث من حفظهحدs حافظا إن  .�

�.  sث من كتابهضابطا لكتابه إن حد  

�. vع�دث باw نx نyاش{ط فيه مع ذلك أن   : و
  . يكون B�ا بما wيل ا�عا�

  :  ذكرهما ابن الصالح وهما:وبا?أمل S هذه الصفات وغ�ها Ãا ذكره العلماء Âد أنه ~ى ا�ظر ترجع 
ها إ{ أمرين
o.  العدالة 

  الضبط .�
  ما معناها وما ا�راد بها ؟،العدالة  :ول األمر األ
وقد ذكر العلماء أنه يش>ط فيها األمور .ل با�روءة عند ا�اسوما Iُ ،واجتناب األدناس،Æمل صاحبها [ ا?قوى ةٌ كَ لَ � مَ 
  :اآلتية
َهَداءِ {:لقوu تعا{. اإلسالم :أوالً  Ëْن تَرَْضْوَن ِمَن الش Íلرضا قطعاوغ� ا�سلم ليس من أهل ا}ِمم.  
 
ً
    .¯ة والÒام الواجبات وترك ا�حظوراتوألنه مناط Æمل ا�سؤ؛اMلوغ :ثانيا
 
ً
   .ألنه البد من حصول الصدق وضبط الÓم؛العقل :ثا�ا

 
ً
اإلÕار [ فرdوبها فسق قطعا وdذا  أما الكبائر،وترك اإلÕار [ الصغائر،و� اجتناب الكبائر ا0قوى :رابعا

  ... ". ال صغ�ة مع اإلÕار:"ها كب�ة والعياذ باهللا كما قال بعض السلفاإلÕار Öعلُ ألن ؛الصغائر
 
ً
ا?بول S :مثل؛وهو Ú ما ¬ط من قدر اإلنسان S العرف االجتماÙ الصحيح:ل بهااالتصاف با�روءة وترك ما ُ� :خامسا
  .ة ال نأمن أن يسته> S نقل ا�ديث ا�بويألن من فعل ذلك ¥ن قليل ا�باال ؛واالستخفاف و1dة السخرية،الطريق

ألنها إذا اجتمعت �لت صاحبها [ الصدق وÕفته عن  ؛هذه اHصال إذا توفرت S الراوي عرفت عدا?ه وÀن صادقاً 
  .وفر فيه من ا~وافع ا~ينية واالجتماعية مع اإلدراك ا?ام ?�فاته وÆمل ا�سؤو¯ة الكذب �ا تُ 
   الضبط :األمر ا�ا� 

  .وهذه الصفة تؤهل الراوي ألن يروي ا�ديث كما سمعه
ث من ضابطا لكتابه إن حدÍ ،ث من حفظهحافظا إن حدÍ ،اً غ� مغفلظأن يكون الراوي متيق:ومراد ا�حدث� بالضبط

  .ط فيه مع ذلك أن يكون ¤�ا بما ¬يل ا�عا�اشُ>   : و�ن ¥ن ¬دث با�عÜ، كتابه
  راوي ضابطا ؟عرف كون الكيف يُ 
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  :ابن الصالحكما Hصه  ويُعرف كون الراوي ضابطا بمقياٍس قرره العلماء واخت±وا به ضبط الرواة وه
رواياته بالرواة ا�عروف� بالضبط واإلتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث ا�عv  -  نوازيأي  –أن نعت� 
 أو موافقة �ا [ األغلب وا�خالفة ،لرواياتهم

ً
وyن وجدناه كثn ا�خالفة �م، عرفنا اختالل . نادرة،عرفنا حينئذ كونه ضابطا

  .ضبطه، ولم �تج �ديثه
ويطلق عليه عند ا�حدث^ بأنه ،فß حجة يلزم العمل Þديثه )الضبطوالعدالة (فإذا اجتمع S الراوي هذان الرdنان 

�فظ الá تمكنه من استحضار ا�ديث وتسعفه ألدائه كما Æ® بقوة او،وذلك ألنه قد Æقق فيه االتصاف بالصدق،ثقة
و�ذا اختل فيه âء من خصال اiقة ¥ن مردود ا�ديث Þسب االختالل ،فتتحقق بذلك الوصف بأنه ثقة فصار حجة،سمع

  .ذلكS  هاUي يلحق
  : فمن االختالل [ العدالة

أن يكون وقت روايته للحديث مسلماً فإن الكفر أعظم بل Öب  فال يقبل حديث الراوي الãفر ،أن يكون xفرا:أوالً 
  .موجبات العداء لتين وأهله فكيف تقبل روايات الãفر مهما ¥ن عليه من الصدق 

هذا االعتبار بفقد يتعمد الص© الكذب ،ألنهما ال مسؤو¯ة عليهما ؛ا�جنونوdذا ال تقبل رواية ، ال تقبل رواية الص� :اثانيً 
اUي يرتكب  الفاسقخ±  يقبل كذلك ال تقبل رواية وال ،نون أوå ألنه فاقد }ط الضبط من األصلوا�ج،أو يتساهل

و�ن  من xن فسقه بسبب كذبه [ حديثه مع ا�اسوdذا ،و�ن لم يظهر عليه الكذب ا�عاæ وIرج عن طاعة اهللا تعا{
حيث أنه استه> بمقام ربه فهتك الس> بينه وب^ اهللا توç الكذب فيما يظهر S ا�ديث ا�بوي ألنه ال يؤمن أن يقع فيه 

وألن ا�صوص قد نهت عن قبول خ±ه بمجرد الفسق إال إذا أقلع عن ذنبه وتاب توبة ، èرأته [ معصية اهللا عز وجل
اَب َوآَمَن وََعِمَل إِال َمْن تَ {:بدل ما ¥ن من حاu إ{ حال ا?é فإنه يُقبل خ±ه وتعود عدا?ه لقول اهللا عز وجلنصوحاً تُ 

ُل اهللاÍُ َسيëئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوÀََن اهللاÍُ َلُفوًرا رَِحيًما ëَِك ُفبَدíَو
ُ
رف باإلÕار أما من لم يقع S الكب�ة وال عُ ،}َقَمًال َصاِ�ًا فَأ

   .لفضلهويوهب نفسه ،غتفر u ما قد يبدوا من ا�فواتقبل حديثه ويُ واالستهتار S الصغائر فإنه يُ 
 .ومن رجع إ{ ا?é فإنها تقبل روايته ،تاب اهللا عليه أما إذا تاب فإن ¥نت توبته كما تقدم من الفسوق وا�عاæ فمن تاب

فإنه من تعمد الكذب  �ا?ائب من الكذب من ¥ن متعمدا S حديثه كذبا [ رسول اهللا  ذلك لكن العلماء استثنوا من
  .ال يقبل خ±ه أنه  فقد ذكر العلماء � [ نبينا

ا?ائب من الكذب S حديث ا�اس وغ�ه من أسباب الفسق تقبل روايته إال ا?ائب من الكذب ": ابن الصالحو�ذا يقول 
  نت توبته [ فإنها ال تقبل روايته أبدا و�ن حسُ  �متعمدا S حديث رسول اهللا 

  .انت¢ ïمه "ميدي شيخ ا6خاريبكر ا�ُ أ�د بن حنبل وأبو  همما ذكر عن غ� واحد من أهل العلم من
كما أن ال�يعة غلظت حرمة � ا�بالغة S االحتياط  �ديث ا�©�ا?غليظ و�الزجر و� والسبب [ عدم قبول ذلك

  .[ ما ذهب إ¯ه كث� من العلماء ،أعراض ا�اس فردت شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك
ذكروا S باب اللعان أن الزا� إذا تاب وحسنت :"دل [ Æقيقه وفقهه فقالع بدي [ ذلك باستدالل واستدل السيو�
  .6قاء ا?همة S عرضه فهذا نظ� أن الãذب ال يقبل خ±ه أبدا،د قاذفه بعد ذلكوال ُ¬ ،توبته ال يعد ñصناً 

  . رواية وخ� ا�بتدع:مبحث
  �خالفته عقيدة السنة من فسَق :ا�بتدع هو
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  :ء أنها قسمان واMدعة ذكر العلما
  بدعة مكفرة * 
  وبدعة غ� مكفرة * 

،  د روايته ببدعته ا�كفرة قوال ًواحد خالفاً �ن شذ S ذلكفُ> الá يُرô بها صاحبها بأنه قد كفر  :ا�كفرة أما اMدعة
  .وu ويعتد بكالمهكفرة إال من يعت± قا�دعة ا6االبتداع بالوصف بلكن ينبö ا?ثبت بما يُرô به وأن ال يؤخذ هذا 

ابن وخلع ربقة اإلسالم فقد قال فيه ،ا�بتدع اUي لم يبلغ S بدعته حد اHروج عن ا�لة أي:اMدعة الغn مكفرة أما
من رد روايتهم مطلقا ألنه فاسق فمنهم ، بول رواية ا�بتدع اUي ال يكفر ببدعتهاختلفوا S قَ :الصالح ر ه اهللا

ة ا�بتدع إذا لم يكن Ãن يستحل الكذب S ن�ة مذهبه أو ألهل مذهبه سواء ¥ن داعيا إ{ من قبل رواي ومنهم،ببدعته
 ،وهذا مذهب الكثn أو األك¡ من العلماء بدعتهتقبل روايته إذا لم يكن داعية ً إ{ :قال قومو.بدعته أو لم يكن كذلك

ال Öوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ال أعلم بينهم  ا~اعية إ{ ا6دع:من أئمة ا�ديث ش¤أبو حاتم بن حبان البُ وقال 
  . اً فيه خالف

  وهذا ا�ذهب ا�الث ا§ي ذكره ابن الصالح ر ه اهللا تعا¦ هو أعد�ا وأوالها 
؛ بعيد مباعد الشائع عن أئمة ا�ديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن ا�بتدعة غ� ا~¤ة وS ø رد رواية ا�بتدع:فاألول
  .من أحاديثهم S الشواهد واألصول حيح^ كث�ٌ الص

 أن ال يكون ا�ديث اUي رواه مؤيدا 6دعته:خر لقبول رواية ا�بتدع غ� ا~اعية هوآ}طا  اإلمام  اaوزجا�واش>ط 
ذا صادق اللهجة فليس فيه حيلة إال أن يؤخذ من حديثه ما لم يكن منكرا إ -أي عن السنة-عن ا�ق  غومنهم زائ:فقال
 ëمه .به بدعته  لم يقوï ¢انت  

أما ما وقع ،و�Áاع األئمة [ تل§ الصحيح^ بالقبول وفيهما أحاديث ا�بتدعة غ� ا~¤ة خ� شاهد ?قوية هذا ا�ذهب
ما ألنه قليل نادر جداً ك ؛S الصحيح^ من الرواية 6عض ا�بتدعة ا~¤ة فال Iُل بهذه القاعدة وال يطعن S الكتاب^

وقد توفر فيهم من الصدق ما لو أن أحدهم أن Iر من السماء أهون عليه من أن يكذب [ رسول ،بن حجراحقق ا�افظ 
وواضح أن هذا أمر ال يستطيع تقديره غ� أوíك األئمة ا�عاÕين للرواة أو ،وUلك استُث¶ هؤالء الرواة القالئل �اهللا 
   العهد بهم كما أن ا�ادر ©قري

  .م uال حك
 nبتدع وأن الراجح هو ما ذهب إ©ه ¨اه�وبذلك يتب� �ا القول الفصل والقول الصحيح وهو الراجح [ حكم رواية ا

  .العلماء
  :تقل بعد ذلك إ{ مسألة أخرى و�نن

  .رواية ا�ديث الضعيف ومذاهب العلماء [ رواية ا�ديث الضعيف:مبحث
  :ا�ديث ينقسم إ¦ قسم� 

  ا�ديث ا�قبول : القسم األول
   ا�ديث ا�ردود وهو الضعيف :والقسم ا�ا� 

   ما حكم رواية هذا ا�ديث الضعيف ؟هذا ا�ديث الضعيف اUي ضعفه ا�حدثون أو علماء ا�ديث 
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أما mرد رواية ا�ديث الضعيف S غ� العقائد واألحãم ا�الل وا�رام كأن يروى S ال>غيب وال>هيب والقصص 
ما سوى ا�وضوع وما يشابهه من غ� اهتمام ببيان ضعفه واآلثار  ةواعظ و´و ذلك فقد أجاز العلماء وا�حدثون روايوا�
إذا :"اإلمام أ د ر ه اهللاقول :منها ،Áلة منها S كتابه الكفاية ا»طيب اMغداديذكر ،كث�ة مستفيضة منهام S ذلك عنه

S فضائل األعمال أو  �و�ذا روينا عن ا�© ،رام والسú واألحãم تشددنا S األسانيدS ا�الل وا� �روينا عن رسول اهللا 
  انت¢ "ماال يضع حكما ًوال يرفعه تساهلنا S األسانيد

وما ¥ن متعلقا S ، تثبت فيه ويتشدد S روايتهومعÜ ذلك أن ما ¥ن متعلقا بالعقيدة وا�الل وا�رام واألحãم فإن هذا يُ 
والشك أن هناك فرٌق كب� ،تساهل فيهو ترهيب أو حث للناس [ فعل خ� أو تنف� �م من فعل } فإن ذلك يُ ترغيب أ

راعون ومع ذلك فإن علماء ا�ديث يُ  ،ال>غيب وال>هيببماب^ ما يتعلق باألحãم والعقائد وب^ ما يتعلق  وبون شاسعٌ 
  وUلك،ا~قة S رواية ا�ديث الضعيف

قال رسول اهللا : فال Öوز أن تقول S روايتك �ديث ضعيف �ايته بصيغة جازمة بنسبة ا�ديث إ{ ا�© ال يسوغون رو
روي أو يروى أو ورد أو ُحû أو :و�نما يقال �كذا أو فعل أو أمر أو ما أشبه ذلك من األلفاظ اxازمة بصدوره عن ا�©  �
فيما ظهر صحته أو : �وضعفه و�نما يقال قال رسول اهللا وهكذا تقول فيما تشك S صحته ،نقل و ما شابه ذلكيُ 
وي اعتماداً [ اشتهار األحاديث واألسانيد S وا�تقدمون ¥نوا يتساهلون وربما ع±وا عن الصحيح بقو�م رُ ،سنهحُ 

  ع�هم ووقوفهم [ قبو�ا 
  .هم ألحوال تلك األحاديث أو [ ردها ومعرفتِ 

  مل بهحكم ا�ديث الضعيف والع:مبحث
  عمل ؟عمل با�ديث الضعيف أو ال يُ هل يُ 

وتنقيبهم و�ثهم  ومراجعتهم �ذه األمور تب� أن هناك أقوال �ؤالء العلماء  همللعلماء [ هذه ا�سألة أقوال وبعد جهود
  : فهذه األقوال
�ط أن ال يوجد غ�ه وذهب S ا�الل وا�رام والفرض والواجب ب: ا أي أنه يُعمل با�ديث الضعيف مطلقً :القول األول

ألن ما ¥ن ضعفه  شديدالضعف غ� الñمول [ وهذا  إ{ ذلك بعض األئمة األجالء ¥إلمام أ�د وأü داود وغ�هما
وdأن وجهة هذا ا�ذهب أن ا�ديث الضعيف �ا ¥ن ñتمًال  وأن ال يكون ثمة ما يعارضه،فهو م>وك عند العلماء اً شديد

إن :فإنه قال اإلمام أ د ر ه اهللاء فإن هذا يقوي جانب اإلصابة S روايته فيُعمل به وهذا مذهب ضه âٌ لإلصابة ولم يعار
عمل هذا هو ا�ذهب األول أنه يُ  ،ضعيف ا�ديث أحب إþّ من رأي الرجال ألنه ال يعدل إ{ القياس إال بعد عدم ا�ص

  .با�ديث الضعيف بالقيد اUي أ}نا إ¯ه 
ُ  أنه :ا�ا� القول وهذا مذهب Áاه�  ستحب العمل با�ديث الضعيف S فضائل األعمال من ا�ستحبات وا�كروهاتي

وح� االتفاق عليه ب^ العلماء اإلمام ا�ووي والشيخ ع� القارئ وابن حجر ، العلماء من ا�حدث^ والفقهاء وغ�هم
إن °ائط العمل با�ديث الضعيف :فقالخ� ايضاٍح  }وطه بن حجراا�افظ وقد أوضح  -رحم اهللا اxميع- ا�يت� 

  :ثالثة
  .ش غلطهفيُخرج من انفرد من الكذاب^ وا�تهم^ بالكذب ومن فحُ  متفق عليه وهو أن يكون الضعف غ� شديد:األول
  .>ى Þيث ال يكون u أصل أصًال ففيخرج ما ي  أن يكون مندرجاً Æت أصٍل ¤م :اiا�



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ١١ - 

 

iلم يقله ما �د عند العمل به ثبوته ألن ال ينسب إ{ ا�© أن ال يعتق :الثا.   
قد اتفق العلماء [ جواز العمل :فقال االستدالل با�ديث الضعيف S فضائل األعمال ا�افظ ابن ا�يت±وقد وجه 

عطي حقه من العمل به و�ال
ُ
لم ي>تب [  با�ديث الضعيف S فضائل األعمال ألنه إن ¥ن صحيحا S نفس األمر فقد أ

  .العمل به مفسدة Æليل وال Æريم وال ضياع حق للغ� 
نُسب ذلك إ{  ،[ ا�الل وا�رام قالوا ال ²وز العمل با�ديث الضعيف مطلقا ال [ فضائل األعمال وال:ا�الث ا�ذهب 

  القا� أü بكر بن العر�
وذلك أننا إذا  ه يبدو أن أوسط هذه ا�ذاهب هو أعد�ا وأقواهاإال أن، وهذه ا�سألة ذات إشãالت كث�ة ومناقشات متعددة

تأملنا ال�وط الá وضعها العلماء للعمل با�ديث الضعيف فإننا نالحظ أن الضعيف اUي نبحث فيه لم ُ¬كم بكذبه 
 Íتمًال وهذا االحتمال قد تقوñ §بالكن لم ي>جح فيه جانب اإلصابة إنما ب u ندراجه ضمن أصل ى بعدم وجود معارض

 Öَ اÃ معمول به Ù{لكU ومن ذلك يت´ �ا أن أظهر هذه األقوال وأن أقربها إ¦ ،عل العمل به  مستحباً ومقبوًال ر¤ية
الصواب هو ما أ°نا إ©ه µا ذهب إ©ه ¨اهn العلماء وأنه يُعمل با�ديث الضعيف بال7وط ا�الثة ا�ذكورة ال¤ 

  .وب^ رد هذا ا�ديث مطلقاً ،ب^ قبول ا�ديث الضعيف مطلقا واعتداال اهذا توسط وال شك أن S،ذكروها
ثم ننتقل بعد ذلك أيها األخوة األفاضل إ{ مبحث S �ية األهمية بذل العلماء فيه عناية فائقة وبذلوا فيه جهود كب�ة 

  .علم اaرح وعلم ا0عديل :مضنية أال و�  
وبا?اþ معرفة مرتبة ،إ¯ه ماسة جداً للحكم [ رجال اإلسناد البد من معرفة هذا األمر علم اxرح وا?عديل ا�اجة  

ألنه ال يمكن ا6دء بدراسة اإلسناد إال بعد معرفة قواعد اxرح وا?عديل الá اعتمدها أئمة هذا الفن ومعرفة  ؛ا�ديث
  .األمور ا�تعلقة بهذه ا�باحث وdيفية ثبوت عدا?ه وضبطه وما إ{ ذلك من ، }وط الراوي ا�قبول

   بم تثبت العدالة ؟ كيف نعرف أن هذا الراوي عدل أو ليس كذلك ؟و� :مسألة مهمة
  :قال العلماء تثبت العدالة بأحد أمرين

الن ا?نصيص:األمر األول ëرح وا?عديل اثنان من ،وذلك أن ينص [ عدالة الراوي ُمَعدxأي أن ينص من علماء ا
من ومنهم  ،من يقول البد من اثن^فمنهم :أهل العلمS ينص أحد علماء اxرح وا?عديل [ خالف ب^ بذلك  أو،العلماء
ل واحد وهو األظهيقول  ëُمعد 	فتثبت العدالة إذاً با?نصيص ،رأنه يك.  

ستقامة األمر ونباهة واشتهارهم بالصدق وا،أي باستفاضة عدالة الرواة باالستفاضة والشهرةتثبت العدالة :األمر ا�ا�
فهؤالء ، � واألوزا¹  والليث بن سعد واألئمة األربعة ورجال الكتب الستة وغnهميما لك بن أنس والسفيان:مثل،الفكر

وعرف ،وشاع وذاع صيتهم،ا القنطرةووأمثا�م ال ¬تاج تعديلهم سؤال إ{ أئمة اxرح وا?عديل عنهم إذ أنهم قد 
اوز
  .فضلهم وعد�م 

  قبل اaرح وا0عديل من غn بيان األسباب؟هل ي
  هذا الراوي غn عدل أو أنه «روح أو مطعون فيه يقبل بغn بيان للسبب؟ أنأو عدل هذا الراوي أنيعº بمجرد أن يقال 

  ،ألن أسبابه كث�ة يصعب ذكرها؛ فيقبل من غ� بيان سببه [ ا�ذهب الصحيح ا�شهور أما ا0عديل
فيعدد Áيع ما يفسق بفعله أو ب>dه ، هو يفعل كذا:لم يفعل كذا لم يرتكب كذا أو أن يقول:يقول إذ ¬تاج معدل أن

  .وذلك وال شك شاق جداً 
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وألن ا�اس Iتلفون S أسباب اxرح فقد Öرح ؛ ألنه ال يصعب ذكر سببه ؛السبب اً مبين فال يقبل إال مف�اً  أما اaرح
  . أحدهم بما ليس èارح 

اده إ{ أنه مذهب األئمة من حفاظ ا�ديث وغُ :ا»طيب ا�افظوذكر .S الفقه وأصوu مقرر وهذا ظاهر:حابن الصالقال  Íق
ر� - كعكرمة موå ابن عباس �م  وUلك احتج ا6خاري èماعة سبق من غ�ه اxرح ، مثل ا6خاري ومسلم وغ�هما

   .- اهللا عنهما
  هل يثبت اaرح وا0عديل بقول واحد ؟

وقيل البد من  اxرح وا?عديل هل{ ذلك وأن الصحيح أنه يثبت اxرح وا?عديل بقول واحد من ا�عت±ين من أأ}نا إ
  .اثن^ وهذا القول ضعيف واألول هو الصواب 

اً  واحد إذا اجتمع اxرح وا?عديل S راوٍ - Í�رح ُمفxرح [ ا?عديل إذا ¥ن اxفا�عتمد أنه يقدم ا.  
لكن هذا ،إن زاد عدد ا�عدل^ [ اxارح^ قدم ا?عديل:وقيل، فإن ا?عديل مقدم مبهم غ� مف� و�ن ¥ن اxرح -

اً ، القول غ� معتمد Í�اً فإن لم يكن ُمف�رح إذا ¥ن ُمفَxيقدم ا?عديلففإذاً يقدم ا           .  

  );( ا�لقة
  :علم اaرح وعلم ا0عديل :مبحث

 مبحث هام وø �ية األهمية وهو ألفاظ اxرح وا?عديل ومراتبها ودرجة أحاديث الرواة  تبعاً وقفنا S ا�لقة ا�اضية [
  .Uلك 

ا إ¯ه ا منسوبً أو رد ما لم يكن صحيحً   �ُع¶ ا�حدثون بهذا العلم العظيم �ا ي>تب عليه من قبول حديث رسول اهللا 
وÃر ،و[ تعاقب األزمان �مضنية كث�ة من ~ن صحابة ا�©  عليه الصالة والسالم وقد بذل ا�حدثون والعلماء جهودا

ُ {:وذلك من حفظ اهللا عز وجل �ذا ا~ين،و�{ ما شاء اهللا العصور و إ{ يومنا هذا
َ
U اsِنyَر َو

ْ
ك َا ا§¿

ْ
� sُْن نَز إِنsا �َ

َافُِظونَ 
َ
من ¬فظها  �اهللا لسنة الرسول  أوقد هي �اهللا شامل لكتاب اهللا وسنة رسول :واUكر S ا�قيقة كما ذكر العلماء}�

Þفظ اهللا ومنته ñفوظة مصونة مبتعدة  �فبقيت سنة رسول اهللا ،يها كما سمعها إ{ يومنا هذا و�{ ما شاء اهللادوينقلها ويؤ
ومن خصائص هذا  �وال شك وال ريب أن هذا من خصائص سنة ا�©  ،عن األكاذيب وا?دليس والكذب و´و ذلك

  .-عز وجل- ين اUي حفظه اهللا ا~
 Íحاتم الرازيااإلمام م قس Àمقدمة كتابه  بن أ S)رح وا?عديلxرح وا?عديل إ{ أربع مراتب وب^ ) اxمن ألفاظ ا Ú

  .ومراتب ا?جريح أربع،فصارت مراتب ا?عديل أربع،حكم Ú مرتبة منها
ما ُكرر فيه لفظ  وهو  أÀ حاتم ابن � أ[ من ا�رتبة األوå عند مرتبة [ مراتب ا?عديل العراÁوبعده  ا§ه�ثم زاد 

ا§ه� مرتبة أ[ من ا�رتبة الá زادها ا�افظان  ا�افظ ابن حجر العسقال�ثم زاد  ،أو ثقة حجة،ا?وثيق مثل ثقة ثقة
 فصارت  وهو صيغة ا?فضيل مثل أوثق ا�اس أو أثبت ا�اس العراÁو

ً
وdذا زاد العلماء [ ابن أü  مراتب ا0عديل ستا

خري^ فصارت 
ُ
 مراتب اaرح حاتم S مراتب اxرح وا?عديل مرتبت^ أ

ً
  . أيضاً ستا

  مراتب ألفاظ ا0عديل :نقف أوال مع
  :مراتب ألفاظ ا0عديل Ã ست مراتب 

� Äرتبة األو�وزن:ا V نx بالغة [ ا0وثيق أو�ا V راتب أفعل ما دل�ا?ثبت:مثل،وهو أرفع ا S ¢أو  فالن إ¯ه ا�نت
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   .أوثق من أدرdت من الب�أو  أوثق اHلقأو  فالن أثبت ا�اسأو  ال أعرف u نظ� S ا~نيا
ثقة أو  مأمون ثقةأو  ثبت حجةأو  ثقة ثبتأو  ثقة ثقة:مثل ما تأكد بصفة أو صفت� من صفات ا0وثيق:ا�رتبة ا�انية �

   حافظ
  . ضابط عدلأو  كأنه مصحفأو  ثبتأو  حجةأو  ثقة:مثل ل V ا0وثيق من غn تأكيدما د:ا�رتبة ا�ا�ة �
غn ابن عند  ال بأس بهأو  ñله الصدقأو  صدوق:مثل ما دل V ا0عديل من دون إشعار بالضبط : ا�رتبة الرابعة �

  . خيارأو  مأمونأو  ثقةS الراوي فهو عنده  ابن مع�فإن قا�ا  مع�
أو  إ{ الصدق ما هوأو  روى عنه ا�اسأو  فالن شيخ:مثل ما ليس فيه داللة V ا0وثيق أو ا0جريح:امسةا�رتبة ا» �

   .شيخ وسطأو  وسط
ما شابه أو  صالح أو عت± بهيُ أو  كتب حديثهيُ أو  فالن صالح ا�ديث:مثل شعر بالقرب من ا0جريحأما  :السادسة �

   ذلك
فقد يقول قائل أو  ،يحتج بأهلها و�ن ¥ن بعضهم أقوى من بعضف: ب ا�الث األوÄفا�رات:أما حكم أصحاب هذه ا�راتب

إن تقسيمهم [ مراتب ¬تاج فيه : فيقال؟،[ مرتبة واحدة همفلماذا ال 
عل، إذا ¥ن ¬تج بهم Áيعا:يسأل سائل فيقول
رتبة اiانية ويقدم أهل ا�رتبة اiانية [ أهل عند اإلشãل فيما إذا تعارض حديثان فيقدم أهل ا�رتبة األوå [ أهل ا�

   .ا�رتبة اiاiة
راد Iت± بعرض ا�فال ُ¬تج بأهلهما ولكن يكتب حديثهما وIت± و:من مراتب ا?عديل ا�رتبتان الرابعة وا»امسةأما 

أما ، اHامسة دون أهل ا�رتبة الرابعةو�ن ¥ن أهل ا�رتبة ، حديثهم [ اiقات ا�تقن^ فإن وافقهم احتج Þديثهم و�ال فال
عتبار فقط دون االختبار وذلك فال ¬تج بأهلها ولكن يكتب حديثهما لإل :من مراتب ا?عديل ا�رتبة السادسةأهل 

  .هذه مراتب ألفاظ ا?عديل وهذه أحãم أهلها .لظهور أمرهم S عدم الضبط
  :إ¦ مراتب ألفاظ اaرح بعد ذلك أيها األحبة وننتقل  

Äرتبة األو�ا:Ãا0لي� و V أقلها جرحا ما دل ºرح يعaحديثه  أو فيه مقالأو  فالن ل^ ا�ديث:مثل،أسهل مراتب ا S
  .ليس بمأمونأو  بذاك ليسأو  ضعف

ح بعدم االحتجاج به وشبهِ :ا�رتبة ا�انية ¿Æُ مناك�أو  ضعيفأو  فالن ال ¬تج به:مثل،هِ ما u  ضعفوهأو  واهنأو.   
ح بعدم كتابة حديثه و�وه:ا�رتبة ا�ا�ة ¿Æُ ل الرواية عنهأو  كتب حديثهفالن ال يُ :مثل،ماÆ أو  ضعيف جداً أو  ال
   .طرحوا حديثهأو  واهن بمرة

أو  ساقطأو  ا�ديث ي�قأو  متهم بالوضعأو  بالكذب فالن متهم:مثل،ما دل V اتهامه بالكذب أو �وه:ا�رتبة الرابعة
   .ليس بثقة

   .يضعأو  يكذبأو  وّضاعأو  دجالأو  فالن كّذاب:مثل،ما دل V وصفه بالكذب و�وه: ا�رتبة ا»امسة
أو  أكذب ا�اس فالن :مثل V ا�بالغة [ الكذب و�وه وهو أسوأ مراتب اaرح V اإلطالق ما دل:ا�رتبة السادسةأخnا 

  .إ¯ه ا�نت¢ S الوضعأو  معدن الكذبأو  هو رdن الكذبأو  إ¯ه ا�نت¢ S الكذب
  .هذه ست مراتب للتجريح كما أن للتعديل ست مراتب    
  :ذه ا�راتب؟ ف0eاÇفما حكم مراتب ا0جريح هذه أو ماحكم رواة ه 
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و�ن ¥ن أهل ا�رتبة اiانية ، كتب حديثهم لالعتبار فقطولكن يُ ،فإنه ال ¬تج Þديثهم ا�رتبت� األوÄ وا�انيةأما أهل 
åدون أهل ا�رتبة األو.   

± به ألنه ال يصلح ألن فال ¬تج Þديثهم وال يعت ا�ا�ة والرابعة وا»امسة والسادسةوÃ ا�راتب األربع األخnة أما أهل 
   .يتقوى به أو أن يقوي غ�ه

كما ، وصنفوا الرواة إ{ عدول و�{ غ� عدول، وبهذا يتب^ �ا أن العلماء وضعوا هذه القواعد كما أنهم وضعوا هذه ا�راتب
^ حنهم صنفوا ا�جرÍ أما ك، أنهم صنفوا الرواة اUين اتصفوا بصفة العدالة وزÀهم العلماء أنهم صنفوهم ورتبوهم إ{ مراتب

ضنياً S سنوات وبذلك يتب^ �ا أن العلماء بذلوا جهدا كب�ا وعمًال مُ ، وأعطوا Ú واحد ما يستحق من الوصف، إ{ مراتب
ويسألون عن الراوي سؤاالت متعددة ح½ يصلوا إ{ ا�كم عليه جرحا أو ، عديدة بل ¥نوا يسافرون من بت إ{ بت

ألن ال ينسب إ¯ه âء من الكذب ألن الكذب [  �للن©  صيانة �ديث ا�© وحفظا u ور¤ية وحرمةً  Ú ذلك، تعديال
 كذب إنs ( :و�ذا S ا�ديث قال، ليس كقول غ�ه �وألن قول ا�© ، كذب [ غ�هلليس ¥ �ا�© 

ً
ليس ككذب  عsÈ  ا

أكتب فو (:لصالة والسالم لعبد اهللا بن عمرو وقد أشار إ{ فيهوUلك قال عليه ا،ïمه و� �ألن ا�© ؛ )V أحد غnي
  ).ا§ي نفÉ بيده ما خرج منه إال حق

َهَوى { قال عز وجل 
ْ
 َوÍٌْ يُوP ( Ëَ(َوَما َفْنِطُق َعِن ال

s
، تثبت فيهÖب أن يُ  �فا�ديث ا�نسوب إ{ ا�© }  )R(إِْن ُهَو إِال

وأن يرد ما ليس كذلك وال شك و ال ريب أن هذا استغرق من العلماء جهودا كب�ة ، ن ¬رص [ توثيقهأو،وأن يتأكد منه
 �وأفنوا أعمارهم S خدمة حديث رسول اهللا ، بل وÕفوا تلك األوقات، أوقاتاً كث�ة وقد بذلوا S ذلك تلك اxهود و

كرم اهللا تعا{ من شاء Hصال الá يُ وأز� ا ،ومن أفضل األعمال،  وأجل الطا¤ت، وذلك و الشك أنه من أفضل القربات
 نÏ اهللا امرئ سمع مº شي(:�وبذلك تتحقق دعوة ا�© ، من عباده

ً
أو ، )فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوÐ من سامع  ئا

  .�أو كما قال ا�© ) رب حامل فقه إ¦ من ليس بفقيه(أو ) فرب حامل فقه إ¦ من هو أفقه منه(S بعض الروايات 
  هناسخ ا�ديث و منسوخ:مبحثننتقل إ¦ 

الكتاب إذا  ومنه نسخُت ، ت الشمس الظل أي أزا?هخنس:يقال، ا�قلواإلزالة : يطلق [ عدة معا� منها :النسخ [ اللغة
  .فكأن ا�اسخ قد أزال ا�نسوخ أو نقله إ{ حكم آخر ،نقلت ما فيه
   ه متأخرفهو رفع الشارع حكم منه متقدم  Þكم من االصطالحأما من حيث 

  :أهمية هذا العلم وصعوبته
أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ :ر�ه اهللا الزهريفقد قال ، الشك أن معرفة ا�اسخ من ا�نسوخ فن مهم وصعب

فقد ¥نت u ا¯د الطوå والسابقة  -ر ه اهللا تعا¦-وأشهر من ُعرف بهذا العلم اإلمام الشافÓ، ا�ديث من منسوخة
åاألو.  
  ؛فرÍطت:قال.ال:الشاف�؟ قال تَب كُ  كتبَت :وارة وقد قدم من م�حمد بن مسلم بن � اإلمام أ دقال 

  .ح½ جالسنا الشاف� رحم اهللا اxميع ه،وال ناسخ ا�ديث من منسوخ،ما علمنا ا�جمل من ا�ف�
  ؟بم يعرف ا�اسخ من ا�نسوخ:مبحث

  : بأمور Ã ذكر العلماء أنه يعرف ناسخ ا�ديث من منسوخة
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها (:حديث بريدة S صحيح مسلم:ومثال ذلك ،�تÕيح رسول اهللا :أوالً 
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  .األمر بزيارتها:ا�اسخو،زيارة القبور:هو فا�نسوخ.)تذكر اآلخرة
أول األمر إذ ¥ن ا�اس  و�نما نß عنه �فزيارة القبور بالنسبة للرجال أمر م�وع بل أمر مستحب حث عليه ا�© 

واستؤصل ، فلما بÜ ا?وحيد S نفوسهم، أن يستأصل ذلك من نفوسهم �فأراد ا�© ، حدي� عهد ب�ك وتعلق باألموات
 ��ا فعلوا ذلك ورأى ا�© ،ونبذوا ما يعبد Ãا سواه ، وتو�وا عليه وحده ال }يك u، وتعلقوا باهللا، ال�ك من قلوبهم

}ع �م زيارة القبور �ا فيه من ، وأن ا~ين خالص u سبحانه،وأن العبادة صارت هللا،صار خالصا هللا عز وجلا?وحيد وقد 
   .وتعلقها بها دون اآلخرة، و�قبا�ا [ ا~نيا، وd� شهوات ا�فوس، القلوب لي^وت، ال>قيق

 
ً
ترك  ����xن آخر األمرين من رسول اهللا (:-ار� اهللا عنهم-كقول جابر بن عبد اهللا يعرف النسخ بقول الصحاÀ :ثانيا

  أصحاب السúرواه ) ا�ار هالوضوء µا مست
، وUلك فإن العلماء أحيانا Iتلفون S مسائل فقهية بناء [ معرفة ا�اسخ من ا�نسوخ ،هذا ا�ديث فيه ناسخ ومنسوخ

فإن العلماء قد Iتلفون عليه باعتبار ثبوت  وبناء عليه، فمن أخذ با�اسخ فإنه ي>ك العمل با�نسوخ إذا ثبت u ذلك
   .أو وصول معلومة النسخ عند ا6عض وعدم وصو�ا عند آخرين، النسخ وعدم ثبوته عند آخرين

 
ً
أن ( :نسخ Þديث ابن عباس) أفطر ا�اجم و ا�حجوم( :S حديث كحديث شداد بن أوس يعرف ذلك بمعرفة ا0اريخ:ثا�ا

وأن ابن عباس صحبه S حجة ، ن زمن الفتحوقد جاء S بعض طرق شداد أن ذلك ¥ ،)ئماحتجم وهو *رم صا ����ا�� 
وÀنت S السنة العا}ة من  وأن صحبة ابن عباس S حجة الوداع، ومعلوم أن الفتح ¥ن S العام اiامن من ا�جرة ،الوداع

  .العام اiامن ¥ن Sتأخرة ناسخة �ا الá ¥نت S العام العا} ¥نت م �والشك أن حجة ا�© ، �هجرة ا�© 
 
ً
ا�كم بالقتل منسوخ ف)  من °ب ا»مر فاجتوه فإن Bد [ الرابعة فاقتلوه(:كحديث بداللة اإل¨اع يعرف النسخ:رابعا

 وUلك فإذا }ب اHمر فإنه Öت ولو دل اإلÁاع [ النسخ أي نسخ القتل:كما قال ا�ووي ر�ه اهللا، بداللة اإلÁاع
أما مسألة القتل فإنها مسألة أخرى ال يُعمل ، لحاكم أن يعزره بما يراه راد¤ً uأن لغ� ، ع�ات ا�راتذلك تكرر منه 

   .بها بناء [ هذا ا�ديث باعتبار أنه منسوخ
فيه عناية  ننتقل إ¦ مبحث wتاجه ا�حدثون وwتاجه ¨يع طالب العلم وال شك وال ريب أن U أهمية كبnة وللعلماء   

  :فائقة وهو
  .غريب ألفاظ ا�ديث:مبحث

    .هو ا6عيد عن أقاربه:  الغريب لغة. تعريف غريب ألفاظ ا�ديث
والغريب هو اUي )  كن [ ا?نيا كأنك غريب أو Bبر سبيل(:وø ا�ديث � األلفاظ الá خ	 معناها:وا�راد هنا

و�نما ، نه ال يمكث مثل من يستديم ا�كث S هذه ا6الد أو S تلك ا~يارفإ، عن داره اً أو بعيد، يكون بعيدا ًعن أقاربه
u مستقر � áب بذلك مثاال �وا�© ، يتهيأ لرحلته أو �قلته إ{ داره الµ؛ ي S هذه ا�ياة ا~نيا هو S ألن اإلنسان

وأن هذه ،  ال تفÜ وال تزول وال تتبدل وال Æولوأنها ا~ار الá، وأما ا~ار اآلخرة � ا~ار ا6اقية، ا�قيقة S دار غربة
بهذا ا?عب� ا6ديع واxميل ح½ يقرب  �وUلك ع± عنها ا�©  ،ا~نيا مهما طالت فإنها زائلة ومهما امتدت فإنها فانية

  .هذا من حيث اللغة.. وال يتعلقوا با~نيا وزخرفها، الصورة إ{ ا�اس
 فإن بعض ،ا وقع S نقل ا�ديث من لفظة �مضة بعيدة عن الفهم لقلة استعما�اهو م :غريب ا�ديث:أما اصطالحا

، وتناول ا�اس �ا، وذلك لقلة استعما�ا أو 6عد الزمن أو الندثارها بسبب عدم تداو�ا، ال«مات أحيانا تكون �مضة
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وبأهل العلم ، ه بأهل ا�ديث خاصةلهوهذا الفن فن مهم يقبح ج ،فتكون غريبة وهذا أمر طبي� وترددها [ أسماعهم
كما أنه قد ينب¶ عليه  �واHائض فيه حقيق با?حري جدير با?و� ألنه ينب¶ عليه معرفة وفقه حديث ا�© ، ¤مة

وأن ال يقدم [ تفس� ïم ، وأن يت§ اهللا، ها6اطل وUلك Öب أن يتحرى خائض أحãم من ا�الل أو ا�رام أو ا�ق أو
وقد ¥ن السلف يتثبتون S هذا أشد ا?ثبت وأعظمه والشك وال ريب أن ذلك من نسبة الÓم إ{ ، �جرد الظنون �ا�© 
  .�ا�© 

صل قائما فإن (:حديث عمران بن حص^ S صالة ا�ريض:مثل، فإن أجود تفس�ه ما جاء مف�ا S رواية أخرى أما تفسnه
V جنبه األيمن مستقبل القبلة ( :ف� قوu [ جنب Þديث ع� ولفظه )لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعÚ جنب

أخذهم بما تي�  �وأن ا�© ، وهذا ا�ديث فيه بيان الي� لإلسالم والرفق با�سلم^، فب^ مراد قوu [ جنب )بوجهه
ما يتعلق بالصالة الá � عمود متعلق برdن من أرÀن اإلسالم بل بأعظم أرÀن اإلسالم بعد الشهادت^ وهو  ذا�م وه
ومن خاب ¥ن ، األساس والá � أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فمن أفلح فيها ¥ن من الفائزين هومرتكز، اإلسالم

   .من اHا�ين
كون قريبة نوا فيها èمع هذه األلفاظ الغريبة وبيانها ح½ تعُ  صنف العلماء [ هذا الفن أو [ هذا اMاب مصنفات كثnة

  غريب ا�ديث ألü عبيد القاس� بن سالم ومن أشهر هذه الكتب �من طالب العلم وقار� حديث ا�© 
و�ن  �فبينوا فيها غريب حديث ا�© ، وأيضا ا�هاية S غريب ا�ديث واألثر البن األث� ومنها كتاب الفائق للز��ي

S ال�وح ا�ديثية كفتح ا6اري أو }ح مسلم لإلمام ا�ووي أو  �ةف¥نت هذه األلفاظ الغريبة أحيانا تأ� مبينة م
  .غ�ها من كتب ال�وح

  :بعد ذلك ننتقل إ¦ علم آخر أو باب من أبواب علوم مصطلح ا�ديث وهو
  معرفة Üتلف ا�ديث:مبحث

حاديث الá تصلنا Iالف أي األ:ف ا�ديثوا�راد بقول �تلِ ،ضد االتفاق االختالفاسم فاعل من  :Üتلف ا�ديث لغة
   .بعضها بعضا S ا�عÜ و�ن ¥ن هذا فيما يظهر �ا

ثون ض بمثله مع إمãن اxمع بينهمافا�راد ا�ديث ا�قبول ا�عارَ  :أما اصطالحا  ëا�ديثمُ ( ربما سماه ا�حد Ýِألنه ) ْش
آخرون  يهوقد يسم،Üتلف ا�ديثا�حدث^  حينما يرد حديثان ظاهرهما ا?عارض ثم يمكن اxمع بينهما هذا يس� عند

أو ، ألن هذا ربما يكون مب¶ [ ق� فهمنا؛ وقد س� العلماء S رفع ذلك اإلشãل ودرء ذلك االختالف مشÝ ا�ديث
متعارضان من Ú  �ألنه ال يمكن Þال أن يصدر حديثان عن ا�© ؛ عدم وصو�ا إ{ معرفة اxمع ب^ هذين ا�دث^

هذا ا�ديث حديث صحيح ) ال عدوى وال طnة(حديث :ومن أمثلة ذلك ،Öب أن يُعزى ذلك إ{ ق� فهمنا وجه بل
   .ا6خاريرواه ) من ا�جذوم فرارك من األسد فرs (ربما تعارض ظاهره مع حديث ، اإلمام مسلمأخرجه 

و´ن Þاجة إ{ درء ودفع ذلك ، هاواiا� يثبت، ألن األول ين	 العدوى ؛فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما ا?عارض
 جرحبن اا�افظ  ما اختاره: فقد Áع العلماء بينهما ووفقوا ب^ معناهما [ وجوه متعددة منهاا?عارض بما ذكره العلماء 

 ( :�بد¯ل قوu إن العدوى منفية وغ� ثابتة:وهو أن يقال
ً
ون أن ا6ع� األجرب يكبوقوu �ن ¤رضه ، )ال يُعدي Þء شيئا

S اiانية وابتدأه S  ذلك ا�رض يع¶ أن اهللا تعا{ ابتدأ" فمن أعدى األول:"قال، ب^ اإلبل الصحيحة فيخالطها فتجرب
  .األول
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ا�جذوم حصول âء من ذلك يتفق للشخص اUي Iالط  ي íالأ وأما األمر بالفرار من ا�جذوم فمن باب سد اUرائع
، u فيعتقد صحة العدوى فيقع S اإلثم تهبالعدوى ا�نفية فيظن أن ذلك ¥ن بسبب �الط ذلك ا�رض بتقدير اهللا ابتداء ال

ُ ف   .سبب الوقوع باإلثم أمر بتجنب ا�جذوم دفعا للوقوع S هذا االعتقاد اUي ي
إن علم ية ا�راحل اآلتعمد إ{ م يمكن اxمع ب^ األحاديث بوجه من الوجوه فيُ ل فإن، هذه األحاديث أمكن اxمع بينها

ألن إعمال ا�ديث^ أو  ؛و�نما عمدنا إ{ اxمع ب^ ا�ديث^ أحدها ناسخ قدمناه وعملنا به وترdنا ا�ديث ا�نسوخ
ثم إذا لم يعلم ا�اسخ فإننا نعمد إ{ األحاديث ا�تعارضة أوå من العمل بأحدهما وترك اآلخر إذا أمكن أن يعمل بهما 

أن يكون مثال راوي أحد  :اهمن وقد ذكر العلماء وجوها لل{جيحآلخر نعمل بالراجح ترجيح أحدهما [ ا، ال>جيح
أو غ� ذلك ، أن يكون ا�ديث متفق عليه وا�ديث اآلخر S غ� الصحيح^أو  ا�ديث^ أقوى من راوي ا�ديث اآلخر

 راوي ذلك ا�ديث وليس فيه أن يكون راوي ا�ديث هو اUي يف� ا�ديث وحديث آخر يعارضهمن وجوه ال>جيح أو 
  .وغ�ها من ا�رجحات األخرى 

  ا توقفنا عن العمل حß يظهر �ا وجوه ال{جيح إذا لم يظهر ال{جيح وهو نادر جدً 
ردوا األحاديث ال¤ ظاهرها اإلشeل وأن ²معوا بينها رفعا و[ هذا اMاب مصنفات حاولوا أن ي -ر هم اهللا- صنف العلماء
  :ا للتعارض ا§ي يظهر للقارئ أو اMاحث من ذلكللخالف و دفع

كتاب تأويل Üتلف ومنها أيضا  ،-ر�ه اهللا-وهو أول من تكلم فيه وصنف  اختالف ا�ديث لإلمام الشافÓكتاب 
. هذه كتب ألفت S هذا ا6اب  -ر ه اهللا- شÝ اآلثار لإلمام الطحاوي مُ ومنها أيضا ، -ر ه اهللا-ا�ديث البن قتيبة 

  .وسلم [ ñمد و[ وصحبه وسلم تسليماً كث�ا وص® اهللا، والعمل الصالح، أن يوفقنا للعلم ا�افع -تعا{–سأل اهللا أ

 )P( ا�لقة

  :مبحث من ا�باحث وهو وقفنا S ا�لقة السابقة [
  ا�بهمات من الرجال والنساء:مبحث

، أو رد ما لم يصح عند هؤالء �عليه من قبول حديث رسول اهللا  هذا ا�بحث ُع¶ العلماء به كغ�ه من ا�باحث �ا ي>تب
  .األئمة بناًءا [ من ¥ن مبهما S حديث ا�© عليه الصالة والسالم

   .اإلبهام  ضد اإليضاحاسم مفعول من :ا�بهم لغة
بهم ذكرهم S ا�ديث من الرجال والنساء S ا�� أو اإلسنا:أما اصطالحا 

ُ
ا�بهم أن  والشك أيها األحبة. دمعرفة أسماء من أ

، صحابياالبد أن يكون واضحا عند علماء اxرح وا?عديل إذ ينب¶ عليه قبول ا�ديث أو رده إذا لم يكن  [ اإلسناد
فالبد من اإلفصاح عن اسمه  أما من جاء بعدهم. عدول �فإنه ال يµ إبهامه ألن Áيع الصحابة  أما الصحاü ا�بهم

  .دال أو غ� ذلك¯ُعرف كونه ع
 وق

ً
  :للمبهم من هذه األقسام  د ذكر العلماء ر هم اهللا أقساما

  قال  رجالً أن : (_ر� اهللا عنهما-حديث ابن عباس :،مثلامرأةأو  رجل:ما قيل فيه وهو ِمن أبهِمها:أوالً  •
وهذا ، أخرى أنهم ذكروا اسمه فهذا رجل مبهم لم يُذكر اسمه S ا�ديث، لكن ورد S رواية...) ا�ج Ú ¤م:يا رسول اهللا
  . S رواية أخرى �بينه ابن عباس  األقرع بن حابسالرجل هو 

•  
ً
 -ر� اهللا تعا{ عنها-، ومن ذلك حديث أم عطية ابنة فالنأو  االبن الفال�أو  ابن فالن:ما قيل فيه:ثانيا
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  ا�ديث ..) اغسلنها بماء وسدر:فقال �رسول اهللا  إحدى بناتماتت :(قالت
زينب بنت ا�© غ� أنه جاء S رواية أخرى أنها ، الشك أنها هذه مبهمة ولم يُذكر اسمها �ا ماتت إحدى بنات ا�© فقو�
� مغسلة ا�و� من النساء الá  -ر� اهللا عنها-وأم عطية  �زوجة أü العاص بن الربيع و� أك± بنات ا�©  �

ال ي>تب عليه حكم }Ù كما لو ¥ن إبهاماً S السند �ا ي>تب عليه  والشك أن إبهام اسم هذه ا�يتة، اشتهرت بذلك
  .من معرفة الراوي وا6ناء [ هذه ا�عرفة

فقد جاء S رواية  عمهو´وهما من ذلك حديث رافع بن خديج عن  العمةوالعم :ما قيل فيه :ثا�ا من أنواع اإلبهامً  •
  . ُظه� بن رافعأخرى أنه 

•  
ً
وأنها ، ُسبيعة األسلمية زوجفمن  ذلك حديث S الصحيح^ S وفاة  الزوجةأو  الزوجضا من اإلبهام ومن ذلك أي :رابعا

فهذه أنواع من  �، وÀن من أهل بدر سعد بن خولةو~ت بعد وفاة زوجها بلياٍل فلم يُذكر اسم زوجها، وقد جاء أنه 
من طريق رواية أخرى، وقد يستمر اإلبهام وال اإليهام فقد يكون اإلبهام شديدا، وقد يكون دون ذلك، وقد يُعرف 

  .يعرف، وقد يكون اإلبهام مؤثًرا، وقد يكون غ� مؤثر
  كيف يُعرف ذلك ا�بهم ؟لكن السؤال هنا 

، وبذلك يرتفع اإلبهام،ويكون واضًحا جليًا �ن قرأه أو وقف بوروده مس� S بعض الروايات األخرى: يعرفقالوا إما أن 
  .عليه 

بهم S م� أو ما سوى ذلك، وقد صنف العلماء أهل الِسَ� [ ذلك أو بتنصيص
ُ
،وهذا كث�اً ما يقع من تنصيصهم [ من أ

بهموا سواء ¥ن  ا?ين العراÁ اد من مبهمات ا�ã واإلسناد لوâا�ستفمصنفات S ذلك من أشهرها 
ُ
ب^ فيها هؤالء اUين أ

  . إبهامهم S السند أو ¥ن اإلبهام S ا��
  :بعد ذلك ننتقل إ¦ مبحث هام وهو

  تواريخ الرواة:مبحث
خ تارIا، وأما ا�راد هنا من حيث :ا0اريخ ëخ يؤر Íي تضبط به األحوال من موا¯د مصدر أرUاللغة فا?عريف بالوقت ا

ريخ سماعهم من الشيوخ تاريخ موا¯د الرواة ويراد به أيضا تا وا�راد به هنا عند ا�حدث�والوفيات والوقائع وغ� ذلك،
  .هم وهذا فن م وقدومهم 6عض ا6الد و وفَياتهم  وما شابه ذلك

  :وال شك أن �عرفة تواريخ الرواة فوائد Áة من ذلك. �ا استعمل الرواة الكذب استعملنا �م ا?اريخ: سفيان ا�وريقال 
من الرواة و~ بعد وفاة من يروي عنه، فمعÜ ذلك أن  ؛ ألنه لو يذكر مثال أن فالنمعرفة اتصال السند أو معرفة انقطاعه -

  هناك انقطا¤ً بينه وب^ من روى عنه؛ ألنه ال يمكن أن يروي عنه بعد وفاته، وdذا 
  لو روى عن شيٍخ ثم تب^ أنه مات هذا الشيخ وهو لم يتجاوز مرحلة ا?مي� كأن يكون S سن اiاiة 

  . ل [ عدم االتصال و[ وجود االنقطاعأو الرابعة أو اHامسة من سنه هذا يد
ض�  �وقُِبض رسول اهللا ، وصاحبيه أü بكر وعمره ثالث وستون سنة �الصحيح S ِسن نبينا ñمد  من أمثلة ذلك

و قبض أبو ، من حجة الوداع �االثن^ الثنá ع� خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى ع�ة من ا�جرة بعد ُمنَقلبه 
مقتوال ًسنة  �S ذي ا�جة سنة ثالث وع�ين، وقبض عثمان  �ادى األوå سنة ثالث ع�ة، وعمر �Á S بكر 

  .�شهيداً S رمضان سنة أربع^ من ا�جرة  �³س وثالث^ S ذي ا�جة، وقتل ع� 
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  صنف العلماء مصنفات [ هذا اMاب
رتب تو� سنة ثالث مائة وتسع وسبع^ من ا�جرة ñدث دمشق ا� �حمد بن عبيد اهللا  الربÓ)  الوفيات( منها كتاب

ن^ ëكتابه [ الس .  
  :ننتقل بعد ذلك إ{ مبحث آخر وهو

  معرفة ا�قات والضعفاء وا�ؤلفات فيهم:مبحث
ع¶ العلماء بتصنيف الرواة إ{ ثقات و�{ ضعفاء، كما أنهم صنفوا مصنفات خاصة باiقات، وصنفوا مصنفات خاصة 

  .وا مصنفات مش>dة ب^ هؤالء وأوíك، Áعوا فيها وم�وا فيها اiقات من الضعفاءبالضعفاء، وصنف
هذا من حيث  معنوياً كما يكون  حسياً ويكون الضعف ضعًفا . ضد القوي:والضعيف [ اللغة. ا�ؤتمنهو :ا�قة [ اللغة

  اللغة
ن فيه سواء ¥ن الطعن S عدا?ه أو ¥ن S اسم ¤م يشمل من ُطع:والضعيف، فاiقة هو العدل الضابط:أما [ االصطالح

 و�ما أن يكون  ثقةوال قسمة ثاiة أو ال قسيم ب^ هذا وذلك بل إما إن يكون الراوي  ،ضبطه
ً
  .ضعيفا

َجلë أنواع  علوم ا�ديث؛ ألن بواسطته يعرف ا�ديث الصحيح من الضعيف،�ا قام 
َ
و�ذا العلم أهميته وفائدته فهو من أ

سة أحوال الرواة ومعرفتها وس±ها وبيان مقبو�م من مردودهم، واiقة من غ� اiقة، وصنفوا هذه ا�صنفات، العلماء بدرا
وألفوا هذه ا�ؤلفات، قاموا بتجريد كتب اiقات، و
ريد كتب للضعفاء كما تقدم، وصنفوا تلك ا�صنفات، ومن أشهر 

 S ذلكا�صنفات  
  )ا�قات للُعجÈ(و ) ا�قات البن حبان(:كتاب: كومن ذل :مصنفات مفردة [ ا�قات فقط 
،ومنها للبخاري والنساä والُعقيÈ وا?ارقطx (ºلضعفاء(و� كث�ة جدا  مصنفات مفردة [ الضعفاءوهناك قسم وهو  

  .ا�غº [ الضعفاء لثه�:،وdتابالبن عدي) الeمل [ الضعفاء:(كتاب
 لإلمام اMخاري) ا0اريخ الكبn(:و� كث�ة منها كتاب  الضعفاء وا�قاتمصنفات مش{æة ب�: وهناك قسم ثالث و�

¤مة للرواة ومنها كتب خاصة ببعض  و� كتب وهو كتاب شهn وظاهر البن أÀ حاتم) اaرح وا0عديل(:ومنها كتاب
للمزي أو لثه�  سواء ¥نتوتهذيباته ا�تعددة لعبد الغº ا�قدç ) الكمال [ أسماء الرجال(: كتب ا�ديث مثل كتاب

يتب^ �ا أن العلماء ر�هم اهللا قد بذلوا جهودا جبارة S س± أحوال  وبذلك، أو البن حجر أو غnها من الكتب
، ثم انتقلوا إ{ مرحلة تمي� اiقة من غ�ه، ثم صنفوا مصنفات S اiقات  �الرواة،ودراسة هؤالء اUين نقلوا حديث ا�© 

اiقات، كما صنفوا مصنفات S الضعفاء أدخلوا فيها الضعفاء، كما صنفوا مصنفات مش>dة وقد بينوا أيضا أدخلوا فيها 
مدى ثقِتهم وتباينها واختالفها وأن بعضهم أوثق من بعض، كما بينوا مدى ضعفهم، وأن بعضهم أضعف من بعض، وبينوا 

ريد ا�
ُ
كم [ ا�ديث مدى كون ا�ديث مقبوال أو مردودا، ومدى قوته من ذلك بياناً شافيا ًوافيا ً¥فيا Þًيث يُعلم إذا أ

  .ضعفها، ومدى صحته من عدمها
أو أن يدخل S  �وردا ًورد¤ ً�ن ¬اول أن يكذب [ ا�©  �وال شك وال ريب أن S ذلك �اية xانب حديث ا�© 

فإن العلماء ¥نوا  - �س وا?دليس والكذب [ ا�© أع¶ من يريد ا~ -السنة ما ليس منها فمهما حاولوا وبذلوا وأفنوا 
َقË َوزََهَق ا6َْاِطُل  {u با�رصاد فردوا سهامهم S ´ورهم، وأسقطوا ا�قاب عن وجوههم، وdشفوهم [ حقيقتهم،

ْ
َوقُْل َجاَء ا�

  }إِنÍ ا6َْاِطَل َ¥َن زَُهوقًا
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سواء من الضياع أو من أن يدخل فيها ما ليس  �حفظ سنة رسول اهللا وبذلك ح� اهللا سنته، وحفظ دينه، وأ[ 
مته، و
،ورفع ذكره وسيستمر ذلك ñفوظاً، وال تزال �منها،فحفظها من اHلل واHطأ والزلل، ورفع اهللا بذلك قدر رسول اهللا 

قُْل بَِفْضِل اهللاsِ {:ضل اهللاطائفة من هذه األمة ظاهرة [ دين اهللا ناÕة ~ينه إ{ أن يأ� أمر اهللا عز وجل، وذلك من ف
ا ²ََْمُعونَ  sِمم ٌnَْيْفرَُحوا ُهَو َخ

ْ
  }َوبِرَْ َتِِه فَبَِذلَِك فَل

  :ثم ننتقل بعد إ¦ مبحث من مباحث علوم ا�ديث هو
  معرفة من اختلط من ا�قات:مبحث

ثم با?اþ رد روايته بعدما أصابه ما اiقات قد يصيبهم ما يصيبهم من مرض أو حادثة أو إصابة تؤدي إ{ اختالط اiقة، 
  . أصابه، وعزل هذه الروايات عما رواه S حال صحته وعقله وعدم اختالطه

  . فساد العقل: االختالط [ اللغة
   فساد العقل، أو عدم انتظام األقوال؛ بسبب خرف أو ع� أو اح>اق كتب أو غ� ذلك:وأما اصطالحا

â uإذا أصيب بذلك فإن حديثه ال يقبلء من ذلك فربما وقع به آفة من اآلفات اإلنسان معرض دون شك ألن ينا Çوبا0ا 
  .�إذ أن من }وط الرواة أن يكون ¤قًال وهذا قد Iُل بضبطه وروايته وحفظه ونقله �ديث ا�© 

  :فمن ذلك وقد ذكر العلماء أن ا�ختلط� أنواع
 عبد الرزاق بن همام الصنعا�مثل  من اختلط بسبب ذهاب ا�6هم ومن. عطاء بن السائبمثل  من اختلط بسبب اHَرف

ن فيتلقن Íن بعد أن َع� يُلقÀيعةمثل  من اختلط بأسباب أخرى ¥ح>اق كتبومنهم . و
َ
� Àعبد اهللا بن أ . u فاالختالط

حكم إن العلماء ذكروا أسباب كث�ة وال شك وال ريب أن الراوي بعد االختالط ليس كحاu قبل االختالط، ومن هنا ف
يقبل منها ما ُروي عنه قبل االختالط، وال يقبل منها ما روي عنه بعد االختالط، وæذا ما ُشك فيه فقالوا  رواية ا�ختلِط

وال شك أيها ، ما لم يقل ����أنه قبل االختالط أو بعده فإنه يرد وال يقبل إال ما قطع أنه قبل االختالط èال ينسب إ¦ ا�� 
ث بها  األحبة Íحد áقة الiأحاديث ا �أن هذا العلم S �ية األهمية وعظيم الفائدة، فهو فن مهم جدا تكمن فائدته S تمي

بعد االختالط لردها وعدم قبو�ا، وíال ينسب إ¯ه هو بعد اختالطه ما يقدح S عدا?ه، و�نما ينسب إ¯ه ما ¥ن قبل 
وهذا  البن سبط العج±) من ُرِ< باالختالطاالغتباط ب( :كتاب من ذلكوقد صنف العلماء أيضا مصنفات . االختالط
  . Áيل وبديع S هذا ا6اب وø هذا الفن ا�هم مصنف
  معرفة أسباب ا�ديث وأهميته: مبحث

 S ¶اسن االصطالح(هذا ا�وع ذكره ا6لقيñ(S وذكره ابن حجر ، )ا�خبة( S قال ابن دقيق العيد ،)اء ش):}ح العمدة
  .كما صنف بعضهم S أسباب ال�ول، بعض ا�تأخرين S تصنيف أسباب ا�ديث

 �حديث عمر بن اHطاب : مثالً من ذلك  سبب ����أحيانا ا�ديث يكون U سبب بمعv أن لروايته أو لقول ا�� 
ياض اiياب، شديد رجل شديد ب إذ طلع علينا �كنا جلوسا عند ا�© : ا�ديث الطويل اUي S الصحيح وهو أنه قال

وأسند رdبتيه إ{ رdبتيه،وجعل يديه [  �سواد الشعر، ال يُرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، فجلس إ{ ا�© 
حينما سأu عن اإلسالم وسأu عن اإليمان وسأu عن اإلحسان وسأu عن الساعة وسأu عن ....إ{ آخره   �،سأل ا�© 

هذا ج�يل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو :اهللا ورسوU أعلم؛ قال:أتعلمون من السائل؟ قالوا(: أماراتها ثم أخ�ا قال
وهو سؤال هذا الرجل اUي جاء بصورة رجل وهو ج±يل عليه الصالة  �فهنا سبب قول ا�©  )أتاكم يعلمكم دينكم
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  .  والسالم
اجر من مكة إ{ ا�دينة ال يريد بذلك ا�جرة بل ¯Òوج رجًال ه فإن سببه أن) إنما األعمال با�يات(أمثلته حديث من 

و�ذا ذكر S ا�ديث أنه هو السبب، وأنه ليس سبب S ا�جرة، و�نما مراده ، امرأة يقال �ا أم قيس فس� مهاجر أمë قيس
^ سئل عن ا�اء وأ}نا إ¯ه، وحديث القلتوالسبب قد ينقل S ا�ديث كحديث سؤال ج±يل اUي مر معنا،. ذلك األمر

وقد ال ينقل وهو ا§ي ينبé االعتناء . وغ�ها) صِل فإنك لم تصل¿ (وحديث ، يكون بالفالة وما يأتيه من السباع وا~واب
وال شك أنه أحيانا إذا تب^ السبب تب^ فقه ا�ديث، و
® ا�كم ال�Ù؛ ألن ، به فُيذكر السبب ويتب� فقه ا�سألة

َسبÍب ¥ن بذلك أثرا كب�اً  S فهم القصة والواقعة، ومعرفة ا�كم، و�دراك معÜ ا�ديث، واستيعاب السبب إذا ربط با�
بأمر أظهر و أوضح  �، ومعرفة ما يكون من األحãم، وال شك أن هذا Ãا يُفصح عن مراد ا�© �ما جاء S سنة ا�© 

وبذلك ، موم اللفظ ال  صوص السبب كما قرره العلماء والفقهاءو�ن ¥نت الع±ة بع، وأج® وأب^ Ãا لو ¥ن السبب خافيا
ومن هنا فإنه حينما يتج® ذلك فإن ، �وهو ذكر أسباب حديث ا�© ، يتب^ �ا أن العلماء أيضاً ُعنوا بهذا األمر العظيم

ربط األحداث بعضها ببعض ثم بمعرفة ا�الل من ا�رام، و �العلماء قد بذلوا جهداً كب�اً S فقه وفهم حديث الرسول 
سواًء جاءت S حديث واحد كما S حديث ج±يل، أو جاءت S روايات متفرقة، أو S قصص �تلفة وال شك وال ريب 

فمن ثبت u السبب قد ، أنه أحياناً Iتلف العلماء S أحãم }عية بناء [ اختالفهم S ثبوت هذا السبب أو عدمه
ببيكون ا�كم عنده غ� ا�كم  Íومن هنا فإن العناية بهذا ، عند من لم يثبت عنده السبب الرتباط السبب با�س

وفهمه وفقهه ومعرفة أثره [ ا�كم ال�Ù، وUلك فقد  �األمر ليست عناية mردة و�نما عناية مرتبطة Þديث ا�© 
  .أوå العلماء وا�حدثون عناية فائقة بذلك األمر

ا نُدرك هذا اإلدراك ويتج® �ا هذا األمر فإننا نعلم علم ا¯ق^ أن ا�حدث^ وأن علماء ا�ديث حينم: أيها اإلخوة األفاضل
و�{ ما جاء بعدهم من األزمنة والعصور ا�تالحقة و�{ يومنا هذا و�{ ما شاء اهللا  �[ وجه اxملة من ~ن صحابَة ا�© 

Ú أوíك ¯بيëنوا  �فنوا أعمارهم وحياتهم S خدمة حديث الرسول قد بذلوا جهودا كب�ة، وبذلوا أوقاتاً كث�ة، بل أ
  صحيحها من سقيمها ومقبوَ�ا من مردوَدها 

إنما هو دين يُبÜ عليه ا�الل من ا�رام، وا�ق من  �وال شك أن هذا ¬تاج إ{ هذه اxهود وذلكم أن حديث ا�© 
ليس  �وUلك فإن الكذب [ ا�© ، ليس كحديث غ�ه �ا�©  ا6اطل، وا�H من ال�، وا�ور من الظالم، وحديث

من كذب عsÈ : ( أنه قال �¥لكذب [ غ�ه، وUلك جاء فيه الوعيد الشديد وا?حذير األكيد S ا�ديث ا�تواتر عنه 
إن أعظم :Uلك قال العلماءÃا يدل [ أنه من كبائر اUنوب وعظائم العيوب، و) متعمًدا فليتبوأ أو ©أخذ مقعدة من ا�ار

إنما هو S ا�قيقة يؤول  �؛ ألن الكذب [ ا�© �الكذب [ اإلطالق هو الكذب [ اهللا، ثم يليه الكذب [ ا�© 
إ{ الكذب [ اهللا؛ ألنه مبلëغ عن ربه ألنه ال ينطق عن ا�وى إن هو إال و� يو!؛ وألن ïمه يبÜ [ ا�الل وا�رام 

Üمهم وما ينب¶ عليه من أمور دينهم فليس الكذب عليه ¥لكذب [ غ�هوُيبãلك ،  عليه عقائد ا�سلم^ وأحUو
وا?ابعون وأئمة ا�ديث من هؤالء ا�تقدم^ من السلف إ{ اHلف [ العناية الفائقة والر¤ية ا?امة  �حرص الصحابة 

. اإلسناد من ا~ين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء:ا باألسانيد، فقالواوø نقله �واالهتمام اxاد S رواية حديث ا�© 
فال يقبل حديثاً إال باإلسناد، ولâ hء قوائم، وقوائم هذا ا�ديث أو هذا ا~ين هو اإلسناد اUي يقوم عليه فال يقبل 

بما يثبت عند علماء ا�ديث من علم اxرح إال باإلسناد، وهذا اإلسناد إنما يعرف قبوu من رده  �حديث يُنسب إ{ ا�© 
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ما ظهر للوجود وما ظهر ب^ أعيننا  سواءوا?عديل، وبذلك يتب^ �ا أن تلك ا�صنفات الá تزخر بها الكتب وا�كتبات 
ناقلوا حديث  زال �طوًطا ولم يظهر �ا الكث� من طالب العلم Ãا ترdه علماؤنا وñدثونا و وما �سناه بأيدينا أو ما ¥ن Ãا

Ãا يدل ِداللة أكيده [ أن هذا ا~ين باٍق ما ب§ الليل وا�هار، وأنه مهما بذل ا6اذلون إل³اد نور اإلسالم و�طفاء  �نبينا 
فإن جهودهم ستكون هباًءا منثوًرا، وسيبé دين اهللا عزيزاً ñفوظاً إ{ أن يرث اهللا األرض ومن  �سنة رسول اهللا  نور

وأن يرزقنا ،  �بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن ¬فظ علينا ديننا ويهدينا التباع سنة نبينا  -تعا{- اهللاأسأل .عليها 
وأن ، والعمل الصالح، ونسأu سبحانه وتعا{ أن يوفقنا للعلم ا�افع، والعناية به إنه و# ذلك والقادر عليه، خدمة ذلك

يرضيه وص® اهللا وسلم [ حبيبنا وسيدنا وقدوتنا نبينا ñمد و[ آu وأن يوفقنا �ا ¬به و، Öنبنا مساخطه ومعاصيه
  .وصحبه وسلم تسليما كث�ا

 )R( ا�لقة

  S كتاب الصيام �نبدأ Þديث ا�© 
يُقال لÃ hسك عن âٍء من طعام أو ïم أو  عن أعراض ا�اس أو عيب فهو صائم، : قال أبو عبيدة. اإلمساك:الصيام لغة
uتعا{ عن مريم ومنه قو:} âَِحداً َفُقو

َ
ب7ََِ أ

ْ
ا تََرْيَن ِمْن ال sفَإِم 

ً
ìِ َوقَر¿ي َقْينا  فíَُِ َواْ°َ

ً
 نََذْرُت لِلرsْ َِن َصْوما

¿
َم  إِ�

¿
َكل

ُ
فَلَْن أ

 
ً
َْوَم إِنِسّيا

ْ
  :كما قال ابن عباس وغ�ه وذلك حãية عن مريم عليها السالم، وقال الشاعر}ا©

  يل غn صائمٍة        ïت العجاج وأخرى تعلك اللُجماخيل صيام وخ
  وا�راد Ãسكة عن الس�

 
ً
B° وقت �صوص :أما S ،فهو إمساك بنية عن ا�فطرات، من شخص �صوص . S وقد فرض اهللا سبحانه وتعا{ الصيام
ه وتعا¦ الصيام V ا0خيn بينه أوجب اهللا سبحانحيث  وÀن فرض الصيام تدرÖياً باإلÁاع،  اiانية من ا�جرةالسنة 

 مع تفضيل الصيام 
ً
ْن تَُصوُموا َخnٌْ لَُكمْ {:كما قال تعا{وب� إطعام X يوم مسكينا

َ
ُ وَأ

َ
U ٌnْاً َفُهَو َخnَْع َخ sثم  ،}َفَمْن َيَطو

  .أوجب الصيام [ حق غn ا�ريض وا�سافر وقضاًءا [ حقهما إذا زال العذر
، يها األحبة األكارم أن للصوم فوائد عظيمة، وأن u ِحكماً كث�ة قد يظهر �ا âٌء منها وقد تغيب أشياءوال شك وال ريب أ

  :فمن آثار وفوائد الصوم
ُكْم َيتsُقونَ {و�ذا نصت عليها اآلية الكريمة والصوم من أك± العون [ تقوى اهللا عز وجل 

s
  .}لََعل

ا?عبد هللا تعا{ ب>ك شهوات ومن اِ�كم أيضاً . ظ اxوارح الظاهرة والقوى ا6اطنةأن للصوم تأث�اً عجيباً S حفوال شك 
  .وهذا يتج® S صدق ñبة العبد لربه وتعظيمه uا�فوس و مألوفاتها 

يطهر ا6دن وø الصوم فوائد عظيمة فهو ، وفيه أن الصوم تربية لإلرادة وجهاد للنفس وتعويد [ ا?حمل و الص± واxت 
وذلك ب>تيب أوقات وجباته و�راحة جسمه من ك1ة األكل وتوارد ا�أكوالت  من األخالط الرديئة ويكسبه صحة وقوة

وقد ثبت S صيام رمضان فوائد عظيمة دالة عليها ا�صوص من الكتاب والسنة و�ذه ا�كم وغ�ها فرض اهللا . عليه
 {: تعا{ الصوم [ Áيع األمم كما قال سبحانه

َ
َيامُ يَا ك ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكْم الص¿

s
ِيَن ِمْن َقْبلُِكمْ  َفôَها ا§

s
 ا§

َ
Vَ كَما ُكتَِب {

 xمالً عن X ما حرم اهللا ،اآلية
ً
 °عيا

ً
فصام عن الطعام وال�اب  ولكن ال ïصل هذه الفوائد إال �ن صام صياما
سب ا�حرم، وحفظ وقته، واستفاد من  أيام الشهر S طاعة وا�ãح وصام عن السماع ا�حرم، وا�ظر ا�حرم، والك

، فليس )من لم يدع قول الزور والعمل به واaهل فليس هللا حاجة [ أن يدع °ابه وطعامه: ( قال �ربه،و�ذا فإن ا�© 
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يام اxوارح عما بل هو ص، الصيام mرد اإلمساك عن ال�اب والطعام فإن هذا ليس صياًما }عياً بل األمر أعظم من ذلك
  :نقف اآلن مع ،حرم ربها عليها سبحانه وتعا{

  ا�ديث األول
إذا رأيتموه فصوموا وyذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُغم ( :قال �سمعت رسول اهللا : حديث ابن عمر رö اهللا عنهما قال

U سلم )عليكم فاقدروا�ثالث�(  :متفق عليه و U غ± عليكم فاقدروا
ُ
و÷ . )فأكملوا عدة ا�الث�( :ريللبخاو )فإن أ

  . )فأكملوا عدة شعبان ثالث�(  :حديث أÀ هريرة رö اهللا عنه
 uِروا ( �قوøها  ) فاقُد�بضم ا~ال أو ك u^الثiبد¯ل الروايات ا�ذكورة  أي أبلغوا قدره وهو تمام ا  

ا آتَاهُ اهللاsُ َومَ {:أي بمعÜ قوu تعا{ ضيقوا uوهو أن معناه  : وU تفسn ثانٍ  sُينِفْق ِمم
ْ
فتضييق العدد أن } ْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزُقُه فَل

  .Öعل شعبان تسعة وع�ين يوماً 
   :فا�ديث د¯ل

o. uوجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية هال ]  
  و[ وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال .�
�ألن ذلك رؤية . نت با�راصد واآلالت الá تك± ا�رئياتسواًء ¥ بالرؤيةوأنÍ ثبوت حكم الصيام والفطر معلٌق  .

 .بالع^ ا�شاهدة Uلك
وقد نقل ابن تيمية وغ�ه إÁاع الصحابة [ ذلك؛ . كما دلÍ ا�ديث أنه ال ع±ة با�ساب ~خول الشهر وخروجه .�

والعالم هذا من ر�ة اهللا علق ا�كم بالرؤية ال با�ساب، والرؤية يدرdها اHاص والعام واxاهل � ألن ا�© 
 .تعا{ بعباده وتيس�ه عليهم

كما دل ا�ديث أنه إذا ُلمÍ ا�الل أو س> بغيم أو ق> أنه تكمل عدة شعبان ثالث^ يوماً وال يُصام يوم تلك  .�
  .اقدروا عدد الشهر فكملوا شعبان ثالث^ يوماً : أي) فاقدروا U: (ويكون معÜ قوuالليلة،

  .صوم يوم اiالث^ إذا حال دون ا�الل غيم أو ق> احتياطياً  إ{ وجوب ا�نابلةوذهب ¨اعة من 
uقو �وف) :U فاقدروا ( uأي ُضيق عليه } َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ {أي ضيقوا العدد من قو  

   :فعندنا إذاً [ ا�سألة قوالنوا?ضييق أن Öعل شعبان تسعة وع�ين يوماً، 
  .يوماً وال يُصام يوم اiالث^  $�أنه يُتمم شهر شعبان  :القول األول •
  .عكس ذلك:القول ا�ا� •
فيما يظهر هو : والقول األول. ابن عمر هذا ا�ديث بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه وقد ف� القول ا�ا�أصحاب قال 

  أو الصوابالصحيح 
  �الفه [ الرؤيا فمن يتبع؟ وÃ إذا بدأ شخص [ بت ثم انتقل إ¦ بت آخر:وهنا مسألة

   اختلف أهل العلم [ هذه ا�سألة إ¦ أقوال أشهرها قوالن
أن ا�الل إذا ر� : القول وهو ا�ذهب عند ا�نابلة وغ�هم بناء [، أن حكمه حكم اMت ا�تقدم أي األول:القول األول

ل بت لزم ا�اس 
هم الصوم، فإن رآه Áاعة ببت ثم سافروا إ{ إذا رآه أه:قال S الروض ا�ربع. S بت لزم Áيع ا6الد الصوم
  .بت بعيد فلم يَُر ا�الل به S آخر الشهر أفطروا
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باختالف ا�طالع، بناًءا  بناء [ القولوهو مذهب الشافعية وغ�هم  أن حكمه حكم اMت ا§ي انتقل إ©ه :القول ا�ا�
: وقد جاء S جواب اللجنة.حة الشيخ ابن باز وابن عثيم^ ر�هما اهللا واللجنة ا~ائمةوهو اختيار سما [ أن لh بت رؤية

لكن إن أفطر S أقل من تسعة وع�ين يوماً لزمه أن يق% يوماً؛ ، فيفطر معهم إن أفطروا قبل ا6ت اUي بدأ الصيام به
ية بها وذلك لك1ة انتقال ا�اس من بت إ{ بت ألن الشهر ال ينقص عن تسعة وع�ين يوماً، وهذه ا�سألة ينبö العنا

  .والسيما S هذه األزمنة ا�تأخرة
  إذا رأى ا�الل أهل بت ٍفهل يلزم اaميع الصوم؟

  :أشهر ا�ذاهب [ هذه ا�سألة مذهبان
ار هذا الرأي الشيخ مذهب Áهور من أهل العلم،واخت ، وهوقالوا يلزم ¨يع اMالد الصوم لرؤية أهل بت واحد :القول األول

ابن باز ومال إ¯ه إن أمكن اجتماع ا�اس عليه، و�ال فاألمر واسع يصوم Ú مسلم مع بته Áعاً لل«مة،حيث قال 
  .إن صام اxميع لرؤية بت فحسن و�ن صام Ú بت لرؤيتهم  فال بأس :سماحته
لو ¥ن اHليفة واحًدا . مة،وهذا ال شك أنه صوابوهذا u وجهة نظر من حيث Áع ال«: S }حه للبلوغ ابن عثيم^وقال 

، إذاً القول xميع بالد ا�سلم^ ، ولكن اآلن وقد تفرقت ا6تان فلو ¥ن واحد لقلنا بهذا سواء اختلفت ا�طالع أو اتفقت
  .األول أنه يلزم Áيع ا6الد الصوم لرؤية أهل بت واحد

وقد رجح شيخ اإلسالم أنه لh بت ، وهذا األصح عن الشافعية ختلفت ا�طالعقالوا لÝ بت رؤيتهم إذا ا: والقول ا�ا�
رؤيتهم، وأن الع±ة باختالف ا�طالع، وهو موافق �ذهب الشاف� كما S الفروع البن مفلح واالختيارات، واختار هذا 

  وقال هذا قول قوي جداً ، الرأي ابن عثيم^ ر�ه اهللا S }حه
  .وهو ما تطمِ' به ا�فوس وبهذا يتب^ �ا ا�كم S هذه ا�سألة الS � á �ية األهمية الم اختيار شيخ اإلسوهو 

  ا�ديث ا�ا�
رواه ) أ� رأيته فصام وأمر ا�اس بصيامه ����تراءى ا�اس ا�الل فأخ�ت الرسول  : (وقال حديث ابن عمر رö اهللا عنهما

  .أبو داود، وصححه ابن حبان وا�اكم
  : د¯ل [ أنهديث اUي رواه عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما هذا ا�

  :القول األول
ً
، قيل يُكتü بشخص واحد �� برؤية هالل شهر رمضان سواء xن ذكراً أو أنû ب7ط أن يكون مسلما

عن الشاف� رحم  وهو قول عمر وع� وابن عمر ر� اهللا عنهما وابن ا�بارك وهذا هو ا�شهور عن اإلمام أ�د والصحيح
  .اهللا اxميع
بما روى : مستدل^ ،وهو قول عثمان واإلمام مالك والليث واألوزاÙ و�سحاق،قالوا ال يقبل إال أن يشهد اثنان :القول ا�ا�

وسأ0هم  �إ� جالسُت أصحاب رسول اهللا : عبد الر ن بن زيد بن ا»طاب أنه خطب ا�اس [ ا©وم ا§ي يُشك فيه فقال
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وامسكوا �ا، فإن غم عليكم فأكملوا  : (م حدثوþ أن رسول اهللا صÚ اهللا قالوأنه

فهذا يدل بمفهومه [ أنه ال يك	 الواحد؛ وألن هذه شهادة [ أن رؤية . )ثالث�،فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا
األول واهللا أعلم هو األظهر واألرجح فإن دخول شهر رمضان والقول  ،هالل الصيام فأشبهت الشهادة [ هالل شوال

  .يك	 فيه شهادة راو ٍ واحد عدل
   :أما ا»روج من الصيام



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ٢٥ - 

 

  .S قول اxمهور فيه �ا تقدم S خ± عبد الر�ن بن زيد فال تقبل إال بشهادة اثن� عدل�:القول األول 
   .أشبه األول، هر رمضان قالوا يقبل قول واحد ألنه أحد طر÷ ش :القول ا�ا�
  .اختاره الشو�Àو مال إ¯ه الصنعا�و نسبه اHطاü إ{ بعض  أهل ا�ديثو ابن حزمو ابن ا�نذرو ابن ثوروهذا قول 

  )تراءى ا�اس ا�الل: (لقوS،u ا�ديث د¯ل [ استحباب ترا) ا�الل ¯لة اiالث^ من الشهر -
S ً؛ ألن فيه مصلحة ¤مة للمسلم^، وما  �ا�6، ويدل ذلك [ أنه هدي  أصحاب ا�©  وال سيما من رزقهم اهللا حدة
فينبö �ن رزق هذه ا�عمة أن ¬رص عليها، ويبادر إ¯ها ¯نفع نفسه باألجر العظيم، وينفع ، ي>تب [ رؤيته من األحãم

م، فإنه يكون مأجوًرا األجر العظيم إذا احتسب ذلك اهللا به ا�سلم^ S إثبات دخول هذا الرdن العظيم من أرÀن اإلسال
  ، األمر عند اهللا وهو من باب ا?عاون [ ال± وا?قوى، ومن داللة ا�اس إ{ ا�H، و�رشادهم إ¯ه وحثهم عليه

نه للناس؛ كما أن S ا�ديث د¯ل [ أن من رأى ا�الل فإنه Iُ± برؤيته اإلمام أو من ينوب عنه S هذا الشأن إلعال -
علن من قبل اإلمام أو من يُنِيبُه اإلمام عنه؛ ألن اإلمام إنما يب¶ [ ما يثبت من رؤية هالل 

ُ
ألن ا�اس ال يصومون إال إذا أ

  .شهر رمضان
-  ،uقو Íألمر أو آلخر ثم بعد ذلك من رأى هالل رمضان ورُد Uقو sرأى بعينه هالل شهر رمضان وُرد 

ً
لو فرضنا أن شخصا

  هل يلزمه الصوم؟ف
بل هذا ، وهذا قد رآه فيصوم) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (: �لقوu  وهو قول أك1 الفقهاء يلزمه:قيل:القول األول 

u دخول شهر رمضان برؤية غ�ه u ن ثبتÃ فقد رآه بنفسه عند أصحاب هذا القول ، أعظم.  
  .بن تيميةاختارها  أ�د رواية عنوهذا  الل ما هل واشتهر ال ما ُر�ال يلزمه الصوم ألن ا�: فقالوا :القول ا�ا�أما 

�ن رآه بعينه إذا تيقن ذلك أن يصوم؛ ألنه قد ثبتت عليه ا�جة، أما من لم يره ولم يُعلن  األحوط وبعض العلماء يرى أن
  . [ أنه لم يثبت الشهر ثبوتا ً }عيا ً بالنسبة u ان 6ناءعنه فإنه حتماً ال يصوم 

لو أن هذا ا§ي رأى هالل رمضان فرضنا أنه رأى هالل شوال ورد قوU فهل يُفطر بناء Vً ما رأى أم ، فإذا رأى هالل شوال
   يستمر [ صيامه؟

 إال إذا رآه شاهدين وهنا إنما رآه هو؛ وهو واحد: قالوا:القول األول
ً
B° وهذا قول  إنه ال يفطر ألن هالل شوال ال يثبت

  . مالكو بو حنيفةأو  أ�د
. واألول أرجح وهو إنه ال يفطر تبعاً للجماعة واحتياطاً S باب الصوم ابن حزمو الشاف�قول  وهوأنه يفطر �اً :القول ا�ا�

  واهللا تعا{ أعلم
  ا�ديث ا�الث

ت الصيام قبل الفجر فال من لم يُبي..  (: حديث حفصة أم ا�ؤمن� رö اهللا عنها عن ا�� صÚ اهللا عليه وسلم أنه قال  
U وال{مذيومال  ،رواه ا»مسة )صيام äالنسا  

ً
Bووابن حبان، ،ابن خزيمةإ¦ ترجيح وقفه، وصححه مرفوºال  (:لتارقط

  .)صيام �ن لم يفرضه من الليل
عه ابن َ�يعة عند رفعه ¬( بن أيوب عن عبد اهللا بن أü بكر وتاب، هذا ا�ديث S سنده اضطراب شديد قد ُروي مرفو¤ً 

الُزبيدي وابن عيينة ويونس الِعيي� عن الزهري عن �زة بن عبد  أ�د وأü داود ورواه موقوفاً Áٌع من اiقات وهم َمْعمر و
أنه : وقد رجح ا�وقوف اإلمام ا6خاري وقال عن رفعه، اهللا بن عمر عن أبيه عن حفصة ر� اهللا عنهم وهذا إسناد صحيح
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رفعه غ� ثابت، ونقل ابن تيمية عن ا�يمو* أنه سأل اإلمام : كما رجح وقفه ا~ار قط¶ فقال ،نه موقوفوالصحيح أخطأ 
خ±ك ماu عندي ذلك اإلسناد إال أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان: أ�د عنه فقال

ُ
وقال النÍسا) الصواب عندنا ، أ

عن الزهري غ� ñفوظ  ذلك القوي وحديث ابن جريحيوب ليس بأنه موقوف ولم يصح رفعه واهللا أعلم؛ ألن ي+ بن أ
  .واهللا تعا{ أعلم 

. وا�ية معناها القصد، وهذا أمر mمع ٌ عليه. أن الصيام البد u من نية كسائر العباداتا�ديث أيها األخوة د¯ل [  -
ن العبادة ا�قصودة �فسها ¥لصالة والصيام  وا�ج اتفق العلماء [ أ": واإلرادة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ة اهللا

وذلك ألن الصيام ترُك �تٍص بزمن معلوم؛وألن اإلمساك قد يكون �نفعة بدنية فاحتاج ، انت¢ ïمه "ال تصح إال بنية
ال>مذي S  ذكر ذلك والصيام اUي البد u من ا�ية كصيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام ا�ذرالصيام إ{ نية، 

  .أما الصيام ا?طوع فاألمر فيه واسع ،جامعه
 )قبل الفجر(: ، وتصح ا�ية S أي جزء من أجزاء الليل لقوuفمن خطر بباu أنه صائم غداً فقد نوىوا�ية ñلها القلب 

قيام دالئل ا�ية  ومن )من الليل(والقبلية تصدق [ Ú جزء من أجزاء الليل، ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة وا~ار قط¶
  .الصائم للسحور وتهيئته u ح½ و�ن لم يقم Uلك

  :هنا اختلف العلماء [ تبييت نية الصوم V ثالثة أقوال ألهل العلم 
 إنه ²زئ Xُ صوم :قالوا: القول األول

ً
أو نفًال فإنه  ذا نوى قبل الزوال سواء ¥ن فرضاً بنية إ بنيٍة قبل الزوال، نفالً xن أو  فرضا

مذهب وهذا ، �ا دخل [ ¤ئشة ولم Öد  طعاماً فقال أ� إذن صائم �وحديث ا�©  كما دل عليه حديث ¤شوراءÖزئ 
  .، يع¶  أنه خرج عليه ا�هار بل م- جزء من الوقت ثم جاءت ا�ية فيما بعدأü حنيفة

 من الليل :قالوا: القول ا�ا�
ً
 ال ²زئ الصوم إال مبيتا

ً
مذهب مالٍك ر�ه ظاهر حديث حفصة وهذا  [ ،فالً نxن أو  فرضا

  .  اهللا
كما دل عليه حديث حفصة ألن Áيع الزمان Öب فيه  ال ²زئ إال بتبييت ا�ية فالفرض:قالوا با0فصيل :القول ا�الث

كما أن الصالة " ائمإ� إذاً ص:" كما دل عليه قوu فيجزئ بنيٍة من ا�هار ا�فلأما الصوم،وا�ية ال تنعطف [ ا�ا�، 
  ¥لقيام واالستقرار [ األرض : ا�كتوبة Öب فيها من األرÀن

كما قال ، فإن أنواع ا?طو¤ت دائماً أوسع من أنواع ا�فروضاتماال Öب S ا?طوع توسيعاً من اهللا [ عباده S ا?طوع 
  ،أ�دو قول الشاف�وهذا أوسط األقوال وهو  بن تيميه شيخ اإلسالم

  اختلف قو�ما هل ²زئ ا0طوع بنية بعد الزوال؟و
   واألظهر صحته كما نُقل عن بعض الصحابة

  واختلفوا [ ا�واب هل هو ثواب يوم xمل أو من ح� نواه؟
   .وا�نصوص عن أ�د أن اiواب من ح^ ا�ية الرتباطها بصوم الصائم 

أن يبيت ا�ية من الليل،أما بالنسبة للتطوع كصيام ) الصيامفرض (إذاً يتب^ �ا هنا أنه البد للصائم بالنسبة للفرض
االثن^ واHميس أو كصيام األيام ا6يض أو كصيام يوم ¤شوراء أو كصيام âٍء من ع� ذي ا�جة أو صيام يوم عرفة أو 

  . ما سوى ذلك فإن ذلك األمر فيه سعة فيصوم ح½ لو لم ينِو إال من ا�هار 
    هل يلزم لÝ يوم نية، أو يك� نية واحدة أول يوم من رمضان؟وÃ:مسألة أخرىوهنا   
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  :اختلف العلماء [ ذلك V قول� 
 �سحاقو مذهب مالكذا ، وهأنه ²زئ الصائم نيٌة واحدة aميع الشهر ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض:القول األول

وهذا نوى صيام  )ولÝ امرئ ما نوى( :يقول �سول ر�هم اهللا؛ ألن صوم الشهر 
ه عبادة واحدة والر رواية عن أ�دو
  . الشهر وا?تابع فله ما نوى 

واستدلوا Þديث ا6اب  أ�د S ا�شهور عنهو الشاف�و أبو حنيفةقول  وهذا يلزم الصائم نية مستقلة لÝ يوم :القول ا�ا�
uقبل الفجر(: بقو (uوقو : )لة نية م )من لم يبيت¯ hستقلة،وظاهر ذلك أن ل  

ألن صوم Ú يوم عبادة مستقلة، يدل ذلك [ أن فساد صيام بعض أيام الشهر ال يفسد بعضها اآلخر وألنه يتخلل صوم  
ومن هنا S ا�سألة عند العلماء كما مر معنا أن هناك . أيام الشهر ما ينافيها إذ يباح S الليل الطعام وال�اب واxماع

أنه تك	 نية واحدة لصيام الشهر : والقول اiا�. أنه البد أن ينوي عن Ú يوم من الليل: القول األول، قول^ ألهل العلم

ه مالم تنقطع تلك ا�ية  الفطر بسبب سفر أو مرض أوعذر من األعذار السائغة }¤  .  

.  �ت ذلك عن ا�© وال شك أن نية ا�سلم الá تكون S قلبه ال Öوز أن Iرجها إ{ لسانه متلفظاً بها إال ما ثب -
  فا?لفظ با�ية بدعة مردودة ال Öوز للمسلم أن يتلفظ بها؛ ألن اهللا سبحانه وتعا{ أعلم با�وايا 

ل. با�ج، أما أن يظهر نيته فإن ذلك هللا عز وجل،  �لم يكن يتلفظ بنيته إنما ورد كما جاء با�ج أنه  �وألن الرسول 
أسأل . وأن األمر ال سيما S أمور ا?طوع قد جاء m Sرى الي� والسماحة والسهولة وبذلك يتب^ �ا ي� ا~ين وسماحته

، وأن يبارك S أعمارنا وأعما�ا، والعمل الصالح، اهللا سبحانه وتعا{ بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يرزقنا العلم ا�افع
اتنا وÁيع أمورنا وص® اهللا وسلم [ حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وا?أ/ به S أقوا�ا وأعما�ا وسلوdي،   وأن يفقهنا S ديننا

  .نبينا ñمد و[ آu وصحبه وسلم تسليما كث�ا

  )�(ا�لقة 
  الرابع ا�ديث

اهللا تواصل  رسوليا  فإنك :الوصال فقال رجل من ا�سلم� عن ����رسول اهللا  ن�" :أÀ هريرة رö اهللا عنه قال حديث   
 أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم أبوايطعمº رì ويسقيº فلما  تأ� أبي وأيكم مثÈ؟ : (قال

ً
 ثم يوم ا

ً
ثم رأوا ا�الل  ا

  متفق عليه ) �م ح� أبوا أن ينتهوا Ýَّ نَ لو تأخر ا�الل لزدتكم xلمُ  :فقال
uقو �:)ºويسقي ìر ºل)يطعمÁ بالطعم  وا�راد، من أن يتأسوا به وأنه هو ا�انع، 6يان الفرق بينهم وبينه ةتعليلي ةهذه
 Íمن قوة الطاعم والشارب ال يعطيه§ ما والس u قلبه من ذكر اهللا تعا{ واألنس اهللا S ستغنائه عن الطعام وال�اب �ا

ألنه  ؛ا�ديث [ ظاهره وهو أنه طعام و}اب ح¦ وليس، ¬صل u ذلك  فال �وأما غ�ه ، بمناجاته فال يتأثر بالوصال
أي لو تأخر الشهر لزدتكم S الوصال إ{ أن تعجزوا  )لو تأخر لزدتكم(:�وقوu ، حينئذ اصالً و ¥ن كذلك لم يكن مول

أن Iفف عنهم عناء مواصلة الصيام �ا يعلم من عدم  أراد �هذا معناه أن ا�© و، عنه فتسألوا ا?خفيف عنكم ب>dه
فإن الواقع S ال0ء ، أن ب^ �م بلسان ا�قال أن يب^ �م بلسان ا�ال بعد �و�نما أراد ، وعجزهم عنه قدرتهم [ ذلك

 �واصل ا�� : حديث أنس رö اهللا عنه قال وقد ورد S  ،أي ¥�عاقب �م ) �مx�نÝ¿ ( :وUلك قال،  عنهخَ± ليس ¥لمُ 
إ¦ ... ون تعمقهم قُ ت وصاال ً يدع ا�تعم¿ د À الشهر لواصلمُ  لو( :فقال �الشهر وواصل أناس من ا�اس فبلغ ا��  أخر

لم  -وجلعز -ن اهللا أو، منßٌ عنه إنما هو تعمق مذمومهو أن ا?عمق اUي  إ{ �وø هذا بيان من ا�©  )خر ا�ديثآ
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قدرة والواجب [ ا�سلم أن يقوم بما يطيقه وما يستطيعه و�ن ¥ن ا�اس متفاوت^ S ال، نطيق ال ايكلفنا من العمل م
ع للصائم أن يبادر إ{ و�ذا ُ} ، مع^ ال يستطيعون أن يتجاوزوه وا?حمل غ� أن اxميع يقفون عند قدرٍ  ةستطاعواال

با�سلم^ عموماً والصحابة اUين  أراد �Ãا يدل [ أن ا�© ، أحب عباد اهللا عز وجل إ¯ه أعجلهم فطراً  نإالفطر بل 
  .¯ب^ �م مدى تسامح اإلسالم ورفقه بهميرفق  خاص أراد أن وجهٍ  ¥نوا معه [

وما فيه ، ا�ديث [ أن الوصال S الصيام منß عنه وا�كمة من ا�ß عنه �ا فيه من الµر ا�اصل أو ا�توقع وقد دّل  -
القرآن أو  من إنهاك ا6دن و�حداث ا�لل وا?عرض للتقص� S بعض وظائف ا~ين من إتمام الصالة واإلكثار من تالوة


  ا¯وميةالوظائف األخرى و� األعمال ُ áف بها اإلنسانال.  
  :أقوال  ثالثةحكم الوصال V  [ختلف العلماء اوقد 
 إ{ اxمهور نلقë عزاه بن المُ و، الشاف�و مالكو حنيفةأبو  وهذا مذهب األئمة اiالثة أن الوصال *رم :األول القول

  :ا بد¯ل^واستدلو حزم بتحريمه بنÕح و
ما و )x�نÝ �م( :قصد بها ا?نكيل وليس ا?قرير بقوu إنمابأصحابه  �ومواصلة ا�© :قالوا �ßظاهر ا :ا~¯ل األول 

   .ال يكون من ال�يعة ةطريقه العقوب ¥ن
هار من هاهنا وغربت أقبل الليل من هاهنا وأدبر ا� إذا( �قال رسول اهللا :حديث عمر ر� اهللا عنه قال:  اiا� ا~¯ل

وقت الصيام فالوصال فيه  وانتهاءأن ال�ع لم Öعل الليل ñًال لسوى الفطر  :ووجه ا~اللة )الشمس فقد أفطر الصائم
   .�الفة لوضعه

 ر�-من السلف  ةٌ ذهب إ¯ه طائفو عبد اهللا بن الزب� وهذا مروي ٌ عن أن الوصال جائٌز إن قدر عليهفقالوا  :ا�ا� القول
ولو ¥ن ا�ß للتحريم لم ،بأصحابه يوماً ثم يوماً ح½ رأوا ا�الل واصل �بأن ا�© : وقد استدلوا وأرضاهم-اهللا عنهم 

  .يواصل بهم ولم يقرهم بل أنكر عليهم 
قول  ذاوه ،V ذلك فهو مكروه زادصال إ¦ السحر مع أن ا�بادرة بالفطر أفضل وما وهو جواز الوِ : ا0فصيل :ا�الث القول

   .طائفة من أهل ا�ديثو الشافعيةمن  بن خزيمهاو ا�الكيةبعض و إسحاقو  اإلمام أ�د
أن  ادتواصلوا فأيكم أر ال(:  يقول �Þديث أü سعيد ر� اهللا عنه أنه سمع رسول اهللا : هذا القول أصحاب استدل

 ßنه أعدل األقوال وأسهله [ الصائمإ: لفقا بن القيماورجح هذا القول . ا�ديث ) .. السحريواصل فليواصل ح ، S وهو
ها من أول الليل فالصائم S u ا¯وم والليلة أكله فإذا أكلها S السحر ¥ن قد لقمَ ، ا�قيقة أنه S م�لة عشائه إال أنه تأخر

   ه.ا. واهللا أعلم .خرهآإ{ 
الرفق بأمته وأراد أن ير�هم وأن  أراد �أن ا�©  ريبوال والشك  ،أيها األحبة أن S الصيام هذه األقوال اiالثة فتب^   
 ُ    .غضهم إ¯هابَ ههم إ{ الطاعة ويُ كرë ال يقعوا â Sء يُ ن شفق عليهم وأي
نك تواصل فنحن نتأ� إ :قالواألنه �ا نهاهم عن الوصال  ؛�با�©  /أا?[ ا�H و�دل [ حرص الصحابة ا�ديث -

ح½ و�ن شق عليهم ذلك و�ن صعب  صون [ أن يقوموا بأعمال ا�Hرَ ¥نوا َ¬ �[ أن الصحابة د¯ل وهذا، بك ونواصل
بأن يكون ا�سلم [  ومع ذلك فإن ا�رص ليس ¥ٍف ،�وأتعبهم وأنهكهم وأعياهم فإنهم حريصون [ أن يـتأسوا با�©

منß عنها S  ةالزيادة با?عبد الá ليست م�وع به ال�يعة إذ أن جاءتتفقاً مع ما بل ا�رص Öب أن يكون مُ ، ا�ق
   .ديننا اإلسال·
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 �يقوم د¯ل [ خصوصية ا�كم و�ذا }ع الصحابة  ح½ �أن األصل ا?أ/ با�©  ضاً هذا ا�ديث يؤخذ أي ومن -
امتنعوا عن ذلك ما منعوا  S فعله وصومه ووصاÃ uا يدل [ أن هذا هو األصل و إنما -الصالة والسالم عليه-با?أ/ به 

 ّ̂   .غ� قادرين [ ذلك أنهم �ا�©  وب
 دون �جواز الوصال خاص با�©  أن )وأيكم مثÈ( :ديث قالا�خر آø و )� لست كهيئتكمإ(: قوu ظاهر  ًأيضا -

ولكن اUي  ،Þاصٍل �م وليس ذلك األمر، لوجود الفارق بينه وبينهم وهو أن اهللا يطعمه ويسقيه فال يتأثر بالوصال؛ أمته
، نهاهم ر�ة بهم و2فيفاً عليهم íال يشق ذلك عليهم �نمانهاهم عن الوصال ألنه خاص به و ما �يظهر Ãا تقدم أن ا�© 

وهذا ما  )ويسقيº طعمºأبيت عند رì ي (: وهذا هو ظاهر قوu، فدل [ أن من ال يشق عليه الوصال أنه ال مانع منه
عليه  فا�©، رفيقا ً بأمته رحيماً با�ؤمن^ رؤوف رحيم ¥ن �يؤخذ من هذا ا�ديث أن ا�©  و�ذا، �الصحابة  همهف

  .الصالة والسالم ال يريد للصحابة إال خ�اً 
أو ¥ن ذلك ،أو S الصالة، ¥ن ذلك S الصيام اسواءً ، طاقة �ا به الويؤخذ منه أنه ال Öوز للمسلم أن يكلف نفسه ما  -

¥ن هذا متوجهاً S أصول وأرÀن اإلسالم فإن ما سواها من باب  و�ذا، أو ¥ن ذلك فيما سوى ذلك من العبادات، لصدقةS ا
åا �ا رأى ا�© ، أوUا�سجد فسأل عنه فقيل �و S ًدوداÃ ا�سجد تص�إ: حبًال S و�ذا أعياها ا?عب أخذت  نه لفالنة

أنكر [ من 
ف نفسه ما ال  بهذا �فإن ا�©  ،أحدكم ما يطيق فليصلë : قال فأمر بإذهاب ذلك ا�بل ثم ؛ با�بل
  فلما �و�ذا �ا جاء ا�فر اiالثة اUين سألوا عن عبادة ا�© ، تطيق

ُ
أصوم وال :منهم من قال، وهاخ±وا بها كأنهم تقالË أ

أصوم وأفطر أو ، وأما أنا فأقوم وأرقد :ذلك فقال همعلي �ومع ذلك أنكر ا�© ، وال أرقد أقوم الليل :ومنهم من قال، أفطر
 ¯اSþ  ح½ �ن ا�© إفدل ذلك [ أنه ال Öوز للمسلم أن يقوم الليل 
ه بل ، كما قال عليه الصالة وأز� التسليم

ب^ الصالة  ش>Àً ¥ن م واخرS الع� األ قيامهرمضان [ الصحيح أنه لم يقم الليل 
ه S صالة متواصلة و�نما ¥ن 
وهذا فيه رفق لإلنسان بنفسه واهللا عز وجل ن¢ ا�سلم أن يل§ بنفسه ،وا~¤ء واUكر واإلقبال [ اهللا عز وجل قراءةوال

  وال شك أن من واصل الصيام ،إ{ ا?هلكة
   فلربما أدى ذلك �الكه، للجسم إنهاكأو واصل القيام أو واصل ما سوى ذلك من العبادات الá فيها 

  .أو مرضه أو إعيائه أو تعبه
ُ أ وفيه أيضاً  - ح½ ال تمل وال ، للراحة وساعةٍ ، وأن تقاد القلوب إ{ اهللا عز وجل بساعة للطاعة، ساس ا�فوسنه ينبö أن ت

ألن ا�فوس إذا أج±ت [ هذه األعمال الكب�ة والشاقة ربما أدى ذلك إ{ مللها و�لها وdرهها �ذا العمل  ؛تكل
َ ، ادها عن هذا العمل الصالحوابتع الطا¤ت  افُسوس نفسه [ ما تستطيع من أعمال ا�H وأصنوUلك ينبö للمسلم أن ي

  .-عز وجل -ير� ربها  اعم يدةح½ ال تكون بع
  

  ا»امسا�ديث 
متفق  )ربهم إلكُ يُقبِّل وهو صائم ويبا° وهو صائم ولكنه أملكَ   �xن رسول اهللا (:Bئشة رö اهللا عنها قالت حديث
ٍوزاد [ رواية �سلمواللفظ  عليه    .)[ رمضان(:3
، نسائه مع �ون ا�© ؤا�ديث اUي روته أم ا�ؤمن^ ¤ئشة ر� اهللا تعا{ عنها وال شك أن هذا أمر متعلق بأمر ش هذا

كما  -هللا عنها وأرضاهار� ا-و¤ئشة ر� اهللا عنها فقيهة النساء ومعلمة النساء بل معلمة النساء وعدد من الرجال 
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، مدرdة �ا تر· إ¯ه من ïمها، فß ر� اهللا عنها ¥نت فقهية بما تقول، أخذ الفقه والعلم عنها ومنها إ{ �أرشد ا�© 
أنه ¥ن  -ر� اهللا عنها-هذا ا�ديث وأشارت بل Õحت  S �ربة وهو ا�© إلوUلك أشارت إ{ أنه ¥ن أملككم 

   .ائم شهر رمضانه وهو صءيقبل نسا
  وأن ذلك ال يؤثر [ الصيام ، فا�ديث د¯ل [ أنه Öوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يبا}ها -

ولكنه غ� وتطلق أيضاً [ اxماع ، فß أعم من ا?قبيل ا0قاء الب7ت� باللمس و�وه:ثوابه وا�راد با�با}ة وال ينقص 
  .مراٍد هنا حتماً 

: أي. فرجها :قالت ؟وأنا صائم امرأ�من  سألت ¤ئشة ما ¬رم ع�Í :قال قالعن حكيم بن عِ بسنده أخرج الطحاوي  وقد
   .اxماع
  .â Úء إال اxماع :لتاق؟صائماً  امرأتهسألت ¤ئشة ما ¬ل للرجل من :قال قٍ عن م�و هبسند الرزاقعبد  وأخرج

  Æرك شهوته  ا�با}ةلصائم إذا خ0 من أن ا [)ربهو	ن أملككم إل( :قو�ا ر� اهللا عنها ودل -
وحفظ الصيام من  ،حفظ للصيام من اإلفساد نهوأل، لثريعةسداً  ا�با}ةÖب عليه ترك ا?قبيل و هإ{ اxماع أن درجهأو ت

  .ذلك واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 
َ
  .ا�فسالشهوُة وحاجة  :بفتح ا�مزِة والراء هو:ربواأل
  .اً العضو وهو اUكر وقد يطلق [ حاجة ا�فس أيض: وسكون الراء هوبك� ا�مزة :ربواِإل 

ويقدر [ ضبط نفسه فإن خاف من الوقوع S ا�حذور لم Öز u أن يقبل وال ،ههو أن يملك الصائم أرب:S اxواز فالضابط
من ذلك خشية  ومنعوا الشابأن يُقبل  الكب�فأباحوا للشيخ  الشاب والشيخ الكب�و�ذا فرق بعض العلماء ب^  ،أن يبا}

Uلك فرقوا ب^ الشاب والشيخ الكب� ؛ -وجل عز-إ{ ما يفسد صومه ويبطل عمله ويسخط ربه  مرأن يتدرج به األ
من هتٍك  وخيمةوعواقب  ةعظيم آثارعما يؤدي إ{  االبتعادوال شك وال ريب أن  .أنه Þ Úٌسبه ناوالضابط كما أ}

للوقوع S هذا األمر  سماً وجرأة [ حدود اهللا أن األوå أن يبتعد ا�سلم عن ذلك حتماً وح هر�رمة الش نتهاكاللصيام و
  .اHط�

  :مراتب أربعُ بالنسبة للصائم U  تاعستمأن اال علموقد ذكر بعض أهل ال
o رتبة�ا Äماع :األوaنهار رمضان  ا S ماعxب [ الصائم اجتناب اÖاعوÁأهل العلم و�ذا وقع منه ذلك  بإ

  .�S حديث أü هريرة  هذا الÓم إن شاء اهللا وسيأ� تفصيل، ا�غلظة والكفارةفعليه ا?وبة 
o رتبة�:ا�انية ا �با°ة هنا هو  با°ةا�و�وها من دوا¹ الوطء بلةالقُ ويقصد با  

  :ثالثة  أشهرها أقوالختلف أهل العلم [ حكم من فعل ذلك وما ي{تب عليه V ا وقد
 حرæت شهوته أو ل :األول القول

ً
ونقله بعض أهل  داودو ا�سنو الشع©ومذهب عطاء  وهو،م ïرæهاأنها مباحة مطلقا

  .وا�عروف عنهما ا?فصيل كما سيأ� �سحاقو عن أ�د ا�وويو ال±بن عبد ¥�افظ العلم 
  اإلمام مالكوبه قال ،مطلقاهٌة أنها مكرو :ا�ا� القول
و  أ�دو مذهب الشاف�وهو  .ومكروهٌة لسواه،لم ïرك شهوته ن� )أي ا�با°ة( مباحةا0فصيل ف
  :ا�الث القول
  . اهة Æريمكر الشاف�والكراهة عند  إسحاق

   .بلة ودواÙ الوطء �ن Æرك شهوته وÆرم إن ظن إنزاالً تكره القُ  �ربعصاحب الروض ا قال
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فسد صومه   -أي ا�¶-إÁا¤ً و�ن أنزل لكذ ال±بن عبد ا �ل فال يفسد صومه ذكرفإن لم يُ  :حكم صيام من با° أما
   .من أقوال أهل العلم يفسد صومه [ الصحيح العلم أما إن أمذى فالÁهور أهل قول  S. وعليه القضاء

وال ": ةبن تيميا اإلسالموقال شيخ "ل الصوم إال أن ي�ل ا�¶ بالقبلةبطِ تُ  الخالف أنها  وال" :اإلمام ا�ووي ر�ه اهللا قال 
  انت¢ ïمه  "يفطر بمذي بسبب قبلة أو �س أو تكرار نظر وهو قول أü حنيفة والشاف� وبعض أصحابنا

ا إذا ، أمإذا أنزل وأنه يفسديتأكد Æريمه بالنسبة للصائم  هأهل العلم [ Æريمه مطلقاً وال شك أن رفجمهو: االستمناء أما
   .فإنه ال يفسد صيامهلم ي�ل 
o رتبة�فإن أمذى با�ظر فال يَ  ا�ظر: ا�ا�ة اS هور أهل العلمقول  فسد صومهÁ  و�ن ،سالمشيخ اإلورجح ذلك

  إ{ عدم فطرهبن ا�نذر او لشاف�او حنيفة أبوفذهب  لكأمÜ بذ
o رتبة�ةالرابعة اnء عليه قال الفكر :واألخâ أو أمذى بالفكر فال Üباتفاق وال يفسد صومه ةبن قداما فأما إن أم 

  .أهل العلم إال من شذ 
مع نسائه وأنه ¥ن يقبل وهو  �ا�© إ{ فعل  ااUي أشارت فيه ¤ئشة ر� اهللا عنه األحبةا�ديث أيها األخوة  هذا -

و�ذا ، إ¯هن و�حسانهنسائه وهو اUي Öب أن يكون عليه ا�سلم S تلطفه مع نسائه  مع �صائم يؤخذ منه لطف ا�© 
، u فإنه من باب أوå أن يكون فيما سوى ذلك و�خباته[ ربه  �قباuو امهحال صي S �من ا�©  اً ¥ن هذا اللطف واقع

u وبالرغم من علو مقامه وسمو م�?ه وعلو درجته ورفعة مãنته إال  أصحابهمن هيبة  بالرغم �يدل [ أن ا�©  وهذا
بل مع األعراب وا�اس ¥فه فقد ¥ن هذا ، بل مع أصحابه، مع نسائه عليه الصالة والسالم اً رقيق رفيقاً  ،إنه ¥ن لطيفاً 

  .التسليم وأز�ة تعامله وÀن هذا ديدن u عليه أفضل الصال
أما إذا ¥نت من ا�رام فß ، ¥نت من ا�الل سواءً يبتعد عن ا�ث�ات الá تث� الشهوة  أن[ ا�سلم  أنه اويؤخذ من هذ -

ومناظر  ةفثلك فإنه من العجب العجاب أن ترى بعض الصائم^ وقد أطلق �6ه العنان S مشاهد ñرم، وåمن باب أ
والشك وال ، مهوف�ى هذه وتلك ع± القنوات والفضائيات وهو S نهار ص نكراتمن ا�حرمات وا�بل �  ةليست }عي

من لم يدع قول الزور والعمل به واaهل فليس هللا (: �وقد قال ا�© ، ريب أن هذا لم يصم الصيام ال�Ù ا�طلوب
أو }اب أو أكٍل أو ´و ذلك بل األمر أعظم عن طعام  إمساكا�سألة مسألة  فليست. )[ أن يدع طعامه و°ابه ةحاج

وهذا هو الصيام اUي يؤدي إ{ ثمار ، الصائم أن يمسك S صيامه عن Ú ما حرم ربه عليه أمر �من ذلك فإن ا�© 
�سلم ن اإبل  ،ما أ}نا S ا�ديث �و�ذا قال ا�© ، ال يدرdها إال الفضالء والعقالء وأولوا األ6اب ةوفوائد كريم ةعظيم

وأن يدفع بالá � أحسن  ،� صائمإا¸ : عليه أحد بسباب أو شتام فا��وع أن يقول اعتدىإذا جهل عليه أحد أو 
  .خوانه ا�سلم^إو�بطاًال منه لكيد الشيطان اUي يريد أن يوقع بينه وب^ ، إظهاراً منه لفضل الصيام

والصوم يكفر ،ظ [ أمور دينه فإن الصوم رdٌن من أرÀن اإلسالمأنه [ ا�سلم أن ¬اف أيضا يؤخذ من هذامن هنا  -
إ¦ رمضان مكفرات ما بينهن إذا  ورمضان(:�و�ذا قال ا�© ، ويرفع به اهللا تعا{ ا~رجات،ويقيل الع1ات،ئاتالسي

 مكفرات ذهوالصلوات من ا�كفرات لثنوب فه،كما أن ا�ج من ا�كفرات،فرمضان من ا�كفرات) الكبائر اجتنبت
وأقوال سيئة ومناظر ال تر� اهللا  ةصيامه أو أفسد صيامه بأعمال ñرم خدش ا�سلمأما إذا ، إذا قام بها ا�سلم حق القيام

من :فمنهم، و�ذا فإن من ا�اس من ال يدرك من صيامه إال بعض فضله وبعض أجره، فإن هذا يقدح S الصيام -عز وجل-
ليس u من صيامه حٌظ إال  نم: كما جاء S ا�ديث ومن ا�اس، بعٌض من هذا اiوابيفوته بعٌض من هذا األجر أو 
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وUلك فع® ، اهباًء منثورً  القيامةسعياً Âده يوم  نس�أن من أن يكون عملنا مردودا أو  مناxوع والعطش فنستعيذ باهللا 
ا~نيا فإننا  ورا ´صل [ مال أو [ âء من أمنه من العجب أن نرى أنفسنا حينم�و، ا�سلم أن يغتنم هذا األمر العظيم

ألن هذه  ؛لحفاظ عليه ونبتعد عما ينقصه أو يذهبه أو يزيله أو Iل به فإن أمور ا~ين من باب أوåل´رص عليه ونبادر 
 وأبيه وصاحبتهيوم يفر ا�رء من أخيه وأمه  ،سنحتاج إ¯ها S يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أ6 اهللا بقلب سليم

، ا ثم ينجيه فإن ا�سلم حينئذ ال ينفعه بعد ر�ة اهللا إال ما قدم من العملومن S األرض Áيعً  تؤويهوفصيلته الá  وأخيه
 ،فطره سواء كيومومن ¥ن يوم صومه ، من حفظ صيامه من اHطأ واHدش والزلل واHلل ^شاسع وبون واسع ب وفرٌق 
فرق ب^  بل إن بعضهم ال ،[ ماu أو [ عرضه باالعتداءباراته وذاك ي هذا بنظراته وذاك بعِ أنه S يوم صومه يؤذ فتجده

أو شتمهم أو إيذائهم أو ا�يل منهم وال شك  سبهمأو أو [ أموا�م  سباالعتداء [ أعراض ا�ا ا6تةصيامه وب^ فطره 
 أتدرون( :  قال  �م�ان غ�ه كما جاء S ا�ديث أن ا�©  عظيماً لربما ¥نت هذه ا�سنات S أن هذا ينقص أجره نقصاً 

ال ولكن ا�فلس من يأ� �سنات axبال ثم يأ� وقد : ا�فلس فينا من ال درهم U وال متاع قال : من ا�فلس ؟ قالوا 
قيت سيئاتهم فأخذ ت حسناته بيَ نِ V هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته فإذن فَ  واعتدىشتم هذا وأكل مال هذا 

  .نسأل اهللا تعا{ أن ¬فظ علينا أمور ديننا)  من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح [ ا�ار

  )=(ا�لقة 
  السادس ا�ديث

بن ا حديث ،فيه سو1dة وقوع ا�ا، إ¯ه ا�اجةحديث ٌينبö أن نعت¶ به وذلك لشدة  ا�حا¼ةاUي معنا S هذه ا�ديث  
  .رواه اMخاري) وهو صائم محتجاحتجم وهو *رم وا( :�أن ا�� ؛عباٍس رö اهللا عنهما

 ) أفطر ا�اجم وا�حجوم( :أ� V رجٍل باMقيع وهو wتجم [ رمضان فقال � أن رسول اهللا:"�شداد بن أوٍس  وعن  
  .بن حباناو بن خزيمةاو أ دوصححه  ال{مذي إال  ُرواه ا»مسة

 وا�ا�، حتجم وهو صائمام ووهو ñرِ  حتجما �أن ا�©  إثباتمنهما فيه  األولا�ديثان  أو هذان األخوةا�ديث أيها  هذا
  .بفطر ا�اجم وا�حجوم حكم �فيه بيان أن ا�© 

أنه : أخ حسان بن ثابت قال ا6خاري ر�ه اهللا ابن¯® شداد بن أوس بن ثابت ا�جاري األنصاري  أüمن رواية  واiا� 
ه يع® وñمد وñمود بن ربيع وñمود بن 6يد ؤكعب األحبار وروى عنه أبنا وعن �روى عن ا�© ، صحشهد بدراً ولم ي

¥ن شداد بن أوس Ãن أو7 العلم وا�لم نزل S بيت ا�قدس وعداده S أهل : ا~رداء وأبوقال عبادة بن الصامت ، وآخرون
  .� ��بن ا[ أحد األقوال وهو  ��الشام ومات بها سنة 

  [ جواز ا�جامة للصائم وأنها  ¯لد، ر� اهللا تعا{ عنهما سبن عبااا�ديث أع¶ حديث  هذا - 
وهو  الشاف�و مالٌك و حنيفةاألئمة اiالثة أبو ومنهم  قول اxمهوروهو صائم وهذا  احتجم �ألن ا�©  ؛[ الصيام تؤثرال 

   .رحم اهللا اxميع بن حزما ورجحه ا6خاريظاهر اختيار 
عن  ن¢ �أن رسول اهللا  �ا�©  أصحابرجل من  دث¶بن أü ¯® قال ح الر�نمن طريق عبد  تقدمذلك ما  يؤيد

  .� أصحابه [ إبقاءً ا�جامة وا�واصلة ولم ¬رمهما 
أكنتم تكرهون ا�جامة  � مالكسئل أنس بن : قالنا�ا6 سمعت ثابتاً  :روى ا6خاري بسنده عن شعبة قال وقد  
{ ضعف الصائم �ا يكون فيها إأنها تؤدي  يع¶، الضعف أجلإال من ،ال:قال ؟ �[ عهد رسول اهللا :وø رواية؟ صائملل
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  .من خروج ا~م
أفطر ا�اجم ( �لقوu  ؛تفسد الصيام جامةاiا� فهو ا~¯ل [ أن ا� ا�ديثحديث شداد بن أوس وهو  أما - 

 أ�دوهذا مذهب اإلمام  ،وأما ا�اجم فألنه يمص ا~م؛ ج ا~م ألنه يضعفهيفطر بسبب خرو فا�حجوم، )وا�حجوم
بن عباس ا~ال [ اxواز كبار اعن S حديث وقد َط  ،اهللا اxميع مرح بن القيماتلميذه و ةبن تيمياختاره شيخ اإلسالم او

  . ñفوظةغ�  )وهو صائم( ن لفظةبن سعيد القطان وقالوا إ ي+ بن ا�ع^ وابن ا�دي¶ واأ�د و ¥إلماما�فاظ 
ُ هو قول اxمهور وأن ا�جامة ¥نت تفطë  يظهر واهللا أعلم واUي يدل Uلك حديث أü ، سخ هذا ا�كمر أول األمر ثم ن
بن حزم وغ�هم ابن خزيمة واص S ا�جامة أخرجه النسا) والقبلة للصائم ورخS  Í �رسول اهللا  صرخ :قال �سعيد 

  . رحم اهللا اxميع وصححه األ6ا�
فدل [  العزيمةألن الرخصة إنما تكون بعد ؛ صحيح فوجب األخذ به إسنادهبن حزم S هذا ا�ديث اقال  :ا�افظ قال

   .سواًء أكان حاÁاً أو ñجوماً  با�جامة طرنسخ الف
وهذا  )ئم S ا�جامة والقبلةورخص للصا( عن أحاديث ا�ß وقد روي موقوفاً بلفظ متأخرةxواز أنها اأحاديث  وظاهر 

ا�رفوع حكماً يف�ه mيئه مرفو¤ً Õ¬اً فيدل [  وهذا، �من الرسول  ال�عيةألن ال>خيص باألحãم  ؛u حكم الرفع
من  فيه تقدم[ ما  �نسخ حديث شداد بن أوس ا~ال [ أن ا�جامة تفطر الصائم كما يدل [ ذلك حديث أنس 

  .مقال
فع® القول بأن ا�جامة تفطر الصائم يكون أخذ ا~م الكث�  ،مسألة أخذ ا~م للتحليلمسألة ا�جامة عن  يتفرع -

مطلقاً سواء أكان  يفطرفأخذ ا~م ال  تفطرأما [ القول بأن ا�جامة ال  .للتحليل يفطر الصائم فإن ¥ن يس�اً لم يؤثر
   هذاإذا لم يبلعه ف والسنأما الر¤ف وخروج ا~م من اxرح . قليالً  أم اً كث�
، واألصل صحة الصوم إال بد¯ل صحيح يدل [ فساده، ألنه خرج بغ� اختياره ؛مطلقاً سواء أكان كث�اً أو قليالً  يفطرال 

عباس ر� اهللا  ابنأرشد ا�اجم وا�حجوم إ{ أنهما قد أفطرا S حديث شداد ولكن كما قلنا فإن حديث  هنا � وا�©
[ أنه ينبö للمسلم أن ¬تاط ، ةمفطركون بذلك ا�جامة غ� تتأخراً عن هذا ا�ديث فيكون ناسخاً u وعنهما جاء م

فإن  نرمضا بعدإ{ الليل أو إ{ وقت ما  يؤخرهاللحجامة S وقت نهار رمضان فينبu ö أن  اً لصيامه فإن لم يكن مضطر
  .باالحتياطذلك أوå وأحرى 

عظيم [ كث� من األمراض  من أثرٍ  للحجامةوقد أكتشف األطباء مؤخراً ما  ا�جامةإ{  أرشد قد �أن ا�©  والشك
األطباء بعد فيها كتشف اوقبل خروج كث� من الوسائل وا�ستجدات الá  متطاولةقرون  قبل �كما سبقهم بذلك ا�© 

أرشد  اإ{ âء أو نزر يس� Ã اللربما لم يصلوا إ بل، إ¯ه �ا�©  أشارما  ا�تعاقبةالسنوات الطوال وبعد هذه ا~هور  ههذ
وأنا أن¢ أمá عن ، وdية نار، و}طة ñجم، 	 ثالث S }بة عسلفS ا�ديث إن ¥ن الشفاء  :و�ذا قال، إ¯ه �ا�© 
ûالثةبهذه األمور  االستشفاءإ{   � ©فأشار ا� الiا.  

َوا{رآن الكريم أنه شفاء كما جاء S الق العسل والشك:األول
ْ
ل
َ
 ،}فِيِه ِشَفاٌء لِلنsاِس  نُهُ َ�ُْرُج ِمْن ُنُطونَِها َ°َاٌب Üَُْتلٌِف أ

ُل {:شفاًء للمؤمن^ آنفإن القر آنبالقر االستشفاءأن القرآن الكريم فرق ب^  لحظويُ  ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْ ٌَة  َوُغَ�¿
ْ
ِمَن ال

ُمْؤِمنِ�َ 
ْ
العسل غ� أن ا�ؤمن ب االستشفاء[ أن ا�اس قد يش>dون S  فدل}فِيِه ِشَفاٌء لِلنsاِس {:قالبينما العسل } لِل

ألنه مؤمٌن بأنه ïم رب العا�^ وأنه شفاء  ؛يكون ذلك أعظم S حقه أما القرآن الكريم فإن ا�ؤمن هو اUي يستش	 فيه
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  .�كما ورد بذلك ا�ديث عن ا�© 
[ أنه ينبö أن  ا�جامةنفع بإذن اهللا إما أن تدفع و�ما أن ترفع مرضاً قد نزل أو مرضاً قد ي�ل بهذه ا�جامة فإنها ت وdذا

مãن  اختيارالوقت أو  باختيارسواء ¥ن ذلك  ،ا�جامةضوابط يدرdها العارفون وا�مارسون �ذه  ا�جامةيكون �ذه 
¬س به ا�ريض من العلل أو األلم أو  قدما  باختالف ا�جامةن فإنه Iتلف مã، ا�ريض من األلم Öدحسب ما  ا�جامة

و[ ا�سلم أن  مباحة[ هذا فإن ا�جامة تعت±  وبناءً ، أنواع Ãا قد يصيب اإلنسان S جسمه أو S بعض أجزاء جسمه
جر من رب العا�^ اiواب واأل هñتسباً في أيضاذلك  يكون وأن يؤذيهيس� فيما ينفعه S جسمه و¬ميه من Ú ما 

  .سبحانه وتعا{
   ا�جامةحتجم وهو صائم فدل ذلك [ أن صيامه صحيح وأن هذه ا ح^ �يتب^ �ا أن ا�©  وبهذا

الá يضطر اإلنسان إ¯ها  للµورةال تؤثر S صيام الصائم غ� أن األحوط أن يبتعد اإلنسان عن ذلك إال �ا البد منه أو 
ذلك S غ� ا�هار  يكونللمسلم مثًال أن  ينبöفإنه  ?حليل ا~م السيما إذا ¥ن ا~م كث�اً  لنسبةباكما يكون ذلك أيضاً 

ف�ى  ةأما إن ¥ن كث�اً فمن  يرى أن ا�جامة مفطر،لم يستطع فإن ¥ن ا~م يس�اً فال إشãل فيه عند أهل العلم Áيعاً  إنف
اxسم Ãا يستدÙ للصائم أن يفطر وÃا  هنإن هذا يضعف ا6دن ويومن ا~م الكث� ف يسحبأن ما  باعتبارأنه مفطر 

  .صالتهS وقد جاء اإلسالم بالرفق با�سلم سواء ¥ن فيما يتعلق بصيامه أو ، Öعله غ� قادر [ استمرار الصيام
سواء ¥ن S الصالة  ،ةكث�وهذا يظهر S وجوهٍ  والسماحة والسهولةمن هذا ا�ديث أن دين اإلسالم دين الي�  ويؤخذ - 

ذا S مسألة الصالة مثًال �و استثناءأو S ا�ج فإن اإلسالم ي� Á Sيع أمور ا~ين بال  والصدقةأو S الصيام أو الزÀة 
  ،فإن لم يستطع فع® جنب فقاعداً  ص� قائماً فإن لم يستطعيُ 

فإن لم يستطع أن  القبلة يستقبل يمم فإنه يص� [ حا?هيستطع فإنه يتيمم فإن لم Öد ا�اء ولم يستطع ا? مفإن ل يتوضأ
S ا�سجد فإن لم يكن ثمة مسجد فيص� حيث  يص�،تفق وهكذا من تيس� اإلسالمافإنه يص� كيفما  القبلةيستقبل 

ة وdذا S وهكذا ا?يس� S أمر الصال، Âاسةلم يكن ا�ãن معلوم أنه فيه  ما )وجعلت Ç األرض مسجداً وطهورا(شاء 
[ ا�سلم ومع ذلك فإنه  الواجبةإذا حال عليها ا�ول وÀنت نصاباً فإنها �  ةواحد ةأمر الزÀة فإنها ال 
ب S العام إال مر

Iرج  Iُ يUده عند ربه فكما قال عز جزٌء يس� من مال كث� وهذا اÖ ْزَق لَِمْن يََشاءُ {:وجلرجه ِمْن  قُْل إِنs َرì¿ يَبُْسُط الر¿
ٍء َفُهَو ُ�ْلِفُ  ْÞَ ْغَفْقُتْم ِمْن

َ
ُ  َوَما أ

َ
U َويَْقِدُر ِ ُِدوهُ ِعْنَد اهللاsِ ُهَو }{َوُهَو َخnُْ الرsازِقِ�َ   هُ ِعَبادِه

َ
� ٍnْْغُفِسُكْم ِمْن َخ

َ
ُموا ِأل َوَما ُيَقد¿

ْجًرا
َ
ْقَظَم أ

َ
قدر أنه  فلو، ان يصوم ا�سلم إذا استو� }وط الوجوبÂده أيضاً S أمر الصيام فإن شهر رمض لكوdذ}َخnًْا وَأ
نفسها أو و~ها أن تفطر وهكذا [ ا�سلم أن  [يفطر ولو قدر أنه مرض فله أن يفطر وللحامل إذا خشيت  فله أنسافر 

 ُ مسألة ا�ج فإن  S هنا كذا� اإلسالم وسماحته بالنسبة للمسلم^ فيأخذ نفسه باألرفق واألي� واألسهل وهذا يدل [ ي
ا�اس إن اهللا قد فرض عليكم ا�ج فحجوا قام  أيها( :خطيباً فقال �Uلك �ا قام ا�©  ،ةS العمر إال مر Öبا�ج ال 

  �حß قا�ا ا��  فسكت ؟اهللا رسولأكل Bم يا :رجل فقال
ً
نعم لوجبت و�ا استطعتم ذروþ ما : لو قلت:�قال  ثم ،ثالثا

  ) من xن قبلكم ك¡ة سؤا�م واختالفهم V أنبيائهم فإنما أهلك ترæتكم
ختل }ط استو� }وط الوجوب أما من ا�ن ة مرة واحد غ�S العمر 
ه  Öبأيها األحبة األكارم أن ا�ج ال  لحظفيُ  

  .من }وط الوجوب فإنه يسقط عنه ا�ج وال إثم عليه
وى ذلك وحري فما بالك بما سُ  الكب�ةإلسالم ومبادئه العظام وأصوu ا أرÀن¥ن هذا ا?يس� والرفق والسماحة S  فإذن 
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با�سلم وخصوصاً أهل العلم وا~¤ة واUين يوجهون ا�اس ويربونهم أن يأخذوا ا�اس بالرفق والي� السيما من ¥ن 
 Íهذا ا~ين  يكرهوا س� ح½ الألن يدخل لإليمان أن يؤخذ بالرفق وا?ي ؛فاً قلبهحديث عهٍد بإسالم وال سيما من ¥ن مؤل

 � وا�©. )[ Þٍء إال زانه وماخال من Þٍء إال شانه قالرف xنما  أنه:(�قال ا�©  ه كماوال شك أن، أو هذه الت�يعات
 ا�سلم السيما من ¥ن راع ٍ أو ير9 من Æت ر¤يته فع® حراماً  أو يكن أثماً  لمما  أي�هماخ� بن أمرين إال أختار  ما
يكن ذلك �ًال  لم¥�دير S منصبه واإلمارة S إمارته أن يأخذ ا�اس بالرفق ما  الرعيةسواء ¥ن من األوالد أو  نايتهوع

عن ضوابط ا~ين فهناك فرق  واال´اللال�ع  أحãمنفالت [ لة ا?يس� ومسألة االأق ب^ مسفرÍ وÖب أن يُ ، بال�ع
 اتنتهاك حرماالالمسئول وتفلت غ� مقيد ب االنطالقوب^ أن يؤخذ بهذا كشماعٍة S أخذ بمبدأ ا?يس� نكب� ب^ أن 

نبذ  أوب^ الرجال والنساء  ختالط¥البزعم أن ذلك من ا?يس� أو السماحة  وجلاهللا عز  يسخطاهللا والوقوع S ما 
   .�سلم^سم ا?يس� والرفق باإلسالم أو بااا�رام أو مشاهدة ا�رام ب سماعا�جاب أو 

قد لبس خاتم ذهب نزعه وطرحه أرضاً  شاباً  �اهللا وUلك �ا رأى ا�©  اتحرم تهاكا?يس� وب^ مسألة ان بنكب�  وفرٌق 
هذا من ا?يس� أو  وليس ،نزعه ورماه �فا�©  أصبعهS يده أو S  يضعهايعمد أحدكم إ{ Áرٍة من نار ف :وقال

  .التسهيل ب0ء من ا~ين
  السابعا�ديث 

يقع S صيامنا سواء ¥ن هذا الصيام فرضاً أو نفًال ربما و،إ¯ه ةÁيعاً Þاج ´ن ننتقل إ{ حديٍث  األحبةذلك أيها  بعد
 أÀ حديثهو  ذلكم،�فأشh [ بعض الصائم^ وقوعهم S هذا ال0ء وقد جاء ذلك Õ¬اً واضحاً S حديث ا�© 

   متفق عليه) صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه مÉ وهو صائم فأكل أو °ب فليتن من( :� قال رسول اهللا:قال �هريرة 
 فال قضاء عليه وال كفارة( وللحاكم

ً
   حديٌث صحيحوهو  )من أفطر [ رمضان ناسيا

S u  قصدثم عليه إذ ال إفيه وال  نقصاألخوة األكارم د¯ل [ أن من أكل أو }ب فصومه صحيح ال  أيهاا�ديث  هذا -
ألنه أمر  ؛وسقيه إ{ اهللا تعا{ وليس عليه قضاء طعامهإ �و�ذا أضاف ا�© ، ك بل هو رزٌق ساقه اهللا تعا{ إ¯هذل

بن او الرأيربيعة ومالك وهذا أمر mمع عليه لوال خالف اإلمام ، حقيقةباإلتمام وس� اUي يتم صوماً فدل [ أنه صائم 
 ®¯ üن  نأل القضاء جوبببطالن صومه وو: حيث قالواأÀناً من أرdن الصائم كمن ن¦ رdاإلمساك عن ا�فطرات ر
وا�ديث حجٌة  عليه قضاءوالصواب صحة صومه وأنه ال  ،فليتم إمساكه عن ا�فطرات :أي )فليتم صومه(ومعÜ ، الصالة
قال : ر� اهللا عنه قال  ةهريروقد ورد عن أü  .-ر�ه اهللا-  مالكا�تأخرين اإلمام  ا�الكيةÁهور وقد خالف  .ةظاهر

 فإنما هو رزق ساقه اهللا  إذا (:  �رسول اهللا 
ً
 أو °ب ناسيا

ً
فهذا نص Õيح S ) ©ه وال قضاء عليهإأكل الصائم ناسيا

  .شاذةلفظٌة  )عليه قضاءال و(قضائه u لكن الظاهر أن لفظة  عدمصحة صومه و
القول  أصحابإ¯ه  ذهبيح و¯تم صومه وليس صحيحا ً ما أن من أكل أو }ب فإن صومه صح الراجحيتب^ أن  وبهذا

   عن ا�فطرات إمساكهاiا� أن قوu و¯تم صومه أي يتم 
S إمساكه عن ا�فطرات إذ أنه إذا اعت±ناه مفطراً فما فائدة أن  فائدة¥ن هناك  اوÖب عليه القضاء � طراً ¥ن مف ولو

  .غروب الشمس إ{يمسك عن األكل وال�ب 
  .نة من اإلنسان أن يقع S هذا األمر أو S غ�همظِ  لنسياناإلسالم وأن ا ?يس� �من بيان ا�©  ذاوه
  ؟من بقية ا�فطرات  ههل يقاس V األكل وال7ب غnالسؤال هنا  لكن -
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 فال قضاء عليه من أفطر [ شهر رمضان ناس( اiانيةلقوS u الرواية ؛ الفقهاء [ األكل وال�ب بقية ا�فطرات قاس 
ً
يا

مفهوماً فال يدل  يقت%بالغالب ال  ا?خصيصالغالب و باعتبارو2صيص األكل وال�ب S ا�ديث إنما هو  )ةوال كفار
الá دل عليها قول اهللا عز  العظيمة القاعدةوهذا ا�كم S الصائم فرٌد من أفراد ، عداه اذلك [ ن	 ا�كم عمّ 

 تَُؤاِخذْ {:وجل
َ
نَاَربsَنا ال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
  .نعم :قد فعلت وø رواية قال: إجابًة �ذا ا~¤ء  :وقد صح أن اهللا تعا{ قال}نَا إِْن نَِسيَنا أ

خذنا بما آلو  وجلفإن اهللا عز  ،عنهم وا�شقةورفع ا�رج  هولطفه وتيس�ه [ عباد -سبحانه وتعا{-من ر�ة اهللا  وهذا
ربنا ال {:وUلك فإن اهللا تعا{ قد استجاب د¤ء ا�ؤمن^ وا�سلم^ S قو�م، الشكنسينا أو بما أخطأنا فإننا سنهلك و

عن أم¤ ا»طأ والنسيان Ç اهللا �اوز  نإ: (�قد فعلت وø رواية أنه قال ا�©  :قال أنهجاء  -عز وجل-اهللا فإن}تؤاخذنا
Uلك قد ين: الصالة فيتذكرها فيما بعد وبما ن¦  يؤاخذفإذا ن¦ ا�سلم  فإنه ال   �أو كما قال  )عليه استكرهواوما 

  .)ذلك من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة �ا إالs : (كما جاء S ا�ديث
وقد يكون عليه صيام من رمضان  ا6تةاإلنسان قد ين: الصالة ويتذكرها بعد ذلك بل ربما نسيها ولم يتذكرها  فإن

أو بعد سن^ طوال فعليه أن يستدرك ذلك بالصيام وقد  ةثم ين: ذلك ثم يتذكره بعد رمضانات عد Öب عليه أن يقضيه
ين: شيئاً من زÀة ماu فإن عليه أن Iرج ذلك أما إذا ن¦ نسياناً خارجاً عن إرادته ولم يتذكر فإن اهللا تعا{ أرحم من أن 

   .عبده [ أمر نسيه ولم يقصده قبيعا
ستنشق فدخل ا�اء إ{ حلقه بال قصد لم يفسد اغتسل الصائم أو تمضمض أو ابة لألكل وال�ب فيما لو ذلك بالنس ومثل
ألنه ¥�ا/ S ترك العمد وسلب  ؛صومه يفسدوdذا لو طار إ{ حلقه ذباب أو غبار من طريق أو ´و ذلك فإنه ال ،صومه

 رأإلو فرضنا أن لكن السؤال هنا  .االختيار
ً
فهل يذكره  ناٍس ي7ب [ نهار رمضان وهو يعلم أنه  أوأكل صائما ي ىنسانا

  ؟ بصومه أو يسكت
وتذك�ه ألن هذا من باب األمر با�عروف وا�ß عن ا�نكر واألكل وال�ب S نهار رمضان الشك  إعالمهعليه  الواجب

عليه الصيام  Öبي�ب ال  أوأما من ¥ن من يأكل ،عالمه S ا�الإو�ن ¥ن معذوراً ولكن Öب  ا/أنه منكر وا�
أو ، ي�بS ا�ستشفيات و´وها فال ينكر عليه أن يأكل أو  ن¥ن مرضه ظاهراً ب^ ا�اس كمن ¥ ¥�ريض ا�عذور فإن

أمرنا أن  -وجلعز -به الظن واهللا  يساءعذر خ	 ¥�ائض فينبö أن I	 الفطر ح½ ال  وuمن ¥ن يأكل أو ي�ب 
  .لآلخرين´سن 

فيما لم يقصدوا به  يؤاخذ ا�سلم^ ال -وجلعز - بعبادة ا�ؤمن^ وأن اهللا  وجلهذا ا�ديث من فوائده ر�ة اهللا عز و -
  .وجلأو �الفة ألمر اهللا عز  إساءةً 

ن }ب متعمداً قاصداً بدو أوأكل من وب^ ، }ب ناسياً  أووشتان ب^ من أكل ، عمالS األ ا�يةد¯ل [ أثر  أيضاً وفيه  -
Ù{ بعض اآلثار أن من أفطر يوما من رمضان بال عذر ، عذر S ه أو يقِض  لمفقد جاء
ورد S  كماه و�ن صام ا~هر 

  .� ثر عن ا�©األ
  .بن آدم وتعرضه �ذا األمرا ضعف [بيان ضعف اإلنسان وأنه متعرض للخطأ والنسيان وهذا يدل  أيضاً  وفيه -
ولم يشدد عليه S  وجلي�عه اهللا عز  مما ل ا�سلمفإنه لم يفرض [  والسماحةن الي� أن دين اإلسالم دي اً وفيه أيض -

عما ¥ن من  اً و�ن ¥ن ا�سلم معذور،أمرنا Þفظ صيامنا -وجلعز - ومن هنا فإن اهللا ، أمر فيه سعة وي� من أمر دينه
 ينقصهوعن ما  أعن Ú خدش وخلل وخط عدهبفليحافظ ا�سلم [ صومه و¯ مدعما ¥ن من ع نسيان فإنه ليس معذوراً 
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  .أو ينقضه

  )�(ا�لقة   
  ا�امن ا�ديث

À ُهريرة  حديث
َ
 ا»مسةرواهُ  )َمْن َذَرَعُه ال�ُء فال قضاَء عليه، ومن اْستقاَء فعليه القضاءُ ( :�قاَل رسوُل اهللا  :قال �أ
ُه 
ّ
عل

َ
 دوأ

َ
ارقطôº َوقوsاهُ  أ s?ا.  

  أن الصائم إذا تقيا�ديث د¯ٌل [ هذا -
َ
وقد علل  ؛مذهب اxمهوروعليه القضاء وهذا  ومهُ ا لل§ء فسد صمستدعيً أ

ستدل او ،رج ا�ادة الá يتغذى بهاضعف ا6دن وIُ بأن ال§ء يُ  -وهو Ãن يرى الفطَر بال§ء- بن تيميةا شيخ اإلسالم
داود والنسا)  أبوخر ا�ديث اUي أخرجُه آإ{ .. .قاَء فأفطر �أن رسوَل اهللا  �اxمهور أيضا Þديث أü ا~رداء 

  :لكن أجيب عن هذه األحاديث بأجوبة ،وأ�د
  .أنُه حديث �تلف S إسنادهِ  :األول
 ،اً ذكَر ذلك ال>مذيهكذا روي S بعض ا�ديث مف�Í  ،فأفطر َف فََضعُ  قاء �أن هذا ¥ن S صوم ا?طوع وأنُه  :ا�ا�
  .فأفطر بعد ذلك و�نما فيه أنه قاءَ ، يه د¯ٌل [ أن ال§ء ¥ن مفطراً uوليس ف :بطال ابنوقال 
  .أن هذا mرد فعل وهو ال يدل [ اإلÖاب  : ا�الث
وخرَج منُه ، أما إذا ذرعُه ال§ء وغلبهُ  .بأنُه يفطُر بال§ء: أجوبة أجاب بها من رد [ أصحاب هذا القول اUين قالوا فهذه

هذا " :بن قدامةاوقال  ،"ال أعلم ب� أهل العلم فيِه اختالفا" :اÀا»طقال  ،ومُه صحيح وال âء عليهمن غ� اختياره فص
من استقاَء وهو صائم فعليه :"وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر ر� اهللا عنهما؛أنُه ¥ن يقول ،"قول Bمِة أهل العلم

وهو قول ابن عباس و أü  ،بعض أهل العلم إ{ أن ال§ء ال يفطر وقد ذهب. "ومن ذرعُه ال�ء فليس عليه القضاء، القضاء
وحãه ابن حجر ، وقال به عكرمة وهو ظاهر اختيار ا6خاري فإنُه ساق بعض اآلثار ا~الة [ ذلك �بن مسعود اهريرة و 

لوى وÆتاج األمة إ{ معرفة مع أن ال§ء Ãا تعم به ا6 ئاً ذلك شي S �ود¯ل ذلك أنُه لم يصح عن ا�©  ،روايًة عن مالك
بن قدامة وفيه نظر iبوت اHالف كما مَر اونقلُه عنُه  ءا�نذر اإلÁاع [ بطالن الصوم بتعمد ال§ بناوقد نقل  ،حكمهِ 

  . بنا
هذا و[  ،ن ال§ء يفطر الصائمإ: وهذا د¯ٌل أن اإلسالم جاء Þماية جانب الصيام من أن Iدشُه âٌء [ قول من قال  

ال يفطر وا�سألُة S ذلك بال شك خالفية كما مر  هستدل بأناجاء S استدالل من فاألظهر أن ال§ء اليفطر الصائم كما 
  .معنا
  

  ا�ديث ا0اسع
  وهو حديث S �ية األهمية وحديث ¬تاج إ{ وقفات لشدة حاجة ا�سلم^ إ¯ه و1dة ما يرد فيه من األسئلة واالختالفات 

ة [ رمضان فصام حßّ بَلََغ  َخَرج � أنs رسول اهللا( -نهمارö اهللا ع-بن عبد اهللا  جابر حديث
ّ
فتِح إ¦ مك

ْ
Bَم ال

َب فقيل Uُ َنْعَد ذلك إنs بعض ا�اس قْد مْن ماٍء فََرفَعُه حß َغَظَر ا�اُس إ©ِه ثمs َ°  دحُكراع الغميم فََصام ا�ّاُس، ثمs دB بق
وèِ : "صاَم؟ فقال

ُ
وèِ أ

ُ
يام وyنما ين( و÷ لفظ )َك الُعصاةُ َك الُعصاةُ، أ  ظرون فيما فعلَت،تفقيَل Uُ إنs ا�ّاس قْد شقs َعلَْيهُم الص¿

  . رواهُ مسلمٌ  )فدB بقدح مْن ماٍء بعد العÕ ف7ب
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جُد  اهللا وليا رس: قال هُ  زةَ بِن َقْمرو األسل± رö اهللا عنُه أنّ  وعنْ 
َ
ةً V ا Àأ sُجناٌح؟ . لصيام [ الّسفرقو sÈَفَهْل ع

خذ بها فحسٌن، نْ فم، Ã رُْخصٌة من اهللا( :� فقال رسول اهللا
َ
ْن يصو أ

َ
َحبs أ

َ
 .رواهُ ُمسلمٌ  )فال جناَح عليه موَمْن أ

uبَلََغ ُكرَاع الغميم(: قو ßّح( فضبãم ال ) ُمهملة هُ وفتح الراء ا�هملة ثم ألف آخر )راعك ٌ̂  ُكَراع�راد بهو ا ،و� ع
سُم واٍد االغ^  حبفت )الغميم(و، شبيٌه بالكراع جبل أسوٌد طويٌل [ يسار الطريقوا�راُد ُهنا  ،الطرف من â Úء :الغميم
وهو وادي  "برقاء الغميم"عرف عند أهل تلك اxهة بـكيال ويُ  أربعة وست^طريق مكة إ{ ا�دينة يبعد عن مكة  [

  .ا6حر األ�رعسفان وينتß مصبُه ب
استدلوا أيضاً ، ألهل العلم مذهب اxمهوروهذا ، يفطر أنأن ا�سافر u أن يصوم وu األحاديث فيها د¯ل [  هذه -

  .اMخاري ومسلمأخرجه  )V ا�فطر وال ا�فطر V الصائم صائميعب ال فلم �كنا [ سفر مع ا�� ( :قال� �ديث أنس
  :ألن اهللا تعا{ قال ؛إ{ أنه ال Öزئ ا�سافر الصوم و�نما فرضُه الفطر زمبن حاوداوود الظاهري  وذهب

  مِمنكُ  َفَمن xَنَ {
َ
Vَ ْو

َ
 أ
ً
ِريضا sَخرَ  َسَفرٍ م

ُ
يsاٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م¿ sولقول الرسول }فَِعد� S ي صامواUحق ا :) ِèو

ُ
وèِ أ

ُ
َك َك الُعصاةُ، أ

ُعصاةُ 
ْ
 ورجالً قد ُضلل عليه � xن رسول اهللا( :قال �جابر  �ديثو)ال

ً
 ؛صائم: قالوا! ما هذا ؟: الفق ،[ سفر فرأى زحاما

  . )[ السفر مليس من ال� الصو :قال
  ،من هذين القول^ واهللا أعلم هو القول األول وذلك لقوة أد?ه وظهورها ووضوح دال?ها والصواب
َفَمن xََن {:ستدلوا باآلية القرآنية الكريمةافقد ه أن يفطر أنه Öب علي: ستدل به أصحاب القول اiا� اUين قالوااأما ما 

 sَسَفٍر فَِعد 
َ
Vَ ْو

َ
 أ
ً
ِريضا sَخرَ  ةٌ ِمنُكم م

ُ
يsاٍم أ

َ
ْن ك  فهذه اآلية حقيقة ليس فيها د¯ل [ عدم إجزاء صوم ا�سافر لو صام؛ }م¿

خر
ُ
م S السفر ال Öزئ ما ياب^ القرآن الكريم ولو ¥ن الصوالسنة ت، و�نما فيها أن ا�سافر إذا أفطر فعليه عدٌة من أيام أ

بة اS كتابه وقد جاء عن بعض السلف من الصح -تعا{–أحد من أصحابه وهو أعلم منا بمراد اهللا  وال �فعله ا�© 
َيُصْمهُ  َفَمن{:وا?ابع^ وجوب الصوم S السفر لظاهر قوu تعا{

ْ
ْهَر فَل sَشِهَد ِمنُكُم الش{.  

وèِ ( :استدال�م بقوu وأما
ُ
لم يمتثلوا أمرُه �م باإلفطار ح^ شَق  Uينحق ا�خالف^ ا S �فإنما قاu ا�©  )َك الُعصاةُ أ

ٌ̂ S هذه ا�الة وعدم االمتثال معصيٌة لرسول اهللا ، الصيام [ ا�اس ليس من ( :وأما حديث، �وال ريب أن الفطر متع
S السفر وهو ال يفعل ما ليس  صام �ألن ا�©  ؛من شَق عليه الصيام بد¯ل السياقفي � فإنما قاuُ  )[ السفر مال� الصو

وجوب الفطر S السفر إعراٌض عن األحاديث بوا�ق أن القول بوجوب الفطر أع¶ قول أصحاب القول اiا� أن القول  ،ب±
غ� أن  الصيام واإلفطار جائٌز بالنسبة للمسافر إ¯ه اxمهور وهو أن هو ماذهب وأن الصواب ا~الة [ جواز الصيام 

 األفضل بالنسبة للمسافر أن يصوم أو األفضل بالنسبة للمسافر أن يفطر؟ هل؟ ما هو األفضل:S مسألة Hالفا

  :أي [ مسألة األفضلية  �سألة[ هذه ا) ¨هور العلماء ( ختلف اaمهور ا وقد
وألن ؛ ال مشقَة وال ¼ر  حيُث  إ{ أن الصوم أفضل بن حجر إ{ اxمهورانسبُه و الشاف�و أبو حنيفة فذهب:األول القول

كما S ا�ديث الصحيح  �بن رواحة  اهللا عبدصامه هو ووأ �S حديث أü ا~رداء حيُث صامُه  كما �هذا فعل ا�© 
  . بن حجرارجح هذا القول  وقدS إبراء اUمة وألنه أي� إذا صامه ا�اس الصائمون  أ�عوألنُه ؛ ا�تفق عليه

Ã ( :د¯لُه حديث ا6اب فإن قوuُ  ةإ{ أن الفطر أفضل ولو لم يلحقُه مشق أصحابهواإلمام أ�د وذهب :ا�ا� القول 
 :وألنه قال S الصيام؛ يدل [ أن الفطر أفضل ألن اهللا تعا{ ¬ب أن تؤ� رُخُصة)رخصة إ¦ اهللا فمن أخذ بها فحسن

    .)فال ُجناح عليه صومحب أن يأومن (
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أي� عليه وأسهل u فهو أفضل S حقه ومن ¥ن الصوم أسهل عليه  رفمن ¥ن الفط ،أن األفضل هو األي� :ا�الث القول
األدلة الكث�ة S  بهوهذا قوٌل قوٌي 
تمع ،  بن ا�نذراختاره او قتادةو mاهدو بن عبد العزيز رعموهذا قول  فهو أفضل

 . عمل بها ُ
هاS السفر ويُ  موضوع الصيام
أو ا�ستمر كسائ§  أنه ال فرق S جواز الفطر S السفر ب^ طول ا�دة وق�ها وال ب^ السفر الطارئ لغرض و¯علم

ألنُه مظنة ا�شقة وال يش>ط حصول  ؛وذلك لعموم األدلة والرخصة S اإلفطار منوطٌة بالسفر، الطائرات وسيارات األجرة
ثم إن مسألة  ،العلة الá من أجلها أن يفطر جدتمسافر فارق بته فو هألن ؛سافر [ الطائرة مثًال فلُه الفطرا�شقة فلو 

 .موجودة  وقد تكون بالنسبة لشخٍص آخر هذه ا�شقة ا�شقة مسألة نسبية فقد تكون بالنسبة إ{ شخص غ� موجودة
ا�سافرين يسافر S شهر رمضان من أول ا�هار وقد يكون وقت أن بعض  :أن هناك أمر Öب أن يتنبه إ¯ه وهو و¯علم -

أو الضعفة وربما ألزمهم بلسان ا�ال أو ا�قال أن  الصغاروقد يُسافُر معُه عدد من النساء أو ؛رسفره وقتاً حاراً شديد ا�
 ،�خالف هدي ا�©  ةS ا�قيقا S مواصلة الصوم وهذا ا أكيدً تعابً إشديداً ويتعبهم  اإرهاقً يستمروا S صومهم ف�هقهم 

فإن هذا اUي توå ر¤ية هؤالء اUين سافر بهم قد شق  ،ستمر عليه با�عصيةاشق عليه الصيام و من �بل وسم ا�© 
 من وsâ من أمر أم¤ شي ا�( :قال قد �عليهم وا�© 

ً
وهذا الشك أنُه قد توå أمرهم ولو ¥نوا  )رفق بهافرفَق بهم ف ئا

ثم [ اإلنسان . أو زوجاته أو ¥نوا Ãن Æت ر¤يته من طالب أو ´وهم فإن عليه أن يتَ§ اهللا تعا{ فيهم ه أو أبناءه أوالد
وقد يكون ، تاه اهللا من القدرة وا?حمل واxت ما لم يؤته اآلخرينآبعض ا�اس  يكونأن ال يقيس ا�اس [ نفسه فقد 
وقد يكون ما عند الكب� ما ليس عند  ،قد يكون ما عند الرجل ما ليس عند ا�رأةو، ما عند الشاب ما ليس عند الكب�

وبناء عليه فإنُه ينبö أن يُتيح ا�سلم لآلخرين الرخصة وا?يس� والسماحة والرفق Ãا Öعلهم  ،الصغ� Ãن ابتدأ بالصيام
  .           قبلون [ ا�H و¬بونه ويرغبونهيُ 
؛ أن ال ينكر عليه S السفر ح½ و�ن أظهر فطره، ُر أن يشاَر إ¯ها أنه ينبö �ن رأى مفطراً دُ ور الÖَ á كما أنه من األم -  

أما إذا ¥ن S وسيلة ، أمام ا�اس كفيها فإن عليه أن يمس تقرساإال إذا ¥ن دخل S مدينة و، وذلك لوجود علة اإلفطار
ألن علة السفر واضحة بينة و�ذا  ؛عة للمسافرين فال يُنكر [ من أفطرا�قل كوجوده S الطائرة أو S سيارة نقل جام

ومن هنا فإنه ال يصح وال يسوغ  ،ر [ من أفطر أو تناول شيئاً من ذلكال يُنكَ  ¥نت كذلك فإن إظهار الفطر و�عالنه أمرٌ 
 .أن يُنكر [ من أعلن فطرهُ S مثل تلك ا�االت

للمسلم أن يبتعد عنها بل Öب [ ا�سلم أن يبتعد عنها أن بعض ا�اس حينما يسوغ u أن من األمور الá ينبö  وأيضاً  -

د منهم من ي�ب ا�حرم ك�ب ا~خان أو الشيشة أو  ،فطر S شهر رمضان ينتهُك شهر رمضان بانتهاك ا�حرماتيُ 

 ذاال سيما إ، دائما معه ¥نو�يذاء من  ،وجلج>اء [ حدود اهللا عز حرمة شهر رمضان واال انتهاكغ�ها فهذا يتجرأ [ 
 ُ  ،شيع وين� ب^ ا�اس هذه ا�عاæ¥نت وسيلة ¤مة فإنه يؤذيهم S أمر دينهم ويؤذيهم S أمر صحتهم وأجسامهم وÃا ي

ا ما باطنًة خفية فإذ لنًة وعْ وال شك أن لشهر رمضان حرمًة ومãنًة S نفوس وقلوب ا�سلم^ Öب أن تكون ظاهرًة مُ 
وخالل هذا  أن يدرdوا فوائد وخصال �سلم^تواطأ الظاهر وا6اطن [ إجالل و�عظام شهر رمضان ¥ن ذلك جديراً با

  .           رفعًة للمسلم^ وتطه�اً �م -عز وجل-اxليل اxميل اUي جعله اهللا  عظيمالشهر ا�بارك ال
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 الصيام فدل ذلك [ أن أصل الصيام جائز خرجَ  �فإن ا�© ، بصحابته الكرام �وفيه أيضاً بياُن رفق ا�©  -
ً
ألنه  ؛مبتدأ

}ب بل أعلن }بُه أمام ا�اس �ا رأى ما أصاب ا�اس  إنما �بل إن ا�©  ،صائما �إذ لو لم يكن كذلك �ا خرج ا�© 
  .    ةمن ا?عب واإلعياء S هذا السفر وø هذه الطريق الطويل

منُه غزوة بدر الك±ى S شهر  وقعت �فإن ا�© ؛ يمنع ا�سلم من أعمال عظيمة الن صوم رمضان أيضا بيان أ هوفي -
واضحًة جلية غ� خفية [ أن شهر رمضان هو شهر العمل وا?ضحية  لةً الرمضان وفتح مكة S شهر رمضان Ãا يدُل دِ 

عتقدونه كث� من ا�اس ولألسف فإذا ما جاء رمضان واHمول والكسل كما ي وم وا6ذل والعطاء ال شهر ا�والص± واxَت 
يمنعه صيام شهر  لم �فا�©  ،قاموا وناموا قاموا الليل ربما ¥ن قياما غ� ñمود وناموا وربما ¥ن أيضا نوما غ� ñمود

لَم أيضاً أن فطر الصائم أنه ينبö أن يُع غ� ،دحر أعداء اهللارمضان من أن Iرج mاهداً S سبيل اهللا فاÆاً مكة ومن أن يَ 
åقيامه بذلك األمر العظيم فإن فطرُه أو S uُ سبيل اهللا إذا ¥ن ذلك أقوى S لك ا�©  ،إذا ¥ن للجهادUوأمر  أفطرَ  �و

  .  �فطروا بأنهم قد عصوا اهللا عز وجل وعصوا رسوu ا�اس بالفطر بل وسم ووصف اUين لم يُ 
-  Íوفيه أيضاً بيان رفق الرÙت يده اÆ صيامه غ�  ¥ن � ا�©فإن  ،واإلمام برعيته ومن S نه أن يصوم وأن يستمرãبإم

وø هذا د¯ٌل [ أنه Öب [ الراÙ أن يرفق برعيته وأن ينظر من ، أن اUي منعه من ذلك ما رأى من ا�شقة [ ا�اس
.                                                                               باألمور الكب�ة أو العظيمة ¥ن منهم أضعف وأحوج إ{ الرفق Ãن ¥ن أقوى وأقدر [ أن يقوم

 م[ اUين استمروا S الصيام وه وأنكر �¥نت هذه ا�عصية قد أنكرها ا�©  فإذا �وفيه أيضاً خطورة معصية ا�©  -
ومع ذلك فقد أنكر ، لقيام بالصيام وÁعا ب^ الصيام واxهادلعز وجل وامتثاال اهللا  ةإنما استمروا S ذلك طلباً �رضا

عليهم فما بالك بمن يتجرأ [ انتهاك حرمات اهللا والوقوع S حدود اهللا وñاربة اهللا وñادة اهللا بمعصيته ومبارزة اهللا 
åَيْحَذِر {بالكبائر والصغائر ما ظهر منها وما بطن فهؤالء من باب أو

ْ
ْو يُِصيَبُهْم  فَل

َ
ن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َقْن أ

s
ا§

ِ©مٌ 
َ
  .   }َعَذاٌب أ

ومن ا�اس من ال قدرةَ ، وفيه أيضا أن ا�اس متفاوتون فمن ا�اس من عندهم القدرة [ الصالة أو الصيام أو األعمال -
  . ال يقدرون أو ال يستطيعونذلك حال الضعفاء اUين  S اu9 [ ذلك وير

ظهر للناس ما يتأسون به سواًء ¥ن ذلك S أمور مفروضة أو S أمور راÙ أو ا�ر� أو ا�وجه أن يُ لوفيه أيضاً أنه ينبö ل -
 إِن{:وUلك قال اهللا عز وجل ،قتداء فعليه أن يظهرهظهار العمل uُ أثر [ ا�اس S ا?أ/ واالإفإذا ما رأى أن ، مستحبة

 َÃِ ا sَدقَاِت فَنِِعم sالص 
ْ
ُكمْ  َوyِنُيْبُدوا

ô
ُفَقَراء َفُهَو َخnٌْ ل

ْ
ُْفوَها َوتُْؤتُوَها ال

ُ
واألستاذ مع ، فلو رأى ا�ر� ¥لوا~ مع أوالده ،}�

ل0ء من واألم� مع من ¥ن Æت إمارته إذا رأى أن إظهاره ، مع من Æت رعيته إلماموا، والراÙ مع من ير¤ه، طالبه
ألن ذلك Ãا يتأ> به  ؛األشياء أنُه يكون سبباً ?أسيهم به فليفعل ذلك ويكون [ ذلك مأجوراً وعند اهللا مثاباً مشكوراً 

فلو ¥ن هناك مثًال صدقة يرى هذا الراÙ أو ا�ر� أو ا�وجه أو الوا~ أن �ا أثراً S إظهارها [ من Æت يده أو [ ، ا�اس
ومن يُتأ> ، فإنه إذا أظهرها من هذا ا6اب وبهذه ا�ية فإنُه يكون مثاباً [ ذلك وا~ال [ ا�H كفاعله، من يتأ> به

وشتان ب^ من ¥ن موجهاً ، يعاقب [ ذلك به فإنُه يؤجر [ ذلك كما من يتأ> به S أعمال اإلثم وا�رام واإلجرام فإنهُ 
ن موجهاً للناس وداًال �م إ{ ال� وا6اطل وا�نكر والزيغ وا�الك وا6عد عما ير� للناس وداًال �م إ{ ا�H وب^ من ¥

  .              رب العا�^ سبحانه وتعا{
           . أنهم ¬سنون ونو�ن ¥نوا يعتقد �وأمر رسوu  -عز وجل-وفيه أيضاً أنُه Öب األخذ [ أيدي من Iالف أمر اهللا  -
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و�ن ¥ن ظاهر عمله أن فيه خ�اً فقد  ،ًفإن فعله يكون صوابا اً لفوائد أيضاً أنه ليس Ú من أراداً خ�وفيه من ا -    
�Hانب اÖالف وI ولكن حقيقًة أنه �Hأن يسأل فيما ، يكون ظاهر عمله ا �Hو�ذا فإن الواجب [ من يريد ا

ِر إِن ُكنُتْم الَ {يسـأل من ¥ن أهًال للسؤال أشh عنه ال سيما ما ¥ن ñ Sل خالف ب^ ا�اس وعليه أن
ْ
ك ْهَل ا§¿

َ
 أ
ْ
لُوا
َ
فَاْسأ

العلم  لوهم أه، فا�سائل اHالفية ال سيما األمور العامة الá تهم األمة فعليه أن يسأل عمن ¥ن أهًال للسؤال }َيْعلَُمونَ 
وUلك أرشدهم وب^ �م  ،م جانبوه وابتعدوا عنهنما أرادوا خ�ا غ� أنهإيعلم أن هؤالء  �ا�©  اوهن ،الراسخون فيه

والصواب S هذه ا�سألة وأن ما فعلوه أو ما قاموا به من الصيام �الٌف �ديه عليه أفضل وأوضح �م الطريق الصحيح 
  :وبهذا يتب^ ،الصالة وأز� التسليم

o  أن الفطر 
ً
   .ه عما يشق عليه أو يµ بدنهبتعادال ؛فإن الفطر S حقه أفضل:  إذا xن للمسلم الصوم شاقا

o شاق عليه nن غx إبراء ذمته وتيس�اً عليه وتسهيًال عليه ومبادرًة إ{ مسارعةً فلُه أن يصوم  :وأن الصوم إذا S �Hا.   
o  تار ما يشاء غ� أنفبالنسبة للصائم  :األمران استوىوأما إذاI أن u ذ  إن S لك ا�بادرة إ{ الصيام أفضل وال شك �ا

           .ومع ذلك 
ه فإن ا�اس متفاوتون S قدراتهم و�راداتهم، من براءة اUمة وال�عة S أداء ا�H والقيام به وا�بادرة إ¯ه
و�ذا فإنُه ينبö للمسلم أن يرفق بنفسه  ،والسماحة والسهولة كما مر معنا S هذا ا�ديث �وفيه أن اإلسالم دين اليُ  -

، لوا أو يكلوا أو يوقعوا أنفسهم S حرٍج شديد وø أمٍر ال يرضاه اهللا ال يمَ  وأن ¬سن إ{ اآلخرين ح½ وأن يرفق بغ�ه
 .نبما يستطيعون وما يطيقو ما�اس وأمره أخذ �ومن هنا فإن ا�© 

  ا�ديث العا°
َص للشيخ (: قال -رö اهللا عنهما- ابن عباس  حديثقص� وهو  ذلك ننتقل للحديث اUي بعده وهو حديٌث  بعد رُخ¿

 .وصححها?ار قطº وا�اكم رواه  )الكبn أن يفطر ويطعم عن X يوم مسكينا وال قضاء عليه
وليس عليه ،طعم عن Ú يوم مسكينااألثر د¯ل [ أن الشيخ الكب� اUي ال يستطيع أن يصوم u أن يفطر وأن يُ  هذا

من برئه وهو ال يقدر  ا�يئوسوdذا من يشق عليه الصيام ¥�ريض ، صياما�رأة الكب�ة والعاجزُة عن ال: قضاء ومثل ذلك
   .ما دام مرضُه مالزما u [ ا~وام  القضاءيتمكن من  مألنه ل ؛هذا ملحق بالشيخ الكب�ف[ الصيام 

  )�(ا�لقة 
  ا�ديث العا° :S ا�لقة ا�اضية إ{ أ}نا

 وال قضاء  رُخَص ( :ابن عباس رö اهللا عنهما قال حديث
ً
للشيخ الكبn أن يفطَر وأن يطعم عن X يوم مسكينا

  .         وصححه ا?ار قطº وا�اكمرواه )عليه

وليس عليه  اً فطر وأن يطعم عن Ú يوم مسكيناألثر د¯ٌل [ أن الشيخ الكب� اUي ال يستطيع أن يصوم u أن يُ  هذا -
وdذا من يشق عليه الصيام ¥�ريض ا�يئوس من برئه وهو ال يقدر [ ، لصياممثل ذلك ا�رأة الكب�ة العاجزة عن ا، قضاء

ر� -وقول ابن عباس  ،u [ ا~وام ألنه لن يتمكن من القضاء ألن مرضه مالزمٌ ؛ الصيام فهذا ملحٌق بالشيخ الكب�
يتبادر  �ا �ُ¬تمل أنه سمعه من ا�© و، �وهو ا�عتمد S هذه ا�سألة والظاهر أنه ال �الف u من الصحابة  -مااهللا عنه
uتعا{اوُ¬تمل أنُه )رُخَص ( من قو uوُْسَعَها الَ {:ستنبطُه من قو sإِال 

ً
ُف اهللاô َغْفسا

¿
ابن و ابن ا�نذروقد نقل  ،وأشباِهها} يَُكل

 {:وقد أخرج ا6خاري بسنده عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ، اإلÁاع [ ذلك حزم
َ
Vَِيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ا َو

s
§
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ليست بمنسوخة هو الشيخ الكب� وا�رأُة الكب�ة ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن Ú يوم : قال ابن عباس }ِمْسِكٍ� 
وهو أن اآلية الكريمة ليست منسوخة بل � ñُكمة S حق من يشق  -اهللا عنهما ر� -وهذا رأي ابن عباس ،مسكينا
كما ورد عنه S رواية أخرى وقد ورد عنه ما يدل [ أنها منسوخة  ،متد به ا�رضاالصيام ¥لكب� وا�ريض اUي عليه 

َيُصْمهُ {:بقوu تعا{
ْ
ْهَر فَل sمهوروهذا } َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشxأول فرض الصيام من شاء أفطر وأطعم  مذهب ا S وهو أنه

ألن النسخ ا�ن	 هو إزالة ا�كم  ؛-ر� اهللا عنهما-ض S ما ورد عن ابن عباس وال تعار، ومن شاء صام ثم نسخ ذلك
ذكره القرط©  ما[ ا?خصيص أحيانا ك نسخوا�تقدمون يطلقون ال، والنسخ ا�ثبت هو 2صيص بعض أفراد العام، بال«ية

 وهو الكب� فاUي ال يطيق الصيام Í�I  ؛وب§ من ال يطيقه إال بمشقة، فتكون اآلية نسخاً �كٍم S حق من يطيق الصيام
وب^ أن يصنع طعاماً ، ومن S حكمه S اإلطعام ب^ أن يفرقه حبا ً[ ا�ساك^ لh واحد مٌد من الُ±  صيامالعاجز عن ال

ود¤ ثريد  فنةَ أنُه ضعف عن الصوم ¤ما فصنع ج��ا ورد عن أنس  إ¯ه من ا�ساك^ بقدر األيام الá أفطرها يدعوو
 ؤهُ  ير= برالفهذا د¯ل [ أن اهللا عز وجل قد لطف بالكب� وdذا ا�ريض اUي يستمُر مرضُه و .ثالث^ مسكيناً فأشبعهم
مرضه  وdذلك اUي يستديم مرضُه وقد قرر األطباء ا�وثقون أن، ألن الكب� ال ير= أن يعود صغ�ا ؛فإنه يبادر إ{ اإلطعام

وال ريب وال شك  ،رفق بهمفمثل هؤالء ينبö أن يرفقوا بأنفسهم وأن يُ  -عز وجل-أن يشاء اهللا  مرٌض مزمن غ� مرتفع إال
فإن بعض الكبار والطاعن^ S السن يأب أن يفطر ح½ ولو شق  ،أن بعض هؤالء ا�ر< Öتهد ويرهق نفسه إرهاقاً شديدا

 -تعا{ -أن يأخذ برخصة اهللا عز وجل فإن اهللا uذا ينبö عليه مشقًة ظاهرة وأتعبُه إتعاباً واضحاً فإنه ال يفطر ومثل ه
وdذا أيها األحبة بعض ا�ر< يصومون وربما ¥ن هذا ا�رض يتأثر بصومهم ف�داد مرضه ،أرحم بعبادة منهم بأنفسهم

يستدÙ أن يأكل وقد ال ينتفع بالعالج بل إن العالج أحياناً  ،ه من مرضهِ ؤبر ئويبط ،وهناً ويضعف جسمه ،مرضاً ويزيدهُ 
ا�ر< يأب أن  بعضفإن  ،بعض العالجات أو أن يتناول بعض السوائل أو غ� ذلك من العالجات تناولوأن ي ،وأن ي�ب

وال شك أنه قد يكون بذلك ¤صياً هللا  ،يُفطر وُي� [ أن يستمر صائما ولربما أودى ذلك إ{ هالكه و�{ فواته ووفاته
فما بالكم لو ¥ن مريضاً  )ك العصاةأوè:(قال ا شَق عليهم اUي ¥نوا معه S السفر لمÍ  وسمَ  �عز وجل فإذا ¥ن ا�© 

وقد حذرُه األطباء من الصوم وبينوا أنُه قد يكون مهدداً �ياته فهذا وال شك Ãا يظهر أنه أشد Ãن يصوم مسافراً وعليه 
تأخر برئِه أو عدم زوال مرضه فإن هذا من باب أوå أن  فإن اUي يتعرض إ{ ،mرد مشقة أو âء من ا?عب و اإلعياء

يعطي  -تعا{ -ستمر مرضه فإن اهللاأما إذا ، له أن يصوم ولو أيام متفرقاتففإذا ما شفاه اهللا و¤فاه  ريبادر إ{ اإلفطا
ما يعطيه من  واiواب [ ما ¥ن يعملُه S حال صحته كذا يعطي ا�سافر من األجر ما يعطيه ا�ريض من األجر واiواب 

واهللا تعا{ أرحم بعباده منهم بأنفسهم وال يريد اهللا منا بأن نؤدي  ،ستقرارهاه وئاألجر واiواب ما ¥ن يعمل S حال بقا
ومن هنا فإن اإلسالم جاء با?يس� والرفق با�اس سواء أكانوا كبارا ، بأنفسنا إ{ ا?هلكة و�{ ما ال يرضيه سبحانه وتعا{

  .[ ا�سلم أن يت§ اهللا عز وجل S نفسهوأرحم بهم - عز وجل  - ر< أو مسافرين أو ما سوى ذلك فاهللاأو م
  )QQ(ا�ديث 

  اUي بعده وهو حديث وهو حديث طويل و´تاج معه إ{ وقفات وذلك لطوu ولك1ة مسائله  ا�ديث

À ُهريرة  حديث
َ
ُت يا رسول اهللا قال:قالف � جاَء رُجٌل إ¦ ا��(  :اهللا عْنُه قال رöأ

ْ
ْهلَكك (: َهلَك

َ
وقْعُت :قال )؟وما أ

� [ رمضان فقال
َ
ُد ما تُعت(:V امرأ

َ
ن تَصوَم شهرين ُمتتابع�(:قالال،:قال )؟ رقبة ُق هْل �

َ
 ال،:قال)؟فهل تَْسَتطيُع أ

 (:قال
ً
ُد ما تُطعُم ست¿� مْسكينا

َ
�جلس ف مs ث:ال،قال:قال) ؟ فهل �

ُ
ْق بهذا( :َعَرٍق فيه تمٌر فقالب �ا��  أ sفقال)تََصد:  V

َ
أ
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َقر ِمنّ 
ْ
ف
َ
ْحوج مّنا فََضحك ا�ô�ّ  ا؟أ

َ
هل بيت أ

َ
نيابُه،ثم قالَ  حß �فما بْ�َ البَتَيها أ

َ
هلك باذه( :بدْت أ

َ
طعمُه أ

َ
 السّبعةرواهُ )فأ

  .�ْسلمٍ واللفظ 

ُت :"قوu،نا�ديث جاء S شأن من وقع منُه Áاٌع S نهار رمضا هذا -
ْ
هْل (وقوuُ ،وقعت S اإلثم اUي يهلك¶:أي"َهلَك

ُد ما تُعتُق رقبة
َ
� ا�� :"عند اMخاريفقد ورد S رواية  الزبيلهو  )بَعَرٍق (:وقوu،مابدل من ا�صب ب)؟�

َ
فيه  بَعَرٍق  �فأ

 sيسع ³سة ع� صاً¤ لعرق عند الفقهاء ما أن ا وُذِكَر أيضاً  ،معروف إ{ يومنا هذا وهو"نبيلالز¿ "ويقال "بيلتمٌر وهو الز 
وا�رة ال�قية ا�دينة وهما حرتاها  وسط البتيها البá ما :أي "فما بْ�َ البَتَيها":وقوuُ  ،ُمد وذلك ستون مدا ًلh مسك^

نيابهُ  ْت بد" :وقوu ،أهل بيت أحوج إ¯ه منا الغربية
َ
لف الرباعية أي الá خ ،وهو Áع ناب وهو السن ظهرت أنيابه يع¶"أ

 "هلكت" :لقول الرجل  رمضانا�ديث أيها األخوة األكارم د¯ٌل [ عظم اإلثم Á Sاع الصائم S نهار  هذا ،�من ا�© 
 uحديث ،[ أن فعله هذا ُمهلك ولو لم يكن كذلك �ون عليه األمر �فأقره ا�©  ) فما أهلكك ( : �وقو øئشةو¤ 

الرجل ¥ن جاهًال �ا Öب عليه ولم يكن جاهًال أن اxماع S نهار رمضان ñرم  وهذا ،"قُت اح{:"ر� اهللا عنها قال
ا�ديث د¯ٌل [ من وقع  وهذا - .                                                                                                  "هلكُت " :وUلك قال

       :²ب عليه أغلظ الكفارات وV Ã ال{تيب اآل�اxماع S نهار رمضان  منُه هذا األمر اUي هو

ُ وظاهر ا�ديث أنه  :رقبة عتق :أوالً     اxمهور، وا�نفية وهذا قول ألنه أطلق ولم يُقيدها باإليمان ؛ش>ط كونها مؤمنةال ي
      .ط اإليمان S كفارة القتل مع أن السبب �تلفش>األن اهللا تعا{  ؛ش>اط اإليمان من باب حل ا�طلق [ ا�قيدا[ 

  .إال لعذر كمرض و´وه طرٌ ال يتخللهما ف صيام شهرين متتابع�من لم Öد عتق رقبة فعليه  : ا�ا�   

                                                          .             اوخلفً  سلفاً  العلم أهلمن  اxمهورقول  وهذا ،فيطعم ست� مسكينا "يع¶ الصيام"فإن لم يستطيع  : ا�الث
فهذا د¯ل [ أن ا�ديث لم  من وجوب القضاء [ ا�جامع دون كفارة سعيد بن جب�و ا�خ�و الشع©وأما ما ُحÍû عن 

  .   كما قال ا6غوي وهذه الكفارة �تصٌة باxماع S نهار رمضان،يبلُغهم
نه بعد شهر رمضان أراد أن يق% ما أفطر من شهر رمضان ثم وقع منه اxماع S أ ع¶ي اء رمضانلكن لو جامع [ قض

 ؛ال كفارةو عليه القضاءو فسد صومهرمضان  اءوقع منه اxماع S قض إذاهذا  فما حكم من فعل هذا ؟وقت القضاء 
فإن األيام متساويٌة بالنسبة u أي  ف القضاء ال  فالفطر انتهاٌك u ،ألن الكفارة خاصٌة برمضان ألن uُ حرمًة خاصة

.                                                                                  بالنسبة �ن يفطر S نهار صيامه سواء ¥ن صوما S نهار رمضان أو S قضاء شهر رمضان
 هوقع S ا�خالف لل�يعة وأن هكم ال�ع أن يسأل أهل العلم أنقد دل ا�ديث [ من وقع S أمٍر ñرم ولم يعرف ح -

                                                                                                . �سيف وقصة ماعز وقصة ا�رأة الá جاءت مع>فة للن© كما S قصة العَ  نظائروهذا I ، uاف من سوء ¤قبته
فهل تسقط  إلطعامعجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن ا الكفارةا�الث يعº لو عجز عن  لعجز عن ا»صا إن

      : قوالنفللعلماء [ ا�سألة  ؟عنه الكفارة إن عجز عن ا»صال ا�الث
القول بأن حديث ا�جامع ظاهٌر بأنه لم يستقر  حتج �ذااو ستطاع بعد ذلك فال âء عليهاالâء عليه و�ن :األولالقول 

أ�د S u إطعام عياu وبه قال  ذنالكفارة ثابتة S ذمته بل أ إال:�ولم يقل u رسول اهللا  هألنه أخ± بعجز ؛S ذمته âء
  . األوزاÙو
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سائر ا~يون وا�قوق وا�ؤاخذات  قياسا [، يتمكن الوا إن الكفارة ال تسقط بل تستقر S ذمته ح½فق : القول ا�ا�
¤جز  أنه �ألنه أخ± ا�© ؛ أما ا�ديث فليس فيه ن	 استقرار الكفارة بل فيه د¯ٌل الستقرارها ،كجزاء الصيد وغ�ه

6َِ ا�© ، اiالث لاHصا
ُ
بإخراجه S الكفارة فلو ¥نت تسقط بالعجز لم يكن عليه âء ولم ا?مر فأمرهُ  قبعرَ  �ثم أ

عياu ألنه ¥ن ñتاجا مضطرا لإلنفاق [ عياS u ا�ال  مو�نما أذن S u إطعا، يأمرُه بإخراجه فدل [ ثبوتها S ذمته
 ؛و�نما لم يب^ u بقاءها S ذمته، تهوالكفارة وجوبها [ ال>اA فأذن S u أكله و�طعام عياu وبقيت تلك الكفارة S ذم

  .غ�هومذهب الشاف� وهو Áاه� األصو¯^ وقت ا�اجة وهذا جائز عند  إ{ انِ يألنه تأخٌ� للب
  ؟ xن قضاء رمضان أو صيام نذر هل �ب الكفارة اوقع اaماع بالنسبة لغn رمضان [ صوم واجب سواءً  لو  

  : أقوالالعلماء [ هذا 
اختيار شيخ اإلسالم وÁهور أهل العلم وهذا قول  أنه ال 
ب الكفارة بذلك S غ� رمضان ¥لقضاء وا�ذر:  ولاأل القول

  .كما S االختياراتبن تيمية ا
ألنه عبادة 
ب  ن
ب [ من وطأ S قضاء رمضا:" قال  قتادةقال  
ب الكفارة به S غ� رمضان به:  ا�ا� القول

  "ها ¥�جئقضا Sفوجبت  هائالكفارة S أدا
، أنه جامع S غ� رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع S صيام الكفارة: وا?©ل هو القول األول :اهللا أعلمو والراجح

فاxماع S نهار رمضان  ،فإن القضاء يفارق األداء ألنه متع^ بزمان ñ>م، وUلك فإنه Iتلف القضاء عن صيام رمضان
وبذلك يتب^ أن الصواب أنه ال كفارَة [ من جامع S غ� نهار رمضان لكن عليه ، �ع  الف القضاءهتك �رمة ال

  .القضاء
[ أنه ¥ن ¤مداً يع¶ هذا الرجل اUي وقع S هذا األمر ¥ن ¤مداً و¤رفاً با?حريم ألنه  :اxمهورستدل به ا ا�ديث -

uهلكت"  :ع± بقو  " S ذا كما جاءdحيح�الصو uاز عن  ؛وهلكت اح>قت"  اح{قت"  :من قوm ألن ا�الك واالح>اق
  .أنه وقع S ا�لكة ووقع S ا�ار واالح>اق العصيان ا�ؤدي إ{

 أو ومن ¥ن ناسياً ، ب^ من ¥ن ¤مدا ¤رفا با?حريم ففرق يدخل S ذلك ا�ا/ وال اxاهل وال: قالوا: القول األول 
وقال ا�سن و  هS صحيح فال قضاء عليه وال كفارة عند هؤالء قال ا6خاري أو جامع جاهالً  ع ناسياً فلو جام ،جاهال
 "  :mاهد 

ً
  ".فال Þء عليه إن جامع ناسيا

تصور وقوع النسيان وألنه ال يُ  ،اxماع أعظم ا�فطرات ألن ؛ن ا�ا/ ¥لعامد 
ب عليه الكفارة والقضاءأ :ا�ا� القول
بالفعل  صالستفوترك اال؟ أو نسيان استفسار ا�جامع S نهار رمضان هل ¥ن عن عمدٍ  ترك �وألن الرسول ، S اxماع

  .ل م�لة العموم S القول �Í يُ 
من أفطر S نهار ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة  وملقوة ا~¯ل ولظهوره ولعم واهللا أعلم أن القول األول أرجح واألظهر

نسبة للقضاء احتياطا فإنه من باب االحتياط أما الكفارة فليست عليه وذلك لعموم رفع ا�رج عن لكن بال ،وقد تقدم
نَا{:قوu عز وجل وبعموم �بنص حديث ا�©  من أفطر ناسيا

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
sِسيَنا أ هذا بالنسبة للرجل اUي }َربsَنا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن ن

فإن ¥ن ¤مداً فقد  ؟هل يكون V ذكٍر منه أو عن نسيانلكن ، ختيارهايقع ب وقع منُه اxماع وال شك أن اxماع إنما
  .¥ن ناسيا اإذ فيما ن ¥ن غ� ¤مد فقد وقع اHالف�و، ذلك وأنه تلزمُه الكفارة تقدم الÓم [

  ؟الرجلأنها �تلف عن  أوا�رأة فما ا�ال بالنسبة �ا ؟ هل يلزم ا�رأة ما لزم الرجل من الكفارة  أما
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  :V خالف أيضا ب� أهل العلم 
 عن اإلمام أ�د روايةو أهل الظاهرو مذهب داودو الشافعية وهذا هو األصح عند كفارة عليهاقالوا ليس  :األول القول

  .إذ ليس S ا�ديث ما يدل [ أن الكفارة تلزمها مال إ{ ذلك ابن قدامةو مام ا�وويرجحها اإلو
يع¶ أنهم يفرقون ب^ ا�طاوعة وب^ ا�كرهة فإن ¥نت مطاوعة  ،ن الكفارة تلزمها إذا ¥نت مطاوعةقالوا إ :ا�ا� القول

رحم اهللا اxميع  قول اإلمام الشاف�و اإلمام أ�د S أصح الروايت^و أصحاب الرأيو اإلمام مالكوهذا قول  لزمتها الكفارة
S  الش>اكهماا�كم u بياٌن S حقها  ن¥لرجل تماما وبيا لكفارةألنها هتكت صوم رمضان باxماع فيجب عليها ا :قالوا

وهذا القول واهللا أعلم هو القول األظهر وهو أن ا�رأة إن ¥نت مطاوعة فعليها الكفارة Æريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم 
وحا�ا Æتمل ، ولم تسأل ألنها لم تأِت ذكر S ا�ديث وdونها لم تُ  .و�ن ¥نت مكرهة فال كفارَة عليها، لقوة مأخذ هذا القول
أن كفارة ا�كرهة [  ختار شيخ اإلسالم ابن تيميةا وقد �وأن تكون مطاوعة فثا سكت عنه ا�© ، أنها تكون مكرهة
 لقابل ، فال تلزمها الكفارة ةو�ن ¥نت مكره، يع¶ أنها ال 2لو إن ¥نت مطاوعة فتلزمها � الكفارة، اxماع تلزم زوجها

ح^ إكراهها [ هذا  Sالكفارة  هاوبهذا يتب^ أن ا�رأة تنت	 عن، شيخ اإلسالم ابن تيمية إنها تلزم زوجها يع¶ الكفارة
إذا ¥ن هذا  )إن اهللا رفع عن أم¤ ا»طأ والنسيان وما استكرهوا عليه( :ألنه ليس باختيارها كما جاء S ا�ديث ؛األمر

نت تستطيع دفعة وفيه شبه إكراه و� تستطيع ا~فع فإنها تأثم وقد يعرضها ذلك لوجوب إن ¥أما  هإكراها ال تستطيع دفع
  .عليها  كفارةال
ه ؤألنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضا ؛إ{ أنه Öب قضاء ا¯وم اUي حصل فيه اxماعمنه  اxمهورا�ديث أخذ  هذا -

إ{ أنه  طائفةوابن حزم وذهب  ،رتكب والقضاء بدل ا¯وم اUي أفسدهكما لو أفسده باألكل فالكفارة عقوبة اUنب اUي ا
وألن هذا متعمد فال ؛ يأمر هذا الرجل بالقضاء لم�ألن ا�©  قول للشاف�أنه  ةقدامابن  فقا�ووذكر  ،ال قضاء عليه

ال عذر فإنه ال يق% وال أو صوم ب أن Ú من تعمد ترك صالةٍ  شيخ اإلسالم ابن تيميةوهذا رأي ، يق% من باب ا?غليظ
 " :ورواية ،تصح منه

ً
لثمة فإذا ما وقع منه هذا الفعل ولو  رأريب أن القضاء أحوط وأب وال، قدمشاذةٌ كما ت "مeنه فصم يوما

فإنه Öب عليه أن يق% ما أفطر سواًء ¥ن باxماع أو ح½ باألكل وال�ب ¤مداً ثم عليه الكفارة S حال  ¥ن ¤مداً 
S ا�ديث جواز وصف اإلنسان  -.                                             وبهذا يتب^ أنه البد من قضاء هذا الصوم، ¤مداً  اxماع

أقر هذا الرجل [ ما قال ولم  �ألن الرسول ؛  -تعا{-نفسه بشدة الفقر إذا ¥ن صادقا ولم يقصد التسخط من قدر اهللا 
  .    ينكر عليه

ليس ب^ البá ا�دينة أهل بيٍت أفقر من  أن �جواز حلف اإلنسان [ ما يغلب [ ظنه ألن الرجل أقسم للن© وفيه  -  
  .      به بالرفق أخذ �فإن ا�©  و�ذا ،ا واهللا تعا{ أعلمأن هذا األمر ال يُدرُك با¯ق^ �6ً  مع �أهل بيته فأقره ا�© 

كهر هذا الرجل وال نهره وال زجره وال شنع عليه  ما �وبأصحابه فإن ا�©  بأمته �© S هذا ا�ديث أيضا بيان رفق ا� -
  .ثانية مستفتيا ألنه لو ¥ن كذلك �ا جاء مرةً  ؛عليه بالعبارات ولو بال«مات اوال قس

á بالقسوة S العبارة إذ لو ¤مل ا�فá ا�ستف ،وفيه أيضا أنه ينبö للمفá أن يرفق با�ستفá ح½ ولو وقع S اHطأ - 
فإن ذلك يؤدي إ{ نفرة ا�ستفت^ عنه وعدم إقبا�م عليه ومع ذلك ينبö أن ينبههم ، S ا?عامل لشدةوالغلظة S الÓم وا

 u ح½ يكون ذلك أد9 لقبو�م وانصياعهم  القلوبإ{ خطورة ما وقعوا عليه ولكن بأسلوب تقبله ا�فوس وتتسع
         . و�قبا�م [ ذلك
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ø هذا ا�ديث أنه [ اإلنسان أن يبتعد عما يوقعه فيما يسخط اهللا أو ما Öره إ{ أمٍر ñرم فإن [ الزوج أن يبتعد و -  
 .é لصيامهبيستجره ذلك إ{ ما Æمد عقباه ال سيما S حال ا�وم فإن ذلك أد9 وأ íاله S حال نهار رمضان تعن زوج
وأن Öعل أعما�ا ، ائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يوفقنا �ا يرضيه وأن Öنبنا مساخطه ومعاصيهبأسم -تعا{–أسأل اهللا 

إنه و# ذلك والقادر عليه ، وأن يقيل ع1اتنا،  وأن يرفع درجاتنا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يسدد خطواتنا، خالصة لوجهه 
  .ا والسالم عليكم ور�ة اهللا وبرÀتهوص® اهللا [ نبينا ñمد و[ آu وصحبه وسلم تسليًما كث�

  )�(ا�لقة 
  ا�ديث ا�ا� ع7

ا xن يصبح جنبً  ����أن ا�� (: - رö اهللا تعا¦ عنها- ةوأم سلم - رö اهللا تعا¦ عنها-Bئشة  حديثاUي معنا  ا�ديث
  . متفق عليه) من ¨اع ثم يغتسل ويصوم

       .)وال يق�(: ةحديث أم سلم [ زاد مسلم
 و . لم يوجد قرينة �6ا ما فإنها تدل [ االستمرار، إذا ¥ن خ±ها فعل مضارع:xن): xن يصبح( :�اقو

ً
ذو أي : جنبا

من (رواية مسلم ا�ذكورة  وø ،ةلسببيل ):من( )¨اع من( :وقو�ا .Ú ما أوجب الغسل بإنزال أو Áاع :و� }ً¤  ،جنابة
 ،بما يوجب الغسل أفاجن تأخ� الغسل عن اختيار منه حيث لم يُ أمن اxماع 6يان وتقييده باxنابة  ).¨اع غn احتالم

االحتالم  ألن ؛�من Áاع وال Öنب من احتالم  المتناعه منه  يصبح جنباً  أنهفمعناه  )من ¨اع ال من حلم( :وأما قو�ما
من غn ( :ا بقو�ماأخذً  ءم [ األنبيااالحتال واز�ن قال è اً خالف ،من تالعب الشيطان واألنبياء م�هون عن ذلك

من  أنه[  د¯ل هو فإذاً . تقدمواxواب ما ،معÜ االستثناء¥ن �ذا  �ا �ال يقع من ا�©  ولو ¥ن االحتالم : قال .)احتالم
   .�S حق ا�©  ن هذا منتٍف أجنابة ال من حلم و

 ا�وويومن بعده  الوزير ابن هب�ة �وقد ح،بعد طلوع الفجرلم يغتسل إال  �ن[ صحة صوم اxنب وهذا ا�ديث  دل -
قال : قال �عن ابن هريرة �ا ورد  وقد وقع ا»الف [ هذه ا�سألة [ الصدر األول من هذه األمة ،لكإÁاع العلماء [ ذ

 إ(: �رسول اهللا 
ً
وبن  أ دووصله ا�ديث علقه اMخاري  هذا )يصومن يومه فالذا نودي لصالة الصبح وأحدكم جنبا

ثم ارتفع اHالف  ال>مذياإلمام  كما ذكر وقال به قوم من ا?ابع^،يفá بذلك� وÀن أبو هريرة . حبان بإسناد صحيح
 أما ا�ديث ا�ذكور فهو ،عن الفتوى بذلك كما ثبت S الصحيح^ �ورجع أبو هريرة  تقدماإلÁاع [ ما  استقرو

ر�ة اهللا [  -نقل ذلك ا6يه§ عن ابن ا�نذر وdذا قاu اHطاü -� اهللا عنهمار- و¤ئشة  ةمنسوخ Þدي� أم سلم
صالة  اءÖب أن يغتسل ألد أنهنه يغتسل وال يؤثر ذلك [ صيامه ا6تة غ� إف اً أصبح جنب أنهلو ما فرضنا  نفإذ ،-اxميع
  .الصبح

إذ أن  ،� ا�طلوبةبذلك ا�بادرة بذلك غ� أن ا�بادرة  Öبه ال أند¯ل جواز تأخ� الغسل من اxنابة وا�ديث أيضا  -
و�ما أن يذكر ، القرآن أأوå ألنه إما أن يقر اً ه طاهرءن بقاإف ،أو S منامه ظتهبقاء ا�سلم طاهرا هو ا�طلوب سواء أكان S يق

ن ¥ن اUكر جائز �ن ¥ن �و و[ Ú األحوال ح½ ولو لم يكن هناك قراءة للقران أو ذكر من األذ¥ر -عز وجل- اهللا 
صالة مفروضة أو صالة نافلة  لم ¬تج إ{ �نوا�بادرة إ{ ذلك � األحرى با�سلم ح½ و، أوå ه طاهراً ءكذلك إال أن بقا

إذا ¥ن  يمنعهلم يكن هناك ما  القيام بذلك ما مبادرته إ{ االغتسال د¯ل [ حبه للخ� ومبادرته إ¯ه ومسارعته إ{ إنف
وال ماء دافئ عنده فله أن ينتظر  ةن يكون S ¯لة شاتيأك؛ القيام بذلك االغتسال هناك مانع يمنعه أو ¬ول بينه وب^
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  . و´و ذلك اً يكون mهد كأن ،ذلك من األمور األخرى شابهح½ Iف ال±د عليه أو ما 
إال بعد طلوع  للم تغتس �نتصوم مع ا�اس وقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر فإنها انإذا  ا�ائض :ويقاس V اaنب 

 وا�فساء ،من أهل الصالة فعليها أن تبادر بالغسل ?ص� الفجر S وقتها أيضاً  �و، ذ من أهل الصومئحين هاألن؛ الفجر
ل نه يغتسإنه وقع منه احتالم S نهار رمضان فأما احتلم الصائم S نهار رمضان لو فرضنا  فإذا، مثل ا�ائض S ذلك

 وُْسَعَها الَ {: تعا{ألنه ليس باختياره وال بإرادته كما قال اهللا ؛وصومه صحيح
s
ُف اهللاsُ َغْفًسا إِال

¿
وهذا أمر خارج عن } يَُكل

اUي Öب عليه أن يبادر  فإنما ،عليه بغ� قصد منه وقع إرادة اإلنسان وال عالقة u بإرادته وال باختياره و�نما هذا أمرٌ 
ومن ، هذا أمر ليس بعمله هو أو باختياره هو نأل ؛وال ذنب وال إثم عليه عليه S ذلك ءتم صومه وال قضاباالغتسال وي

ماال يطيقون وال ¬ملهم ماال  ^ا�سلمألن اهللا تعا{ ال يكلف  ؛[ ا�سلم^ اهللا عز وجل جعل ذلك ي�اً  إنهنا ف
 -عز وجل-عليهم بتقدير اهللا  اقعقع منهم من غ� اختيار و�نما هو وو�نما و، ¬تملون وال يعاقبهم بما لم يفعلوه باختيارهم

 يكلفاهللا تعا{ ال  أنفدل ذلك [ أن اإلسالم دين الي� والسماحة والرفق با�سلم^ و، وتدب�ه سبحانه وتعا{
نَا َربsَنا{ ا�سلم^ ماال طاقة �م به

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

َ
سبيل ال سبيل  [ سبيل النسيان وما ¥ن [ ¥نما  ح½} ال

  .وقع عليه بغ� اختيار و�نمافعله باختياره  للمسلم إ{
  ا�الث ع7 ا�ديث

   متفق عليه )صام عنه و©ه ،من مات وعليه صيام(: قال �أن رسول اهللا  - اهللا عنها رB-öئشة  حديث  
uأيما ميت (  د بسند أخرأورد عند اإلمام وقد ،موم أي إنسان ماتمن صيغ العو�  ،}طية):من(: مات من � قو
وø ذمته صيام  :وا�عÜ ،تفيد الوجوب كما S األصول: V)قوU وعليه صيام(:  دأاإلمام  عندكما جاء [ ا�سند )مات

S هذا الصيام  دخل إذاً في، واجب كصيام ست من شوال أو صيام غ�ها Ãا ¥ن نفالً بوهذا Iرج الصيام اUي ليس  واجب
ألنه Ãا Öب [  ؛نه يدخل S ذلكإذر فا�ا ببأصل ال�ع كصيام رمضان أو ¥ن واجبً  اً صيام الواجب سواء ¥ن واجب

  . [ ذلك ا�سلم أن يصومه فيما لو ¥ن قادراً 
   Uلة خ±ية لفهذه  )من مات وعليه صيام صام عنه و©ه( :�وقوÁإنشائيةً  اً ظ Üفليصم و�  :أي األمرألن معناها  ؛ا�ع

 )صام عنه و©ه(: �وقوU  ،من صفات ا�أمور ةيتحدث عنه كصف واقعٌ  ا?عب� بها تأكيد فعل ا�أمور بها ح½ كأنه أمرٌ 
  . رث¥ن وارثا أو غ� وا ءن u به قرابة سواÃ هؤالءأو ابنته أو ´و  بنه¥: أما القرابة به، و# القريب والوارثالا�راد ب

ألنه إحسان إ¯ه وبر  ؛نه ي�ع لو¯ه أن يق% الصوم عنهإد¯ل [ أن من مات وعليه صوم واجب فهذا ا�ديث  -
ح½  أو سفر أو حيض أو نفاس ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقِض  �رضوا�ديث �تص بمن ¥ن معذورا ً ،وصلة
من رمضان بسبب السفر ثالثة أيام ثم ¤ش بعد رمضان  أفطر نساناً إفهذا هو اUي يتناوu ا�ديث فلو فرضنا أن ، مات

 ؛ا S ذمتهفرًض  فهذا يبé، الصوم ثم مات بعد ذلك أجلنه أأك1 من ثالثة أيام بعد أيام العيد وÀن بإمãنه أن يصوم إال 
 áنه أن يصوم هذه األيام الãفطرهاأألنه أخره مع إم .  

فيها ثم شاء اهللا أن يموت قبل أن ينتß  أفطرسافر S رمضان ثالثة أيام  أنهخرى و� فيما لو وحالة أ الةوفرق ب^ هذه ا� 
ن من مات قبل إمãن الصيام كما لو إف. S حقه الوجوب األيام الá يستطيع أن يصوم فيها وهذا منتٍف  فلم تأِت  ،رمضان

للقضاء فهذا الâء عليه  اً وقت هؤالءمن  اً دا�وت ولم Öد واح ا�يض أو ا�فاس إ{ أةامتد به ا�رض أو السفر أو امتد با�ر
  .وال [ و¯ه
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  .وب^ من لم يكن كذلك فاتهعليه وقتا يستطيع فيه أن يق% ما  ب^ من أ6 فيفرق      
 يكون ال وهل

ً
   ؟ صيام القضاء عن ا�يت خاص بالوâ أو يكون Bما

بقضاء ا~ين وأما ذكر الو#  فأشبه .ألنه ت±ع زئه فيعت± ذلك قضاء و Öبالو# بل Ú من صام عن Iتصال  أنه :الصحيح
    ألن الغالب وقوع ذلك من و# ا�يت وقريبه ؛ خرج �رج الغالب دبا�ديث فق

كمثل هذا  أو ¥ن صوماً  ،لناسلأكان دينا  ا يبادر بالقضاء عن قريبه سواءً ألن القريب هو اUي �6ً ؛ ال من ا6عيد عنه
  .يامالص

 ما دل عليه إ{ هؤالءفذهب  ،ةÁاعو أü ثوروأصحاب ا�ديث  قول هو بأنه Öزئ صوم الو# عن ا�يت: القول األول
عليه  واجبا وقد ¥ن قضاهمات وعليه صيام من رمضان ما  اً أن إنسان مثالً  فلو ،نه Öزئ أن يصوم الو#أظاهر ا�ديث من 

ذلك بدون عذر فع® و¯ه أن يصوم فلو صام عنه ابنه أو صامت  بنته أو صامت  يق% فيها وأخر اً نه أدرك أيامأبسبب 
َ  عنهنه Öزئ صوم الو# إف هؤالءحد أقاربه أو غ� أزوجته أو صام    .الواجب ا�تعلق بذمة ا�تو� سقطوي

 أ�دو مالكوأبو حنيفة قول وهذا  .S كتب الفقه [ تفاصيل طعم عنهقالوا ال يصام عن ا�يت و�نما يُ  : القول ا�ا�
  :إذا فيها قوالن  فا�سألة ،S اxديد �الشافو

  .نه يطعم عنه وال  يصامأ :والقول ا�ا�. نه يصام عن ا�يت الصوم الواجبأ :القول األول
، تالبد  من الس� إلبراء ذمة ا�ي أنهواxميع متفقون [  .ظاهران للعلماء  S هذه ا�سألة نفهذان قوالن واضحا

أو حقا لرب  ،ا لآلخرينأكان ذلك حقً  اأمر من األمور سواءً  بذمته علقنه Öب [ ا�سلم  S حال حياته إذا ما أوا�قيقة 
وdذلك S هذا ، منه للمبادرة إ{ الطاعة ةورغب، منه للخ� و إ�ا¤ً ، ن S ذلك براءة Uمتهإف ؛أن يبادر لقضاء ذلك ا�^الع

أو فيما بينهم وب^ ، فيما بينهم وب^ ا�اس اS ما ¬رجهم سواءً  يوقعهمأو¯ائه ومن ورثته أن ال  جاء بعده من ن2ليص �
األمر وقد تعلق S ذمته  أن ميتهم قد ترك هذا ا إذا ¥نوا صا�^ فإنهم يتأثمون أن يرواالورثة خصوًص  إنف -عز وجل-اهللا 

  .بذمة ميتهم علقS رفع ما  يسعونشيئا وال  يقدمونثم يقفون ال 
أن هذا األمر S [ اxمهور من أهل العلم ) صام عنه و©ه( :�بقوU ا�ديث S  مرلأل النسبةب :اxمهور من أهل العلم 

الو# إنما هو متعلق  [ألنه حقيقة ليس واجبا ً ؛¬مل هذا األمر [ االستحباب .هذا ا�ديث ñمول [ االستحباب
إذ أن الصوم حقيقة إنما Öب ، ا�يت نفسه ةو�نما هو متعلق بذم، بذمة الورثة أو أو¯اء ا�يتبذمة ا�تو� وليس متعلق 

  .متعلق بذمته هو أيضاً  نماإاUي يكون لآلخرين  ينعليه كما أن ا~
ي هو Öب [ الو# أن يصوم الصوم الواجب عن ا�يت اU أنه يع¶، هبظاهر أن األمر للوجوب أخذاً  إ{ الظاهروذهب أهل 

ولو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الو# ، كما قالوا إنما هو للوجوب واألمر �ألنهم يرون أن ذلك أمر من ا�© ؛ وارثه أو قريبه
 {: ألن اهللا تعا{ قد قال ؛يصحبعدم القضاء لكونه ترك واجبا وهذا ال 

َ
ْخَرىٰ  َوال

ُ
S  آثماً  #ولم يكن الو }تَِزُر َواِزَرٌة وِْزَر أ

  .ذلك ىسو S ذمته من صوم رمضان أو صوم نذر من ا�ذور أو ما علقيام ا�تو� أو فيما ترك ص
  �فقد اختلف القائلون بأنه يصام عن ا�يت [ نوع ما مورثه أو الوارث يموت عن ، ثم إذا قررنا أن الو# يصوم عن ا�تو

  : V قول�عنه   يصام
قول  وهذا .ذرا�واجب سواء ¥ن واجبا بأصل ال�ع كصيام رمضان أو واجبا بنه يصام عنه Ú صيام أ قالوا :األول القول

ست من شوال أو االثن^  كصيام مثال �فلهم بهذا Iرجون صيام او. واستدلوا بعموم ا�ديث بن حزماوالشافعية 
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  . و�[ ا�ت ا�ذرابها بوال بإÖ ذلك من أيام غ� واجبة ال S ال�ع أصالً  ىواHميس أو صيام األيام ا6يض أو ما سو
 إذاً . يعÜ رمضان إذا ¥ن عليه âء من رمضان فعليهم اإلطعام عداهوما  ،قالوا ال يصام عنه إال ا�ذر :القول ا�ا� أما

�د أسمعت : قال أبو داود،بل ا�ص عليه مذهب اإلمام أ�دوهذا  .عنه إال ا�ذر أما عداه فاإلطعام يصامالقول اiا� ال 
د¯ل ذلك حديث ابن عباس  �سحاقو لليثاذكر ذلك S ا�غ¶ وهذا قول  "عن ا�يت إال [ ا�ذر يصامال " :حنبل قال بن

قال  ؟أفأصوم عنها، وعليها صوم نذر ماتتن أ< إيا رسول اهللا  فقالت �رسول اهللا  إ¦ امرأةجاءت (: ر� اهللا عنهما قال
أن � فهنا ب^ ا�© )فصو< عن أمك(: قال، نعم:قالت )؟عنها يكان ذلك يؤدلو xن V أمك دين فقضيته أ أيتأر(:  �

ا�توفاة فكذلك ترتفع عن  ةفإذا ¥نت ترتفع ذمتها بقضاء ا~ين يع¶ ذم. صيامها ا�ذر عن أمها كقضاء ا~ين عن أمها
ن أ< ماتت إاهللا  رسوليا :فقال  � �ا� جاء رجل إ¦(رواية وø . يثتهاذمتها مسألة الصيام إذا صامت عنها قريبتها أو ور

 )فدين اهللا أحق أن يق�(:قال، نعم: قال )؟لو xن V أمك دين أكنت قاضيه(:�فقال  ؟فأقضيه عنها، أوعليها صوم شهرٍ 
وهو حديث ¤ئشة [ ا�قيد وهو حديث ابن عباس ا~ال [ قضاء  فيحمل ا�طلق قالوا  اMخاري ومسلمرواه اإلمام 

الصيام [  وابن عباس باإلطعام عنه وقاساكما استدلوا بآثار وردت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم كعائشة و،ا�ذرصيام 
ا�ياة  S اهللا u بدالً  جعلالصوم ا�فروض قد  نوأل؛ نه �صوصإإال ا�ج ف أحدعن  أحدبها  يقومنه ال إسائر العبادات ف

 ن قضاء الصوم عن ا�يت ¤م Ú S صيامٍ إ: هنا قالوا منو، مات مثل ا�ياةا� بعدفوجب أن يكون بدال ً، وهو اإلطعام
   :بأمرينقيدوا قو�م  ا�ذرواجب سواء ¥ن بأصل ال�ع كرمضان أو ب

ا بأصل ال7ع وهو صيام رمضان أو xن نه يصام عن ا�يت سواء xن الصوم واجبً أ :القول األول ا§ين قالوا أصحاب -
  -إ©ه بأمرين ذهبوادوا ما قي ا�ذرا بواجبً 

 )من مات وعليه صيام صام عنه و©ه أنب( :اهللا عنها  جاء S تقرير قاعدة 
ية xميع األمة ر�أن حديث ¤ئشة  :األول 
 ،ح½ ¬مل ا�طلق [ ا�قيدفال تعارض بينهما  عليهو اهللا عنه فهو فرد من أفراد هذه القاعدة ر�حديث ابن عباس  أنو

فدين (: وهو قوu -ر� اهللا عنها-[ دخوS u عموم حديث ¤ئشة  يدلما  ماحديث ابن عباس ر� اهللا عنه ن Sإبل 
بل هو أعظم من صيام ا�ذر ألن صيام رمضان صيام ،رمضان من ا~ين اUي هللا عز وجل ويكون )اهللا أحق أن يق�

  .كد من صيام ا�ذر بال نزاع آم وهو أرÀن اإلسال وأحد �رسوu  ةS كتابه وسن -عز وجل-أوجبه اهللا 
مل حديث ¤ئشة [ صيام ا�ذر فقط وتمنع دال?ه كيف ُ¬  :إ¯ه قالوا ذهبواما  ألولأيد به أصحاب القول ا Uيا  :ا�ا�

قارنت ب^ من يموت وعليه قضاء  لو إنكف، عن الواجب بأصل ال�ع مع أن الواجب بأصل ال�ع أك1 وقو¤ً 
�لب و�لها  هولوجدت األول أك1 بكث� أليس هذا من رفع داللة ا�ديث [ ما ،وعليه صوم نذر وتومن يم،رمضان
يق- صيام رمضان كما  نهأ أعلماألظهر واهللا  فإذن،أغلبهاتعطيل أك1 موارد ا�ص و إ{ يؤديوهذا ما  !؟نادر هو[ ما 

 وال شك وال ريب أن الوارث والو# حينما يسارع إ{ ،ة إ¯هبالقضاء وا�سارع ن صيام رمضان أوåإيق- صيام ا�ذر بل 
  قضاء 

  .ألن اهللا تعا{ جعل ذلك من ال± والصلة واإلحسان؛ يثاب [ ذلك ويؤجر بإذن اهللا عز وجل إنها�يت ف ةما علق S ذم
عند ورثته  السيمانته وقيمته وu مã سالمفا�يت u حرمته S اإل، بيان حرمة ا�يت :وÃا يؤخذ من ا�ديث من الفوائد -

اإلحسان بل هو  إذ إن ا�يت S ا�قيقة ñتاج إ{، عليهم أن يسعوا سعيا حثيثا فيما ينفعه عند اهللا إنوأقاربه وأحبابه ف
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إال : (قال � أن ا�� الصحيحجاء [ ا�ديث ألنه قد انقطع عمله كما  ؛أحوج من اإلحياء
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: اإلحسان وهأن ¬سن إ¯ه وهذه من وج إ{ ñتاج يتفا�) أو و? صالح يدعوا U،أو علم ينتفع به،صدقة جارية:الثمن ث
. أو أنD نأو و~ صا�ا يدعو u ذكرا ¥، أو علم ينتفع به إذا ورث علما، جارية سواء ¥نت منه أو من غ�ه ةصدق

  :اإلحسان للميت ا§ي يصل إ©ه أنواع و
للميت  ا~¤ءف، نه ينتفع به ا�يت و ينتفع به ال+أبال شك  ا~¤ءف ا~¤ء: مثل ¥نما  وهو :أمر مقطوع به:ولا�وع األ

   .�بر�ة بعد موته ينتفع به كما جاء بذلك ا�ص الصحيح ال�يح عن ا�© 
   .ا�يت إ{ يصلهذا ال و�نما ، فال يص® عن ا�يت أبدا الصالة عن ا�يتمثل  :أمر مقطوع بعدمه :ا�وع ا�ا�

الطواف أو ما  وابإهدائه مثال ثواب الصدقة أو ثواب القراءة أو ثك:ا�يت أمر Üتلف [ وصول ثوابه إ¦ :ا�الث ا�وع
 ،و[ ا�سلم أن ¬رص [ نفع من مات من أقاربه أو من غ�هم ،ذلك أمر �تلف فيه إنف ذلك من طواف ا�فل شابه

 ةذم Sوdذلك ا�بادرة بقضاء ما ، وصلة الرحم الá ال توصل إال من سبيلهم أو طريقهم ا~¤ءذلك ب يكونما  وأعظم
وdذا  ،Þقوق اآلخرين تعلقيذلك من أعظم األمور والسيما ما  ن براءة اUمة وال�عة إ{إف للناس ا�يت من دين خصوصاً 

أن يبادر Uلك �ا S  قاربه[ من ¥ن من أو¯ائه أو أ إنفريضة ا�ج ف وdذلك إذا ¥ن لم يؤدë  ،-عز وجل-حق هللا  ¥نما 
هللا عز وجل وال لآلخرين  ال متعلق S ذمته حقاً  ئاً شيحياته أن ال Öعل  Sو[ ا�سلم أصال ً، ا�يت ذلك من اإلحسان إ{

  . كأموا�م أو ما يأخذ من حقوقهم وحق اآلخرين، لزÀةأدائه فحق اهللا ¥ أن يبادر إ{و إال

  )>Q( ا�لقة
  ا�ديث الرابع ع7

  :ا�ديث اUي معنا S فضل صيام يوم عرفة وفضل صوم يوم ¤شوراء وم� ا�ديث هو   
وسئل عن صيام .يكفر السنة ا�اضية واMاقية:قال،سئل عن صوم يوم عرفة �أن رسول اهللا (�عن أÀ قتادة األنصاري 

 ?ت فيه وبُ ذاك يوم وُ :قال ،صوم يوم االثن�وسئل عن .يكفر السنة ا�اضية:قال،يوم Bشوراء
ُ
 )فيه نزل عsÈ عثت فيه أو أ

  . اإلمام مسلمرواه 
  Í̂ هذا ا�ديث  -  ،فضل صوم يوم عرفة وفضل صوم يوم ¤شوراء وصوم يوم االثن^ � فيه ا�© هذا ا�ديث اUي ب

لناس بش�اً لوبعث ،  �يوم عظيم و~ فيه ا�©  ألن هذا ؛من Ú أسبوع فضل صيام يوم االثن^استدل به الفقهاء [ 
  ،ونذيراً 

ُ
  .نزل فيه القرآن وهذه نعم عظيمة خص بها اهللا هذا ا¯وم وأ

ذلك : يوم االثن� ويوم ا»ميس قال : قلت( وفيه �أسامة بن زيد Þديث  اHميسفضل صيام يوم كما استدلوا [ -
، واإلمام أ د أخرجه النساä �أو كما قال )وأحب أن يعرض عمÈ وأنا صائميومان تعرض فيهما األعمال V رب العا�� 

وال ، عرض فيهما أعمال العبدألن هذين ا¯وم^ تُ ؛ وø هذا فضل صيام هذين ا¯وم^ العظيم^ يوم االثن^ ويوم اHميس
عة متقرب فيها إ{ اهللا عز عرض عمله [ ربه عز وجل فإنه يعرض S حال صيامه فيعرض S حال طاشك أن ا�سلم يُ 
وUلك  ؛أجلهامن والصوم من أفضل األعمال و، أن يكون حري بالقبول والرفعة وا�ãنة عند رب العا�^ وجل فهو أر=

أو كما ) إال الصوم فإنه Ç وأنا أجزي به( :كما قال [ ا�ديث القدçثوابه فإن اهللا عز وجل قد أخE أجره ولم يظهر قدر 
 من صام يوم(: وUلك S ا�ديث -عز وجل-عن ربه  �ديث القد/ فيما يرويه ا�© جاء S ا�

ً
[ سبيل اهللا باعده اهللا  ا

 
ً
 أو سبع� Bما

ً
عز -األعمال وأفضلها وذلك واهللا  وال شك أن الصيام من أجلë ) عن ا�ار [ ذلك ا©وم سبع� خريفا

وحقيقة أنه ليس بصائم فبإمãنه ، لناس أنه صائملنه بإمãنه أن يظهر ألن الصائم حقيقة يت§ اهللا عز وجل أل ؛أعلم -وجل
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نه لو أعطي ما أعطي من كنوز ا~نيا لم يتجرأ [ إفطار S نهار رمضان أخال أن يأكل أو ي�ب أو أن يطعم [ ما إذا 
Ù{ نفسه وقلبه وضم�ه فإن هذا يدل [ تعظيمه لربه ، بغ� عذر S وخوفه منه وحرصه [ طاعته فإذا ما ¥ن هذا

  .-عز وجل-وبعده عما يسخط اهللا 
هذا ا�ديث اUي فيه تعظيم صوم يوم االثن^ قد يتعلق بعض ا�بتدعة وأشباههم بهذا ا�ديث [ م�وعية االحتفال  -

  -:ا لعدة أموروال ريب أن هذا االستدالل عن الصواب بمعزل وال تمسك �م بهذ .ألنه }ع فيه الصيام �بمو~ ا�© 
�م  من أصحابه أحد وال ا?ابعون ضاً لم ¬تفل بيوم مو~ه S يوم حياته ولم ¬تفل به بعده أي �أن الرسول  :األمر األول

فيكونون ضيعوا هذا األمر أ وأك1هم تعظيماً u  �أك1 األمة ñبة �بينا  فإنهم، بإحسان ولو ¥ن م�و¤ً لسبقونا إ¯ه
  .ï ل ومطلوب تساهالً وعدم مسارعة للخn؟وترæوا ما هو فاض

والشارع ع^ العبادة ا��وعة يوم االثن^ و� الصيام فيقت� [ الوارد وال يتعدى إ{  العبادات توقيفية :األمر ا�ا�
  .غ�ه

  .ذكر علة أخرى وهو إنزال الو� �ذلك أن علة الصوم ليست منح�ة بكونه يوم ا�و~ بل الرسول ك 
خذ علة واحدة فقط وتعد ألمر لم ي�عه اهللا عز وجل وال تُؤفلماذا  و� عرض األعمال [ اهللا عز وجل :ر ا�الثاألم

 uمسلم ¬ب رسول اهللا ،�رسو Ú ن رسول اهللا أحب إ¯نا من أنفسنا وأوالدنا ووا~ينا وأهلينا وا�اس إبل  �وال ريب أن
ال يؤمن أحدكم حß أكون أحب إ©ه من و?ه ووا?ه وا�اس : (الصح اH± عن أحسن الب� أنه قكما ، أÁع^
 ).أ¨ع�

وهذا ب�ف ا�ظر عما قد يقع S ، وال ريب أن االحتفال با�و~ من ا6دع ا�حدثة S ا~ين وهو من التشبه بغ� ا�سلم^
د يوصل إ{ حد ال�ك باهللا واHروج واUي ق،  �بعض هذه االحتفاالت من ا�نكرات العظيمة الá أعظمها الغلو با�© 

أو علم اللوح  ةماتإلرزق واإلحياء أو االنسب إ¯ه اHلق وهللا عز وجل فقط فيُ  ليس إالما  �ب للن© نسَ يُ من اإلسالم وأن 
ئة اS ا� الفاطميونوقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث االحتفال با�وا~ هم  ،والقلم أو علم ا~نيا وعلم اآلخرة

ولكن ينبö أن ينبه من يقع S هذا أن هذا ، الرابعة ثم تبعهم بعض من ينتسبون إ{ السنة S هذه ا6دعة جهًال وتقليداً 
 �ñبة رسول اهللا بذلك من غ� تعنيف وال توبيخ S هذا إذ أن قصد الكث�ين منهم إنما قصدوا  �خالف هدي ا�© 
غ� أن ñبته إنما تكون بطاعة اهللا واقتفاء أثر ا�©  � Öب أن ¬بوا رسول اهللا أن Áيع ا�سلم^: و´ن نقول �م ونؤdد

ِبôوَن اهللاs فَاتsبُِعوwُ þِْبِْبُكُم اهللاô َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم وَاهللاô َلُفوٌر رsِحيمٌ {:قال تعا{ �
ُ
ï بإتباعفمحبة اهللا  }قُْل إِن ُكنُتْم 

بمثل  �مع أن بعض هؤالء اUين يدعون تعظيم رسول اهللا  ،�بمخالفته وال باق>اف ما سوى هديه ال  �هدي رسول اهللا 
ف>ض اهللا ا±ت أحوا�م وحاولت أن تتقF أخبارهم لوجدت أن فئة غ� يس�ة من هؤالء ال تباþ بما هذه ا�وا~ لو سَ 

 �رسول اهللا لفإنه من العجب أن يدÙ أحد حبه ، مثالً  من أمور ا~ين الá � من أصول اإلسالم و أرÀنه ¥لصالة معليه
رسول لإذن كيف يدÙ حبه  ،واقتفاءه ألثره وهو يهمل أعظم الفرائض وأوجب الواجبات بعد شهادة ا?وحيد وهو الصالة

ملكت الصالةَ الصالة وما ( :ح^ احتضاره وح^ فراقه �ذه ا~نيا وحبيبه فيما يدÙ قال ،من يهمل الصالة �اهللا 
 �وdيف يدÙ حب رسول اهللا ؟ من يمنع زÀة ماu اUي هو أحد أرÀن اإلسالم �وdيف يدÙ حباً لرسول اهللا ) أيمانكم

وdيف يدÙ ذلك من  ؟ بلوdيف من يدÙ ذلك من ال ¬ج بيت اهللا ا�رام مع إمãنه وقدرته؟ من ال يصوم شهر رمضان
الربا أو أنوع من ا�نكرات الá يغشاها  وأهللا والوقوع S ا�حرمات ¥لزنا يتجرأ [ انتهاك ٌحرمات اهللا وتعدي حدود ا
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فإن أداء الفرائض واجتناب ا�حرمات أوå من مثل هذه األعمال  ،؟�بعض ا�سلم^ اUين يزعمون ذلك حباً لرسول اهللا 
 áانبة للسنة بعيدة عن ا�دي ا� الm � ء بلâ S بوي القويم وال�اط السوي حقيقة ليست أصًال من السنة�

  .ا�ستقيم 
وجزيل ثوابه عند اهللا عز وجل حيث أن صيامه يكفر ذنوب سنت^ سنة  صيام يوم عرفة فضل د¯ل [وهذا ا�ديث  -

و  �با�©  اً بل يفطر ا�اج تأسي أما ا�اج فال يسن u صيامه ،و�نما يستحب صيامه ألهل األمصار، ماضية وسنة قادمة
 ؛أمام ا�اس �فطر ا�© أ ة S حقه أن يكون مفطراً كمانÍ فا�اج اUي يكون S عرفة يوم عرفة السË  ،من بعده  لفائه

هللا وقراءة القرآن اوألن اإلفطار يعينه [ القيام بما أوجبه اهللا عليه من الوقوف بعرفة ومن ا~¤ء وذكر  �¯ب^ �م هديه 
صائم سواء الفإن هذا ¬تاج إ{ جهد كب� و، ومن مزدلفة إ{ مÜ،إ{ مزدلفة فاتومن عر،واالنتقال من مÜ إ{ عرفات

وهذه Æتاج إ{ مشقة ألن ا�ج قد جعل اهللا ، أكان انتقاu أثناء صيامه أو بعد صيامه فالصائم ¬تاج إ{ راحة كب�ة
ء من اxهد وا6ذل من ا�ال وا?عب وا�اس لم يبلغوا ا6يت ا�رام إال بشق األنفس وâ، { فيه مشقةاسبحانه وتع
  .وا�صب

نه يوفق أبالنسبة لصيام يوم عرفة كما قال بعض العلماء أن معÜ تكف� اUنوب السنة اآلتية  سيئاتلوا�راد با?كف� ل
فر عنه علم بل الصواب أن ا�ديث [ ظاهره وأنه يكأواألظهر واهللا ، ل>ك ا�عاæ فال يأ� بذنب وهذا حقيقة فيه نظر

  .ذنوبه الá فعلها
  ؟هل هذه ا§نوب ال¤ تكفر هل هذا ا0كفn يشمل الصغائر والكبائر أو أنه خاص بالصغائر

  -:قوالن ألهل العلم 
ن الكبائر ¥لزنا وأكل الربا والسحر وعقوق الوا~ين وقطيعة األرحام والغيبة أنه خاص بالصغائر وإ:قالوا :القول األول

 ؛قول اxمهور من أهل العلمهذا و ذ أمول الغ� فال تكفرها األعمال الصا�ة بل البد �ا من ا?وبةوا�ميمة والسب وأخ
 {: ألن اهللا تعا{ قال

ً
ْدَخالً َكِريما ôُكم م

ْ
ْر َعنُكْم َسي¿َئاتُِكْم َونُْدِخل َْتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُيْنَهْوَن َقْنُه نَُكف¿

َ
فدلت اآلية  }إِن �

�ديث أبو هريرة ن تكف� الصغائر م�وط باجتناب الكبائر واجتنابها هو ا?وبة منها كما استدلوا  أيضاً الكريمة [ أ
 )الصلوات ا»مس واaمعة إ¦ اaمعة ورمضان إ¦ رمضان مكفرات �ا بينهن إذا اجتنبت الكبائر( :قال �أن ا��  �
عظيمة الá � الصالة واxمعة ورمضان تكفر ما بينها إذا ا�ديث الصحيح ال�يح د¯ل [ أن هذه األعمال ال فهذا

فهذه عبادات عظيمة ال تكفر إال الكبائر فما دونها  ،سوى الصغائر ئذِ حين فإذا اجتنبت الكبائر فلن يبَق ، اجتنبت الكبائر
åأما  ،الصغائر فقطنما يكفر إإذن القول األول أن صيام يوم عرفة  ،من األعمال الصا�ة كصوم يوم عرفة من باب أو

  .الكبائر فال بد �ا من ا?وبة وهذه ا?وبة �ا }ائط ليس هذا ñل ذكرها
بن � اوقد ن ابن حزمS قيام ¯لة القدر وقول  ابن ا�نذرقول  وهذا .أن ا?كف� شامل للصغائر والكبائر :القول ا�ا�

 u باتيمية هذا القول واحتجuَسَ {: لعموميات كقو
ْ
يëئَاِت إِنÍ ا� Íالس َGْرتبت فيها ا�غفرة [ بعض } نَاِت يُْذِه áوباألدلة ال
 ابن رجبونقل  ،ورد [ قائله ابن عبد ال±وقد ضعف هذا القول ، الطا¤ت ¥لوضوء وصوم يوم عرفة و¤شوراء وغ�ها

واألظهر واهللا أعلم من هذين القول^ . ون� القول بأن ا?كف� خاص بالصغائر أما الكبائر فالبد �ا من توبة ،ïمه وأقره
لكن إذا صدق اإلنسان S ا?وبة ثم جاء صيام عرفة أو جاءت الصلوات أو جاء رمضان أو ، أنها ال تكفر إال الصغائر

ألن ا?وبة إذا احتفت باألعمال ؛ جاء ا�ج فإن هذا يكون أعظم تكف�اً وأك1 تطه�اً وأعظم قربة إ{ اهللا عز وجل
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عز -وأجزل ثواباً وأك1 حسنات عند اهللا  واق>نت بالطا¤ت ا�رغب فيها ¥نت أعظم عند اهللا عز وجل أجراً  الصا�ة
  .-وجل
عن ابن عباس رö اهللا حرم قد ورد اهللا ا�وهو ا¯وم العا} من شهر  د¯ل [ فضل صيام يوم ¤شوراءهذا ا�ديث  -

 يطلب فضله V األيام إال هذا ا©وم �ا علمت أن رسول اهللا م( : أنه سئل عن صيام يوم Bشوراء فقال ماعنه
ً
، صام يوما

  .اإلمام اMخاري واإلمام مسلم رواه ما جاء S ا�ديث اUي كأو ) وال شهراً إال هذا الشهر يعº رمضان
 )و يتعاهدنا عليه يأمر بصيام يوم Bشوراء وwثنا عليه �xن رسول اهللا (: بن سمرة رö اهللا عنه قال و÷ حديث جابر

ولعل ا�كمة [ ا�ث [ صيامه مع ما فيه من ، صيام يوم ¤شوراء قبل فرض صيام شهر رمضان ¥ن واجباً  بل ¥ن
وÂاته وب¶ إ�ائيل من فرعون  عليه السالموشكر اهللا تعا{ [ ما مّن فيه من Âاة مو>  ،األجر هو تعظيم هذا ا¯وم

أحق أن  �ا مو> سالم اهللا عليه ¥ن صائماً وصام شكراً هللا وصامته ا¯هود وأمة ñمد و�ذ، و�غراق فرعون وقومه
  .من ا¯هود -السالمعليه - تقتدي بمو> 

�ا  �أن رسول اهللا (:مابن عباس رö اهللا عنها�ديث  .ويستحب مع صيام يوم ¤شوراء صيام ا¯وم ا?اسع مع العا}
فإذا xن العام ا�قبل إن شاء اهللا : �فقال ، إنه يوم تعظمه ا©هود وا�صارى،ا رسول اهللاي: اقالو،صام Bشوراء وأمر بصيامه

إ¦ قابل   بقيُت ل�(: و÷ رواية ،)�العام ا�قبل حß تو÷ رسول اهللا  فلم يأِت : صمنا ا©وم ا0اسع يعº مع العا° قال
 وقد صح  ،رواه اإلمام مسلمجاء S ا�ديث اUي  اكم )ا0اسع صومنs أل

ً
صوموا (: عن ابن عباس رö اهللا عنهما موقوفا

  .وهذا ا�حفوظ عن ابن عباس ر� اهللا تعا{ عنهما )ا0اسع والعا° خالفوا ا©هود
 -ر� اهللا تعا{ عنهما-ابن عباس وهو قول  ألنه تشبه بأهل الكتاب ؛كرههمن  فمن أهل العلم أما إفراد العا} بالصوم
  .بعض ا�نفيةو �دأمذهب اإلمام وهو  [ ما هو مشهور عنه
واألك1ون [ أنه مكروه S حق من ، ألنه من األيام الفاضلة فيستحب إدراك فضيلته بالصيام ؛وقال آخرون ال يكره

  . استطاع أن Öمع معه غ�ه وال ين	 ذلك حصول األجر �ن صامه وحده بل هو مثاب إن شاء اهللا تعا{
كما أن صيام يوم عرفة من األعمال الفاضلة غ� أنه ينبö �ن أراد أن يصوم ، ن األعمال الفاضلةإذن صيام يوم ¤شوراء م

العا} مع ا?اسع  اUي وعد إن أبقاه اهللا أن يصوم �وتأسياً با�©  ،يوم ¤شوراء أن يصوم ا¯وم اUي قبله �الفة لليهود
  .�الفة �ؤالء ا¯هود

فإن اUنوب تكفر الصغائر سواًء بالصلوات أو بالصيام أو بالصدقة  ،نعمة تكف� اUنوب :وø هذا ا�ديث من الفوائد -
ال يتh ا�سلم كما يفعله بعض أن ن اUي ينبö أن ينبه إ¯ه أغ� ، والزÀة أو بأعمال ال± األخرى الá يقوم بها ا�سلم

æين يق>فون ا�عاUهلة اxا�وبقات ،ا S توينغمسون  ،ويوغلونãا�هل S،  بصالتنا أو æثم يقولون نكفر هذه ا�عا
  بل إن بعض هؤالء ، بصيامنا رمضان أو ´و ذلك

نه ال يرdع وال يسجد هللا فيما ب^ اxمعة واألخرى باعتبار أن اxمعة إ{ اxمعة أاxمعة إ{ اxمعة وربما  ال يص� إال
وأي كب�ة أعظم من ترك الصالة فإن ترك الصالة من الكبائر ؟ لكبائرإذا اجتنبت ا �فأين هم من قوu  ،مكفرات �ا بينها

لو ترك صالة واحدة ح½ خرج وقتها بال عذر فإنها ال تقبل منه ولو : وUلك قال بعض أهل العلم، بل من أعظم الكبائر
�َ َويْ فَ {: بقوuفإذا ¥ن اهللا عز وجل قد توعد اUين يؤخرون الصالة عن وقتها ، صالها ألف مرة

¿
ُمَصل

ْ
ل
¿
ِيَن ُهْم َعن }R{ٌل ل

s
ا§

تِِهْم َساُهونَ 
َ
 {: -عز وجل- وø قوu ، ا�اعون}�{َصال

َ
َهَواِت َفَسْوف sَبُعوا الشsةَ َواي

َ
ال sَضاُعوا الص

َ
ٌف أ

ْ
فََخلََف ِمن َنْعِدِهْم َخل
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ً
  ،}يَلَْقْوَن َلّيا

ن يؤخرون الصالة صالة مهذا توعد اهللا به : قالوا ه،دة حرهو واٍد S جهنم لو س�ت فيه جبال ا~نيا Uابت من ش:قالوا
 ىنكأدونها بال«ية فهؤالء  أشد وؤفما بالك باUين ال يُ  ،أو صالة الع� ح½ تغرب الشمس، الصبح ح½ تطلع الشمس

يوغل S  من هنا فليحذر ا�سلم أن ينغمس S تلك السيئات أو أنو، من اUين يؤدونها [ وجه متأخر ىخزأ وأعظم و
 [ سعة ر�ة اهللا فإن اUي اتسعت ر�ته لعباده ا�تق^ فإنه أيضاً قد توعد اUين Iالفون أمره تلك ا�وبقات اتكاالً 

ِ©مٌ فَ {
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َقْن أ

s
َيْحَذِر ا§

ْ
[ ا�تخلف^ عن صالة  قرë أن ُ¬  همÍ  �وا�©  }ل

ق عليهم فإن ¥ن قد هم بأن ¬رë ) فيها من الشيوخ والنساء وا§رية مالوال : (اxماعة بيوتهم با�ار S بعض الروايات
فما بالك بمن Áاعة، ها نبيوتهم إال أنه ترك ذلك �ا فيها من النساء واUرية والضعفاء من اUين ال Öب عليهم أن يؤدو

وما يقال عن ، وحال كث� من ا�اس ولألسف أنهم ق�وا S هذا األمر العظيم أع¶ أمر الصالة، بال«ية يتخلف عنها
إذا أمرتكم ب!ء فأتوا (: قال �فليحذر ا�سلم أن Iل بأمر واجب فإن ا�©  ،الصالة يقال عن غ�ها من األمور األخرى

فينبö للمسلم أن يكون ، قال عليه أفضل الصالة والسالم كماأو  )وyذا نهيتكم عن Þء فاجتنبوه،منه ما استطعتم
  طائراً ب^ جنا� الوعيد وال>غيب 

و�نما ، من ر�ة اهللا قانطاً من ر�ته سبحانه وتعا{ اً ب الوعيد فيكون يائسلë غَ وال فُ ، ا�عاSæ ب الوعد ثم ينغمس لë غَ فال فُ 
فيكون ب^ هذين  ،اق>اف ا�نكرات ويكون ب^ اHوف والرجاء يكون يسوقه الوعد لفعل ا�Hات ويمنعه الوعيد من

يرجون ر�ته وIافون عذابه فهذه حال ، ورضوانه -تعا{–مرضاة اهللا إ{ األمرين العظيم^ فيسوقه الرجاء واHوف 
ن اق>اف معاæ اهللا وأن يمنعه خوف ما عند اهللا م،وذلك شأنه ودأبه أن يدفعه الرجاء إ{ ما عند اهللا لطاعة اهللا، ا�سلم

وال أنت يا : قالوا، ال يدخل أحد اaنة بعمله(: قد قال S ا�ديث الصحيح �ال يتh [ عمله فإن ا�© أن و، عز وجل
-واهللا  -عز وجل-وUلك ال يتh ا�سلم [ عمله بل يتh [ اهللا  )وال أنا إال أن يتغمد� اهللا بر ته: قال ؟رسول اهللا
ثم هو يُشِهد ، يقوم به ا�سلم بعباده -عز وجل-سبب من األسباب لر�ة اهللا هو  هو اUي ير�ه و�نما العمل واهللا -عز وجل

 ُهَو { هو اUي هدانا  -عز وجل-اهللا فمن ا§ي هداك وأضل غnك؟فضل اهللا عليه 
ْ
َيْفرَُحوا

ْ
قُْل بَِفْضِل اهللا¿ َوبِرَْ َتِِه فَبَِذلَِك فَل

ا ²َْ  sم نه يكون [ �ير إف ؟أليس غnك ال يستطيع الوضوء وال الصالة، ثم أنت ح^ تستطيع أن تتوضأ} َمُعونَ َخnٌْ م¿
ثم  أنت S أمن وغ�ك S خوف وقلق وأرقثم  ،وال قياماً وال قعوداً وال ذهاباً وال إياباً  اً ا�رض ال يستطيع حرا¥ً وال وضوء

مة اهللا عليك نعمة ا�داية ونعمة الصحة والعافية فمن نعمة اهللا عليك فمن نع ،أنت S صحة و¤فية وغ�ك ليس كذلك
ُْصوَها إِنs اهللاs لََغُفوٌر رsِحيمٌ { ال تعد وال FÆت>ا فنعم اهللا علينا نعمة األمن واالطمئنان 

ُ
ï َنِْعَمَة اهللا¿ ال 

ْ
وا ôِن َيُعدyو�ذا  }َو

مه حß قالت U أم ا�ؤمن� Bئشة بنت أÀ بكر الصديق رö اهللا تفطرت قدتشققت ويقيم الليل حß  ����ا��  xن(
و�ذا [ ا�سلم أن ) ال أكون عبداً شكوراأف:فقال ؟عنهما أتفعل ذلك وقد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر

، إ¯ه من الطا¤ت -حانهسب–طا6ا لرضاه فإنه يرجو ر�ة اهللا؛ بسبب ماوفقه  �ا أعطاه -عز وجل-يكون عبداً شكوراً هللا 
اUي هو اتé ا�اس وأنé وأر= ا�اس لربه � كحال ا�© ، يسخط اهللا ويبتعد عن Ú ما -عز وجل-وII عقاب اهللا
لقد xن لكم [ رسول اهللا أسوة حسنة �ن xن يرجو اهللا {فكذا ´ن نتأ> به ونقتدي  -عز وجل- وأخوفهم من اهللا

  .}وا©وم اآلخر
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  )QQ(ا�لقة 
-كما أوجبها اهللا ، ا�ديث اUي معنا ا¯وم قد ورد S فضل صيام ستِة من شوال والصيام من األعمال الá حث عليها ديننا

فإن اهللا عز وجل كتب الصيام علينا كما كتب [ اUين من قبلنا  ،علينا كما وجب [ األمم الغابرة وا�اضية -عز وجل
وUلك فرض [ Áيع األمم الá ، وأجراً كريماً  اً هذا يدل [ أن للصيام فضًال عظيمو ،}لعلكم تتقون{كما قال سبحانه

الصيام وø بيان مãنته وø  رضقبلنا و�ن ¥نت 2تلف هيئة الصيام أو صفته من  أمة ألخرى غ� أن اxميع يش>dون S ف
  بيان أجره وثوابه عند اهللا 

رأس ذلك صيام شهر رمضان اUي هو شهر واحد من السنة فقط صيام تسعة  و[ اً إما أن يكون فرضوالصيام  ،عز وجل
}عه اهللا عز  صيام مستحبوهناك ،   يوماً [ حسب رؤية  هالل شهر رمضان وهالل شهر شوال^ن يوماً أو ثالثيوع�

سواء أكانت األيام ، شهرثالثة أيام من Ú  كصيام ستة من شوال أو صيام االثن^ واHميس أو صيام �وجل [ لسان نبيه 
فهذه األيام يصومها ا�سلم تقرباً ، أو صيام يوم عرفة أو صيام يوم ¤شوراء ويوم قبله أو يوم بعده، ا6يض أو ¥نت غ� ذلك

وا�اس متفاوتون S إقبا�م [ ،والشك أن من وفقه اهللا �ذا األمر فإن اهللا قد وفقه إ{ خ� عظيم، -عز وجل-إ{ اهللا 
�Hاهللا باب الصالا u اهللا باب الصيامة، ات فمن ا�اس من يفتح u وأقصد بذلك ا?طوع أما ، ومن ا�اس من يفتح

ومن ا�اس من يفتح u اهللا باب  ،الفريضة فإنها مفروضة [ ا�سلم ال اختيار S u ذلك و�نما أقصد بذلك ا?طوع
وهناك أناس يفتح اهللا �م أبواباً كث�ة كما جاء S ا�ديث  ،خرينومن ا�اس من يفتح u اهللا باب اإلحسان لآل، الصدقة

من أطعم : قال،أنا يا رسول اهللا:قال أبو بكر؟ من أصبح منكم ا©وم صائما: (قال ألصحابه S يوم ما �الصحيح أن ا�© 
أنا يا رسول : قال؟ من شهد جنازة:الق،أنا يا رسول اهللا: قال؟من Bد ا©وم مريضا: قال،أنا يا رسول اهللا: قال؟ا©وم مسكينا

وهذا د¯ل [ فضل أü بكر ومسابقته إ{ ا�Hات ومسارعته  )ما اجتمعن [ امرئ إال دخل اaنة:�قال الرسول ،اهللا
أصحابه [ التسابق [ هذه األعمال الصا�ة وا�سلم [ معتاد عليه  �إ{ الطا¤ت كما أن فيه د¯ل [ حث ا�© 

وUلك ترى أن ، ومن عود نفسه اHمول والكسل ¥ن خامًال كسالً ، ومن عود نفسه القيام قام،د نفسه الصيام صامفمن عو
ألنه اعتاد أن يصوم  ؛ فمن ا�اس من يدخل عليه شهر رمضان وdأنه أمر طبي�^ا�اس إذا أقبل شهر رمضان متفاوت

ومن ا�اس من يكون قلقاً لقدم شهر رمضان ألنه لم ، ى ذلكاالثن^ أو اHميس أو يصوم األيام ا6يض أو يصوم ما سو
وجدير با�سلم أن ي�ع S صيام األيام ا�افلة كصالة ا�افلة ألن ،  يعتد [ صيام رمضان إال من رمضان إ{ رمضان

  .قيل ما قد يقع منا من ا�فوات والزالت S الفريضة ا�افلة S ا�قيقة تزيد S ا�سنات وتُ 
  ا»امس ع7 ا�ديث

 من  شوال xن (: قال  � أن رسول اهللا �عن أÀ أيوب األنصاري : ا�ديث اUي معنا 
ً
من صام رمضان ثم أتبعه ستا

  .مام مسلمإلاا�ديث رواه ) كصيام ا?هر
أي  ،كصيام السنة :وأن صيامها مع رمضان كصيام ا~هر وا�راد ،د¯ل [ فضل صيام ستة أيام من شوالهذا ا�ديث  -

: يقول �أنه سمع رسول اهللا  -ر� اهللا عنه-وقد ورد S حديث ثوبان ، كأنما صام السنة 
ها وذلك ثالثمائة وستون يوماً 
وصيام هذه األيام أع¶ الست من )جعل اهللا ا�سنة بع7 أمثا�ا فشهر بع7ة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة(

باستحباب صيامها  :فقالوا أ�دو الشاف�ومنهم األئمة اiالثة أبو حنيفة وعلم Áهور أهل ال: قال باستحبابهاشوال  
  .�كما جاء S ا�ديث عن ا�©  اا متأكدً استحبابً 
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وألنه ال يلحق برمضان بما ليس ؛من أهل العلم والفقه يصومها اً أحد ألنه لم يرَ  ؛إ{ كراهة صيامها وذهب اإلمام مالك
  .منه
مع أنه حديث مد� وأنه إنما كره صيامها خشية  أيوب بأنه لم يبلغه حديث أü: ± عن اإلمام مالكابن عبد العتذر اوقد 

ال يكره  مالãً  أما من صامها لطلب الفضل [ ا�عÜ اUي ورد S حديث ثوبان فإن ،أن يضاف إ{ رمضان ما ليس منه
  .ذلك إن شاء اهللا تعا{

ما تكون لو أنه لم يفصل بينها وب^ رمضان إنفإن اإلضافة إ{ رمضان  ،وال ريب أن ما خ0 منه اإلمام مالك ال يقع
  .أما إن ¥ن الفصل بيوم الفطر فإنه ال يتوهم ذلك، ب0ء

وJ صوم يقع S شوال فهو متبع لل>اA ) ثم(ألن  ؛فضل أن يكون صيامها متتابعاً وÖوز تفريقها [ أيام الشهرواأل -
  :منها لرمضان و�ن ¥ن هناك مهلة ولكن صيامها بعد العيد فيه مزية [ غ�ه من وجوه

• �Hذلك من مسارعة لفعل ا S ا�. 

• �Hا S و حبه وعدم ا�لل منه أن ا�بادرة بها د¯ل [ الرغبة. 

  .ألن ال يعرض لإلنسان ما يمنعه من صيامها إذا أخرها و •

 .{ ذلك أمراً قد اعتاد عليهإن اإلنسان يكون قد اعتاد [ الصيام فيكون مبادرته وأل •

 .u ن �لب ا�اس إنما يبادرون إ{ الصيام فكونه يصوم مع ا�اس فهذا أوåوأل •

�ائض و ا�فساء ¥ -أما من عليه قضاء من رمضان ،ك تدرdه األيام ويفوته الصيامنه قد يؤخرها ثم بعد ذلوأل •
من صام (: �أو ¥�ريض اUي أفطر أو ا�سافر اUي أفطر فإنه يبدأ أوًال بالقضاء ثم يصوم هذه األيام لقوu  -مثالً 

وألن ا�سارعة ألداء الواجب ، عليه أيام من رمضان فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان ح½ يقضيها ومن )رمضان
 ،¥ن [ اإلنسان صيام الواجب فعليه أن يبادر �ا أوجب اهللا عليه أوالً  إذا اإذً ، ول±اءة اUمة مطلوب من ا�«ف ذلك

 بادر أوًال بقضاء ما عليك من الواجب: من شوال فنقول اً فلو فرضنا أنه أفطر من رمضان ³سة أيام ويريد أن يصوم ست
 S من القيام با�فلابراءة  ذلم من�ا åي علق بها من الواجب وألن تقديم الواجب أوUمة و2ليتها من اU، و¯تحقق

والظاهر من قو#  ،من شوال [ صيام رمضان �ا Æقق هذا ا�عÜ اً إذ لو قدمت ست، من شوال اً أنك أتبعت رمضان ست
والشارع خصها بشوال فال ¬صل ، ق- ألنها سنة فات ñلهاال تُ أهل العلم أنه لو انت¢ شهر شوال ولم يصمها فإنها 

   .فضلها �ن صامها S غ�ه  لفوات مصلحة ا�بادرة بها وا�سارعة ا�حبوبة هللا تعا{
اختاره  صيام اUي عليهالها بعد ؤÖوز قضا فمن أهل العلم من قال لكن لو قلنا هذا لعذر من مرض أو حيض أو نفاس

  .اهللا S فتواه هر� �ن السعديالشيخ عبد الر
عبد العزيز بن وهذا اختيار الشيخ  .أنه ال ي�ع لقضائها بعد شوال �ا تقدم سواء ترdها لعذر أو لغ� عذر :ومنهم من قال

^ أما إذا حال بينه وب، وال شك أن ا�سلم ح^ ¬رص [ ا�H فإنه يبادر إ¯ه ،رحم اهللا اxميع وأسكنهم فسيح جناته باز
 مرضيعلم نيته ويأجره عليها خصوصاً لو ¥ن  -عز وجل-ذلك مرض أو سفر أو عذر من األعذار فإن اهللا 

ً
يمنعه من  ا

فإنه يعطى S حال سفره ما ¥ن يعطى S  مسافراً وdذا لو ¥ن ، الصيام فإنه يُعطى S حال مرضه ما ¥ن يفعله S حال صحته
ثم لم تستطع الصوم فإن اهللا يأجرها [ ذلك  يض طال مدته أو نفاس طالت مدتهامتنعت ا�رأة �وdذلك إذا ،حال إقامته

غ� أن ا�سلم إذا ما علم اهللا منه مبادرة إ{ ا�H ومسارعة إ¯ه فإن اهللا تعا{ يوفقه ويأجره  ،ونية ا�ؤمن خ� من عمله
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وجدير با�سلم أن ال يفوت صيام هذه األيام   ،رهويثيبه [ ما قد يقوم به من عمل يبتö فيه وجه اهللا تعا{ وثوابه وأج
ألن  ؛السيما أنها أيام قالئل وأيام وج�ة وقص�ة ويكتب لك صيام السنة 
ها بصيام شهر رمضان وصيام ست من شوال

 ،وماً ألن ا¯وم عن ع�ة أيام فإذا ما ¼بنا ع�ة أيام S ستة أصبحت ست^ ي ؛كأنها تقوم مقام شهرين هذه األيام الست
وهذا من عالمة   ،ب كث� من فضل اهللا عز وجل ومنته [ عبادهاوهذا من فضل اهللا ومنته فهو عمل يس�  وأجر كب� وثو

وUلك 
د اUي يقبل اهللا منه يبادر ، ا�سنة بعدها؛ن من عالمة قبول ا�سنةُ إ:قبول ا�سنة كما ذكر بعض أهل العلم قال
¥لU¥، áي نكص [ عقبيه، فتجد أنه يقلب ظهر ا�جن�سنة أن يتبعها بالسيئة ومن عالمة عدم قبول ا ،للحسنات

  أو أم: [ خالف ، فأصبح [ خالف ما أم:، بعد قوة أنكاثاً من نقضت غز�ا 
ثم  ،¤تا S سبيل اهللا S ا�سجد S ا�H والطاأو قبل أيام ¥ن مرابًط ، فباألمس ¥ن مقبًال وا¯وم صار مدبراً ، ما أصبح

 S أنها قيد قُيد به ثم أطلق فهذا بال شك من ا?فريطdأدبر عن ذلك واق>ف ما ¥ن يق>ف قبل رمضان وبعد رمضان و
 S ت يده من زوجة أو و~ أو خادم أمرجنب اهللا وتساهلÆ وأن يشجع ، اهللا فع® ا�سلم أن ¬رص وأن يعود نفسه ومن
ألن صيام اxميع هو من باب ا?عاون [ ال± وا?قوى فإذا ما رأى الصغ� ؛xميع وأن يتãتف ا، اxميع [ هذا الصيام

 ،عوده ذلك [ الصيام كم نرى من ñا¥ة اxارية ألمها S صالتها وñا¥ة الغالم ألبيه أيضاً S صالته اً الكب� صائم
 وال شك أن الصيام أجّل ، ف� اً اً فخ� و�ن }ن األبناء وا6نات يتأثرون بما يرون من اآلباء واألمهات إن خ�إفكذلك ف

  . -سبحانه وتعا{-األعمال وأفضل اHصال وأز�  الطا¤ت الá تقرب بها ا�سلم إ{ ربه 
  ع7 ا�ديث السادس

أن نصوم من الشهر ثالثة  ����أمرنا رسول اهللا (: عن أÀ ذر رö اهللا عنه قالوÃا ورد أيضا من األيام الá تصام ما ورد 
  .بن حباناالنساä وال{مذي وصححه رواه  )ثالثة ع7ة وأربعة ع7ة و"سة ع7ة،أيام
	 ف ،أيام معينة S الشهر أو صيام أيام  معينة من الشهر اهذا أيضا ورد S فضل الصيام غ� أنه ورد S 2صيص أيًض  -

و� األيام الá تس� ، د¯ل [ فضل صيام ثالثة أيام من Ú شهر � اiالث ع� والرابع ع� واHامس ع�ا�ديث 
 ����ا� خليÈ أوص( :حديث أبو هريرة رö اهللا عنه قالورد وسميت بذلك 6ياض ¯ا¯ها بنور القمر وقد ؛ األيام ا6يض

  .اMخاري ومسلمرواه  )صيام ثالثة أيام من X شهر ورæع¤ الض# وأن أوتر قبل أن أنام، بثالث 
ولعل  ؛بصيام ثالثة أيامة، فيه أبا هريرة والوصية ¤مة لh مسلم بأمور ثالث �فهذا ا�ديث اxليل الوج� أوK ا�©  -

يد هذه األيام Þديث ا6اب يوورد تق، إذا صام ثالثة أيام فكأنما صام الشهر 
هفا�كمة واهللا أعلم أن ا�سنة بع� أمثا�ا 
  .واHامس ع� ع� والرابع ع� أنها األيام ا6يض و� اiالث

 �  رdعاتأو أن يص� ثما� اً يص� ست هورdعتا الض� ورد أنها رdعتان وورد أنها أربع رdعات وورد أن، ثم وصاه برdعá الض
أي [ Ú  )يصبح X V سال$(: ب^ فضل رdعá الض� S حديث قوu �وال شك أن ا�© ، د Ú رdعت^ويسلم بع

وأمر با�عروف : (ثم قال ،)فÝ تهليلية صدقة و% تكبnة صدقة ةX تسبيحية صدق(عضو من أعضاء جسدك صدقة 
و²زئ عن ذلك 8ه رæعتان (هذه الصدقات S : ثم قال S نهاية ا�ديثه و�{ آخر )صدقة ون
 عن ا�نكر صدقة

وال ماًال ومع ذلك رتب اهللا  اً وال وقت اً ال تستدÙ جهد اً يس� اً فرdعتان خفيفتان ال تأخذ منك وقت ،)تصليهما من الض#
الوقت ة خفيفة ظريفة و� S رتبه اهللا [ رdعá الض� فإنها صال ،[ هذا العمل اليس� األجر الكث� واiواب الكب�

  . �نفسه ثقيلة S ا��ان حبيبة إ{ الر�ن كما أخ± بذلك نبينا 
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قبل ا�وم فإن الوتر سنة مؤdدة وUلك يرى بعض أهل العلم أنها واجبة بل من أهل العلم من يرى إسقاط  وdذلك الوتر
  . �فالوتر أمر مؤdد S ديننا أكد عليه ا�©  ،شهادة من داوم [ ترك صالة الوتر

من أي :نعم فقلت �ا :يصوم من X شهر ثالثة أيام قالت �أكان (:ة العدوية سألت Bئشة رö اهللا عنهاذحديث معا و÷
  .  األمام مسلمأخرجه ) لم يكن يباÇ من أي أيام الشهر يصوم: أيام الشهر xن يصوم قالت

ولكن ورد ، يد باأليام ا6يضيديد وال تقوليس فيها Æ ،فاألحاديث الصحيحة تدل [ فضل صيام ثالثة أيام من Ú شهر
هذا ا�ديث اUي معنا وهو حديث ا6اب و�ن ¥ن فيه ïم كما ذكر بعض أهل العلم ويمكن أن يقال أن ا��وع أن 

  يصوم ثالثة أيام من Ú شهر فإن استطاع أن يصوم األيام ا6يض 
قال األحاديث الصحيحة ا�ستفيضة عن  -ر�ه اهللا-يز بن باز عبد العز�ال فاألمر واسع وهللا ا�مد كما قال شيخنا الشيخ و

حديث عبد اهللا بن عمر S الصحيح^ وأبو هريرة S ليس فيها ذكر  ا6يض بل يصوم م½ شاء كما S   �الرسول
 فإذا صام ثالثة أيام من Ú شهر S حديث أü ذرو� أصح بكث� من مسلم S الصحيح^ أيضاً وحديث أü ا~رداء 

يام ا6يض فذلك أفضل Áعاً ب^ أالع� األول أو S الع� األوسط أو S الع� األخ�ة  حصل u األجر و�ذا وافق 
  .انت¢ ïمه ر�ه اهللا وغفر �ا وu وxميع أمواتنا وأموت ا�سلم^ وأحيائهم  ،األحاديث 
ها

ي ب^ أيدينا وبا�ديث اUي قبله وهو فضل صيام يوم واضحة S فضل الصيام وبهذا ا�ديث اU �شارة من ا�© إهذه 
فع® ا�سلم أن يبادر إ{ هذه األعمال اxميلة واxليلة الá � صيام ، فضل الصيام �عرفة وصيام يوم ¤شوراء يؤdد ا�© 

فإنه  ،ن^ من Ú أسبوعلو فرضنا أنه صام االثفصام االثن^ واHميس  ¥ن واألمر S هذا واسع سواء ،ثالثة أيام من Ú شهر
  ،يصوم ثالثة أيام قطعاً إن لم يكن صام أزيد منها كما لو صام االثن^ واHميس فإنه يكون قد صام أك1 من ثالثة أيام

¥نت سواء ¥نت اً و�ن صام االثن^ واHميس من باب أوå أو صام ثالثة أيام أي، ولو أفرد اHميس بالصيام فإنه كذلك
Hحث عليها  � ميس  أو غ�ها غ� أن الرسولاالثن^ أو ا áليلة الxأرشد إ{ صيامها فهذا وال شك من العبادات ا

وب^ جزيل ثوابها وعظيم أجرها وdث� حسناتها وخ�اتها بالنسبة للمسلم إذا صامها يبتö بذلك وجه اهللا وا~ار  �الرسول 
أما من ¥ن يµه الصيام S بدنه أو S صحته أو ¥ن ، قادر عليه ينما أرشد إ{ الصيام أرشد �ن ¥نح �وا�©  ،اآلخرة

أن يؤدي ما أوجب اهللا عليه عليه ¥ن S أمر أعظم من الصيام وIل الصيام بأداء عمله فإنه  مرضه أو أرمريضا ويؤخر بُ 
لمسلم^ يقوم Þاجاتهم وأداء S سبيل اهللا فإذا ما صام قلت قدرته [ أداء واجبه أو ¥ن يؤدي أعمال ل اً فمن ¥ن مرابط

و´و هؤالء فإذا ¥ن صومه نفًال يؤثر [ عمله الواجب فإن الواجب  مثال ما يريدونه ¥لطبيب مثًال وا�مرض وا�سعف
  ،مقدم [ صوم ا�فل

ُ
نيط به فإنه يكون نور [ نور وحسنات تضاف أما إذا ¥ن نفله ال يؤثر [ عمله الواجب اUي أ

 ،ما إذا أخل بواجبه األص� فإن الواجب األص� مقدم [ أمور ا�فل، أوخ�ات تضم إ{ خ�اته السابقة إ{ حسناته
فصوم هذه األيام إنما � نافلة وليست فريضة و� Ãا يثاب  ،و[ سائر الطا¤ت فالفرائض مقدمة [ نوافل العبادات

S صيام يوم االثن^ أو صيام  عَ �نما � [ وجه ا?خي� وUلك لو َ}َ وعدم القيام بها و، عليها ا�سلم وال يعاقب [ ترdها
S  عَ وdذلك لو َ}َ ،يوم اHميس ثم بدا u أن يفطر �ا ظهر عليه من ا?عب أو اإلعياء أو العطش فإن u ذلك وال إثم عليه

فإن ذلك  اً ه وأنه لو استمر صائمالصيام ثم حل به ضيف ورأى أن إكرامه لضيفه و�دخال ال�ور عليه إنما يكون بفطر
وdذلك لو حل هو ضيف عند آخرين  ،آخر فإن u أن يفطر اً يقلق الضيف وال ¬س بمتعة ضيافته عنده أو يف�ها تفس�

فإن رأى أن ضيافته أو ذهابه إ{ هؤالء ال يقدح صومه Þضوره ضيفاً عليهم فإنه حينئٍذ أراد ذلك فإنه يستمر ويص� 
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أو ربما  أن استمراره S الصوم يؤدي  إ{ أمور  ،و�ن أفطر إذا رأى أن فطره يدخل ال�ور عليهم،  -�م أي يدعو -عليهم
[ أنفسهم أو Æدث القلق فيهم أو يف� تفس�اً آخر بعدم رغبته �شارdتهم أفراحهم أو يطعم من طعامهم  اً �تؤدي تأث

ل أن يقيس هذه األمور وأن يعرف ا��ان الصحيح �ا فيقدم [ ما فا�سلم ¬او، فينبö عليه أن يفطر للمصلحة الراجحة
ألن اإلقدام [ صيام هذه  ؛ال يراه خ�اً  امفيقدم [ ما يراه خ�اً و¬جم ع ،يستحق اإلقدام و¬جم عما يستحق اإلحجام

ضة أن يظهر ذلك S صيام فينبö للمسلم S صيام الفري. ا�وافل إنما يكون إذا ظهرت u خ�يته ويكون أعظم أجرا
أما S صيام ا�فل فلو استطاع أن Iفيه فإنه ، رمضان فإن ا�اس متفقون [ ذلك وهذا أمر قد فرضه اهللا [ اxميع

أما إذا استطاع أن Iفيه فإن إخفاء  ،األوå إال إذا ¥ن صومه البد أن يطلع عليه من عنده كأهله أو أوالده أو من ¥ن معه
åوعهم بهذا العمل ، قتدائهم بهاإال إذا ¥ن إظهار العمل يكون سبب تأسيهم و العمل أو{ S وأن يكون أسوة �م

أو صيام ثالثة أيام من مثال فإن بعض السú تندثر S بعض ا�جتمعات كرdعá الض�  خصوصا إذا ¥ن هذا العمل مندثراً 
 ،ودال?هم إ¯ه فإنه يكون بذلك مأجورا وعند اهللا مثاباً مشكوراÚ شهر أو الوتر فإذا ما أظهر ذلك S سبيل تعليم ا�اس 

ر هو Úٌ بقدرهؤهأيضا فإن إبداء الصدقة يكون أفضل وقد يكون إخفا كما S الصدقة ëفإذا ¥ن إظهارها  ،ا أفضل ويقد
وdذا وهو مق� S ا�قيقة يؤثر [ اآلخرين إÖابا فيظهرها و�ذا ¥ن يؤثر [ اآلخرين سلباً بأنه يوصف بأنه يفعل كذا 

وال يرفعه إنما يرفعه  ،هم فإن ثناء ا�اس ال ينفعه عند اهللاءوثناأفعليه أن يبتعد عما يكون سببا للرياء أو مدح ا�اس 
ا ²َْ {: وينفعه فضل اهللا عليه قال تعا{ sم  ُهَو َخnٌْ م¿

ْ
َيْفرَُحوا

ْ
وتلك منة اهللا يمن بها  }َمُعونَ قُْل بَِفْضِل اهللا¿ َوبِرَْ َتِِه فَبَِذلَِك فَل

َعِظيمِ {اهللا [ من يشاء من عباده 
ْ
َفْضِل ال

ْ
  .}َذلَِك فَْضُل اهللاsِ يُْؤيِيِه َمن يََشاُء َواهللاsُ ُذو ال

ويي� ، وأن ي�ح صدورنا، والعمل الصالح، بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يوفقنا للعلم ا�افع -تعا{–أسأل اهللا   
  .إنه و# ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا �ا ¬به ويرضاه، وأن يس> عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، اأمورن

  );Q(ا�لقة 
  ا�ديث السابع ع7

متفق  )ال wل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه( :قال �أن الرسول اهللا  �حديث أÀ هريرة معنا S هذه ا�لقة   
  ) .غn رمضان( داود وأب زاداللفظ للبخاري  و عليه
  .عز وجل-وأن تبادر �ا يرضيه Ãا ال يسخط اهللا ، S بيان حق الزوج وعظم مãنته بالنسبة للمرأةهذا ا�ديث جاء  -
ألن حق الزوج ؛ ال ¬ل للمرأة ا�سلمة أن تصوم تطو¤ً وزوجها حا¼ إال بإذنه وموافقته هد¯ل [ أنهذا ا�ديث أيضا  -

والقيام بالواجب ، وصيام غ� الفرض مستحب، جته ومن حقوقه االستمتاع بها والصوم قد يمنعه من ذلكواجب [ زو
ويدخل S ذلك االثن^ واHميس والست من شوال وغ� ذلك Ãا يستحب صيامه [ ما قيل ، مقدم [ القيام با�ستحب

كصيام ست من شوال أو صيام االثن^  ،لصيام مثل هذه األيام وال شك أن ا�رأة إذا أرادت خ�اً فإنها قد تبادر ،S أحاديثها
  واHميس 

Áيع وصيام . أو صيام األيام ا6يض أو صيام يوم ¤شوراء أو صيام يوم عرفة أو صيام ع� ذي ا�جة أو غ�ها من األيام
فإذا ما منعها ، إال بإذن زوجها �ا ال تصوم هذه األيام تطو¤ً ن هذه األيام إنما هو من باب ا?طوع فاUي Öب [ ا�رأة أ

وال شك أن الواجب مقدم ، زوجها عن الصيام وجب عليها أن تمتنع ألن طاعة الزوج واجبة وصيام هذه األيام مستحب
 -تعا{–ألن اهللا  ؛إذن الزوج وأما صوم رمضان فإنه ال يُرجع إ{. [ ا�ستحب كما هو مقرر S قواعد هذا ا~ين ا�نيف
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ل �ا أن تفطر ¥�رض مثال فإنها ال ولو أنه أمرها زوجها أن تفطر رمضان بغ� عذر }I ÙوÍ ،ضه سبحانه وتعا{ف>اقد 
فال Öوز �ا أن ، فأمر اهللا مقدم [ أمر Ú أحد ¥ئن من ¥ن، تطيعه إذ ال طاعة �خلوق S معصية اHالق سبحانه وتعا{

{ أوجب األن اهللا تع ؛ذلك ىالستمتاع بها أو ح½ بمجرد األكل وال�ب أو فيما سوتطيعه S هذا األمر سواء ¥ن بإرادة ا
  .من أرÀن اإلسالم  اً الصيام وفرضه بل جعله رdن

اإلذن العرø ألن  ؛بل إذا علمت من قرائن ا�ال ما يدل [ رضاه بذلك لكE ،اإلذن من الزوج ال يش>ط فيه ا?�يح -
وأنها ال 2ل ، أنها لو صامت فإن ذلك ال يؤثر عليه وال يؤثر S نفسه وأنه ال يسخط وال يغضبفلو علمت  ،¥إلذن اللفظي

بما Öب عليها من تقديم الطعام أو ال�اب u أو خدمته أو ´و ذلك مع عدم حاجته باالستمتاع بها S ا�هار فإن ذلك ال 
 ،فإذا صامت بال إذنه فإن صومها صحيح ،زوجها و�ذنه �ا ها من الصيام بل تصوم [ حسب ما تعرف وتعلم من ر<يمنعُ 

فإن أبت فإنها تكون  فإن طلب منها أن تفطر وجب عليها ذلك ،لكنها تكون آثمة الختالف وجهة نظره عن وجهتها
لو ¥ن  هألن ؛وزوجها شاهد �إذنه �فهوم قوu  جاز �ا أن تصوم وال Æتاج إ{ اً فإن ¥ن �ئب ،إذا ¥ن حا¼اً  هذا .¤صية

أما الصوم  ،من حقوقه اً S حال غيابه ال يضيع عليه حق اوألن صيامه؛ Uلك فإنها ال Æتاج إ{ أن تستأذنه اً زوجها �ئب
رمضان أداًء أو قضاًء فال ¬تاج إ{ إذن الزوج فتصومه ولو كره ذلك إذ ال طاعة �خلوق S معصية اHالق كما الواجب ك

يقع من بعض األزواج أو عنده زوجة أخرى استغÜ بها  اوقد هجرها وال يستمتع بها كم اً لكن إن ¥ن زوجها حا¼ ،تقدم
وهذا اختيار الشيخ  ،ألن العلة هنا منتفية ومنها حق االستمتاع؛ ن تستأذنهأ عنها وال يقيم �ا وزنا فإنها حينئٍذ ال Æتاج إ{

؛ ¥ن قيامها بشؤون أوالدها Iتل لو صامت فإن لزوجها أن يأمرها باإلفطار وdذا لو، -ر�ه اهللا تعا{-عبد العزيز بن باز 
شهر  ىسوماالفريضة أي  ىا باإلفطار ما سوألن العلة اإلخالل Þقوق أوالدها وقيامها بشؤونهم ور¤يتهم فله أن يلزمه

  .رمضان ا�بارك
  :تنبه إ¦ أمورV أنه ينبé أن يُ  -

لزوجها  اإ{ اهللا وأن طاعته ةوأنها قرب، -عز وجل-أن تتنبه ا�رأة أن قيامها بشأن زوجها من أعظم الطا¤ت هللا  :األول
فإن طاعتها لزوجها وقيامها ، جها عنها راٍض دخلت اxنةونه من أعظم أسباب دخو�ا اxنة ومن ماتت وزوؤوقيامها بش

أو من ، نوجه ا�داء للزوج أيضاً أن [ الزوج أن يشجع زوجته، وونه و�دخال ال�ور عليه أعظم من صيامها للنفلؤبش
¤شوراء أو  Æت ر¤يته من أوالده [ صيام ست من شوال أو صيام االثن^ واHميس أو صيام األيام ا6يض أو صيام يوم

ألن S ذلك تشجيع [ ا�H وال>غيب فيه وتعاون [ ال± ؛ صيام يوم عرفة أو صيام ما يريد أن يصوم من أيام ا�فل
بها وأذن �ا و�ن إذا أذن �ا بذلك بل ربما يكون u من األجر مثل أجرها إذا شجعها ورغÍ  اً وألنه يكون مأجور؛ وا?قوى

ومن هنا ، -عز وجل سبحانه وتعا{-القيام بهذا الصيام والعمل الكريم اxليل اUي ¬به اهللا فوت بعض مصا�ه S سبيل 
  .فإن قيام ا�رأة بالصيام مع شهود زوجها فإن قيامها بذلك وتنازu عن âء من حقوقه يكون [ ذلك هو مأجوراً 

د تقع فيه بعض النساء من الوقوع بأمور ال ا ق�بيان عظم حق الزوج خالف وÃا ينبö أيضاً ويؤخذ من هذا ا�ديث -
وقد ال ، فمن النساء مثًال من تذهب لعيادة مريض ال Öب عليها عيادته ،ل با�ق الواجب عليهاتكون واجبة عليها ثم 2ُ 

  .ولربما خرجت من دون إذنه من بيتها وهذه آثمة منذ أن 2رج إ{ تعود، و2ل Þق زوجها، ¬تاج إ¯ها
 
ً
من األمور الá البد أن تتنبه �ا ا�رأة أن ال تكون �لة بأي أمر يريده زوجها منها فإن ذلك وال شك Ãا Iل كذلك :ثانيا

وهذا يؤخذ منه أن ، بذلك �و�نما أمر ا�©  ،ضعف األواÕ ب^ الرجل وا�رأة والعالقة فيما بينهماويُ ، بالعالقة الزوجية



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ٦١ - 

 

فإن ا�رأة إذا أحسنت ا?بعل لزوجها ، ب^ الرجل وزوجته أو ما ب^ ا�رأة وزوجهااإلسالم جاء بما يكفل قوة العالقة فيما 
فإن ذلك ، وحاولت أن تدخل الفرح وا6هجة عليه، وحاولت أن تدخل عليه األنس وال�ور، وقامت  دمته حق القيام
وال�ور عليه فإن ذلك يكون من أد9 دخل ا6هجة زوجها مبعدة عما يُ  ةً بينما إذا ¥نت هاجرا، يقوي العالقة فيما بينهم

  .ما فيه من تضييع ا6يت أيضا فيه وø هذا ،وأقوى األسباب S بعد الرجل عن ا�رأة أو بعد ا�رأة عن الرجل
 
ً
أكد [ هذا األمر فيما يتعلق  �ألن ا�©  ؛وفيه أيضا إشارة إ{ أن ا�رأة Öب عليها أن تعت¶ بأمر بيتها وأوالدها:ثا�ا
 ةً والج ةً فإن بعض النساء قد تكون خراج ،صيام وهو من أجل الطا¤ت فما بالك إذا ¥نت مشتغلة بما ليس بواجببال

وربما أخلت وعطلت حق ، أي تك1 اHروج والولوج من بيتها و�¯ه و�{ األسواق واالحتفاالت وا�نÒهات و´و ذلك
فمن هنا فإن  ،�ديث ال�يف إ{ عناية ا�رأة Þق زوجها أيما عنايةأشار بهذا ا �ومن هنا فإن ا�© ، زوجها الواجب عليها

من العناية  �وما أمرها به الرسول ، نما تفعل ما أمرها اهللا تعا{ بهإا�رأة حينما تبادر إ{ ذلك أي قيامها Þق زوجها ف
  . � كما ورد بذلك ا�ديث عن ا�©، الفائقة واالستمرار Þق الزوج �ا u من حق العظيم

  ع7 ا�امن ا�ديث
  . متفق عليه) ن� عن صيام يوم� يوم الفطر ويوم ا�حر � أن رسول اهللا(: �أÀ سعيد ا»دري هو حديث  
 اً صيامحرم صيام هذين ا¯وم^ سواء ¥ن فيَ  ،لتحريملا¯وم^ وا�ß هنا ين عن صيام هذ هذا ا�ديث ن¢S  �ا�©   

، كصيام االثن^ أو اHميس أو ما سوى ذلك من صيام ا?طوع اً مستحب اً ¥ن صيامأو  ،كقضاء رمضان أو كصوم نذر اً واجب
 يولعل ا�كمة من هذا ا�ß أن يوم عيد الفطر هو ا¯وم اU ،الً فإنه ال Öوز صيام هذين ا¯وم^ سواء ¥ن فرضاً أو نف

وأما الفطر S يوم األض� فإنه ا¯وم  ،وتتضح به معالم ا�دود،فتتم� به أيام الفطر من أيام الصيام،تنتß فيه فريضة الصيام
وقد ورد عن أÀ عبيد  ،وأعطاهم اUي يض+ فيه ا�اس ويهدون ويظهرون فيه شعائر اهللا تعا{ باألكل Ãا منحهم اهللا

Àعن صيامهما يوم   �هذان يومان ن� الرسول:فقال �شهدت العيد مع عمر بن ا»طاب (: عبيد قال واسمه سعد بن أ
  .اMخاري ومسلمأخرجه األمام ) � وا©وم اآلخر تأكلون فيه من نسككم أو كما قال، فطرæم من صيامكم

ويُلحظ أن عيد الفطر ، عيد الفطر وعيد األض�، ا¯وم^ وا�سلمون �م عيدان ف	 هذا ا�ديث Æريم صيام هذين -
ويظهرون فرحهم وشكرهم و�ورهم واغتباطهم ، إنما يأ� بعد أداء رdن من أرÀن اإلسالم وهو الصيام فيفطر ا�سلمون

أن يتوب عليهم ويظهرون هذا بيوم بقيامهم و�تمامهم لصيام شهر رمضان وقيامه رجاء أن يغفر اهللا �م وأن يعفو عنهم و
 و�ذا }عت فيه زÀة الفطر إدخاالً  ،�ور واالغتباط وا�بور ويفرح فيه األغنياء والفقراءاليظهر فيه الفرح و ايومً  ،الفطر

ض ل�ور [ الفقراء ح½ يش>dوا مع األغنياء S فرحتهم وبهجتهم و�ورهم واxميع مش>dون S فرحتهم بأداء ما اف>ل
وال شك وال ريب أنه ح^ ام� اهللا تعا{ [ مسلم من ا�سلم^ أن  ،و�تمام قيامه اهللا عليهم من إتمام صيام رمضان

 ( :قال �عليه بقيامه فإن ا�©  فإن هذا من أعظم ا�ú وdذا إذا منÍ  يصوم شهر رمضان ¥مالً 
ً
من قام رمضان إيمانا

 غفر U ما تقدم من ذنبه
ً
 احتسابً (: وقال )احتسابا

ً
ومن صام (:وقال) ا غفر U ما تقدم من ذنبهمن قام ©لة القدر إيمانا

 احتسابً 
ً
قال  �و�ذا ورد S ا�ديث أن ا�© ، فمن يدرdه رمضان فقد أدرك خ� عظيم )ا غفر U ما تقدم من ذنبهإيمانا

فشهر  )من أدرك رمضان ولم يغفر µ :Uا قال الفقيل U [ ذلك فق، رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه(: عندما صعد ا�ن± فقال
رمضان شهر ا�غفرة وشهر الر�ة وشهر العتق من ا�ار وحينما يدرك ا�سلم صيامه ويدرك قيامه ويدرك تالوة القرآن فيه 

كث�اً  اً �ويدرك فضل الصدقة والزÀة ويدرك التسبيح وا?هليل واUكر ويدرك ا~¤ء ويدرك ¯ا¯ه ونهاره فإنه قد أدرك خ
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وdم من ،وdم Ãن أدرdه ولم يستطع صيامه وال قيامه �رض أو لعلة أو ألخرى،فكم Ãن يدرك رمضان وفاته ا�H العظيم
بل كم من مدرك u ال يص� وال يصوم ذلك هو ، مدرك لرمضان وقد حرمه اهللا عز وجل من اإلقبال [ الطاعة فال يص�

 لصياملونهاره ، وأما ا�سلم ا�وفق فيكون ¯له للقيام ،واHسارة الفادحة S ا~نيا واآلخرةا�رمان ا�ب^ واH�ان الشديد 
Lو للهفوات وتكف�  فهو [ جانب^ عظيم^ جانب الصيام وجانب القيام وñانب^ جانب إقالة للع1ات وxهذين ا

: ام الطويلة العظيمة فليفرح فرح عظيماً قال تعا{وهذا وال شك من فضل اهللا فإذا ما تم [ ا�سلم هذه األي ،للسيئات
ا ²ََْمُعونَ { sم  ُهَو َخnٌْ م¿

ْ
َيْفرَُحوا

ْ
َذلَِك فَْضُل اهللاsِ يُْؤيِيِه َمن يََشاُء َواهللاsُ ُذو { سورة يونس} قُْل بَِفْضِل اهللا¿ َوبِرَْ َتِِه فَبَِذلَِك فَل

َعِظيمِ 
ْ
َفْضِل ال

ْ
َكرِهَ اهللاô انبَِعاَعُهْم { -تعا{ -ين لم يصوموا أو لم يقوموا هؤالء قد ينطبق عليهم قوuوأما اU ،سورة ا�ديد}ال

َقاِعِدينَ 
ْ
 َمَع ال

ْ
ُعُدوا

ْ
  .وÀنوا مع القاعدين ا�الك^ اUين لم يغتنموا فضل هذه األيام وال فضل ذلك الصيام }َفَثبsَطُهْم َوقِيَل اق

 ،يوم العيد بالنسبة للمسلم^ يش>ك فيه ا�جاج وغ� ا�جاج بفرحهم وغبطتهم وdذا عيد األض� فإن يوم ا�حر وهو 
فقد قطعوا ا�سافات الشاسعة وقطعوا ا�ساحات ، اهللا به عليهم من ا�ج إ{ بيت اهللا ا�رام فيفرحوا �ا منÍ  أما ا�جاج

 خ� ا6قاع وأفضلها وأقدسها فلبوا ñرم^ قواS وا~يار وا6تان واألمصار ح½ وصلوا إ{الوقطعوا  االواسعة وسافرو
روا من ذلك اUنب هÍ جاءوا إ{ بيت اهللا عز وجل يبتغون فضله ويرجون ثوابه ح½ ُفَط  -عز وجل-ومعتمرين وحاج^ هللا 

  اUي اق>فوه كما جاء S ا�ديث
أو  ،و6يك عمرة متمتعاً بها إ{ ا�ج ،وحجاً  أو 6يك عمرة ،6يك عمرة :فلبوا وقالوا) وا�ج ا��ور ليس U جزاء إال اaنة(

[ اختالف نسك هؤالء فجاءوا إ{ بيت اهللا ا�رام سواء 6وا ولبسوا 6اس اإلحرام و2لصوا من Ú أمور ،6يك حجاً 
دعون ا~نيا و
ردوا من شهواتها ورغباتها ووقفوا S عرفات فدعوا اهللا عز وجل وقفوا مبتهل^ خاضع^ خاشع^ ذ¯ل^ ي

S أعظم يوم وø أجله وÖتمع فيه ا�جاج [ اختالف ألوانهم وتباين لغاتهم وتعدد �جاتهم S صعيد  -عز وجل-اهللا 
يا عبادي (: واحد يسألون رباً واحداً ويدعون رباً واحداً ويدعون د¤ء واحدا ويسمعهم اهللا عز وجل Áيعاً كما S ا�ديث

م اجتمعوا [ صعيد واحد فسألوþ فأعطيت X واحد مسأ0ه ما نقص ذلك من نسكم وجنكyلو أن أولكم وأخرæم و
 مل' شي

ً
 فا�جاج يفرحون بما منÍ  ،�أو كما قال S ا�ديث القد/ قاu ا�© ) إال كما ينقص ا�خيط إذا ادخل اMحر ئا

ومن اUهاب إ{ مÜ ثم ، ا�بيت بمزدلفةومن ، وا~¤ء، ومن الوقوف S عرفات، اهللا عليهم من اUهاب إ{ بيت اهللا ا�رام
ثم ا�حر واجتماع هذه األعمال العظيمة وال شك أن هذا فضل عظيم ، ثم الطواف، وا�لق أو ا?قص�، ر· Áرة العقبة

هذا شأن  .ومنة كب�ة وأعمال جليلة وتكف� وتطه� وتمحيص و2ليص من اUنوب والسيئات وا�نكرات وا�وبقات
فإنهم  ،وغ� ا�جاج يش>dون مع ا�جاج S فضل كث� من األعمال .ك يفرحون ويفطرون وال يصومون حتماً ا�جاج فثل
وأما يوم العيد فال ، استطاعوا من أيام هذه الع� يصومون من أول يوم إ{ ا¯وم ا?اسع وخصوصاً يوم عرفة ما يصومون

ويش>dون معهم أيضاً S  ،ا?حميد بيح وا?هليل وا?كب� وتسلوdذلك يش>dون معهم S أعمال أخرى ¥،يصام كما قلنا
فإن هذا يش>ك فيه ا�اج وغ� ا�اج فا�اج  -عز وجل-ويش>dون معهم S األضحية واUبح هللا ، الصدقة وا6ذل و العطاء
ا غ� ا�اج من صالة فهذه أعمال عظيمة يقوم به -عز وجل-وغ� ا�اج يقدم األضحية هللا ، رانيقدم هدي ا?متع أو القِ 

فتجتمع فيه أرÀن اإلسالم اHمسة أع¶  ،وصيام وصدقة وذبح فهذه أعمال 
تمع S أيام ع� ذي ا�جة ال 
تمع S غ�ها
dذلك ا�ج بالنسبة و ،الصيام لغ� ا�اج S يوم عرفةو
تمع فيه الصالة والصدقة 
تمع فيه بعد الشهادت^ الشهادت^ و
قصد صيام ا?طوع فإذا اجتمعت هذه األعمال العظيمة أو�نما  ،هذه العمال سوى صيام يوم رمضان فتجتمع ،للحجاج
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ومن حج ، ومن صيام، ومن الصدقات، ومن ك1ة صلوات،اهللا عليه من توحيد هللا فحري با�سلم أن يفرح بما منÍ ، اxليلة
عز -اهللا  اج يقبل فيه [ اهللا عز وجل ويفرح بما منÍ فيكون يوم عيد بالنسبة لغ� ا�، عمال أخرى لغ� ا�اجأللحاج أو 

  .عليه -وجل
وUلك قال أهل العلم إن ا�اج وغ� ا�جاج يش>dون S فرحهم S يوم العيد وأنه Öتمع للحاج وغ� ا�اج الفضل من اهللا 

 Íميلة بالعتق من ا�ار �ا منxليلة واxهذه األيام فحسب اهللا عليهم به من هذه األعمال الكب�ة وا S تمع
 áفإنه ال  ،ال
فإن أول  -عز وجل-توحيد اهللا يمكن أن يكون ا�ج S غ� هذه األيام أما األعمال األخرى فتكون موجودة كما قلنا من 

فيتجرد من ) Mيَك ال °يك لك Mيك، Mيك ا� Mيك(ما ي�ع بالنسبة للحاج أن يل© با?وحيد واHالص من ال�ك 
Ú ذا ،-عز وجل-  ما سوى اهللاdن اإلسالم لصالةاوÀا� من أرiن اdالر � áذا  ،الdلغ� يوم عرفة بالنسبة  الصومو

�ن وفقه اهللا Uلك وهذه األعمال  ا�جوdذلك ، للحاج أما بالنسبة لغ� ا�اج فيصوم من أول ذي ا�جة إ{ يوم عرفة
أن اهللا أ¤نه [ القيام بها ثانياً فكم من مسلم ال يستطيع الرdوب والسفر والسهر  ثم ،ألن اهللا هداه �ا أوالً  ؛يفرح ا�سلم

وdذلك  ،وdذلك يفرح ألن اهللا تعا{ هداه وهدى قلبه وأ¤نه وأعطاه من ا�ال ما يبلغه ا�ج ،أو ا�0 أو القيام أو القعود
–تعا{ -والá � علينا تطرا سبحان اهللا تعد وال FÆمن األمن والطمأنينة والسكينة وما سوى ذلك من نعم اهللا الá ال 

  .عما يقول الظا�ون علًوا كبً�ا
فأي يوم غ� هذين  ،وما سوى هذين ا¯وم^ فال Öوز أن يتخذ عيد ،وø هذا يتب^ �ا أن هذين ا¯وم^ يومان عظيمان -

أنه قال u رجل من يهود آية من كتابكم ( �اHطاب  ا¯وم^ ال يتخذ عيداً كما ورد S ا�ديث عن أم� ا�ؤمن^ عمر بن
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم { :قال ؟أي آية: لو نزلت علينا مع� ا¯هود ال2ذنا ذلك ا¯وم عيداً قال

َ
ُت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َْوَم أ

ْ
ا©

 
ً
وهو قائم بعرفة يوم  �Uي نزلت فيه [ ا�© قد علمنا ذلك ا¯وم ا �قال عمر } نِْعَمِ¤ َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدينا

  فال شك أن هذا من فضل اهللا  )العيد
و�نما ، وال Öوز أن ¬تفل به [ وجه ا?كرار Ú S ¤م، وما سوى ذلك فإنه ال يس� عيداً ، عز وجل ومنته [ عباده
عليهم وينبö أن  -تعا{- اهللا لعباده أن منÍ  فهذا من فضل اهللا عز وجل ومنته ور�ته و�حسانه، االحتفال بهذين ا¯وم^

وبعد عن الوقوع S ا�حرمات فال  ىنأموأن يكون S  ،يكون ا¯وم يوم فرح وابتهاج و�ور و�ظهار للبهجة وا�بور
سÜ بأسمائه ا� –تعا{ –أسأل اهللا  .يمكن أن يكون الفرح بطاعة اهللا باالج>اء [ معصية اهللا  أو انتهاك حدود اهللا 

سبحانه أن –وأسأu . وصفاته الع® أن يوفقنا �ا ¬به ويرضاه وص® اهللا [ نبينا ñمد و[ آu وصحبه وسلم تسليًما كثً�ا
  . نكون Ãن يقتفون أثره ويتبعون هديه إنه و# ذلك والقادر عليه

  )QP(ا�لقة 
  باب االعتeف وقيام رمضان

ْصَنامٍ {: لزم ا�ãن كما قال اهللا :أي ،ف واعتكفعك :يقال. لزوم ال!ء :االعتeف لغة 
َ
 أ
َ
Vَ ُهمْ  َفْعُكُفوَن

s
  .}ل

 
ً
B°لزوم ا�سجد لعبادة اهللا سبحانه وتعا{ :و.  

وانقطاع عن االنشغال ، و�قبال [ اهللا تعا{، فهو عزلة مؤقتة عن أمور ا�ياة وشواغل ا~نيا: ولالعتeف فوائد عظيمة 
العتãف وحقيقته قطع العالئق عن امعÜ (: ابن رجبقال  ،تام شهر رمضان حيث تر= ¯لة القدرباHلق والسيما S خ

ت صاحبها االنقطاع إ{ اهللا غأور، و�ما قويت ا�عرفة باهللا تعا{ وا�حبة u واألنس به، لالتصال  دمة اHالق، اHالئق
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  انت¢ ïمه).تعا{ بال«ية [ Ú حال
 �ولم ينقل أنه  �وأفضل االعتãف S رمضان S الع� األواخر تأسياً با�©  .¨اع أهل العلمواالعتeف سنة بإ 

 Íغ� رمضان إال قضاًء لم S شوالاعتكف S ف أن ينقطع العبد ، ا اعتكفãوبناًء [ هذا يتب^ �ا أن القصد من االعت
وUلك لو أن اإلنسان استمر [ وت�ة واحدة و[ نمط مع^ ، إذ أن صوارف ا~نيا وشواغلها كث�ة جداً  ،إ{ اهللا عز وجل

وUلك فإنه ¬تاج إ{ ، وال شك وال ريب أن ا~نيا تشغل اإلنسان، فلربما أصابته غفلة عن اهللا و�عراض عن ا~ار اآلخرة
[ عباده أن  ومنته -عز وجل-ومن فضل اهللا  ،وقفات يقف فيها ¬اسب نفسه ويراجع أعماu ويرجع إ{ ربه عز وجل

وما يكاد ينتß موسم  ،م� عليهم بمواسم ا�Hات وفرص الطا¤ت ومواسم ا�سابقة إ{ جنة عرضها السموات واألرضا
وهو S الوقت نفسه ، -عز وجل- فمثًال عندنا موسم صيام شهر رمضان فإن صيام رمضان قربة هللا  ،إال و¬ل موسم آخر
 إيمانمن صام رمضان : (كما جاء S ا�ديث

ً
 و احتساب ا

ً
 (وأيضاً ، )غفر U ما تقدم من ذنبه  ا

ً
من قام شهر رمضان إيمانا

 
ً
8كم خطاء وخn (:�و�نا يقع  S اUنب واHطأ واHلل والزلل كما قال ا�© ) غفر U ما تقدم من ذنبه واحتسابا

 ،إذ أنها تكفر عنه سيئاته،وأن يغتنمها وال ريب أن هذه ا�واسم فرص للمؤمن Öب عليه أن يستغلها)� ا0وابونئا»طا
  .وترفع درجاته بإذن اهللا تعا{ ،ويعفو اهللا تعا{ بها عن هفواته ،وتقيل ع1اته

 ياا?خليص من اUنوب والسيئات واHططه� وا?كف� وا?محيص واا?وهناك موسم ا�ج 6يت اهللا ا�رام وما فيه من  
مواسم �تلفة وتأ� با�وسم أو با�ول أو بالسنة مرة واحدة إال الصالة فإنها تأ� Ú S يوم فهذه  ،الá البد أن نقع فيها أيضاً 

ثم خففت  ،بل إن الصالة أصًال فرضت ³س^ صالة S ا¯وم والليلة ،و¯لة ³س مرات وهذا من تعظيم اهللا ألمر الصالة
واب والعطاء تفضًال من اiداء ³سون S األجر وو� ³س S األ ،³س و³س إ{ أن وصلت إ{ ³س صلوات S ا¯وم

و�ذا ¥ن 
ار ا~نيا  ،فرص عظيمة Öب [ ا�سلم أن يغتنمهامواسم وهذه ا�واسم إنما �  وبهذا يتب^ �ا أن ،اهللا ونعمة
ض السلف وقد ورد عن بع ،يستغلون الفرص وا�واسم ?جارتهم فإن ا�سلم حري به أن يستغل هذه ا�واسم اإليمانية

وال شك أن بلوغ رمضان ، ثم يسألونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم، ¥نوا يسألون اهللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان�
  .فيه ا�تنوعة  لغه وهو قادر [ صيامه وقيامه والقيام بأعمال ا�Hنعمة من اهللا �ن بُ 

  ا�ديث األول
 واحتسابا ُغفر U ما تقدم من ( :قال �ول اهللا أن رس �هريرة  حديث أÀا�ديث اUي معنا هو   

ً
من قام رمضان إيمانا

  . متفق عليه )ذنبه
 ،ومن ص® ال>اويح كما ينبö فقد قام رمضان، هذا ا�ديث د¯ل [ فضل قيام رمضان وأنه من أسباب مغفرة اUنوب -

 uاا واحتسابً إيمانً  �وا�غفرة م�وطة بقو.  
 Üومع 

ً
  ،"اً بوعد اهللا تعا{ وفضل القيام وعظيم أجره عند اهللا سبحانه وتعا{أي مصدق" :إيمانا

 و
ً
خر من رياء أو آ اً ويبتö مرضاته ال يقصد قصد، فيطلب ثواب اهللا تعا{،أي ñتسباً اiواب عند اهللا عز وجل:" احتسابا

، رط â Sء منها وال ين�ف قبل إمامهفع® ا�ؤمن أن ¬رص [ صالة ال>اويح مع اإلمام وال يف  "مدح أو ثناء و´و ذلك
   .)ةمن قام مع اإلمام حß ينÕف كتب U قيام ©ل(: قال �أن رسول اهللا  -رö اهللا عنه-ورد عن أÀ ذر وقد 

 uقو S هذا ا�ديث فضل القيام وا�راد بان�اف اإلمام S ^أي -فإذا انقضت هذه الصلوات ،أي انقضاء الصالة �وقد ب
يص� ساعة من الزمان فإن هذا اUي يص� هذه  اً فلو فرضنا أن إمام، يكتب u ¯لة ¥ملة بإذن اهللا -اويحصالة ال>
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فال يستك1ن ا�ؤمن هذه  ،ومنته [ عبده- تعا{  - فكأنه قام الليلة 
ها إ{ طلوع الفجر وهذا من فضل اهللا ؛الساعة
لزم ا�سجد ح½ يا�وفق هو اUي  ا�سلمفإن ومن هنا  ،-عز وجلالساعة ويأخذ األجر الكث� واiواب الوف� من اهللا 

من صالته 
ها فإن هذه الصالة تعد صالة وج� بالنسبة لعظم أجرها وجزيل ثوابها و1dة خ�اتها وحسناتها  ينق% إمامه
  .الصالة 
ها �ا فيها من ثواب عظيم Uا فع® ا�سلم أن يؤدي هذه 

ثم بعد معاS M بدنه  ،ا S جسمهنشيًط ويكون ، قادًرا [ القيام S هذه اللياþ اإلنسان يكونومن ا�رمان بال شك أن  
الصوارف فإنها أمر عظيم Öب أن ال يفوته  أو بأخرى فمهما ¥نت الشواغل و ،فين�ف Þجةذلك يص� هذه التسليمات 

ه فال شك أنها منة عظيمة من اهللا تعا{ ومن اUي فمن قام رمضان 
ه من أوu إ{ آخره غفر اهللا u ما تقدم من ذنب
  .> عيوبه وñق ذنوبهيستغ¶ عن مغفرة اهللا وسَ 

غ� أن أرجح هذه  اختلف أهل العلم [ عدد رæعات صالة ال{اويحنعم  ،والسنة S قيام رمضان بإحدى ع�ة رdعة -
ال يزيد [ رمضان وال [ غnه V  ����ن رسول اهللا x(: لقول ¤ئشة ر� اهللا عنها ،األقوال أنه يص� أحدى ع�ة رdعة

ا فال تسأل عن طو�ن وحسنهن ثم يصÈ يصÈ أربعً  ا فال تسأل عن حسنهن وطو�ن ثمحدى ع7ة رæعة يصÈ أربعً إ
 
ً
يصÈ ( �وø رواية ¥ن رسول اهللا  ،وا�راد أنه يص� أربعاً يسلم بعد Ú رdعت^ فصالة الليل كما جاء مثÜ مثÜ )ثالثا

إ¦ الفجر إحدى ع7ة رæعة يسلم من X رæعت� ويوتر  -و� الá يدعوها ا�اس العتمة- فيما يفرغ من صالة العشاء
حدى ع�ة رdعة فيص� تسليمت^ ثم تسليمت^ ثم اiاiة كذلك ثم الرابعة إوهذا د¯ل [ أن األفضل أن يص�  ،)بواحدة
ü بن كعب أن يقوما با�اس بإحدى ع�ة رdعةأنه أمر تميم � وصح عن عمر  ،ثم يوتر

ُ
وأما ما ورد عن ا�اس  ،ا~اري وأ

¥نوا يصلون ثالثاً وع�ين فهو ضعيف ال تقوم به ا�جة لوجوه ال يمكن بسطها S هذا ا�ãن وال  �S عهد عمر 
ل بما S حديث ابن عمر ر� لكن من يفá من أهل العلم باiالث والع�ين يستد ،متمسك فيها �ن ينت� �ذا العدد

، وهذا االستدالل ال بأس به ،ا معينا مع أن ا�قام مقام بيانئل عن صالة الليل لم ¬دد عددً �ا سُ  �اهللا عنهما أن ا�© 
 �والá داوم عليها وعمل بها أصحابه من بعده ومنهم اHليفة الراشد عمر بن اHطاب  �سنة ا�©  إتباعلكن األفضل 

S  �فقد Áع ا�اس [ ما فعله ا�©  �وأحرص [ ا?أ/ با�©  ،وأك1 إدرا¥ً �قصده ،مّنا S نصوص ال�ع وهو أفهم
 ،S ذلك ولم Öتهد S استنباط ما زاد عن هذا العدد من ا�ديث اآلخر �تهجده وهو إحدى ع�ة رdعة ووافقه الصحابة 

 ،االستدالل باiالث والع�ون رdعة بهذا ا�ديث وغ�ه من العمومياتأقوى من  �فاالستدالل بأحد ع� رdعة من فعله 
ابن حدى ع�ة رdعة فهو مأجور حسب نيته وقصده واهللا تعا{ ال يضيع أجر من أحسن عمًال كما قال إلكن من زاد [ 

ة فمن شاء أطال فيها القيام قد أ¨ع العلماء V أنه ال حد وال Þء مقدر [ صالة الليل وأنها نافل :ر�ه اهللا عبد ال�
  . " وقلت رæعاته ومن شاء أك¡ الرæوع والسجود

إيماناً (لقوu  د¯ل [ أن األعمال الصا�ة سبب لغفران اUنوب وتكف� السيئات ب�ط صدق ا�يةS هذا ا�ديث  -
قنا اهللا �ا يرضاه وأصلح �ائرنا وعالنيتنا و*ال أن يزæوا من األعمال Þء ال يراد به اهللا وف" :ابن عبد ال�قال  )ًواحتسابا

  " بر ته آم�
  - :ينبé أن نقف وقفات حول هذا ا�ديث وأن ننبه إ¦ بعض ا0نبيهات فمن ذلك  -

ُقْرآُن ُهدً {: ألن اهللا تعا{ قال ؛أن شهر رمضان شهر قرآن قراءًة وتهجداً وقياماً به
ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
َِي أ

s
لنsاِس َشْهُر َرَمَضاَن ا§

¿
ى ل

ُفْرقَانِ 
ْ
ُهَدى َوال

ْ
َن ال ْلَِة {: وقد أنزل S ¯لة القدر قال تعا{ ،S رمضان �فالقرآن أنزل [ ا�©  }َوَبي¿َناٍت م¿

َ
َاهُ ِ[ ©

ْ
نَز�

َ
إِنsا أ
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َقْدِر 
ْ
لصالح إذا دخل شهر وUلك ¥ن السلف ا، و�ذا يتب^ عظم شهر رمضان ا�بارك ب�ول القرآن فيه فهو شهر القرآن، }ال

فع® ا�سلم أن يري اهللا من نفسه خ�اً S قراءة القرآن وتدبره وتأمل ، ا كتب العلم وقالوا إنما هو شهر القرآنوْ رمضان طوَ 
فشهر رمضان هو شهر  ،حãه اهللا عز وجل من األمم الغابرة ما ما فيه من ا�كم واألحãم وا�عا� والقصص والع± و

ن بعض السلف Iتم القرآن S ثالث وبعضهم S الع� األواخر Iتم Ú S ¯لة وذلك [ حسب قدرة و�ذا ¥القرآن 
جر عليها ا�سلم كما ؤالá يسنات وا�قصود تدبر العبد كتاب ربه فقراءة القرآن تعت± من أعظم ا� ،ا�سلم واستطاعته
 من قرأ حرف(�: قال رسول اهللا 

ً
حرف ولكن  ألم: حسنة وا�سنة بع7 أمثا�ا ال أقولمن كتاب اهللا فله بكل حرف  ا

فهذه حروف تµب بهذه اإلعداد فتحصل أعداد كث�ة وحسنات كب�ة �ن وفقه اهللا  )ألف حرف والم حرف وميم حرف
ا ح½ ¬فظ صيامه من اHلل و�ذا ينبö للمسلم وباألخص S وقت صيامه أن يلزم مسجدً  ،عز وجل لقراءة هذا القرآن

وينشغل باUكر والقراءة وا~¤ء  ،ح½ تدرdه الصالة وبوجوده S ا�سجد يعت± مرابٌط  ،زلل والوقوع فيما ينقصه وينقضهوال
  . كون ñل إجابة عند اهللا عز وجلتخصوصاً عند قرب فطره فإن دعوته حينئذ 

رعة للخ�ات فينبö أن تغتنم هذه أما بالنسبة لليل فرمضان هو شهر ا�نافسة وا�سابقة وا�سا، هذا بالنسبة للنهار
الفجر أن Öلس ويقرأ القرآن وينشغل باUكر ح½ تطلع الشمس وترتفع قيد رمح بالسماء ثم  ةبعد صال: فمثالً  األوقات

ثم ينبö أن يشغل وقته خصوصاً ما بعد صالة الع� بالقراءة ح½ قبيل  ،�يص� رdعت^ كأجر عمرة كما ورد عن ا�© 
أما الليل فيشغله كذلك بأنواع من الطا¤ت ما ب^ اUكر والقيام فال ين�ف ح½ يص�  ،لك من استثمار الوقتاإلفطار فذ

وUلك �ا قالت u أم ا�ؤمن^ ¤ئشة  ،قام ح½ تشققت وتفطرت قدماه �وا�© ، فال ين�ف ح½ ين�ف اإلماماإلمام
xَنُوا قَلِيالً {:وdما قال تعا{ )أفال أكون عبداً شكوراً : ك وما تأخر قال إن اهللا قد غفر لك ما تقدم من ذنب(: ر� اهللا عنها

ْيِل َما َفْهَجُعونَ 
s
َن الل ْسَحاِر ُهْم يَْسَتْغِفُرونَ } �Q{م¿

َ ْ
وÀن يقوم الليل فإذا ظن  اوورد عن عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهم }َوبِاأل

فينتظر ح½ يأ� وقت السحر فإذا ما جاء وقت السحر ، ال: أأسحرنا؟ قال أنه قد طلع الفجر قال �واله نافع أطلع الفجر؟
ْسَحاِر ُهْم يَْسَتْغِفُرونَ {: ألن االستغفار وقت السحر من األمور الفاضلة قال تعا{؛ قعد يستغفر اهللا

َ ْ
وقال ، }َوبِاأل

 {:تعا{
ْ
ُمنِفِقَ� َوال

ْ
َقانِتَِ� َوال

ْ
اِدقَِ� َوال sابِِريَن َوالص sْسَحاِر الص

َ
�ا قد  اهذه تعت± ج±ً هذا عقب هذه الطاعة وو }ُمْسَتْغِفِريَن بِاأل

  .وعليه البد للمؤمن أن ¬رص [ قيام رمضان وصالته مع إمامه  ،يقع للمؤمن S عمله من نقص أو خطأ
ها ساعة من الزمان أو لû يكتب لك أجر قيام ¯لة ¥ملة ولو صال ؛وينبه إ{ عدم مفارقة اإلمام ح½ ينتß من صالته-

  .أقل أو أك1
لو ص® : ^ وقد يكون قد قصد خ�اً وهو قد جانب الصواب S هذا فمثالً وممأننبه إ{ أمر قد يقع فيه بعض ا�والبد أن 

وي>ك اxماعة سواًءا ¥ن S  ا�سجد ا�رام أو  وع�ين رdعة فهو يص� أربع تسليمات ثم ين�فثالثاً خلف إمام يص� 
Sغ�هما من ا�ساجد S عة  ا�سجد ا�بوي أوdجة أنه ال يص� أك1 من إحدى ع�ة رÞ ،وهذا خالف األفضل، 

ألن اجتماع ا�سلم^ ووحدة 
متهم واتفاق أمرهم وا?حام صفوفهم أمر }عه اهللا وهو أصل  ؛فاألفضل أن يص� مع اإلمام
مع  صÚمن (: �قول الرسول  فة إ{ ضاً إ، أمر ال ¬به اهللا وال رسوu رقة واHالف وا6عد عن ذلكوالفُ  ،من أصول اإلسالم

بل إنه  � فال ينطبق عليه حديث الرسولح½ ين�ف ال يعت± أنه ص® مع اإلمام  S ا�قيقة ذاوه) اإلمام حß ينÕف
يضيق  ¬جر واسًعا وأن ال أن ال Uا ينبö للمسلم ا�سألة اجتهادية واألمر فيها واسعواألمر من حيث العدد ، فارق اإلمام

  .أمًرا قد وسع اهللا للمسلم^ فيه
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فإن الصالة ينبö أن تؤدى برdوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها  وÃا ينبه إ¯ه خاصة لألئمة عدم نقر الصالة و2فيفها
  ، فتؤدى بأرÀنها و}ائطها وواجباتها وسننها ح½ تؤدي بذلك آثارها وثمارها

و�نما سميت صالة ال>اويح ألنهم ¥نوا يصلون ويس>¬ون Ãا يدل  ؛�الصالة و2فيفها Iالف هدي ا�©  وال شك أن نقر
و�ذا فإن هناك فرقاً ب^ ما يفعله بعض األئمة من  ،بل ¥نوا يعتمدون [ العN من طول القيام ،[ أنهم ¥نوا يطيلون

فليس  ،بل ربما يتباS O خروجه S وقت متقدم عن غ�ه ،رها نقراً االستعجال وا�سارعة S أدائها ح½ أن بعضهم ينق
وأن يتأP وأن يتيح للمأموم^  �فالواجب عليه أن يؤديها [ هدي ا�© ، األمر بمجرد اHروج أو يؤدي صالًة كيفما اتفق

  .فرصة اHشوع واHضوع وا~¤ء واالستãنة ب^ يدي رب العا�^
وغ� مقبول فنسأل صواباً فإنه مقبول وما سوى ذلك فإنه مردود Àن ص هللا فإن ما ¥ن هللا خالصاً وواألعظم من ذلك اإلخال
  .      اهللا أن يتقبل منا Áيًعا

  ا�ا�ديث ا�
  . متفق عليه) إذا أراد أن يعتكف صÚ الفجر ثم دخل معتكفه � xن رسول اهللا(: عن Bئشة رö اهللا عنها قالت 
وهذه رواية  أن ا�عتكف يدخل مãن اعتãفه بعد صالة الفجر من ا¯وم ا�ادي والع�يند¯ل [  ظاهر هذا ا�ديث -

  .القول األولوهو  الصنعا�ومال إ¯ه  قال األوزاÙوبه  مام أ�داإلعن 
علم من أهل ال اxمهوروهذا قول  قالوا يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ¯لة إحدى وع�ون:  القول ا�ا�أما 

أن لفظ الع� بغ�ها  وجه االستدالل )من xن اعتكف مÓ فليعتكف الع7 األواخر(: واUي فيه ��ديث أü سعيد 
  -:وهذا هو الراجح أنه يدخل ¯لة أحدى وع�ين ألمرين  ،عدد للياþ وأول هذه اللياþ ¯لة إحدى وع�ين

  .والع�ين ر و� إنما تر= S أوتار الع� وأو�ا ¯لة ا�اديأن من مقاصد االعتãف أن يلتمس ¯لة القد :األمر األول
أما إذا دخل بعد صالة الفجر لم  ،أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف الع� األواخر بكاملها :األمر ا�ا�

ناه انقطع S معتكفه أما حديث ¤ئشة ر� اهللا عنها ا�ذكور S ا6اب فمع .يصدق عليه أنه اعتكف الع� األواخر 
ها
 أوÀن قبل ذلك معتكفاً البثا S ا�سجد ال أن معناه ابتد، نفراد عن ا�اس بعد االجتماع بهم S الصالةبعد صالة الفجر لال

وUلك فإن قيام آخر الليل إنما  ،و�نما تذكر ا�سجد �إذ لو ¥ن هذا ا�راد �ا ذكره معتكفه  ،االعتãف بعد صالة الفجر
فاللياþ الع� إنما � ع� ¯ال إن تم الشهر وتسع ¯ال إن نقص  ،حدى وع�ين Æرياً لليلة القدرإذ ¯لة ي�ع من
  .فهذا وقت دخول ا�عتَِكف معتكفه ،الشهر

  
   أما وقت خروج ا�عتكف

  يستحب عند كث� من أهل العلم عند خروجه لصالة العيد لû يصل عبادة بعبادة :.القول األول
والشهر ينتß بغروب  ،ألن الع� األواخر تنتß بانتهاء الشهر؛ أنه Iرج إذا غربت الشمس ¯لة العيد:ا�والقول ا�

فإن ¯لة العيد ليست من ¯اþ  ،واهللا تعا{ أعلم أن هذا هو األظهر وذلك لقوة مأخذه والنتهاء الشهرالشمس S ¯لة العيد 
  .القدر الليلة الكريمة الá انتهت حتماً بدخول ¯لة العيد من شهر شوالشهر رمضان و�نما ُ}ع االعتãف إلدراك ¯لة 

و}ط ، أو غ�ه اS معتكفه S ا�سجد Iلو به سواء ¥ن خباءً  اً [ أنه Öوز للمعتكف أن Iصص u مãنا�ديث د¯ل  -
كون بها غرف تكون صا�ة لإلقامة و�لب ا�ساجد ا¯وم قد ي ،ق بذلك [ ا�صل^ ب�ط ا�ظافةضيë ال يُ ن الفقهاء أ
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قد أما S مثل ا�رم^ ال�يف^ أو ا�ساجد الكب�ة والá يعتكف فيها كث�ون فإن اHلوة فيها  ،فيها تقوم مقام هذه األمور
ن كمية أو ا�عنوية بمعÜ أنتفت اHلوة اxسمية وا�سية فال ينبö تفويت اHلوة ا�ُ اتكون متعذرة �6اً ولكن إذا 

وال يتم هذا إال بإدراك معÜ االعتãف وحكمته ووظيفة  ،نفراد بنفسه ولو ¥ن معه غ�ه S ا�ãنال¬رص ا�عتكف [ ا
  .ا�عتكف ومنع ا�فس من االس>سال S �الطة اآلخرين والرغبة S ا?حدث معهم 

 فمن ذلك وهناك أمور ينبé أن ننبه إ©ها بالنسبة �ن أراد أن يعتكف وبالنسبة ل 
ً
  -:العتeف عموما

S ا�سجد سواء أكان S ا�سجد ا�رام أو مسجد  فإن بعض ا�عتكف^ قد يعتكف ويكون داخالً  عدم تضييع األوقات
يعيش فيه إما بك1ة  اUيفيها لكنه يهدر أوقاته ويضيع الزمان  قد يكون داخالً ، أو S أي مسجد من ا�ساجد �ا�© 

هدر بهذا ا�وم ،ثم يتبعه إ{ الع� ،من الصباح إ{ الظهر اً ا�وم فتجده نائم
ُ
، ولربما نام بعد الع� فأي اعتãف هذا اUي أ

وربما هذا الÓم Öر إ{ أمر ال نفع فيه بل ربما جر إ{ أمر ، وmاذبته مع اآلخرين أو يكون بك1ة ا�ãيات و1dة الÓم
الف �ا }ع من أجله االعتãف فإنما }ع االعتãف ¯نقطع ا�سلم إ{ ربه وال شك أن هذا � ،يµه S أمر دينه ودنياه

 ِH1ة اdضع وهذه األمور وIنفسه و¯خشع و �انبة لصواب �ية ا�جانبة بل لو لم و¯ُخبت و?نكm ياتã1ة ا�dلطة و
  .وقتهوأك1 من قراءة القرآن لãن أحسن حاًال من هذا اUي اعتكف وأهدر  اً يكن معتكف

فإن ك1ة ا�زاح قد تهدر كث� من األوقات وينبö أيضاً للمعتكف  dذلك ما ¬صل من بعض ا�عتكف^ من ك1ة ا�زاحو
uف وأن ¬سن استغالãأن يدرك فضل ذلك االعت .  

  )QR(ا�لقة 
  ا�ديث ا�الث

السنة V (: أنها قالت -رö اهللا عنها-رواه اإلمام أبو داود [ سننه عن Bئشة ا�ديث اUي معنا هو ا�ديث اUي  
 
ً
بد منه وال اعتeف إال  وال يشهد جنازةً وال يمس امرأة وال يبا°ها وال �رج �اجة إال �ا ال ا�عتكف أن ال يعود مريضا

   .غn عبد الر ن ال يقول فيه قالت السنة  أبو داوودقال ) بصوم وال اعتeف إال [ مسجٍد جامع
وتفرده به عن  عبد الر�ن بن إسحاقحديث منكر لضعف  :هذا ا�ديث بالنسبة ~رجته كما ذكر بعض أهل العلم قالوا 

  م يقل أحد S حديث ¤ئشة هذا السنة ول: قال ابن عبد ال± S ا?مهيد، الزهري
، إال عبد الر�ن بن إسحاق وال يصح هذا الÓم 
ه عندهم إال من قول الزهري S صوم ا�عتكف ومبا}ته وسائر ا�ديث

  -:و�ذا فإن هذا ا�ديث فيه ثالث علل 
åضعف عبد الر�ن بن إسحاق :األو.  
  .تفرده با�ديث Ãا يب^ خطأه فيه :اiانية
  .تفرده عن مثل اإلمام الزهري وهذا أشد من mرد ا?فرد :اiاiة

للمعتكف أحوال . ،أحوال خروج ا�عتكف من معتكفه وأحãم ذلك :للمسألة األوÄأما مسائل ا�ديث فß بالنسبة 
  -:بالنسبة »روجه من معتكفه 

Äا ال بد منه :ا�ال األو�ر، ا»روج I أن u نذرج �ا البد منه، قال وال خالف بأن ا�عتكف�ع أهل العلم [ : ابن اÁأ
فله اHروج إذا احتاج إ¯ه؛ ألن هذا Ãا ال بد منه وال : ابن قدامةقال .أن للمعتكف u أن Iرج من معتكفه للغائط وا6ول

  .يمكن فعله S ا�سجد فلو بطل االعتãف  روجه إ¯ه لم يصح ألحد االعتãف
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أهل العلم S  وقد جعله، إذا لم يكن من يأتيه به فله ا»روج إ©ه إذا احتاج إ©ه، وج لألكل وال7با»ر :ا�ال ا�انية 
Öوز اHروج لألكل وال�ب، و�ن وجد من يأتيه به �ا فيه يع¶ األكل وال�ب : الشافÓمعÜ اHروج فيما البد منه وعند 

أما إذا اش>ط اHروج لألكل وال�ب فله ، ذا مع عدم اش>اطهوه،من ترك ا�روءة؛ وألن اإلنسان يست+ أن يأكل وحده
  .ذلك

وdذلك u اHروج إ{ ما أوجب اهللا تعا{ عليه، : "ابن قدامةقال  .ا»روج �ا أوجبه اهللا عليه كصالة اaمعة :ا�ال ا�ا�ة
فله اHروج إ¯ها وال ،  إ¯هامثل من يعتكف S مسجد u ال Áعة فيه فيحتاج إ{ خروجه ¯ص� اxمعة ويلزمه الس�

  .ال يعتكف S غ� اxامع إذا ¥ن اعتãفه يتخلله Áعة الشافÓوقال . وهو الراجح: أبو حنيفةيبطل اعتãفه، وبهذا قال 
  كعيادة مريض وشهود جنازة و´و ذلك  خروجه لطاعة غn واجبة عليه :ا�ال الرابعة

  -:فهذه ا�سألة فيها خالف ب� أهل العلم 
واستدلوا بما جاء عن ، Áهور أهل العلم، وبه قال قالوا ليس للمعتكف ا»روج لعيادة ا�ريض وشهود اaنازة :القول األول

وعنها ر� . متفق عليه)إذا اعتكف ال يدخل اMيت إال �اجة اإلنسان �xن رسول اهللا :(¤ئشة ر� اهللا عنها قالت
 وال يشهد جنازة وال �رج �اجة إال �ا ال بد منهالسنة V ا�عت: (اهللا عنها أنها قالت

ً
؛ وألن هذا )كف أن ال يعود مريضا

ليس بواجب فال Öوز ترك االعتãف الواجب من أجله ¥�0 مع أخيه S حاجة ¯قضيها u، فإن القول األول أنه ليس 
  .للمعتكف أن Iرج لطاعة غ� واجبة عليه

S رواية واحتُج �م فيما روى ¤صم بن ضمرة عن  اإلمام أ�دوبه قال � ع� وهو قول  لكقالوا U ا»روج § :القول ا�ا�
إذا اعتكف الرجل فليشهد اaمعة و©عد ا�ريض و©حÏ اaنازة و©أِت أهله و©أمرهم با�اجة وهو : (ع� موقوفاً قال

يشهد اxنازة ويعود ا�ريض وال Öلس : أ دام اإلمقال . ¤صم بن ضمرة عندي حجة: أ دوقال ، اإلمام أ�درواه )قائم
  .ويق% ا�اجة ويعود إ{ معتكفه

أما إذا ¥ن االعتãف تطو¤ً وأحب اHروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز؛ ألن Ú واحد منهما :ابن قدامةقال 
Iرج لعيادة ا�ريض ولم يكن  لم يكن �تطوع فال يتحتم واحد منهم لكن األفضل ا�قام [ اعتãفه؛ ألن ا�© 

  . واجب عليه
  .u أن Iرج وا�ا� أنه ال Iرج القول األول :وبناء [ هذا فإن اHروج ألمر الطاعة غ� الواجبة فيه قوالن ألهل العلم 

ل العلم Áهور أهوبهذا قال . فإن فعل بطل اعتeفه وyن قلبالنسبة »روج ا�عتكف ا»روج لغn حاجة  :ا�ال ا»امسة
  .غ�همو أ�دو الشاف�ومالك وأبو حنيفة 

وا~¯ل بأن صفية أتت ، ال يفسد حß يكون أك¡ من نصف يوم؛ ألن اليسn معفٌو عنه :وقال أبو يوسف ñمد بن ا�سن
لم هو واألظهر واألرجح واهللا أعتزوره S معتكفه فلما قامت ?نقلب خرج معها ¯قلبها وألن اليس� معفو عنه  �ا�© 

  .القول األول 
غ� أنه ،وبهذا يتب^ �ا أيها األحبة أن خروج ا�عتكف u أحوال وأن لh حال حكًما }Ù ينبö أن يقف معه ا�عتكف

 öل خالف فينبñ منه، وأما ما ¥ن u رج ألمر البدI معتكفه إ{ أن S éللمعتكف أن ¬رص [ أن يب öينب
¬فظ عليه وقته وزمانه وح½ ال Iل باعتãفه؛ ألن ك1ة اHروج والولوج من ا�سجد للمعتكف أن Öتنب ذلك ح½ 

و�¯ه، و1dة ذهابه و�يابه تقلل من شأن االعتãف وال يكون فيها اإلقبال [ اهللا تعا{ كحال اUي ال Iرج ا6تة إال �ا ال 
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  .بد منه
  كفحكم اaماع وا�با°ة بالنسبة للمعت: ا�سألة ا�انية

َك {: واألصل فيه قول اهللا عز وجلباإلÁاع  فهو ñرم أما الوطء [ االعتeف 
ْ
َمَساِجِد تِل

ْ
نُتْم Bَكُِفوَن ِ[ ال

َ
وُهنs وَأ َوالَ ُيَباِ°ُ

ة بقول عنهم وليس عليه كفار ابن ا�نذرفإن وطأ متعمداً أفسد اعتãفه بإÁاع أهل العلم حãه } ُحُدوُد اهللا¿ فَالَ َيْقَرُبوَها
  .Áهور أهل العلم إذا ¥ن ذلك ¯الً 

  -:فع® ثالثة مراتب أما ا�با°ة
¥ن يد� رأسه إ{ ¤ئشة وهو  �أن تغسل رأسه أو تفليه أو تناوu شيئاً؛ ألن ا�© : مثل فال بأس بها إن ¥نت لغ� شهوة

  .معتكف ف>جله فال بأس S مثل هذا األمر
َمَساِجدِ {:  تعا{لقوu فñ ßرمة و�ن ¥نت لشهوة

ْ
نُتْم Bَكُِفوَن ِ[ ال

َ
وُهنs وَأ : ولقول ¤ئشة ر� اهللا عنها} َوالَ ُيَباِ°ُ

وألنه ال يؤمن  أن يف% ذلك إ{  أبو داودرواه ) ا�عتكف ال يعود مريًضا وال يشهد جنازة وال يمس امرأة وال يبا°ها(
  .فساد االعتãف
 .قول Áهور أهل العلم S فسد اعتãفه أما إن با} فأنزل

فهو إنما أراد باعتãفه  االنقطاع إ{ اهللا ، إذن Öب [ ا�عتكف أن يتجنب ما Iدش اعتãفه أو Iل باألمر اUي قام به
وال شك أن هذه األمور قد تقلل أو تذهب قيمة ، سبحانه وتعا{، واإلقبال عليه وأن يكون بعيداً عن االختالط با�اس

ومن هنا فإن لزوم ا�عتكف مسجده وبقاءه فيه وحرصه [ ، د تبطله وتفسده كما ورد S بعض ا�االتاالعتãف بل ق
وأن نكون بعيدين عن Ú ما Iدشه أو يقلل ، وø أحوا�ا وأفعا�ا، حفظ وقته من الضياع أمر ينبö أن يتأكد S نفوسنا

 .ثوابه أو يذهب شيئاً من أجره
الصوم لصحة االعتãف؟  أي ال يكون االعتãف إال مرتبًطا بالصيام ؟  هل Öوز أن يعتكف هل يش>ط : ا�سألة ا�ا�ة

  من دون صيام أو البد أن يكون ا�عتكف صائما ؟
يا : (أنه قال �واحتُج u بما جاء عن عمر  �سحاقو أ�دو الشاف�وبه قال ، أن االعتãف يصح بغ� صيام :القول األول
رواه ا6خاري، ولو ¥ن ) أوِف بنذرك: � اaاهلية أن أعتكف ©لة [ ا�سجد ا�رام، فقال ا�� إ� نذرت [: رسول اهللا

و�Öاب الصوم حكم ال يثبت إال بال�ع ولم يصح فيه نص وال ، الصوم }طاً �ا صح اعتãف الليل؛ وألنه إÖاب للصوم
  .إÁاع

 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوهو  أ�د S روايةو أبو حنيفةو كمالوبه قال . أن الصوم }ط S االعتãف :القول ا�ا�
ح^ أمره  �وبما جاء عن عمر عندما أراد أن يعتكف S اxاهلية فسأu ا�© ، واحتُج �م بهذا ا�ديث تلميذه ابن القيمو

ٌث S مãن �صوص فلم اعتكف وصم رواه أبو داود وألنه 6ُْ :؛ ألنه ¥ن عليه نذر فقال u)اعتكف وصم: (بذلك فقال
  .يكن بمجرده قربه ¥لوقوف

ولعل األقرب إ{ القول بأنه يعتكف بدون صوم،والقول بأنه البد من الصوم S حال االعتãف ،وL القول^ فيه قوة
 وهذا اختيار .الصواب واألظهر واهللا أعلم هو عدم اش>اط الصوم لصحة االعتãف لعدم ورود ا~¯ل ال�يح S ذلك

  . عبد العزيز بن باز ر�ه اهللالشيخ 
فاعتكف وهو غ� صائم فإن اعتãفه صحيح؛ ألن mرد لزوم ا�سجد طاعة هللا تعا{ ، إذن لو اعتكف S غ� شهر رمضان
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  .خصوًصا إذا احتف بذلك انتظار الصالة وقراءة القرآن الكريم وا~¤ء و´وه
ال نعلم S ،ال يصح االعتãف S غ� مسجد إذا ¥ن ا�عتكف رجًال : "ةابن قدامفقد قال  أما ا�سجد ا§ي يُعتكف فيه
يع¶ ال يعتكف S حجرة S بيته، أو S مãن غ� ا�سجد، و�نما يعتكف الرجل S ا�سجد؛ "هذا ب^ أهل العلم خالفاً 

ِ[ {: كما قال سبحانه -وجل عز- ألن الرجل Öب عليه أن يص� الصالة Áاعة، و�نما تكون الصالة Áاعة S بيوت اهللا 
َصالِ 

ْ
ُغُدو¿ َواآل

ْ
ُ فِيَها بِال

َ
U ن تُْرَفَع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسب¿ُح

َ
ِذَن اهللاsُ أ

َ
ِر اهللاsِ }{ُنُيوٍت أ

ْ
َ َنْيٌع َعن ذِك

ِهيِهْم ِ�َاَرٌة َوال
ْ
 تُل

s
 }رَِجاٌل ال

  -:أشهر هذه األقوال قوالن  ولكن اختلفوا [ صفة ا�سجد ا§ي يعتكف فيه V أقوال
و�نما اش>ط ذلك؛ ألن  أ�د اإلمامقال  وبه يُش>ط أن يكون جامعاً وا�راد به ما تقام به Áاعٍة الصالة: قالوا: القول األول

ن إما أن ي>ك اxماعة الواجبة و�ما أ: يف% إ{ أحد أمريناxماعة واجبة واعتãف الرجل S مسجد ال تقام فيه اxماعة 
وذلك وال شك منافياً لالعتãف إذ هو لزوم  ،Iرج إ¯ها من معتكفه فيتكرر ذلك تكراراً كث�اً مع إمãن ا?حرز منه

وUلك يرى أصحاب هذا القول أن يكون ا�سجد جامعاً وتقام فيه ، - سبحانه وتعا{-ا�عتكف واإلقامة [ طاعة اهللا 
  .اxماعة 

لعموم  ãف Ú S مسجد ح½ مساجد الطرق الá ليس �ا إمام راتب وال تقام فيها اxماعةقالوا يصح االعت: والقول ا�ا�
َمَساِجدِ {: قوu تعا{

ْ
نُتْم Bَكُِفوَن ِ[ ال

َ
وُهنs وَأ   .إذا لم يكن اعتãفه يتخلله Áعة الشاف�وdذا  مالكوبه قال }  َوالَ ُيَباِ°ُ

؛ ألن صالة اxماعة [ أن يعتكف S مسجد تقام فيه صالة اxماعةولكن وال شك واألوå أنه ينبu ö أن ¬رص 
فكيف يقوم بأمر من السنة وIل بأمر هو واجب وهو صالة ، واجبة وألن ا�عتكف إنما اعتكف وقام بأمر من السنة

á من آكد اxماعة؟ وألن ا�عتكف أصًال أراد أن يتقرب إ{ اهللا فكيف يتقرب إ{ اهللا مع ترdه صالة اxماعة ال
  .الواجبات ومن أوجب  الواجبات الá أوجبها ديننا ا�نيف؟ وألن هذا S ا�قيقة mانب �ا ُ}ع من أجله االعتãف

السيما S ا�سجد  ا�ظر ا�رام: الá قد يقع فيها بعض ا�عتكف^ مثل Ãا Öب أن ينبه u ا�عتكفون أن Öتنبوا ا�حرمات -
اUي ال يثمر إال خصومة وخالفاً وفرقة ونزا¤ً فإن بعض ا�عتكف^ قد  ك1ة اxدال وا�قاشdذلك و الغيبة ا�رام وdذلك 

يكون فعًال معتكفاً ولكن 
ده ي�ف وقته أو معظمه فيما ال ينفعه وال يرفعه عند اهللا، بل ربما ¥ن فيما يهبط مãنته 
ة فال تكون للمسجد حرمة وال يكون للزمان اUي هو الغيب: وي�ل قيمته ربما ¥ن سبباً S غضب اهللا عليه مثل

ويكون اجتماع مع بعض من يعتكفون معه سبيال S الوقوع S بعض ا�آثم وا�حرمات ¥لغيبة ، رمضان حرمة وقيمة
وا�ميمة والسباب والشتم واالنتقاص واالزدراء أواحتقار اآلخرين أوما شابهها و� أمور ñرمة والسيما S رمضان 

  .فإن ا�عصية S هذه األماكن تكون ظلمات بعضها فوق بعض، ون آكد إذا ¥نت S ا�سجد ا�راموتك
وينبö للمعتكف أن يُشغل نفسه ووقته با~¤ء والقراءة واUكر واألمر با�عروف وا�ß عن ا�نكر واإلحسان لآلخرين  -

سواء S جسمه Ö á ، Sدر أن يشار إ¯ها العناية با�ظافةومن األمور ال، وتعليم اxاهل و´و ذلك Ãا ينفعه وينفع غ�ه
Âد بعضهم أو ا�ساجد الكب�ة ي>ك ما  �6اسه أو طعامه فإن بعض ا�عتكف^ السيما S ا�سجد ا�رام أو مسجد ا�© 
أو عدم نظافته Ãا يتأذى  وربما ¥ن S 6اسه، تبé من فضول الطعام أو األكل وربما ¥ن منتناً ومؤذياً للمصل^ فيما بعد

َكَل ثوماً أو بصًال فقال �و�ذا ن¢ ا�© ، منه من يص� èواره
َ
فليع�Òا أو ¯عÒل مسجدنا فإن بعض الروائح : من أ

وا�ساجد Öب العناية بها فß . الكريهة من بعض ا�عتكف^ Ãا يتأذى منه ا�صلون وتتأذى به ا�الئكة وÃا يسبب ا�فرة
هللا عز وجل، واألوå أن يعÜ بتنظيفها وتطه�ها وينبö أن تبخر وتطيب والسيما S شهر رمضان ح½ يقصدها بيوت ا
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ا�صلون ويكون ذلك أنشط �م وأد9 إ{ اإلقبال [ اهللا تعا{ واستغال�م �ذه األوقات فهذه من األمور الÖ áب 
  . ا?نبه إ¯ها

  فضل ©لة القدر
  ا�ديث الرابع

روا � أن رجاالً من أصحاب ا�� (: -رö اهللا عنهما-حديث ابن عمر يث ا?اþ وما ز�ا S باب االعتãف وهو وا�د
ُ
أ

أرى رؤياكم قد تواطأت [ السبع األواخر،فمن xن متحريها :� ©لة القدر [ ا�نام [ السبع األواخر،فقال رسول اهللا
  . متفق عليه)فليتحرها [ السبع األواخر

روا ©لة القدر  :قوS u بيان فضل ¯لة القدر وم½ يتحراها ا�سلما�ديث  هذا -
ُ
بضم ا�مزة أي أراهم اهللا تعا{ فالواو أ

فالن : كما يقالإما من ال�ف وا�قام � ¯لة ال�ف وا?قدير؛ ألن القدر بإسãن ا~ال، ©لة القدر : وقوu، نائب فاعل
فتكون إضافتها  و�ما من ا?قدير وا?دب�، ن باب إضافة ال0ء لصفته أي الليلة }يفةعظيم القدر فتكون إضافة الليلة م

فِيَها {: إ¯ها من باب إضافة الظرف إ{ ما ¬ويه أي الليلة الá يتم فيها تقدير ما Öري S تلك السنة كما قال سبحانه
ْمٍر َحِكيمٍ 

َ
األعمار واآلجال وما ¥ن S هذه السنة 
ها من ا�ياة وا�وت والرزق تقدر فيها األرزاق و: وUلك قالوا} ُفْفَرُق ôXُ أ

وال مانع من اعتبار األمرين  " فيها يفرق أمر السنة: "قتادةو´وه، وUلك ي�ع للمسلم أن يقبل [ اهللا تعا{ فيها قال 
uا�نام: قو S السبع األواخر من رمضان إن ¯: أي وقت ا�وم وتس� هذه رؤيا وا�راد أنه قيل �م، أروا S لة القدر.  
  د¯ل [ أن اهللا قد يكرم بعض ا�ؤمن^ ويريهم S منامهم ما ينفعه وينفع غ�ه [ أننا ا�ديث  -

و�نما ينبö للمسلم أن ¬رص [ اغتنام Áيع اللياþ سواء ¥نت S أول ، ال نعتمد [ الرؤيا قطعاً Æ Sديد ¯لة القدر
S ياً  ¯لة أو
  .آخر اللياþ وأن ال يعتمد [ هذه األمور اعتماداً 

أن تتفق ومن القرينة  .جواز العمل بالرؤيا الصا�ة إذا دلت القرينة [ صدقها ولم 2الف ال�عوا�ديث د¯ل [  -
ا�بوة إال الرؤيا الصا�ة أيها ا�اس إنه لم يبَق من مب7ات : (�فهذا Ãا يدل [ صدقها و�ذا قال ا�©  الرؤى [ âء

U سلم أو تُرى�ر� اهللا عنهما ابن عباسمن حديث  اإلمام مسلمأخرجه ) يراها ا.  
وأن من حرص عليها يتحراها S الع� األواخر، بل وø السبع األواخر [ ، د¯ل [ أن ¯لة القدر S رمضانوا�ديث  -

يتحروها S الع� األواخر ثم أمرهم أن يتحروها S السبع  األواخر، وورد أمر ا�ؤمن^ أن  �وجه أخص فقد ورد أن ا�© 
²اور [ العx�  7ن رسول اهللا : (أنه خص ¯لة سبٍع وع�ين وقد ورد S حديث ¤ئشة ر� اهللا عنها أنها قالت

يدل [ أن ا�طلوب وهذا ) ïروا ©لة القدر [ الع7 األواخر من رمضان: األواخر من رمضان يعº يعتكف ويقول
وÖُمع بينهما Æريها Á Sيع الع� وال منافاة ب^ هذا وب^ حديث ا6اب ا~ال [ ا�طلوب أن يتحراها S السبع األواخر، 

ا0مسوها [ الع7 األواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فال : (قال �بما ورد عن ابن عمر ر� اهللا عنهما أن ا�© 
Mالسبع ا V ´يغلÁوا (Qل ?حري ¯لة القدر لكن أرجاها السبع ا6واñ الع� þيع اللياÁ مع أنxووجه ا.  

أنه ينبö للمؤمن أن يتحرى ¯لة القدر Á Sيع ¯اþ الع�؛ ألن Áيع ¯اþ الع� قد : "شيخ اإلسالم ابن تيميةوقد ذكر 
  ".تكون أوتاراً باعتبار نقصان الشهر أو تمامه

ْلَِة {كيف ال، وقد أنزل اهللا فيها سورة ¥ملة تت® إ{ يوم القيامة  يث يدل [ تعظيم ¯لة القدرفهذا ا�د -
َ
َاهُ ِ[ ©

ْ
نَز�

َ
إِنsا أ

َقْدِر 
ْ
َقْدِر } Q{ال

ْ
ْلَُة ال

َ
ْدَراَك َما ©

َ
ِف َشْهرٍ {استفهام يدل [ ا?فخيم وا?عظيم } َوَما أ

ْ
ل
َ
ْن أ َقْدِر َخnٌْ م¿

ْ
ْلَُة ال

َ
Uلك ذكر أهل و} ©
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ِن {العلم أن من ُوفِّق لقيام ¯لة القدر ¥ن أعظم Ãن قام ثالثة وثمان^ ¤ماً أو كما قدر
ْ
وُح فِيَها بِإِذ ôئَِكُة َوالر

َ
َمال

ْ
ُل ال s�ََي

ْمرٍ 
َ
ن Xُ¿ أ ٌم Ãَِ َحsß {تت�ل ا�الئكة وج±يل عليهم السالم وهم يت�لون بالر�ة والبشائر من رب العا�^ } َرب¿ِهم م¿

َ
َسال

َفْجرِ 
ْ
أي ح½ بزوغ الفجر وطلوعه، و�ذا ينبö ) حß مطلع الفجر(أي سالم هذه الليلة وأمان واطمئنان } َمْطلَِع ال

فإن اهللا عز وجل أخفاها �كمة يعلمها هو ، ومن حكمة اهللا تعا{ أنه أخE ¯لة القدر، للمسلم أن يتحرى ¯لة القدر
قد اعتكف S الع� األوائل  �أنها حددت �ا أوًال S شهر رمضان بل إن ا�© -عز وجل -ر�ة اهللا سبحانه وتعا{ ومن 

خ± أنها S الع� األواخر فاعتكف S الع� األواخر ثم قلصت من شهر رمضان ¥مًال إ{ الع� األواخر 
ُ
واألواسط ثم أ

ومنته [  -عز وجل-¯لة ال شك أن هذا من فضل اهللا  $�� وهذا  فيه Æديٌد �ا فلياٍل ع� من سنة ¥ملة فيها، فقط
عباده، فلو قام ا�سلم هذه اللياþ الع� 
ها إلدراك ¯لة القدر بل لو قام الشهر 
ه فإن هذا يس� بالنسبة إ{ أجرها 

� ¯لة تستجاب فيها و. الكب� فإن من قام ¯لة القدر S ا�ديث الصحيح إيماناً واحتسابا غفر u ما تقدم من ذنبه
ا~عوات، ولعل ا�سلم أن يدعوا اهللا تعا{ دعوة يغفر اهللا u بها ما سلف وما م- من ذنوبه وعيوبه، ولعله يدعو اهللا 

أو يدعو إلخوانه ا�سلم^ بمشارق األرض ومغاربها أن يرفع عنهم ، تعا{ بأن يهدي أوالده هداية ال يضلون بعدها أبدا
وا6لوى فيسعد هو بذلك ويُسِعد اهللا إخوانه ا�سلم^ فإن دعوة ا�سلم ألخيه S ظهر الغيب مستجابة ا6أساء والµاء 

ولك بمثل، فكيف إذا د¤ للمسلم^ وا�سلمات األحياء منهم واألموات فله بكل واحد دعوة مثل دعوته : ويقول ا�لك
  . ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

بعض العلماء أن ¯لة القدر تتنقل فقد تكون S سنة S ¯لة واحد وع�ين وø سنة أخرى ¯لة ثالث وع�ين  وذكر -
وبهذا قد ال ، اإلمام اMخاري ر ه اهللا وغnهأو ¯لة ³س أو سبع أو تسع وع�ين فتنتقل من ¯لة إ{ ¯لة كما ذكر ذلك 

  . تعا{ تكون S ¯لة ثابتة Ú S سنة وهذا من فضل اهللا
أن يدرdها وÀن ذلك باعتãفه  �و�ا ¥نت �ذه الليلة هذا القدر من الفضل العظيم والشأن اxليل فقد حرص ا�© 

  قد غفر Ú u ما تقدم من ذنبه  �ومن ا�علوم أن ا�© ، -عليه الصالة والسالم-وقيامه 
اعتكف الع�ين من رمضان Æرًيا لليلة القدر، وÀن  وما تأخر، ومع ذلك 
ه فقد اعتكف الع� األواخر وø آخر ¤م

وø العام اUي توø فيه ¤رضه القرآن مرت^ وهذا يدل [ أن شهر  �ج±يل يعارضه القرآن تثبيتًا للقرآن S فؤاد ا�© 
 و ؤا?هيسيما يأ� حاجاتهم ال وأخ�ا ´ذر إخواننا من ضياع هذه اللياþ الع� فإن الكث� ال. رمضان شهر القرآن

، فيقضونها S اUهاب واإلياب S األسواق وا�نتجعات وغ�ها، للعيد أو السفر قريبا أو بعيًدا إال S اللياþ الع� االستعداد
  . فلنغتنم هذه األوقات

 )�Q(ا�لقة 

  كتاب ا�ج والعمرة
  . ك1ة القصد إ{ من يُعّظم :ا»ليلوقال  ،القصدبفتح ا�اء وd�ها ¥�َج واِ�ج لغتان مشهورتان ومعناه  :ا�ج لغة
 
ً
B° زمن �صوص :أما S قصد مكة وا�شاعر ألداء النسك.  

  .اعتمرُت فالناً أي قصدته : يقال القصد: وقيل، أتانا فالن معتمراً أي زائراً : يقال،الزيارة: والعمرة لغة
 
ً
B°زيارة ا6يت ألداء النسك :و .  

  .� ثم حلق أو تقص� إحرام وطواف وس ونسك العمرة
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  .من وقوف ومبيت ور· هو ذلك 
ه مع ما يتعلق با�شاعر  ونسك ا�ج
وقد فرض ا�ج ، من ا�جرة [ الراجح ا0اسعةفُرض بعد فتح مكة S السنة ، وا�ج أحد أرÀن اإلسالم ومبادئه العظام

َْيِت َمِن {: بقول اهللا تعا{
ْ
Mا ôاِس ِحجsا� 

َ
Vَ ¿ َعالَِم�َ َوِهللا

ْ
ِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر فَإِنs اهللا َغºِ( َعِن ال

َ
بل عده ا�© }، اْسَتَطاَع إِ©

وا�كمة واهللا أعلم من فرضيته ما اشتمل عليه من ا�صالح العظيمة ، )بº اإلسالم V "س: (من أرÀن اإلسالم فقال �
تعا{ بأداء ا�ناسك وفيه بذل ا�ال، و�تعاب ا6دن S طاعة اهللا عز وجل،  وا�نافع اxمة ا~ينية وا~نيوية، ففيه ا?عبد هللا

وø ا�ج يكتسب من ¬>ف ، إرفاد بعضهم بعضاً  وا?عود [ الكرم وا6ذل وفيه اجتماع ا�سلم^ وتعارفهم وتعاونهم و
  ا?جارة 


ارته إ{ غ� ذلك من مصالح ا~ين وا~نيا كما قال سبحان S لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم {: ه وتعا{ما يكتسب
ْغَعامِ 

َ ْ
ن بَِهيَمِة األ  َما َرَزَقُهم م¿

َ
Vَ ْعلُوَماٍت sاٍم مsي

َ
  .} اهللاsِ ِ[ ك

  ا�ديث األول
ور ليس U جزاء العمرة إ¦ العمرة كفارة �ا بينهما وا�ج ا��: (قال�أن رسول اهللا  - رö اهللا عنه-حديث أÀ هريرة  

  . متفق عليه) إال اaنة
لكن قيد ، د¯ل [ فضل اإلكثار من العمرة �ا فيها من الفضل العظيم وهو أنها تكفر اUنوب وتمحوهاهذا ا�ديث  -

وحديث واألك1ون من أهل العلم [ جواز تكرار العمرة S السنة مرت^ أو أك1 ، ا?كف� للصغائر دون الكبائر اxمهور
إذ لو ¥نت ، فإن هذا ا�ديث مع إطالقه وعمومه يقت% الفرق ب^ العمرة وا�ج"  ابن تيميةا6اب يفيد ذلك كما يقول 

فلما قال العمرة إ{ العمرة دل [ تكرارها وأنها ، العمرة ال تفعل S السنة إال مرة لãنت ¥�ج فãن يقال ا�ج إ{ ا�ج
فإذا ¥ن وقتها مطلقاً Á Sيع العام لم تشبه ا�ج S أنها ال ، ا وقت يفوت به كوقت ا�جليست ¥�ج؛ وألن العمرة ليس �

،وهو قول بعض السلف كإبراهيم ا�خ� وا�سن يكره أن يعتمر S السنة مرت^:"اإلمام مالكوقال . تكون إال مرة
عتمروا S السنة إ{ مرة واحدة، وهذا الÓم وأصحابه لم ي �ا�6ي وسعيد بن جب� وñمد بن س�ين واستدلوا بأن ا�© 

رغب أمته S العمرة وب^ فضلها وحثهم [ االستكثار منها فثبت من ذلك االستحباب من غ�  �ال حجة فيه؛ ألن ا�© 
مور مشغوًال بأ �وقد يكون ، فإنه قد ي>ك ال0ء وهو يستحب فعله لرفع ا�شقة عن أمته �وفعله ال يناS قوu ، تقييد

  .ا�سلم^ اHاصة والعامة Ãا قد يكون أفضل من العمرة باعتبار ا�فع ا�تعدي لآلخرين 
- Ãتابعوا ب� ا�ج والعمرة فإنهما : (�قال رسول اهللا : قال �حديث ابن مسعود ا يدل [ فضل االستكثار من العمرة و

فهذا د¯ل  ). ة وليس للحجة ا��ورة ثواب إال اaنةينفيان الفقر وا§نوب كما ين� الكn خبث ا�ديد وا§هب والفض
وأيضاً اإلكثار منها وال شك أن ا�سلم حينما يفعل ذلك مبتغيا ثواب اهللا راجيا ما عند ، [ فضل العمرة و1dتها وتعدادها

وخصوصاً من  ،امهاغ� أن بعض السلف كرهوا أن تكون العمرة متقاربة S أي ،اهللا عز وجل فإنه يثاب [ ذهابه و�يابه
فتجد بعض العمار أو ا�جاج يعتمر ا¯وم ثم ، يقوم بذلك S شهر رمضان ا�بارك مع ك1ة الزحام أو S ا�ج مع ك1ة الزحام

فيك1 من العمر S عمل ، يعتمر من الغد ثم يعتمر من بعده فيعتمر مرة عن نفسه وأخرى عن أمه وثاiة عن وا~ه وهكذا
اعتمر أك1 من مرة S سفرة واحدة  �فإن هذا أصال ليس بثابت أن ا�© ، السيما S أيام الزحام � غ� م�وع عن ا�©

  إضافة إ{ ما ي>تب [ هذه الُعَمر من ك1ة الزحام و1dة ا�اس ، 
كت	 بهذه فينبö للمسلم حينما يوفقه اهللا للعمرة S رمضان أن ي، وما Öري عليهم من ا?عب وا�صب وا�شقة وا�رج
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  العمرة، وdذا عندما يريد حجاً فيعتمر فيكت	 بهذه العمرة ثم يشغل نفسه بما }ع اهللا 
أما إذا ك1 ، فإن ¥ن S رمضان أك1 من قراءة القرآن أو طواف ا�افلة خصوصاً إذا لم يكن هناك زحام، u -عز وجل-

بتعاد عن النساء ¥ن إن شاء اهللا أجره عند اهللا أعظم؛ الزحام ف>ك الطواف من أجل ا?خفيف [ ا�اس، ومن أجل اال
ألن من ترك شيئاً هللا تعا{ مبتغياً اiواب من اهللا مع انشغاS u أمر آخر من الطا¤ت فأرجو أن يكون مأجوراً وعند اهللا 

جر األسود فهو سنة عن تقبيل ا�:ومن هنا فا�كمة تقت% للمسلم أن ي>ك بعض األشياء النشغاu بعمل فاضل مثل، مثاباً 
  لكن ،�ن قدر [ ذلك �ا�© 

وترتب [ تقبيله ، لو فرضنا أن زحاماً كثيفاً وعدداً كب�اً من ا�اس ¥نوا ñتف^ با�جر األسود وازدحم النساء بالرجال
ؤذون ا�جاج وربما هذا ¥ن فيه أذية السيما �ن قويت أجسادهم وقويت أبدانهم في، للحجر األسود مضايقة للناس

وتعرضهم ألنواع من األذية؛ فحينها البد أن ي>ك ا�سلم الزحام؛ ، وربما ¥نوا سبباً S هلكتهم ووقوعهم وسقوطهم، والعمار
هذا S شأن الرجال وø شأن النساء .ألن أن تقبيل ا�جر األسود سنة وأذية ا�سلم^ ñرمة وترك األذية أوå من فعل السنة

åأو .  
ومزا�ة النساء للرجال أمر ال يريده اهللا ، �واإلشارة إ¯ه ¥فية كما ورد ذلك عن ا�© ، م ?قبيل ا�جر األسودفال تزاح

أي الá تكون قريبة من الرجال، وخ� ) خn صفوف النساء آخُرها و° صفوف النساء أو�ا: (�تعا{، وUلك قال ا�© 
ومن ا�ؤسف أن نرى من قبل بعض الرجال أو بعض النساء عند ا�جر األسود  ،للمرأة أن ال يراها الرجال وال ترى الرجال

  .�وdذلك مايكون ح½ عند ا�قام S الصالة ووالشك هذا Iالف هدي ا�© 
؛ �ا قد ي>تب [ ذلك من الزحام السيما وبذلك إال العمرة برمتها ال ينبö أن يعتمر ا�عتمر بأك1 من عمرة S سفر واحد

وdذلك S ا�ج �ا قد ي>تب عليه من أذية ا�سلم^ و1dة الزحام، وأن ذلك ، وباألخص S الع� األواخر، ر رمضانS شه
  .أنه اعتمر أك1 من عمرة S سفرة واحدة و[ ا�سلم أن يأخذ بالسنة وهو األوå أن يأخذ به �لم يثبت عن ا�© 

هو  اUي ال رياء فيه وال : "ابن عبد ال�وا�ج ا�±ور قال عنه ، اءه اxنةهذا ا�ديث يدل [ فضل ا�ج ا�±ور وأن جز -
َجs فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل {: كما قال اهللا تعا{"  سمعة وال رفث وال فسوق ويكون بمال حالل

ْ
َفَمن فََرَض فِيِهنs ا�

َج¿ 
ْ
  .�أو كما قال ) ث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم و?ته أمهمن حج فلم يرف: (�وdما قال رسول اهللا } ِ[ ا�

  - :فا�ج ا��ور قال أهل العلم U أوصاف "سة 
ال ¬ج ¯قال حاج وال يبتö سمعة أو مدحاً أو ثناء ، أن يكون خالصا لوجه اهللا تعا{ ال رياء فيه وال سمعة:الوصف األول

  .-عز وجل-يعطوك شيئاً عند اهللا  من ا�اس، فإن ا�اس لن ينفعوك ولن يرفعوك ولن
؛ وUلك S ا�ديث )إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا:(قال �ألن ا�©  أن تكون ا�فقة من مال حالل؛:الوصف ا�ا�

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغ� يمد يديه إ¦ السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم7به حرام  �أن ا�� (الصحيح 
وورد S بعض اآلثار أن الرجل إذا وضع رجله S الَغْرِز فناد 6يك ا¸ ). غذي با�رام فأ* يستجاب Uوملبسه حرام و

و�ن ¥ن ماu حراماً ناداه مناد ال 6يك وال ، 6يك فإن ¥ن ماu حالل ناداه مناٍد 6يك وسعديك حجك مأجور وغ� مأزور
عز -صًال أن ال يُدخل جوفه وال بيته وال ماu إال ما أحل اهللا فثلك ¬رص ا�سلم أ، سعديك حجك مأزور غ� مشكور

  .u،وأن Öتنب �ية االجتناب ما حرم اهللا السيما S أدائه للعبادة العظيمة -وجل
ألن ذلك إذا ¥ن يؤثر [ أي عمل صالح وقد يكون  ا6عد عن ا�عاæ وا�نكرات  وا6دع واآلثام؛ :الوصف ا�الث 
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َجs فَالَ َرفََث َوالَ {: بوu ف	 ا�ج من باب أوå كما قال اهللا عز وجلسبباً S عدم ق
ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض فِيِهنs ا� sْشُهٌر م

َ
َجô أ

ْ
ا�

َج¿ 
ْ
وÖتنب ، وهو Áيع أنواع ا�عاæ:وÖتنب الفسوق، وهو اxماع ومقدماته: فيجتنب الرفث}فُُسوَق َوالَ ِجَداَل ِ[ ا�

ي ال ثمرة فيه أما اUي Öادل أو ¬اور من أجل الوصول للحق وااللÒام بالضوابط S ذلك فال بأس فيه كما اU: اxدال
ْحَسنُ {:بذلك وقال - تعا{–أمرنا اهللا 

َ
ِ¤ Ãَِ أ

s
 بِال

s
ِكَتاِب إِال

ْ
ْهَل ال

َ
َاِدلُوا أ

ُ
� 

َ
  .}َوال

ألن ا�ج فيه من ا?عب ومن ا�صب والضيق  اآلخرين؛ حسن اHلق ول^ اxانب وا?واضع S ا?عامل مع :الوصف الرابع
وقد يع>يه زحام وأمور أخرى Ãا قد تث� نفوس ا�جاج، ، وقد يع>يه حر أو قر أو جوع أو تأخر S وصوu من مãن إ{ آخر

أما إذا ¥ن /ء ، جلفإذا ما ¥ن متصفا Þسن اHلق ول^ اxانب وا�لم والصفح والعفو فإنه يعرëض نفسه لر�ة اهللا عز و
فهذا يُذهب حسناته بل يكون حجه ونصبه وتعبه ، اHلق منطلقاً فاحشاً ï Sمه مؤذياً S عبارته متعباً �م S حرÀته

  .وبال عليه 
تعظيم شعائر اهللا فيتأكد S حق ا�اج أن يعظم شعائر اهللا، وأن يستشعر فضل ا�شاعر  وقيمتها،ويؤدي  :الوصف ا»امس

وعالمات ذلك أن يؤديها بسكينة ووقار وأن يتأS P . ه [ صفة ا?عظيم واإلجالل وا�حبة واHضوع لرب العا�^مناسك
أقواu وأفعاu وأن ¬ذر من العجلة الá عليها كث� من ا�اس، وأن يعوëد نفسه الص± [ طاعة اهللا فإن هذا أقرب إ{ 

ر اهللا بلسانه وبأفعاu؛ ألنه S عبادة وø مشاعر فاضلة وهو S حرم اهللا السيما ومن تعظيم الشعائر أن ينشغل بذك، القبول
ْم َشَعائَِر اهللاsِ فَإِغsَها ِمن {: وقد حث اهللا تعا{ [ تعظيم شعائره فقال تعا{، إذا ¥ن S مÜ أو S مزدلفة َذلَِك َوَمن ُفَعظ¿

ُقلُوِب 
ْ
  }َيْقَوى ال

مر باح>امها Ú ما: وا�راد Þرمات اهللا
ُ
  .سواء أكان من عبادة أو غ�ها من أماكن ¥�رم وا�ناسك واإلحرام، u حرمة و أ

َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر اهللا¿ {:أعالم ا~ين الظاهرة ومنها ا�ناسك 
ها كما قال تعا{: وشعائر اهللا
ْ
َفا َوال sالص sوقد جعل اهللا } إِن

ونظر فيه نظر ا�ستفيد  �ومن تأمل S حجة ا�© ، ط من }وط العبوديةتعظيم شعائره رdن من أرÀن ا?قوى و}
  .�شعائر ربه بأبرز صورة وأوضح معÁ S Üيع أقواu وأفعاu  �ا�تأ/ الح u تعظيمه 

¬افظ [ وقته وال يهدره با�ãيات والضحك وا�زاح اUي يمكن أن تؤذي مشاعر و Öدر أن ينبه من أراد ا�ج أن  -
فهذه األمور تدل [ عدم تعظيم حرمات   .ا�سلم^ وربما أذاهم S أعراضهم فإن هذه األمور تهدر األوقات وتهدر الزمن

فإن ا�سلم ا�اج حاu . اهللا،  وعدم استحضار حرمة هذا الزمن العظيم اUي يعيش فيه   وهذه ا�ال الá تلبس فيها
وø مãن عظيم وهو ا6يت ا�رام ومن هنا قد ، الع� من ذي ا�جة ومتلبسا با�ج ويكون أيضا S زمان }يف وه

هذه األمور العظيمة حرمة الزمان وا�ãن وا�ال فيجب عليه بل ينبS ö حقه أن يعظم الزمان وا�ال  اجتمعت فيه
من ذلك من يتجرأ [  وا�ãن اUي هو فيه وأن Öتنب ما Iل Þجه ويدل بعدم تعظيمه لشعائر اهللا مرا¤ة ذلك، وأسوأ

 uالسب أو الشتم أو ا?ضييق [ اآلخرين وأذيتهم بأفعا S اهللا عز وجل وانتهاك حرمات اهللا فمنهم من يقع æمعا
uا�رم ب�ب ا~خان أو غ�ه فيؤذي نفسه ويؤذي غ�ه، وأقوا S أو سماع ، ومنهم من يتجرأ حال تلبسه باإلحرام ووجوده

ومن 
رأ [ ذلك فقد انتهك حرمة ا�سجد ، ا�ظر ا�رام أو يتجرأ [ أعراض ا�اس وأموا�م رام أوا�رام أو الÓم ا�
والسيما من قصد أصًال S ذهابه أذية ا�اس بأخذ ، وقد تكون عقوبته أعظم من أجره وثوابه، ا�رام ولم يعظم شعائر اهللا

فهذه من الكبائر الá توعد اهللا فاعلها بالوعيد الشديد قال ، ويفهمأموا�م أو ا�يل من أعراضهم أو إفزاع أهل ا�رم و2
ِ©مٍ {: تعا{

َ
ُه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
ٍم نُِذق

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
توعد اهللا من أراد ا�رم بإ�اد بأي معصية من ا�عاæ بظلم ال } َوَمن يُرِْد فِيِه بِإِ�
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 �أو ما سوى ذلك فإن اهللا توعده بوعيد شديد، وقد أكد ا�©  سيما االعتداء [ اآلخرين S أموا�م وأعراضهم ودمائهم
ومن العجب أنه S يوم عرفة واUي . فثلك [ ا�سلم أن ¬ذر Ú ا�ذر من الوقوع S هذه ا�عاæ، هذا ا�عÜ العظيم

 S ^دودة وأوقات معدودة تن�م وتغرب شمسه ¯غفر اهللا لكث� من ا�جاج وا�سلمñ مشارق األرض هو سا¤ت
واق>اف ا�رام والوقوع S  - عز وجل-ومغرباها ثم ترى بعض ا�اس و[ صعيد عرفات قد 
رأ [ انتهاك حرمات اهللا 

  .Ãا يدل داللة واضحة [ أن اهللا حرمه وأن ذلك هو ا�رمان ا�ب^، اآلثام والوقوع S اإلجرام
فإن ا�اج يرى اxائع فإذا أطعمه  ،أنه ينبö ا�رص [ اإلحسان لآلخريناج أيضا أيها اإلخوة Ãا ينبö أن ينبه إ¯ه ا�ج -

وdذلك يرى الضائع ال سيما إذا ¥ن كب�ا أو طفال صغ�ا أو امرأة، ويرى كذلك ، فإنه حري أن يغفر اهللا u وأن يتقبل منه
و الكب� أو الصغ� أو ا�رأة أو من سوى لربما رأى الكفيف أو الضعيف أ من ال يستطيع الوقوف أو ا�0 فيحسن إ¯ه، و

ُمْحِسنِ�َ {فاإلحسان إ{ هؤالء Áيعا وا?لطف معهم والرفق بهم Ãا أمر اهللا به تعا{، ذلك
ْ
} إِنs رَْ ََت اهللاsِ قَِريٌب ِمَن ال

فإنه ح� أن يكرمه اهللا  -تعا{-فحينما ¬سن ا�سلم لآلخرين السيما ا�جاج والعمار فإنهم وفد اهللا ومن أكرم وفد اهللا 
فإنهم أتوا شعثاً غ±اً، وأتوا من Ú فج عميق ليشهدوا منافع �م واإلحسان إ¯هم، وا?لطف معهم،والرفق بهم من ،عز وجل

ا�اس وال سيما S فان بعض  عدم ال>فه وعدم ا?نعم الزائدكذلك Ãا ينبö ، األمور الá ينبö علينا أن ´رص عليها
بعض ا�مالت يبذل أمواًال طائلة ح½ ال ينا�م شيئا من ا?عب وا�صب وال شك أن اهللا عز وجل أخ± أننا لن ندرdه إال 

فإن Ú ما ناu من تعب ، - عز وجل-بشق األنفس وا?عب اUي يتعبه ا�سلم وهو قادر عليه مأجور عليه ومثاب عند اهللا 
ب S طواف أو س� أو ر· أو مبيت أو وقوف S عرفات أو غ� ذلك Ú ما يناu ا�سلم يثاب عليه ونصب S ذهاب أو إيا

و�ذا ورد S ا�ديث أنه يأ� يدعو اهللا عز وجل أشعث أغ± ويدل ذلك [ أن هذا Ãا يؤجر ، و يؤجر عند اهللا عز وجل
  .عليه ا�سلم ويثاب عليه عند اهللا عز وجل

  ا�ديث ا�ا�
ما أخرجه ا�افظ ابن عدي [ كتابه الeمل [ ضعفاء الرجال عن جابر رö اهللا عنه أن متعلق با�ج والعمرة وهو وهو 

  .أو كما جاء S ا�ديث )ا�ج والعمرة فريضتان واجبتان( :قال �رسول اهللا 
� ا�ديث تدل [ ضعفه ، وهناك قرينة أخرى S ميعةابن لهِ �ال  أنه حديث ضعيفS هذا ا�ديث ذكر أهل العلم  -

بينما هذه ا�سألة من ا�سائل ، أن هذا ا�ديث نص Õيح قاطع ل�اع ال ¬تمل ا?أويل S مسألة وجوب العمرةو� 
و�{ وقتنا ا�ا¼ بل القول بعدم الوجوب قول قوي، وهو قول أك1 السلف فوجود  �اHالفية الشه�ة من ~ن الصحابة 

S ا6اب أحاديث ال تقوم بها حجةمثل هذا ا�ص ال�يح øقد نقل ،  مثل هذه ا�سألة قرينة قوية [ عدم صحته، و
  " ليس S العمرة âء ثابت أنها تطوع وø إÖابها أحاديث ال تقوم بها ا�جة كهذا ا�ديث: " ال>مذي عن الشاف� أنه قال

  العمرة واجبة أو غn واجبة؟هل : و�ذا اختلف أهل العلم [ مسألة وجوب العمرة V قول� 
 وعلق ا6خاري تعليقاً  رواه عنه ا6خاري ابن عمروهو قول  ا�نابلةو الشافعيةوبه قال  قالوا بوجوب العمرة :القول األول
¿ { إنها لقرينتها S كتاب اهللا " ر� اهللا عنهما  ابن عباسوأيضا عن  ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َجs َوال

ْ
 ا�

ْ
وا ôتِم

َ
خاري بالوجوب وÕح ا6 }وَأ

 {: باب وجوب العمرة وفضلها، وساق خ± ابن عمر وابن عباس واحتج �ن قال بالوجوب بقول اهللا: بقوu وبوب عليه
ْ
وا ôتِم

َ
وَأ

 ¿ ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
َجs َوال

ْ
واألصل التساوي ب^ ا�عطوف وا�عطوف عليه قال ابن ، ومقت- األمر الوجوب ثم عطفها [ ا�ج} ا�

إن أü شيخ كب� ال يستطيع ، يا رسول اهللا: فقال �، وعن أü رزين أنه أ6 ا�© "ها لقرينة ا�ج S كتاب اهللاإن: "عباس
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وقال حديث حسن صحيح،قال أبو داود والنسا) وال>مذي رواه ) حج عن أبيك واعتمر(:ا�ج وال العمرة وال الظعن قال
قلت يا رسول اهللا V النساء : (وø حديث ¤ئشة ر� اهللا عنها قالت ".ال أعلم S إÖاب العمرة أجود منه : " الشاف�

رواه أ�د وابن ماجة واللفظ u و�سناده صحيح : قال ابن حجر) نعم؛عليهن جهاد ال قتال فيه ا�ج والعمرة: جهاد؟ قال
ء ثابت بأنها تطوع وقد روي وليس فيها â -يع¶ العمرة-ال نعلم أحداً رخص S ترdها :" وأصله S الصحيح،قال الشاف�

  .إذن القول األول قالوا بوجوب العمرة [ ا�سلم. بإسناد وهو ضعيف ال تقوم بمثله ا�جة �عن ا�© 
واحتُج �م بأدلة  اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوهو  ا�الكيةو األحنافوبه قال  فقالوا بعدم وجوب العمرة :القول ا�ا�

هذا :وقال ال>مذيأخرجه ) وyن تعتمروا هو أفضل، ال( :سئل عن العمرة،أواجبة �؟ قال �ا�©  ما رواه جابر أن: منها
  .حديث حسن صحيح 

  عن العمرة هل Ã واجبة وyن xن فما ا?©ل عليه؟ -ر ه اهللا-وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ال : والقول اآلخر وجوبهاوا�شهور عنهما أ�د و الشاف�S مذهب :العمرة S وجوبها قوالن للعلماء هما قوالن" فأجاب 
 ا�sاِس ِحجô {:فإن اهللا تعا{ إنما أوجب ا�ج بقوu وهذا القول هو الراجح مالكوأü حنيفة وهو مذهب  .
ب

َ
Vَ ¿ َوِهللا

َْيِت 
ْ
Mاالبتداء إنما أوج}ا øب ا�ج، وهكذا سائر لم يوجب العمرة إنما أوجب إتمامها فأوجب إتمامها �ن }ع فيها و

ه، وبذلك .ا" واألظهر أن العمرة ليست واجبة"R وUلك قال شيخ اإلسالم .ا"األحاديث الصحيحة ليس فيها إال إÖاب ا�ج
  . يتب^ �ا أن العمرة غ� واجبة ومن فضل اهللا ومنته أن ا�ج  ال Öب S العمر 
ه إال  مرة واحدة كما تقدم

  )=Q(ا�لقة
  الثا� ا�ديث

أ< نذرت أن ïج فلم  إن( :فقالت �أن امرأة من جهينة جاءت إ¦ ا��  :-رö اهللا تعا¦ عنهما-حديث ابن عباس    
فاهللا أحق ، ضوا اهللاق ؟قاضيته كنِت  أ لو xن V أمك دين  أيتأر ،ح+ عنها نعم، :قال؟ فأحج عنها ïج حß ماتت أ

  ديث نقف نعه مع حديث آخر وهو هذا ا� .اإلمام اMخاري رواه )بالوفاء
  ا�ديث الرابع

فجعل .فجاءت امرأة من خثعم.�xن الفضل بن عباس رديف رسول اهللا :حديث ابن عباس رö اهللا تعا¦ عنهما قال  
 إن فريضة اهللا V، اهللا رسول يا: فقالت .خريÕف وجه الفضل إ¦ الشق اآل �وجعل ا��  .هوتنظر إ© هاالفضل ينظر إ©

 متفق عليه)  وذلك  [ حجة الوداع ،نعم( :قال؟ فأحج عنه أ، ال يثبت V الراحلة، عباده [ ا�ج أدرæت أÀ شيخا كبnاً 
  .لإلمام اMخاريواللفظ 

  ا�ديث فيه ذكر الفضل ابن عباس هذا -
، وثبت معه فيمن ثبت، معه حن^ اغز �الفضل بن العباس بن عبد ا�طلب ا�اش� القرâ ابن عم رسول اهللا  :وهو

ومات بها سنة  اً خرج إ{ الشام mاهد نهإ:لف S سنة وفاته فقيلوقد اختُ ،�وشهد حجة الوداع وحµ غسل رسول اهللا  
  . �مات S خالفة أü بكر الصديق :وقيل، ثما� ع�ة

 �ا�©  نأل ؛نيب من ¬ج عنهه يُ د¯ل [ أن القادر [ ا�ج بماu العاجز عنه ببدنهذا ا�ديث أيها اإلخوة األكارم  -
ن الشيخ الكب� أ[  فدل ،[ الراحلة يثبت[ عباده S ا�ج أدرdت أü شيخا كب�ا ال  اهللا[ قو�ا إن فريضة  رأةا� أقر

   أنهأن يثبت [ الراحلة  يستطيعالطاعن S السن اUي ال 
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ه ؤبر ير=مرضا ال  امريض نومثل هذا من ¥ ،عليه واجبا�ج  نأل ؛ال يلزمه أداء ا�ج بنفسه و�نما ينيب من ¬ج عنه
وال السفر وال يستطيع أن يتنقل S أحوال ا�ج وأش�ãا  اإلياب الاUهاب و يستطيعفالكب� الطاعن S السن اUي ال 

وهذا ال�ط بته  قد }ط الفقهاء أن يكون ا�ج عنه منينيب من ¬ج عنه هذا اUي ¬ج عنه  إنهكذلك مثله ا�ريض ف
وأداء ا�ج يكون من بت من ينيب أو من ، و�نما القصد هو أداء ا�ج Uاته السفر إ{ مكة ليس مقصوداً  إنف، فيه نظر

¥ن Öب [ ا�نيب  أنهوما استدلوا به من ، غ�ه فيصدق عليه أن يكون قد حج سواء ¥ن من بت ا�نيب أو من غ� بته
أجاز  �ا�©  إنضعيف ثم إن هذا �الف لألدلة ال�عية ف ستداللاا�ج وما شابه ذلك فهذا  عنه الس� من بته إ{

وأما ما  والفرض S ا�ج هو اإلحرام وما بعده من أفعال، 6يّنه اً ¥ن }ط ولو ،ا�يابة S ا�ج ولم يش>ط أن يكون من بته
الرياض أراد أن ينيب من ¬ج عنه وÀن هذا ا�اج  مثال S غ� S  اً فلو فرضنا مثال أن إنسان، قبله فال د¯ل [ وجوبه

ال صحة  ألنه؛ ن يكون مثال S الطائف مثال أو S غ�ها من ا6تان فله أن ينيبه ويصح هذا ا�جأمدينة الرياض ك
  .جو�نما الع±ة بأداء ذلك ا� الش>اط أن يكون من ¬ج من ا6ت اUي أراد ا�نيب أن يكون ا�ج منه،

أقر هذه ا�رأة [ أن Æج عن  �ا�©  نأل ؛د¯ل [ جواز حج ا�رأة عن الرجل ونيابتها عنه S أداء ا�ناسكوا�ديث  -
حجها صحيح سواء ¥ن ذلك  بمقابل أو ¥نت ñتسبة  إنحج ا�رأة عن أبيها أو عن و¯ها أو عن غ�هم ف إنوUلك ف، أبيها

Æج عن  أن اxمهورولكن }ط ، مقابل أدائها Uلك ا�ج ئاً ولم تأخذ [ ذلك شي -لوجعز -مبتغية اiواب من اهللا 
 ثم ا�ج عن نفسه واجب عليه أوالً  داءأ نأل؛ اإلنسان عن غ�ه ح½ يؤدي ا�ج عن نفسه ¬جال  أنه بمعÜ نفسها أوالً 

  .يؤدي ا�ج عن غ�ه إن هو أراد ذلك
كما ورد �¥ن قد أردف الفضل  �ا�©  إنف Uلك[ ا~ابة إذا ¥نت مطيقة  د¯ل [ جواز اإلردافوا�ديث أيضا  -
  .وهذا د¯ل [ جواز اإلرداف [ ا~ابة إذا � تطيق ذلك �نه أردف ابن عباس أ
 أوالسؤال عن أمور ا~ين ح½ يسلك ا�سلم طريق االستقامة ويسلم من اHط االستفتاء وعيةكما يدل ا�ديث [ م� -

 Sلُوا{ وجلكما قال اهللا عز  لسؤالومن ا�اس من يوفقه اهللا ل، عبادته ومعامالته
َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال  فَاْسأ ëUْهَل ا

َ
أ

ريب أن  الو ،هللا مناس كيف يؤدون عباداتهم وطا¤تهلويُستفتوا و¯بينوا ل ليُسألواوجل جعل العلماء  عز واهللا}َيْعلَُمونَ 
مثال Öب عليه أن يتعلم كيف  الصالةف ،دينه ينبö ويتأكد أن تكون قبل قيامه بهذا األمر مورتعلم ا�سلم وتفقهه أل

ما  يتعلموdذا الصيام ينبö بل Öب عليه أن ، أل�ا ثم كيف يؤدي هذه الصالة فإذا ما أشh عليه أمر بعد ذلك س أيُتوض
  Öب عليه S صيامه 

؟ ومن يعطيها؟ وdيف؟ وم½؟ Öب عليه  UيالزÀة Öب عليه أن يتعلم ما اوdذا  ،شãل سألإوما ¬رم عليه فإذا ما وقع 
ن ¬رص [ أن يعرف صفة حجه وdيف يؤديه وأوdذا هنا S أمر ا�ج فينبu ö أن يتعلم و ،فإذا ما شh عليه أمر سأل

 مافإذا  ،ليه أمر سأل وقت ا�جما أشh ع إذاه وطريقة حجه فئصحبة أو# العلم وأهل الفقه S ا~ين ح½ يب�وه S أدا
ن هذا قد يؤدي إف، أما أن يذهب من غ� تعلم وال سؤال وال استفتاء وال استفسار وال غ� ذلك، سأل¥ن اإلشãل فيما بعد 

نسأل اهللا ،هحج يبطلبل قد يفعل ما  ،لألجر أو ذاهباً  اً بل قد يكون حجه فاسد ،حجه [ غ� بص�ة و[ غ� هدى
أنهم يسألون عن أمور خفيت  أوهذا حال بعض ا�جاج فإنهم يؤدون ا�ج [ أي وجه ثم إذا بك تتفاج، لسالمةالعافية وا
ذلك  قد يكون سببا S  إنهدى و[ غ� بص�ة ف �وال شك وال ريب أن ا�سلم ح^ يؤدي ا�ج وقد أداه [ غ ،عليهم

[ ا�سلم أن ¬رص [ أن يعبد  إذاً  ، هدى من اهللا عز وجلو[ غ�، -عز وجل-اهللا  ير�يؤدي ا�ج عل غ� ما  نهأ



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ٨٠ - 

 

  .اهللا تعا{ [ بص�ة و[ هدى من اهللا سبحانه وتعا{
بذلك الفتنة وينبÖ  öوز أن يسمع ïمها وصوتها للحاجة إذا لم Iَش  أنهجواز استفتاء ا�رأة  للرجل وS ا�ديث  أيضاً  -

بِِه َمَرٌض {  بعيدة عن اHضوع S القول للمرأة أن تكون ï Sمها رصينة
ْ
ِي ِ[ قَل

s
َقْوِل َفَيْطَمَع ا§

ْ
َْضْعَن بِال َ� 

َ
 وأن } فَال

للمرأة  ينبöأما طول الÓم و1dته وترداده وا?ك� S الÓم فهذا أمر Öانب ما  ،من السؤال Æتاجهتكون [ قدر ما 
  .ا�سلمة

ر� -وجه الفضل بن العباس  �ا�©  إنف، بهم القدم تزلالفتنة ح½ ال  اقعدهم عن مووفيه العناية بأمر الشباب و�بعا -
وفيه بيان ما يؤدي إ¯ه ا�ظر ا�رام من  ،وال شك إن S هذا �اية u و�اية للمرأة �ا�©  من ا عملياً توجيهً  -اهللا عنهما

الك بمن Öلب [ أوالده من أمور ال� والفتنة والفساد و�ذا ¥ن هذا S نظرة �يعة فما ب، عقباه Æمدالوقوع فيما ال 
ا�ستط� ماال حد وال عد u من القنوات والفضائيات الá تبعدهم عن أمور دينهم و2دش كرامتهم وتدنس فضيلتهم 

ه� ا�سلم نظر ن تطإو�ذا ف ،ا~ين إ{ أمور ال Æمد عقباها [وتبعدهم عن العفة والطهارة وا�قاء وا?قوى واالستقامة 
 �فإذا ¥ن ا�©  .Ãا ينبö أن يتأكد خالقهمأوالده وأبصارهم وتطه�ه أيضا بيته من هذه القنوات الفاسدة وا�فسدة أل

يتبعه  ¯لÕف نظر الفضل و� نظرة خاطفة و�يعة و¤رضة فكيف با�ظر ا~ائم Ú S ¯لة سهر إ{ بزوغ الفجر بل 
 نظر دائم من أمور ال يرضاها اهللا عز وجل وتدنس األخالق وتنسف القيم وتدمر الشيم الS á، الليل عقبنهار ونهار ي

ل ñل حِ من جذورها ?ُ  تأصلهاوتس ،فتأ� إ{ هذه األخالق فتنسفها نسفا، جبل عليها ا�سلم وربما ر� عليها سن^ عددا
  .-وجلعز - اهللا ير�العفة ا6عد عن ذلك وñل الطهارة الشقاء وا6عد عن ما 

وليس ، }ناأكما  ا�6 ضد¯ل [ Æريم ا�ظر إ{ ا�رأة األجنبية الá ليست بذات ñرم ووجوب غ وø ا�ديث أيضاً  -
S ف وجهه إ{ الشق اآل �ا�©  نأل ؛ا�ديث د¯ل [ جواز ا�ظر إ{ ا�رأة األجنبيةÕ خرلم يقر الفضل [ ذلك بل .
ألنه ليس S ا�ديث أنها ¥نت  ؛فليس بمستقيم Öوز للمرأة كشف وجهها أنهدم وجوب ا�جاب واالستدالل به [ ع اأم

ها وتقاطيع جسمها و´و ن ينظر إ{ ش«ها وقوامِ أ¥شفة عن وجهها و�نما فيه ا�ظر وقد يكون ا�ظر مع وجود ا�جاب ب
 ، ذلك

ُ
 غ�ن يكون أو �ا ¥سيان يكون أيضا أو ضافيا هامرت ا�رأة أن يكون 6اسوهذا أيضا أمر Ãنوع للمسلم وUلك أ

عدم نقله ال  نأل ؛أمرها با�جاب ولم ينقل ذلك �و¬تمل أن ا�©   .و´و ذلك وحجمها يعهوتقاط جسمها لشh مظهر
ما بعد سافرةً وال يأمرها با�جاب في �فيبعد Ú ا6عد أن يراها ا�©  ،يدل [ عدمه إذ إن عدم ا�قل ليس نقال للعدم

   اهللاومن هنا فإن حجاب ا�رأة واعÒازها بذلك أمر }عه ، ذلك
إذا  كذلكوما يقال هنا S ا�يابة S ا�ج ، �ن Æت ر¤يته النسبة¬رص [ ذلك �ية ا�رص ب أنو[ ا�سلم  -عز وجل-

اxهنية S ا�ديث  رأةأشارت ا� وقع ا�ذر ثم مات من نذر ولم يستطع أن ¬ج فيحج عنه و¯ه سواء رجال أو امرأة كما
ن S ذلك أوال شك أن S هذا براءة Uمتها و، اUي أمرها أن تق% ا�ج عن أمها كقضاء ا~ين �الوارد عن ا�©  خراآل

  .S ثوابها وأجرها وهذا من فضل اهللا عز وجل عةمسار
اختلف أهل العلم فيمن  ؛حديث ا�رأة اxهنيةS مسألة ا�يابة عن ا�يت واUي جاء S  �هذا ا�ديث حديث الفضل  -

   ال؟هل wُج عنه أو  ، وجب عليه ا�ج ثم مات قبل أن wج
  :V قول� ألهل العلم 

وبه  .بغn تفريط ماU سواء فاته بتفريطه أو نن من وجب عليه ا�ج ولم wج وجب أن ُ�رج عنه مإقالوا  :األول القول
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عن أبيها مات  �امرأة سألت ا��  أن( :- ر� اهللا تعا{ عنهما-بما جاء عن ابن عباس  واحتُج �م الشاف�وأ�د قال 
  اإلمام النسا) هخرجأ) ولم wج قال ح+ عن أبيك

يت لو xن V أختك دين أكنت أفقال أر ،فسأU عن ذلك � لن�لامرأة نذرت أن ïج فماتت فأ� أخوها  أن(: وعنه أيضا
  النسا) أخرجه ) اهللا فهو أحق بالقضاء واقضاف:نعم قال: قال ؟تقضيه

من وجب  فإذاً  ،فإنها ال تدخلها ا�يابة الةرق الصاألنه حق استقر عليه تدخله ا�يابة فلم يسقط با�وت ¥~ين وبهذا ف و
 Iُ عليها �ج ولم ¬ج وجب أنuرج عنه من ما .  

�م  حتُجاو مالكوأبو حنيفة قال  اوبهذ ، به فهو من ا�لثوّ,  نه إذا مات يسقط الوجوب با�وت فإنإقالوا  :ا�ا� القول
إال عن موت أو عدم  Öزئال  هنأتفق القائلون بإجزاء ا�ج عن فريضة الغ� بابأنه عبادة بدنية فتسقط با�وت ¥لصالة و

 إذاً  ،طلقا للتوسع S ذلكإ{ جواز ا�يابة عن الغ� فيه م أبو حنيفةو أ�دذهب  فقد  الف ا�فلقدرة من عجز و´وه 
ثم لم  اً نذر ن ¬ج عنه إذا ¥نت فريضة أو ¥ن نذرأللفريضة إذا مات ولم ¬ج فإن ¥ن وK فيُحج من ماu ولو¯ه  النسبةب

   اأما بالنسبة �ن ¥ن ميت، نه ال ¬ج عنهأوهو قادر [ ا�ج فاألظهر  اً أما ا�يابة بالنسبة �ال من ¥ن حي ،¬ج فيُحج عنه
أما ا�افلة فاألمر ،وهو غ� قادر [ ا�ج فيُحج عنه اً وdذا من ¥ن حي،فريضة ا�ج ىس أن ُ¬ج عنه ولو ¥ن قد أدأفال ب

S  للتوسعفيها أوسع من غ�ها كما ذكرنا أن اإلمام أ�د وأبا حنيفة ر�هما اهللا ذهبوا إ{ جواز ا�يابة عن الغ� فيه مطلقا 
  .ن ا�افلة أمرها واسعأل ؛نافلةلل ةماال ¬تاطون فيه بالنسب ةء ¬تاطون بالنسبة للفريضن العلماإأمر ا�فل ف

 وÀن، ¥ن لطيفا مع الفضل ومع غ�ه فقد ¥ن لطيفا مع ابن عباس �وا�© ، مع الفضل �فيه لطف ا�© هذا ا�ديث  -
يا : قدم ا�دينة قال ¥ن عمره ع� سنوات قالت �ا � ©�ا جاءت به أمه إ{ ا� �خدم ا�©  أنس إنف أنسلطيفا مع 

قال . قال أو كما ،اxنة أدخلهفد¤ u ا¸ بارك S u عمره وبارك S u ماu و: قال، اهللا u ادعIدمك ف أنسرسول اهللا هذا 
لته لم أحسن ا�اس ُخلقا فما قال ل0ء فع �¥ن رسول اهللا :ع� سن^ قال �ولقد خدمت رسول اهللا :  �أنس 
  . وdذا أال فعلت كذا أفعلهوال ل0ء لم ،فعلته
مات �ذا الطفل فأراد أن  وهو ط� (،لطفه مع ابن عباس وdذا لطفه مع الصغار حينما قال ما فعل ا�غ� يا أبا عم� وdذا

، �م �لها ا�© ابنته حينما صعدت [ ظهره وهو يص� فأطال السجود ح½ ال يؤذيها ث ةبناتلطفه مع  وdذا ،)يتلطف به
جاء إ{ ا�©  اً ن أعرابيإمع األعراب ف ح½ ،مع سائر أصحابه �وdذا تلطفه ،  �وdذا تلطفه هنا مع الفضل بن العباس 

مر þ من مال اهللا اUي : ثم قال u األعراü ،�ذلك  [ ¤تق ا�©  أثروعليه برد Âرا� غليظ ا�اشية فجبذه ح½  �
تلطف مع هذا األعراü وتلطف مع الصحابة الصغار  �عطى وا?فت وهو يبتسم ويضحك إ¯ه فإن ا�© فأمر u أن ي ،تاكآ

S زيارته للغالم ا¯هودي اUي فقده وÀن Iدمه فقده  �بل تلطف ا�© ،وتلطف مع األعراü اUي بال S طائفة ا�سجد
{ ا?وحيد فقال يا غالم قل ال T إال اهللا فنظر الغالم ا¯هودي �أيام ثم ¤ده وزاره حينما ¥ن مريضا ثم د¤ه إ{ اإلسالم و

من ü وهو يقول ا�مد هللا اUي أنقذه  �فخرج ا�© ، أطع أبا القاسم فنطق الشهادت^:إ{ أبيه مستش�ا فقال u أبوه
أحسن ا�اس  أنهيدل [  �هذه ا�فس العظيمة واHلق الكريم وا?واضع اxم واإلحسان إ{ اآلخرين من ا�© ،ا�ار
وأي أدب أعظم من ) رì فأحسن تأدي� أدبº(: وقد شهد u بذلك ربه سبحانه وتعا{ وهو اUي قال! ؟كيف ال خلقاً 

أحسن ا�اس خلقا و�ذا ينبö  �فقد ¥ن رسول اهللا  �فنعم ا�ؤدب  �ب أعظم من رسول اهللا تأديب اهللا u وأي مؤدَ 
س^ والو¤ظ وا�وجه^ وا�فت^ وÁيع ا�صلح^ بل و[ ا�سلم^ Áيعا أن ¬سنوا إ{ اآلخرين للمرب^ وا~¤ة وا�در
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 واا�ؤلفة قلوبهم بل و�{ غ� ا�سلم^ ح½ يألفوا و¬بوا دين اهللا ويكون �{و�{ ا�تعلم^ و�{ الصغار و�{ ا�ستفت^ و
 ◌ۖ رَْ ٍَة ِمَن اهللاsِ ِ�َْت لَُهْم  فَبَِما{اهللا عز وجل كما قال  نمتقبل^ منهم ألقريب^ من ا�سلم^ قريب^ من ا�رب^ مصغ^ �م 

وا ِمْن َحْولَِك  ôْغَفض َ
ِب ال

ْ
َقل
ْ
ا َغلِيَظ ال وال  وال فاحشاً  وال غليظاً  لم يكن فظاً  �فا�©  ��ت �م أي ا�© } َولَْو ُكْنَت َفظ-

ام عليكم السÍ : قالوا -ر� اهللا تعا{ عنها-خلوا عليه وعنده أم ا�ؤمن^ ¤ئشة ح½ مع ا¯هود اUين قالوا �ا د اً متفحش
با�وت فا�©  �ألنهم دعوا [ ا�© ،نةوأدرdت ¤ئشة ر� اهللا عنها ذلك قالت وعليكم السام واللع �فسمعهم ا�© 

ه عليهم ؤفد¤ .وعليكم: فقال قالواما  �وقد أدرك ا�© ، لم يبعث¶ اهللا فاحشا وال متفحشاً :حينما ان�فوا قال �
  .هم عليه مردود وال شك وال ريب S ذلك ؤمستجاب ود¤

  ا�ديث ا»امس
  حديث ابن عباس [ °ط ا�يابة [ ا�ج

أحججت : Ç أو قريب Ç قال أخٌ : قال ةمن ش�م: قال ةMيك عن ش�م: يقول رجالً  سمع( �أن ا�� حديث ابن عباس  
 عند أ د والراجح وصححه ابن حبان ةبن ماجاو أبو داودرواه ) ش�مةعن نفسك ثم حج عن  حج:قال،ال: عن نفسك قال

  .وقفه
الشافعية وهذا قول ، د¯ل [ أن اإلنسان ال ¬ج عن غ�ه قبل أن ¬ج عن نفسها�ديث أيها اإلخوة األكارم  هذا -
فيه د¯ل �ا ذكره  وهذا) ةن نفسك ثم أحجج عن ش�مهذه ع فاجعل(  بن حباناو ةورد عند ابن ماج قدو ا�نابلةو

 فإذاً  ،من مال إن أخذه خذهيقع ا�ج عنه دون الغn ويرد ما أ أنهإذا حج عن غnه من لم wج عن نفسه  أنهالفقهاء من 
  .القول األولوهذا  wج أوال عن نفسه ثم wج عن غnه

فيجوز أن ينوب عن غ�ه ،ا�ج Ãا تدخله ا�يابة نأل ؛ا�الكيةونفية ا�وهذا قول  أن ا�ج يقع عن الغn:  ا�ا� والقول
ه ا�يابة S ا�ج بقضاء ال�ع شبّ  نوأل ،من لم يُسقط فرضه عن نفسه كقضاء ا~يون وأداء الزÀة قبل أن يؤدي زÀة نفسه

استدل القائلون بصحة حج  وقد ،اً ¥ن مستطيع إن ها~ين والرجل Öوز أن يق% دين غ�ه قبل دينه لكنه يأثم بتأخ�
U حُ :S قصة اHثعمية وفيه قال ا�تقدمر� اهللا تعا{ عنهما  اسÞديث ابن عب ا�ائب عن غ�ه إذا لم ¬ج عن نفسه

اللة أن وجه ا~ِ ) ح+ عنها:  �فقال ؟ أن أمها لم ïج فهل ïج عنها � ا�� سألت(أن امرأة  �وحديث بريدة ، عنه
: والقاعدة S األصول  .وال أمر أحد منهم أن ¬ج عن نفسه ؟ال من هؤالء هل حج عن نفسه أو اً أحديسأل  لم �رسول اهللا 
  .ستفصال S مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم S األقوالأن ترك اال

ليس لإلنسان نه أواUي يظهر واهللا اعلم ،حديث ابن عباس �تلف S رفعه ووقفه فال يصلح حجة S هذا ا6ابو: قالوا 
ن ¥ن موقوفا لكنه قول صحاü �ألنه و،عنهماعمال Þديث ابن عباس ر� اهللا تعا{ أن ¬ج عن غ�ه ح½ ¬ج عن نفسه 

و[ ا�سلم أن . أيضاً  ثم هو حديث خاص وهذه أحاديث ¤مة وال تعارض ب^ ¤م وخاص وهو أحوط ،لم يثبت خالفه
ن Uلك فله بعد ذلك أن ¬ج عن أطماإذا حج عن نفسه و إنهاألجل ف هأيفج م½ ييدراإلنسان ال  نيبادر إلبراء ذمته أل

  .غ�ه
: فيقول،الرجل [ ذلك �وdذا ا�عتمر عنه إلقرار ا�© ، د¯ل [ استحباب ذكر اسم ا�حجوج عنه S ا?لبية ا�ديث -

لم يµه وتك	 ا�ية  ن¦ االسم نإفأو 6يك حجا وعمرة حسب النسك اUي طلب منه ، 6يك مثال عمرة عن فالن
  .ا�فوس ويعلم نوايا القلوب Sاهللا تعا{ يعلم ما  نأل؛
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  ) أو قريب þ þ خٌ أ:(لقوu اد¯ل [ جواز حج اإلنسان عن قريبه سواء أكان حيا ¤جزا أو ¥ن ميت كما فيه أيضاً  -
   ؟ةمن ش±م: حتمال لقوuينبö للمفá أن يستفصل S مقام اال أنهد¯ل [ كذلك  ا�ديث  -

فلما تب^ أن ش±مة ،ويقصد نفسه ة6يك عن ش±م: ألنه ¬تمل أن يكون هذا ا�ل© جاهال فيقول؛ سأل �هنا ا�© 
ينبö للمفá أن  نهإف فما ¥ن ñتمالً ، يكون ñتمالً  قدوطلب االستفصال Ú S ما  .ا�كم �خر ب^ u ا�© آرجل 

يقصد غ�ه أو يوجه  فا�ستفá اUي يوجه السؤال للمفá قد يوجه سؤاالً ، يل األمر عن ا�ستفáن يأخذ تفصأيستفصل و
ن االستفصال و�يضاح ا�قال من األمور الá ينبö أن إإال فهما بعيداً عما يريده هو فمن هنا ف منه ا�ستفَ½  يفهمال  سؤاالً 

áأحيانإو�ذا ف ،¬رص عليها ا�ف áد أن ا�ف
  .تغ� فهمه إذاا تتغ� فتواه نك 
وينبö أن يكون ما  .ال>زقوأخ�ا إذا ناب اإلنسان عن غ�ه S أداء ا�ج فال ينبö أن يكون قصده كسب ا�ال و -

ن ¬رص [ االجتهاد S أداء حج أأخذه وÖب عليه أن يت§ اهللا و ئاً ن ب§ شيإمن مال أن ينفقه فيما ¬تاجه ف يُعطاه
ن ¬رص كأنه ¬ج عن نفسه يبتö بذلك  أن يدعو كذلك  �فسه وللمسلم^ ¥فة وأن يدعو �ن أنابه وأهللا ومقبول عند ا

  .األجر واiواب من اهللا

  )�Q( ا�لقة
 ا�واقيت ابب

   .Áع ميقات وا�يقات هو الزمان أو ا�ãن ا�حدد لفعل العبادة :ا�واقيت
  :ا�ج نوBن ومواقيت

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت {: كما قال سبحانه وتعا{ و� أشهر ا�ج: زمانيةمواقيت  :األول ا�وع
َ
َجô أ

ْ
أي وقت ا�ج أشهر } ا�

  .معلومات مشهورات ب^ ا�اس فال يصح âء من أعمال ا�ج إال فيها
هو بكامله  واختلفوا [ ذي ا�جة هل العلماء [ أن أشهر ا�ج شوال وذي القعدة أÁعوقد : هذه األعمال اإلحرام وأول

  .[ الع� منهاxمهور و منه ع7من أشهر ا�ج أو 
وا�قصود من هذه  .اآلن إن شاء اهللا هو� ا�ذكورة S حديث ا6اب اUي سنتطرق إ¯: مواقيت مeنية :ا�ا� ا�وع

اج وا�عتمرين من حيث ينطلق ا�ج .للبيت ا�رام اً وجوب اإلحرام منها تعظيموا�واقيت إعالن القاصدين ببدء النسك 
نه Æ Sديد هذه ا�واقيت زمانية ومãنية يتفق أوال شك ، هذه األماكن معظم^ خاضع^ خاشع^ هللا رب العا�^

وø هذا من وحدة القلوب واجتماع ا�فوس ، ا�سلمون وÖتمعوا [ أداء عبادة واحدة وبزي واحد يكونون فيه متساوين
  ف مع وهنا نق، S ظاهر األمر ما فيه

  ا�ديث السادس
ت(: �أن ا��  -رö اهللا تعا¦ عنهما-حديث ابن عباس 

ّ
وألهل .د ،اaحفة شاموألهل ال،ا�ليفة األهل ا�دنية ذ وق

ومن xن دون ذلك فمن حيث  أراد ا�ج والعمرة، نهن �ن و�ن أ� عليهم من غnهن µ، يلملم ا©منوألهل ، قرن ا�نازل
  . متفق عليه) ن مكةنشأ حß أهل مكة مأ
  .جاء Æ Sديد ا�واقيت ا�ãنية �ن أراد ا�ج أو أراد العمرةهذا ا�ديث  -

uت" قو
ّ
وهو خ± ، أي ¬رموا )ا�ليفة يأهل ا�دينة من ذ يهل( ابن عمر [ الصحيح�وø حديث . اً أي جعل ميقات :"وق

أن ( -رö اهللا تعا¦ عنهما-ابن عمر وقد ورد S حديث ، ع¤م حجة الودا �ا�©   ددهااألمر وهذه ا�واقيت ح Üبمع
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 ) يهل أهل ا�دينة من ذي ا�ليفة:�فقال رسول اهللا ؟لهِ من أين تأمرنا أن نُ  ؛يا رسول اهللا:قام [ ا�سجد فقال رجالً 
   .اMخاري ومسلما�ديث رواه 

  .بل السفر من ا�دينةيستفاد منه أن السؤال عن مواقيت ا�ج ¥ن ق :ا�افظ ابن حجرقال  -
uفيها: � قرية تعرف اآلن بأبيار ع� قيل الالمبضم ا�اء وفتح  :"اُ�لَيفة ذا: "قو Vوهذا ،أنها سميت بذلك لوجود ب

وعن مكة أربع مائة وع�ين كيال [ وجه ،حد ع� كيالأحيث تبعد عن ا�دينة ،بعد ا�واقيت عن مكةأا�يقات 
  .ا?قريب
uحفةوألهل ا":وقوaحفة "لشام اxنوب ال�� : واxقرية قديمة [ الطريق ب^ مكة وا�دينة اجتاحتها السيل وتقع إ{ ا

وتبعد رابغ عن مكة ، و� خراب اآلن و¬رم ا�اس من رابغ قبلها بمسافة يس�ة ،من رابغ بما يقارب ³سة ع� كيال
¶ مؤخرا مسجد ميقات وبُ  .لطريق ال�يع فيما ب^ مكة وا�دينةو� قريبة من ا ،مائة وستة وثمان^ كيال تقريباً  اþحو

  .اxحفة
uنازل وألهل:"وقو�بلاسم : قرن ا�نازل ".د قرن اx وهو ، يس� اآلن بالسيل الكب� هانسبة إ¯الأو وادي ذي منازل ب

رم من السيل الكب� وُ¬ ، جه إ{ مكةواUي يمر به الطريق ا�س� كرا ا�ت، يتصل بوادي ñرم اUي هو أ[ قرن ا�نازل
ويبعد السيل الكب� عن مكة ما يقارب ثمان^ كيال من بطن ، لطائفا {إحجاج ا��ق اUين يسلكون الطريق ال�يع 

  .الوادي
uا¯اءبفتح " يلملم ا©من وألهل" :وقو Vاسم جبل من جبال تهامة [ نوبت^ من مكة يس� اآلن السعدية أيضا باسم ب 
أي هذه ا�واقيت �ذه ا6الد ا�ذكورة وا�راد أهل هذه "هن �ن":وقوu .ويبعد عن مكة حواþ مائة وع�ين كيالً ،  فيها

و�ن أ� عليهن من " :قال أي ألهل هذه ا6الد أو من أ6 ألنه "هن �ن": وø رواية أخرى "هن ألهلهن" ا6الد لقوS u رواية
اUهاب إ{ ميقاته األص� كأن يمر ا�د� بقرن  فكلÍ يُ  وال ،يس من أهلهن فإنه ¬رم منهنأي �ن مر عليهن ول "غnهن
  .ا�نازل

فميقاته من حيث أنشأ  ،أي من ¥ن م�u دون هذه ا�واقيت بأن ¥ن بينه وب^ مكة: "أxن دون ذلك فمن حيث أنش ومن"
  .السفر أو أنشأ ا�ية للحج والعمرة

"ßأهل مكة من مكة ح" :ßذوف مكة وأهل، حرف ابتداء حñ ±Hمبتدأ وا.  
  .من ¥ن فيها من ساكن وآفاQوا�راد بأهل مكة  ،¬رمون :يأ
فال ¬ل 
اوزها بدون إحرام �ن أراد ا�ج أو  د¯ل [ ثبوت هذه ا�واقيت األربعة ا�ãنيةا�ديث أيها األحبة  هذا -

  قبل الوصول إ{ ا�يقات فقد نقل ابن ا�نذر اإلÁاع [ صحته  مأما اإلحرا، اهللا تعا{ ودن ذلك من تعدي حدأل؛ العمرة
اإلحرام قبل ا�يقات  فإذاً ،نه ال Öوز وغ� ذلك عن إسحاقإ: وقال ابن حزم، �وروي ذلك عن ع� وÁاعة من الصحابة 

اختلف القائلون  لكنقات هو األوå شك أن اإلحرام من ا�ي وال ،بعدم جواز:ومنهم من قال، èوازه:من العلماء من قال
. حرم من ذي ا�ليفةأنه لم ¬رم من ا�دينة و�نما إف �وأرجح األقوال اإلحرام من ا�يقات اقتداء با�©  .باxواز S األفضل

�© ا يناوئونألنه حددها قبل إسالم أهلها بل ¥ن بعض أهلها  ؛تعت± من معجزاته �وهذه ا�واقيت حينما حددها ا�© 
حيث حدد هذه ا�واقيت Ãا يدل [ إسالم أهل تلك  �فدل هذا [ معجزة u ، ويكفرون برسا?ه كذبونهوي �

  اxهات 
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سلم أهل هذه اxهات فصاروا ¬جون ويعتمرون أف، أو إسالم كث� منهم ولو عقب زمن من األزمنة أو ف>ة من الف>ات
ألنه لو ¥ن ؛ واحد نلم يوجد ا�يقات S مã يثبعباده وتيس� }يعة اإلسالم حثم إن Æديدها من ر�ة اهللا تعا{ ، وهكذا

  .S مãن واحد لشق [ ا�اس وأتعبهم وصعب عليهم الوصول إ¯ه من Áيع اxهات ومن Áيع و�تلف الطرق
أو مر أحدا ،حرم منه أليفة فلو مر العراQ [ ذي ا� ،أيضا هذه ا�واقيت ?لك ا6الد و�ن أ6 عليهن من غ� أهلهن -

  وال يكلف أن يذهب إ{ ميقاته وهذا ، حرم منه كذلكأمن أهل ا¯من بقرن ا�نازل 
ال�يعة [ التسهيل وا?يس� والرفق با�سلم^ فيما يتعلق با�ج وفيما يتعلق  مبدأخر فآوهذا أيضاً تسهيل  ،ال إشãل فيه

  .بغ� ا�ج أيضاً 
بالنسبة للسيل الكب� يعت±ون ما  ال7ائعفأهل  ،ن اقرب إ{ مكة فميقاته من مãنه اUي هو فيهد¯ل [ لو ¥ا�ديث  -

القرى الواقعة V الطريق وdذا ، بالنسبة Uي ا�ليفة كذلكمستورة  وأبدر وب^ مكة فيحرمون من مãنهم وأهل  بينه
 يلزم أصحاب هذه األماكن أن يذهبوا إ{ ا�يقات ثم وهذا تسهيل S أحãم ا�واقيت فال ،ال/يع ماب� مكة وا�دينة

ألنه لو ¥ن  ؛بل ا�تع^ أن ¬رموا من أماكنهم وهذا أيضا من التسهيل وا?يس� [ ا�سلم^ وا?وسيع عليهم، ¬رموا منه
ت الزحام و1dة اxميع Öب أن ¬رموا من ا�واقيت للزم هؤالء أن Iرجوا وø هذا من الصعوبة ما فيه خصوصا S وق

وفيه أيضا تعب ألصحاب هذه اxهات بأن ، S هذه ا�واقيت جودهمك1ة ا�اس بالنسبة لو وفيه أيضاً ، اUاهب^ والراجع^
فدين اإلسالم مب¶ [ الي� والسماحة والسهولة  ،مرة ثانية واIرجوا من أماكنهم [ عكس ا
اهه إ{ مكة ثم يرجع

 ب^ أمرين إال اختار أي�هما ما خ�ë  �ا�©  إنوي>dوا ما تع� ف تي�ما  أخذواللمسلم^ أن ي öفينب .والرفق با�سلم^
  .ما لم يكن إثما أو يكن حراما

نه ¬رم منها با�ج أنه ¬رم منها وال Iرج إ{ ا�يقات وظاهر ا�ديث إد¯ل [ أن من ¥ن S مكة فوهذا ا�ديث  -
ما يدل [  - ر� اهللا عنها- ةلكن S حديث ¤ئش، منها رممن ¥ن S مكة ا�ج أو العمرة فيحيع¶ إذا أراد  ،والعمرة

: وø رواية )بأختك من ا�رم فلتهل بعمرة خرجأ(: لعبد الر�ن ابن أü بكر �فقد قال ا�©  ،نه ¬رم بالعمرة من ا�لأ
فلو ¥ن للمû أن ¬رم من ا�رم �ا أمر  ،هو خارج ا�رموا?نعيم هو يعت± من ا�ل ف)اذهب بأختك فأعمرها من ا0نعيم(

وحديث ¤ئشة هذا اUي فيه األمر ، من ا�رم إ{ ا�ل -ر� اهللا تعا{ عنها- عبد الر�ن أن Iرج بعائشة  �ا�© 
خر حجة آS  ألنه ¥ن S ا�دينة وحديث ¤ئشة بعد ذلك ؛-همار� اهللا عن- روجها إ{ ا�ل متأخر عن حديث ابن عمر 

ابن قدامه ال نعلم S هذا  قالفهذا يفيد أن ا�I ûرج إ{ ا�ل إذا أراد العمرة ¯جمع S إحرامه ب^ ا�ل وا�رم الوداع 
  .اً خالف

- Ãن أراد ا�ج أو العمرة :ا يؤخذ من هذا ا�ديثوµ Uدل مفهومه [ قو:  
وذلك كمن قصد مكة  نه ال Öب عليه اإلحرامإيرد ا�ج أو العمرة ف أن من مر بهذه ا�واقيت قاصدا مكة ولم :األول القول

قال S  رواية عن اإلمام أ�دو الشافعية قولوهذا ، من سفر و´و ذلك �ûاجة لزيارة قريب أو 
ارة أو كذلك إذا قدم م
  .واختاره ابن حزم الفروع وهو األظهر

 بعض الشافعيةو الكيةا�و ا�نفيةوهذا قول  ،ال تكون حاجته متكررةيلزم اإلحرام بعمرة ب�ط أن  قالوا :ا�ا� والقول
 .وهذا ا�ديث فيه ضعف كما حãه أهل العلم، "حد مكة إال ñرماً أ يدخل ال: "واستدلوا بقول ابن عباس رواية عن أ�دو

  .واألظهر واألقوى واهللا اعلم هو القول األول واألرجح
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وتيس�ها ورفقها با�سلم^ إذ إننا لو ألزمنا Ú داخل و�د إ{ مكة بأن يكون معتمرا قواعد ال�يعة  معاUي يتوافق  وهو
 
ُ
 ،عليهم -عز وجل-بهذه اإلعمال الá لم يوجبها اهللا  رهق ا�اس أيضاً أو أن يكون حاجا ل«فنا ا�اس من أمرهم ع�ا وأ

ا�اس  اأو عمل من األعمال الá ¬تاجاه ،أو يأ� ?جارة ،أو لزيارة بعض أقاربه ،إ{ مناسبة من ا�ناسبات فاUي يأ� مثالً 
ن ذلك يدخلهم â Sء من ا�شقة وا�رج ويزيد إدوا العمرة أو يؤدوا ا�ج إذا ¥نوا S وقت ا�ج فؤلو ألزمنا Ú هؤالء أن ي

غ� يس�ة ك1ة زحام ا�اس  نرى اآلن وø ف>ات نناوالشك أ ،من زحام ا�اس S إقدامهم [ ا�سجد و[ بيت هللا ا�رام
 ، ا�سجد ا�رام وتواردهم [

ُ
 اآلنلزم Ú داخل أن يكون ñرما لãن S هذا من الزحام ما فيه كيف وقد توجه األمر فلو أ

وø هذه السنوات األخ�ة إ{ Æديد نسبة ا�جاج �ا S ذلك من ا�صلحة الراجحة والظاهرة S أن تقييد هذه النسبة فيه 
غ� Æديد  منإذ أن انفالت األمر  ،ئنان�صالح ال�عية للمسلم^ ما فيه حيث يؤدي ا�سلمون حجهم بأمان واطممن ا

ومن هنا ، S عدد يؤدي إ{ أمور عواقبها قد تكون وخيمة [ ا�جاج أنفسهم فيما يتعلق بأمنهم وسلوdهم وأدائهم للحج
وهو القول ا�قيقة اUي  ،وهو القول األوضح ،ن والراW^ هو القول األظهرين القول بعدم اف>اض ا�ج والعمرة [ الغادإف

إÖاب العمرة وا�ج [ من ¥ن هذه حاu إÖاب لم يرد فيه د¯ل  نأل أيضاً  .[ ما سواها الراجحةتظهر فيه ا�صلحة 
�ا  �الرسول  بينهموجبا لإلحرام و�نما  ن ا�رور [ ا�يقات ليسوأل؛ واألصل ال±اءة األصلية ح½ يقوم د¯ل ينقل عليها

م أن ا�رور با�يقات لِ فعُ  ،ولم يقل إال أن تمر با�يقات ،بل مرة واحدة: قالا�ج Ú S ¤م أو مرة واحدة  عن �سئل الرسول 
[ أن يقوم نه ال Öب [ من مر [ ا�يقات أن يقوم بعمرة وأاألصل  فإذاً  .ليس سببا لوجوب ا�ج أك1 من مرة واحدة

عز -ن أراد هو ذلك ألسفار متعددة أو بذهاب و�ياب متفاوت فهذا يرجع إ¯ه وu األجر واiواب من اهللا إلكن  ،Þج
  . -وجل

  ا�ديث السابع
مع  خرجنا(: قالت -رö اهللا تعا¦ عنها-حديث Bئشة  ،� �©الá حجها ا حديث حجة الوداعاUي بعد ذلك  ا�ديث
با�ج فأما  �وأهل رسول اهللا ،ومنا من أهل �ج،ومنا من أهل �ج وعمرة،ة الوداع فمنا من أهل بعمرةBم حج �ا�� 

  .متفق عليه) حx ßن يوم ا�حر واوأما من أهل �ج أو ¨ع ا�ج والعمرة فلم wل،من أهل بعمرة فحل
ق^ من ذي القعدة بعد صالة الظهر كما ثبت من ا�دينة Hمس ب أي )�مع رسول اهللا  خرجنا(: ر� اهللا تعا{ عنها قو�ا

  .S الصحيح^
وهذه � ) هذا بعد B< ملعÈ ال ألقاك: (حيث قال �ودع فيها أصحابه  �ا�©  نأل ؛سميت بذلك: Bم حجة الوداع

 ال لقاء ً¤ ودا نووداعه ¥، من هجرته عليه الصالة والسالم السنة العا°ةS  توÀن �ا�جة الوحيدة الá حجها ا�© 
بف>ة  ذلك�ا قفل من حجته تلك بدأه مرض موته حيث توø عليه الصالة والسالم بعد  �ا�©  إنبعده من حيث ا�ج ف

  .وج�ة
  ):فمّنا من أهل بعمرة(¤ئشة  ا�ؤمن^وقول أم 
حرم يرفع صوته با?لبية إذا ن ا�أل ؛علمأوذلك واهللا ، الصوت ثم أطلق [ اإلحرام فمعÜ أهل أي أحرم رفع :اإلهالل أصل

ومعناه أن ¬رم من ا�يقات بالعمرة S    :ا0متعمن أنواع النسك وهو  مّنا من أهل بعمرةهو قو�ا  يحرم وهذا ا�وع اUأ
 فيكون تمتع S الف>ة ماب^ العمرة ،أشهر ا�ج فيقول 6يك عمرة ثم إذا فرغ منها ¬ل منها ثم ¬رم با�ج S ا¯وم اiامن

  .نه يعت± متمتعاإأو ¥نت دون ذلك ف اً واحد اً وا�ج ولو ¥نت يوم
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وهو أن ¬رم بالعمرة وا�ج معا من ا�يقات فيقول 6يك : القرانوهذا هو النسك اiا� وهو  )مّنا من أهل �ج وعمرةو(
  .عمرة وحجا

  .6يك حجا :وحده من ا�يقات فيقولبا�ج  موهو أن ¬ر :اإلفرادهذا هو النسك اiالث وهو ): من أهل �ج ومّنا(
حج  �ظاهره أن الرسول ،حرم با�جأأي : )با�ج ����وأهل رسول اهللا  ( ،اإلفرادو القرانوا0متع فهذه � األنساك اiالثة 

 إنما حج  �نه أوهذا Iالف ما ثبت من  ،وحديث ابن عمر عند مسلم� S حديث جابر  وهذا ورد أيضاً  ،مفردا
ً
ح½  قارنا

 نه حج عليه الصالة والسالم أنه ال شك أيع¶ ، ومن يشك S هذا أ دإلمام قال ا
ً
فلعل قول ¤ئشة ومن وافقها مراده  ،قارنا

: قال� يشh [ ذلك ما ورد من حديث عمر  لكن ،اقارنً دخل العمرة [ ا�ج فصار أنه أهل با�ج S أول األمر ثم أ
) ة[ هذا الوادي ا�بارك وقل عمرة [ حج صل¿ : من رì فقال  الليلة آٍت أتا�:بوادي العقيق يقول ����رسول اهللا  سمعت(

فا�سألة فيها إشãل وال ) أهّل Þج وعمرة ثم( :نس ر� اهللا عنه قالأوø حديث  نه ¥ن قارنا من أول األمرأفهذا يدل [ 
ال وJ من روى عنه القران أراد ما أستقر وهو أن Ú من روى عنه اإلفراد �ل [ ما أهّل به S أول ا�، بد من اxمع
نه اعتمر مع حجته  الف من روى عنه أفروى ،ف عليهلِ وÃا يؤيد القران أن Ú من روى اإلفراد اختُ  ،عليه أمره

ّ̂ ) أن مÓ ا�دي ألحللت لوال(�ن قوu إثم ،القران  بن حجراو بن حزماوابن ا�نذر وهذا ما أختاره  ، [ ذلكد¯ل ب
 ¥ن  �أنه  ناألحاديث دلت إذ .ذا هو ا�ج ا�عتمدوقال ه

ً
وقد  اً واألحاديث ا~الة [ ذلك تزيد [ ع�ين حديث، قارنا

حج متمتعا وقارناً فيتع^  � أنهأن من روى اإلفراد قدر روى  -ر�هما اهللا-ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وتبعه ابن القيم 
  - عليه الصالة والسالم-نه حج أ �اUي ي>جح من حجة ا�©  فإذاً  ،اً قارن �¥ن رسول اهللا  أنها�مل [ 

ً
  .قارنا

 ؛ا�ديث فيه اختصار من بعض الرواة نهذا القدر مخره آإ{  )عمرةوأما من أهل �ج أو ¨ع ا�ج وال(S ا�ديث  ثم -
ما اUين لم يسوقوا أو، ¥ن يوم ا�حر ح½ الووأما اUين ساقوا ا�دي لم ُ¬ِ ، ألنه ثبت S الصحيح^ ا?فصيل بذكر ا�دي

  .عمرة  هاعند قدومهم حيث جعلو انهم حلوإا فهديً 
إحرامهم بعمرة فصاروا بعد ذلك متمتع^ فتحولوا من القران إ{ ا?متع فيؤدوا العمرة ثم  ااUين لم يسوقوا ا�دي حلو إذن

  .¬لو منها ثم ¬رموا بعد ذلك با�ج
بن اوابن عبد ال� وقد نقل ، د¯ل [ م�وعية األنساك اiالثة و� ا?متع والقران واإلفراد هذا ا�ديث أيها األحبة -

  .S األفضل اHالفو�نما ، إÁاع أهل العلم [ جواز اإلحرام بأي األنساك اiالثة شاءوغ�هما  ةقدام
وهذا ¥ن S أول األمر ، هابنسك من S حجته فأحرمت Ú طائفة �بصحبة ا�©  �بهذه األنساك الصحابة  أحرموقد   

ومن لم يكن ، ال wل من Þء حرم منه حß يق� حجه إنهمن xن منكم أهدى ف: (مكة قال للناس �ثم �ا قدم ا�© 
S ا�ديث اUي  �أو كما قال ) ثم ©هل با�ج _يعÜ فليعتمر_ باMيت وبالصفا وا�روة و©قÕ و©حلل فأهدى فليط
ي�ع u فسخ إحرامه إ{ عمرة إذا  أنه اً أو قارن حرم با�ج مفرداً أهذا يدل [ أن من  فإذاً  .ا6خاري ومسلم مامأخرجه اإل

أمر  �من أهل العلم أن ا�©  أحدIتلف  لم( :- ر ه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية قال  اً لم يسق ا�دي ¯ص� متمتع
  .انت¢ )من إحرامهم وÖعلوها عمرة وهذا Ãا تواترت به األحاديث اأن ¬لوأصحابه إذا طافوا با6يت وب^ الصفا وا�روة 

كما هو ، ñمول [ االستحباب:ñمول [ االستحباب يع¶ Æويل النسك من اإلفراد أو من القران إ{ ا?متع قال  وهذا
  .اإلسالم ابن تيمية خرجحه شيو داودو mاهدو ا�سنوقول  أ�د اإلماممذهب 
Á ن�ه ابن القيمو حزم اختاره ابنو ابن عباسوهو قول  ا بظاهر ا�ديثاعة من أهل العلم إ{ وجوب الفسخ أخذً وذهب.  
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Öوز للحاج أن Iتار ما شاء  أنهاألمر ñمول [ االستحباب غ� أن ا�ؤdد هو  ألن ؛هو القول األول أعلمواهللا  واألظهر 
ن شاء أن يكرر هذه ا�ناسك اiالثة فله ذلك إأما لو تكررت حجته ف، إلفرادمن هذه ا�ناسك و� ا?متع أو القران أو ا

وهذا من توسعة اهللا [ ا�سلم^ . ح½ يؤديها 
ها ويقوم بما ذهب إ¯ه السلف [ اختالفهم S أي هذه ا�ناسك أفضل
أما من ، متع [ حق من لم يسق ا�ديوأفضل األنساك هو ا0. أن لم Öعلهم [ وت�ة واحدة أو نمط واحد S هذه العبادة

  األفضل واألكمل  ��بيه وما ¥ن اهللا سبحانه وتعا{ ¯ختار  �ألنه نسك ا�©  ؛ساق ا�دي فالقران [ حقه أفضل

 )�Q(ا�لقة 

  اإلحرام باب
  .اسم [ نفسه ا�ãح والطيب وأشياء من اللبُ¬رë  ا�حرمَ  كأنÍ  ،ا~خول S ا?حريم :لغة اإلحرام
B°حجة أو عمرة أو هما معاً  :و S ي  اً ئو�نما لبسهما تهيُ  ،هو لبس ثياب اإلحرام اموليس اإلحر ،نية ا~خولUلإلحرام ا

6يك عمرة : فيقول وا��وع للمحرم أن يتلفظ بالنسك ،وس� ا~خول S النسك إحراما Uلك األمر؛ ا�يةال ينعقد إال ب
 نأل ؛أما ا?لفظ با�ية فهذا بدعة، إلحرام انعقد إحرامهافإذا ل. قاصدا  ،يك حجا وعمرة6يك حجاً أو 6: قولمثال أو ي
ا¸ إ� نويت اإلحرام : ومنه قول بعض ا�اس حينما يريد ا�ج أو العمرة يقول، للمسلم^ شيئا من ذلك �علم ي �ا�© 

ق أيها األحبة ب^ مسألة ا?لفظ بالنسك ا?لفظ بالنسك فيُفرÍ ، بالعمرة في�ها þ وتقبلها م¶ إنك أنت السميع العليم
أو 6يك  ،6يك حجا فهذا يتلفظ به: أو يقول ،فهذا يتلفظ به ة6يك عمر :فيقول مثال Æديد النسك اUي يريده :يع¶

وا�ية ñلها  � ألنه خالف هدي ا�© ؛� نويت فهذا ال يتلفظ بهإ: أن يقول ا�ية أما ،يتلفظ به فهذا أيضاً  ةحجاً وعمر
ُدورُ  {:يقول - عز وجل-القلب واهللا  ôالص �ِ ْ ْقُ�ِ َوَما �ُ

َ ْ
فاهللا سبحانه وتعا{ يعلم ما نويت بل يعلم ذلك } َفْعلَُم َخائَِنَة األ

 ±َIُ بِِدينُِكمْ  قُْل { م بذلك وال يُعلَ قبل أن تعلمه أنت فاهللا تعا{ ال َsُموَن اهللا
¿
ُيَعل

َ
م بهذا  وال يعلَ ال Iَ±  فاهللا عز وجل }أ

  .�يعلن كما فعله ا�©  إنهأما ا?لفظ بالنسك ف،هذا األمر يكون فيما ب^ العبد وب^ ربه عز وجل فإذاً ، األمر
  ا�ديث األول

) إال من عند ا�سجد �أهّل رسول اهللا  ما( :قال -عنهما عا¦رö اهللا ت-اهللا بن عمر  بدحديث عاUي معنا  ا�ديث 
  ليهمتفق ع

uالنسك إال من عند ا�سجد دخل ما �يع¶ أن ا�© : ما أهّل  � قو S.   
قال ذلك  -ر� اهللا عنهما-ن ابن عمر أل ؛من عند مسجد ذي ا�ليفة �د¯ل [ أن موضع إهالل ا�© هذا ا�ديث  -

وقد ، اء أمام ذي ا�ليفة S طريق مكةرض ملسأوا6يداء ا�فازة ا�راد بها هنا ، من ا6يداء  �أحرمه إن: رداً [ من قال
ح� استوت به راحلته قائما أو حينما استوت به راحلته  �ا��  أهّل (: قال-ر� اهللا عنهما -  عمرجاء S حديث ابن 

نه ما أهّل إال من عند إ: S اxمع ب^ هذين القول^ اUي قال ابن كثnوال منافاة ب^ هذا وما قبله كما يقول  )ةقائم
 ،ولكن بعد ما رdب راحلته،�سجد واUي قال أنه أهّل حينما استوت به راحلته قائمة فإن اإلحرام ¥ن من عند ا�سجدا

وهذا هو األفضل أن يكون إحرامه وتلبيته بعد رdوب ا~ابة أو السيارة ح½ يفرغ من شؤونه S األرض من اغتسال 
فهنا األفضل أن ، ئاً حرم S األرض فقد ين: شيأ الف ما إذا  الãمل ؤبذلك ا?هي أويكون قد تهي ،وطيب و´و ذلك

لطيب وJ ما يريد Ãا يفعله أو لبلباسه وأخذه  ئاً يوذلك بعد أن يكون مته ،دابته هل باإلحرام إذا رdب سيارته أورم أو يُ ُ¬ 
 ُ وdذلك من ¥ن S ، سيارته اً رفيحرم بعد ذلك حينما يرdب مستق، �ع فعله قبل أن يدخل S نسك ا�ج أو العمرةÃا ي
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هل باإلحرام سواء ¥ن با�ج أو ك ¬رم أو يُ لكذ إنهفإذا ما حاذى ا�يقات ف، الطائرة فإنه يتهيأ قبل وصوu إ{ ا�يقات
وال شك وال ريب أن اآلن وهللا ا�مد تي�ت كث� من السبل وتهيأت كث� من األمور فأصبحت هذه ا�واقيت ، العمرة

وهذا من فضل اهللا وتيس�ه [ ا�سلم^ ، فقها وما قد ¬تاجه ا�جاج وا�عتمرين من أمور كث�ة وعديدةمهيأة S مرا
ن ووdث�، األرض ومغاربها عند كث�ين ارقمش منمتي�ا ً اً وأصبح الوصول إ{ ا�رم أو ا�سجد ا�رام أو إ{ مكة أمر

من  اً هناك أقوام إنهللا تعا{ ال يكلف نفسا إال وسعها فوا ،-عز وجل-أيضا قد ال يستطيعون وهذا من حكمة اهللا 
إما لعدم القدرة  ،ولكنهم ال يستطيعون ذلك �ا�سلم^ ت�ئب نفوسهم إ{ بلوغ ا�سجد ا�رام ومسجد رسول اهللا 

�ين من كث إنف، ا�ادية أو القدرة اxسمية أو غ� ذلك من الصوارف األخرى الá ترجع إ{ أعذار �م تمنعهم من ذلك
لو أنفقوا Ú ما يملكون S سبيل وصو�م ألداء ا�ج إ{ بيت اهللا ا�رام فينفقون Ú ذلك S سبيل الوصول  اا�سلم^ ودو

بل ،�به ا�©  أخ±وفيه من الوعد العظيم واألجر الكريم اUي ، لرdن من أرÀن اإلسالم اHمسة S هذا أداءً  نأل ؛إ¯ه
ويعود ، هذه ا�نافع أداء هذا الرdن العظيم وحصول هذا األجر الكريم وأعظم} َمنَافَِع لَُهمْ  يَْشَهُدوالِ {: به هللا عز وجل أخ±

فهذا الشك  اً لم يرتكب ذنبا ولم يق>ف إثما ولم يفعل جرم هنأأي رجع ك، ا�سلم ويقفل من حجته ربما كيوم و~ته أمه
  .من فضل اهللا عز وجل ومنته [ عبادة ا�ؤمن^

للميقات  لو أنه أهّل عند ا�يقات أو بعد رdوب سيارته أو من أي مãن ñاذٍ ، نه أهّل عند ا�سجدأS حديث ابن عمر  هنا
 أÞيث لو مر مثًال S سيارته [ ا�يقات وهو قد تهي، فجائز ذلك ىسو فh ذلك جائز و�نما الÓم S األفضلية أما ما

بعض ا�اس يتصور أنه  نأل؛ وم�و¤ً  ته بذلك دخوS u النسك يعت± أمراً سائغاً تلبي إنبلباسه فلما حاذى ا�يقات ل. ف
مر  أنهفلو قُدر مثًال ، البد أن يقف عند ا�يقات والبد أن يغتسل والبد أن يص� رdعت^ ثم ينوي هذا ليس واجباً 

وdذلك سائر ا�واقيت  ،مر جائزن هذا أإبالطائف ثم اغتسل وتنظف ثم لبس 6اس اإلحرام فلما حاذى ا�يقات ل. ف
هذه ا6الد  تأ¯حرم ا�سلمون منها وقد هيّ  �لكن هذه ا�واقيت وضعت، وضعها ا�©  ،األخرى فاألمر مب¶ [ ا?يس�

¬تاجونه من ألبسة اإلحرام ح½ تكون مهيأة  قدا�اس بالوضوء واالغتسال و}اء ما  ¯تهيأا�بارdة هذه األماكن 
ا�اج أو ا�عتمر إذا مر بهذه ا�واقيت فال  إنومن هنا ف، وا�عتمرين الوافدين من مشارق األرض ومغاربها مي�ة للحجاج

 ،اإلحرامأن يص� رdعت^ وليس هناك S ا�قيقة ما يس� برdعá  وال يلزمه أيضاً ، يلزمه أن ي�ل كما يتصوره كث�ون
رشد إ{ الصالة بعد الوضوء أو إذا وافق صالة فريضة أ �ا�©  نأل ؛ضوءتوضأ فله أن يص� رdعá الو أنهر دë و�نما إذا قُ 

بعض ا�اس يلزمون أنفسهم  إنذلك فال يلزم ف ىسو أما ما، فيحرم بعد ذلك بعد هذه الصالة سواء ¥نت فريضة أو نفالً 
وهائلة وربما أدى  ةكب� بما ليس عليهم بالزم خصوصا S وقت الزحام وتكاثر ا�اس فإن هذه ا�واقيت تزدحم بأعداد

ّ̂  الي�و الرفقأخذ ا�سلم^ أنفسهم ومن معهم ب إنهنا ف فمن ،إ{ ضياع بعض ا�جاج أو ا�عتمرين عن بعضهم هو ا�تع
خصوصا S وقت الزحام وذروته وخصوصا S مواسم ا�ج أو S موسم شهر رمضان ا�بارك حيث يزدحم  ،S هذا األمر

  .اً ا�رام أفواجاً يبتغون فضال من ربهم ورضوان دسجا�اس ويقبلون [ ا�
أصال عند  االغتسالS ذلك يس� وسهل وح½  فاألمر،اهللا عز وجل قد سهل وي� [ ا�سلم^ أمور دينهم إنومن هنا ف

ن أو ؤيأفضل �ا S هذا من ا?ه واالغتسالحجه وعمرته صحيحة  إنلو لم يغتسل أصال ف أنهح½ ،ا�يقات ليس بواجب
يتطيب قبل أن ، وø ذلك الطيب ،فهنا ينبö للمسلم أن يدرك ذلك،يأخذ ما يريد أن يأخذه من الشعر اUي ي�ع  أخذه

ومع اغتساu وتطيبه وتنظفه إال أن ا�اج وا�عتمر ، �يدخل S النسك وا�اج حينما يفعل ذلك وا�عتمر إنما يتأ> با�© 
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ف ك أن تنظفه قبل ذلك Ãا ينبö ¯تأكد ا?نظË شاس و1dة الطائفي^ أو الساع^ والسيتعرض ألنواع من الزحام و1dة ا�
سيناâ uء من ا?عب واإلعياء وهذا  إنهولكن ومع ذلك ف، وا?عظيم �رم اهللا عز وجل وليشعر بالنسك اUي دخل فيه

م بهذا بما يناu من ا?عب وا�صب والسهر هللا سيثيب من يقوفإن اÃا جعله اهللا عز وجل من سنته ألعمال ا�ج والعمرة 
S ا~ين  اً للمسلم^ وعلو والسفر واUهاب واإلياب واإلنفاق وا6ذل S هذه الوجوه اHّ�ة وا�شاريع ا��ة الá � رفعةً 

  .وا~نيا وø العاجلة واآلجلة
  ا�ديث ا�ا�

أن (: -رö اهللا تعا¦ عنهما-حديث ابن عمر هذا ا�ديث وهو بعد ذلك أيها األخوة األكارم ننتقل إ{ ا�ديث اUي ي�   
مص وال العمائم وال ال/اويالت وال ال�انس وال تلبسوا القُ  ال :فقال؟ ا�حرم من ا�ياب يلبسما  ُسئل � رسول اهللا

 شي واإال أحد ال ²د ا�عل� فليلبس ا»ف� و©قطعهما أسفل من الكعب� وال تلبس، ا»فاف
ً
ا�ياب مسه الزعفران من  ئا

  .متفق عليه واللفظ �سلم) وال الورس
  ).تنتقب ا�رأة ا�حرمة وال تلبس القفازين وال( رواية اMخاري و÷
uا�دينة وا�©  " ئلسُ  ����أن رسول اهللا ": قو S طب �¥ن ذلكI نه قُرب سفره للحج كما ذكر ذلك أ ا�اس والظاهر

uحرم": ا�افظ وقو�ج أو عمرة "ما يلبس اÞ بعض الروايات إال أن  وا�راد الرجل ،أي العاقد لإلحرام S اع �ا وردÁباإل
 أن²وز  ا§يما يع¶  ،¥ن السؤال عن ما Öوز للمحرم لبسه من اiياب" ال تلبس" :قوu، يكون الرجل ليس u نعالن

Ú ماعدا هذه ا�ذكورات وما يشابهها  نوفيه بيان أقل وأح� أ نهأل ؛لبسببيان ما ال يُ  �فأجاب الرسول  يلبسه ا�حرم؟
ما اUي Öوز للمحرم أن يلبسه  ئلسُ  �ا�© . وحسن جوابه،�وبالغة ا�© ،وهذا من جوامع ال«م ،يلبسه ا�حرم إنهف

ّ̂ ا�©  يفيد  إ{ ما �م [ الُمحرم لبسه Ãا يدل [ أن ما سوى ذلك Öوز للمحرم أن يلبسه فأشار ا�© ما ¬َرُ  �فب
  .وفصاحته وبالغته �وهذا من جوامع 
مه ، السائل أك1 من ذلك

uوب ذو األكمام "لقمصا" :قوiع قميص وهو اÁ.   
   .الرأسما يلف [ مامة وهو Áع عُ  "والعمائم"
   .يع¶ اUي تدخل فيه الرجالن ا�Xر ذو األكمام "وال/اويل"
  .مل للرأس وا6دناiوب الشا وهوÁع برنس  "وال�انس"
   .ما يلبس [ القدم ساتراً �ا من جتÁع خف وهو  "وا»فاف"

uما يلبس [ القدم للوقاية من األرض من غ� س> للقدمنعل وهو  تثنية "أحد ال ²د ا�عل� إال" :وقو uفليلبس ": قو
  .ألنه لرفع ا�نع وهو لإلباحة ؛S قوu فليلبس لألمر الالم ،"ا»ف�

أي يقطع اHف^ ح½ يكون أنزل من الكعب^ ¯قرب بذلك من مشابهة و مشا
ة " و©قطع ما أسفل من الكعب�: "وuوق
  .ا�عل^
uة لونه أ�ر "سالورْ  وال" :قوWهو نبت طيب الرا.  
  :د©ل V أن ا�حرم µنوع من لبس "سة أنواع وهوا�ديث  هذا -

  .بهه ¥لفنيلة وJ ما يُلبس [ األعضاءويلحق بالقميص ما يشا،القميص :األول
   .ويقاس عليها ما يلبس [ الرأس ¥لطاقية وما S معناها ،مامةالعُ  :�ا�ا
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   .¥ن ش«ها اً أي ال/اويالت: ا�الث
   .العباءةويلحق به ، ل�نسا :الرابع

  بالقدم^ إ{ لبس من القماش و´وهويقاس عليها اxوارب Áع جورب وهو ما يُ ،فافاُ»  :ا»امس
  .فوق الكعب^ ما 

م، هذه أنواع ³سة �تصة باUكور بإÁاع أهل العل )القميص والعمامة وال�اويل وال±انس واHفاف(أنواع ³سة  هذه
 ،ا�عتاد ويظهر بمظهر اHاشع والزاهد باللباس هعن ال>ف د¯بتع ؛ولعل ا�كمة من منع ا�حرم من لبس هذه األنواع

نه S نسك أو¯تذكر ا�حرم 
ما �ح اإلزار والرداء  ،فال يبé بينهم موضع للتبا� وا?ãثر ،حرمون S اللباسو¯تساوى ا�
سيخرج من هذه ا~نيا كما دخل منها  أنهu  و¯ظهرْ ، ك1 من ذكره ويبتعد عن معصيتهقبل [ ربه ويُ عظيمة فيُ  عبادةو

  .أو تغطى عورته من غ� مباهاة S أنواع اللباس ىإنما يغط ن ا�يتإف ،ا�يت لبسيفإن S هذا تشبه بما 
وقد ع± الفقهاء  ،أن Ú ما خيط [ قدر ا6دن أو [ جزء منه أو عضو من أعضائه فا�حرم Ãنوع منه تقدموضابط ما 

و�ن لم يكن ورد S وهذا . ا�خيط ابفإذا عددوا ñظورات اإلحرام ذكروا منها اجتن با�خيطر�هم اهللا عن هذه األشياء 
ُ  ،السنة و�نما جرى [ لسان بعض ا?ابع^ ثم وجدت بعد ، ه��وهو قد مات أوائل سنة  إبراهيم ا�خÓب هذا إ{ سِ وقد ن

 S ذلك كما ذكرهÉبسوط لل/خ�حنيفة ُزفر ابن ا�ذيلأن  ا üك1 استعمال هذا  .ع± عن ذلك وهو من أصحاب اإلمام أ
  ،ه أو ضيقهَ� لقِ  وصللبس الرداء ا� Öوزنه ال أوفهموا ، ا�اس أن ا�قصود با�خيط Ú ما فيه خيط اللفظ  فظن كث� من

وهذا ليس داخال حقيقة S  ،أو األحذية الá فيها خيوط ،أو ا�زام اUي فيه بعض اHيوط ،أو وضع خيط ~رء شق فيه
  .ا�خيط ا�نß عنه

و�ال ، ع ا�حرم من اiياب ا�طيبة بالزعفران أو الورس ويقاس عليه Ú أنواع الطيبد¯ل [ منا�ديث أيها األحبة  هذا -
 ،من ا?حلل األول- لحجلبالنسبة  - فيمتنع اUكور عن ذلك ح½ ¬لوا ، فإن الورس ليس بطيب وهذا ¤م لثكور واإلناث

جال S طوافها وø سعيها أو S طريق رميها لكن ينبö للمرأة إذا ¥نت بمشهد من الرجال أو تمر [ الر، كذلك رأةوا�
�ا S ذلك من إثارة الفتنة ولفت ا�ظر ووقوع ماال Æمد عقباه عليها أو منها أو ما ، للجمرات أن تبتعد عن الطيب مطلقاً 

  .يؤذيها من اآلخرين
، بالقطع حقيقة منسوخ واألمر، د¯ل [ جواز لبس اHف^ لعدم ا�عل^ إذا قطعهما من أسفل الكعب^وا�ديث  -

�طب بعرفة من لم ²د نعل� فليلبس ا»ف� ومن  ����ا��  سمعت( :قال -رö اهللا عنهما-حديث ابن عباس وا�اسخ 
ألنه وقع  ؛-ر� اهللا عنهما-�ا S حديث ابن عمر  فهذا ناسخٌ . أخرجه اMخاري ومسلم )فليلبس ال/اويل اً لم ²د إزار

 ؛د Þديث ابن عمرمقّي  عباسإن حديث ابن : وال يقال،أو الكث� منهم لم يسمع حديث ابن عمر Á Sع عظيم لعل أك1هم
ا6يان عن وقت ا�اجة وهو  ن اإلطالق وقع S عرفة وهم S أمس ا�اجة إ{ ا6يان فلو قيل با�مل لãن S ذلك تأخ�َ أل
  .ذلك أيضا من إتالف ا�ال وتضييعهو�ا S ، فإن من لم Öد نعل^ ال يقطع الكعب^ إذاً  ،Öوزال 
-  Æُ ياب بغ� تقييد بلون مع^دلت رواية ا6خاري ا�ذكورة [ أن ا�رأةiبعض النساء تفهم أن ، رم بما شاءت من ا

أن تلبسه  اءتأن إحرام ا�رأة بأي ثوب ش ةوا�قيق ،لون األخµ أو بلون من األلوان ا�عينةالا بيكون سائغً  اإحرامها إنم
وال تكون فيها أي ، وال تكون أيضا فيها فتنة ،نه Öب عليها أن ال تكون هذه ا�البس مالبس زينة 
لب ا�ظرأغ� 

 Ùديد مفاصل جسمها أو تكون أيضاً  ،إ¯ها ا�ظردواÆ الفٍت  سواء بضيقها أو hللنظر أو ببهرجتها وزينتها بش. 
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   :أمرينوتمتنع ا�رأة ا�حرمة من  اواألفضل �ا أن Æرم بُ�اب الرجل^ ألنه اس> �
  .وهو غالف ذو أصابع تدخل فيه الكف القفاز : ا�ا�و .وهو ما ينقب فيه للعين^ اب�قا :األول

جسمها  ئرذلك من }اب الرجل^ أو تغطية سا سوىوما ، فا�رأة 
تنب هذين S إحرامها فال تلبس ا�قاب وال القفاز
أما إذا لم يكون قريب^ منها فتكشف عن  ،تغطي وجهها إذا ¥نت بمحµ الرجال األجانبوا�رأة ، فتغطيه بما شاءت

عن الرجال تكون S بيت أو S ٍء حد أو S مãن ناأإذا ¥نت مثال S خيمتها أو S سيارتها  الá ال يراها فيها  ،وجهها
S الس� أو S ا�سجد ا�رام عموما أو ¥نت كما هو S الطواف أو  الرجالأما إذا اختلطت ب، حجرة فتكشف عن وجهها

وامتثاًال ألمر اهللا عز وجل وأمر ، عن الفتنة اً S مÜ أو S مزدلفة أو S عرفات فتغطي وجهها ابتعاد طريقتمS 0 ال
 uغ� ا�ج، �رسو S ا�ج أو S رأة مأمورة و�ذا ¥نت ا�، و?حذر ا�سلمة من فتنتها أو فتنة الرجال بها سواء ¥ن ذلك

 إنف ،-أوقات ا�ج وأوقات العمرة أع¶-فإنها S هذه األوقات أوå ، با�جاب وا6عد عن مواضع الفتنة S سائر أوقاتها
فالواجب [  ،-عز وجل-و2ل بمشاعر اهللا وال Æ>م حدود اهللا ، بعض النساء ال تباþ بإظهار فتنتها S هذه األماكن


ع �ا أو جاز �ا ما اإلحرام وُ}  منوdذلك إذا حلت ، عليها ^فابتعادها عن ذلك هو ا�تع، ها�رأة أن تبتعد عن ذلك 
ë̂  ئاً �ا أن تلبس من ا�قاب ما يظهر شي Öوزنه ال إحرم عليها باإلحرام ف ن ا�قاب إنما }ع إف، من خديها بوجه ظاهر وب

بعض النساء السيما S الطواف  فيهن هذا التساهل اUي يقع إف ،لرؤية الع^ ولم ي�ع إلظهار اHدين وفرق ب^ هذا وذاك
 أنأن تبتعد عن ذلك 
ه و يهافا�رأة Öب عل، وø ا�سجد وø حال ا�ج والعمرة Ãا يتناM مع قواعد ال�يعة وأحãم ا~ين

ح½ تنال األجر الãمل ا وعمرتها كذلك م±ورً  اً ن Æاول أن يكون حجها حجأو ،ن Æافظ [ عفتهاأو ،تصون دينها
  .واiواب الشامل من اهللا عز وجل

وعنه أيضا S صفة )بعرفات فقال من لم ²د إزارا فليلبس ال/اويل �ا��  خطبنا( :جاء S حديث ابن عباس قال  
  )إزاره وردائه هو وأصحابه ولبس( �إحرام ا�© 

ُ  اإلزار. ءاستدل الفقهاء من ذلك [ أن السنة اإلحرام S إزار وردا شد [ الوسط من ال�ة فما فوق ولس> العورة و ما ي
  .   الرداء ما يوضع [ الكتف فيس> الكتف وما Æته

  )�Q(ا�لقة 
  ا�ديث ا�الث

نs َرُسوَل اهللاsِ ، -رö اهللا عنها-حديث أم ا�ؤمن� Bئشة هذا ا¯وم مع  نقف  
َ
  َ"ٌْس ( :قَاَل  �أ

ô
َواب¿ 8ُ s?فَاِسٌق ِمْن ا sُهن 

َن 
ْ
َ ا�ل و  ِ[ ُفْقَتل

ْ
ُغَراُب : َرمِ ا�

ْ
ِ و ال

ْ
ةُ ا�

َ
َعُقورُ  و َدأ

ْ
ُب ال

ْ0َْ
َرةُ َوال

ْ
َفأ
ْ
َعْقَرُب َوال

ْ
   متفق عليه) ال

ُهنs فَاِسٌق مبتدأ  وهو نكرة لكنه 2صص بالصفة بعده وخ±ه Áلة  "ٌس َ"ْ " :-ر� اهللا عنها- قو�ا
ô
8ُ.  

   العدد مقصود ؟ أو ال مفهوم U ؟هل ! "ٌس َ"ْ : "وقو�ا
بإسقاط العقرب وجاء S مستخرج مسند  "أربع 8هن فاسق" :فقد جاء عن مسلم بلفظ ال مفهوم uالعدد هذا أن  ا�قيقة

طلق هذا [ ما ، Ãا يدل [ أن العدد غ� مراد ،فأضاف ا�ية ست فواسقأü عوانة [ صحيح مسلم بلفظ 
ُ
و�نما أ

فإن العدد ال يراد  ،Æديد العدد S �و�ذا نظائر S سنة ا�© ، فدل [ أن ا?حديد ال يراد، الم �6ً يكون واهللا أع
ةً إِن تَْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَ� مَ { :-تعا{-ن الكريم كقوu آوقد يكون أحيانا S القر أحيانا S السنة sلَُهمْ  ر ôفَلَن َفْغِفَر اهللا{  

َواب¿  َ"ٌْس " ار� اهللا عنه وقو�ا s?ع دابة وهو ما يدب [ األرض من طٍ� وغ�ه :ا~واب،"ِمْن اÁ،  ي يدب [ األرضUفا
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  .ويس� عليها يس� دابة
ُهنs فَاِسٌق ": وقو�ا

ô
هذه ا~واب  ووصف، وهو S األصل العصيان واHروج [ الطاعةاسم فاعل من الفسق : فاسق ،"8ُ

وUلك ،فإن غ�ها قد ال يكون مؤذياً أو مفسداً ،و خروجها عن حكم غ�ها باإليذاء واإلفسادبالفسق لفسٍق �صوص وه
مر بقتلها ومن،¥نت هذه العيوب و� أنها  تؤذي غ�ها بل ربما تكون سببا S قتل غ�ها وdذلك أنها تفسد

ُ
  .هنا ُ}ع  وأ

نَ  وقو�ا
ْ
، كما S ا�سند وهنا أمر ¯قتل ا�حرم الفأرة ا�ديث عوانة اxملة  خ± بمعÜ األمر قد جاء S مسند أü :ُفْقَتل

ل هذه فليقتلها قتفمن استطاع أن ي ،ولعل األظهر واهللا أعلم هو األخ� الوجوب وهذا ¬تمل ا�دب واإلباحةاألمر  ظاهرو
  . �ا فيها من األذية واإلفساد S األرض

َ " :ر� اهللا عنها وقو�ا
ْ
حرم مكة وما ¥ن داخل  "�رما"و ،ما خرج عن حد ا�رم:ا�ل ،�ل وا�رماS رواية S " َرمِ ا�

يدخل  ^ م½بَ ع اxهات فتُ ا�رم من Áيهذا وقد وُضعت معالم تب^ حدود ، األميال الá تُبعد عن مكة بنسب �تلفة
  .اٌص با�ل دون ا�رموفائدة ذكر ا�رم هنا ن	 ما قد يتوهم من أن اxواز خ ،ا�سلم S ا�رم وم½ Iرج منه

 ،بياض ظهرهوهو ما S بطنه أو ": باألبقع"طائٌر معروف ُقّيد S رواية �سلم  ،هذا بدل ³س، "الغراب" :بعد ذلك وقو�ا
دابة معروفة  :العقربو ،طائر يعيش [ أكل اxيف وصغار الطيور وا�يوانبة نَ بك� ا�اء وفتح ا~ال بوزن عِ : ا�دأةو

S ةdوالعقر،  طرف ذيلها فتفرز مادة سامةتلسع بشوDكر واألنUوقد غَ  ،ب لفظ يطلق [ ا Íطورتها �ا�©  كه بذلبH، 
ُ  :والفأرة معروفة 2رق األوعية وتأكل القماش وتؤذي S ا6يوت وÆفرها  دابةٌ  فار فأر و: ل فيقالسهÍ بهمزة ساكنة وقد ت
  . ربما

  .بظفرهاUي Öرح بنابه أو  والعقورهو العض واxرح صيغة مبالغة من العقر و :العقور وال0ب
  .قتلن S ا�ل وø ا�رمإ{ هذه األنواع اHمسة وأخ± أنهن يُ  أشار � ا�©
اتصافها بالفسق  :وعلة قتلها د¯ل [ جواز قتل هذه ا~واب اHمس S ا�ل وا�رم للمحلي^ وا�حرم^ وا�ديث -

وظاهر ا�ديث أنها تقتل و�ن  ،لم تكن من طبيعتها ¥�ية واألسد اUئب و�ن، هذه الصفةوالعدوان فيلحق بها ما اتصف ب
  .¥نت صغ�ة باعتبار مآ�ا

وداللًة [ ما ¥ن S . لh جنس [ صورة من أدناه تنبيها [ ما هو أ[ منه اH± نصÍ إن : ةابن قدامكما قال  لكن
، العقرب تنبيها [ ا�ية و[، و[ الفأرة تنبيها [ ا��ات، [ ا6از و´وه فنصه [ ا�دأة والغراب تنبيه معناها،

تعا{  واهللا .يضمن ¥��ات ال، بقيمتهبمثله وال  ضمنيُ  ماال وألن؛ و[ ال«ب العقور تنبيه [ السباع الá � أ[ منه
  .  -ر�ه اهللا- ةïم ابن قدام انت¢ .أعلم

و�ا فيها من اإلفساد سواء ¥نت تفسد ، �ا فيها من األذية للمسلم^ ؛ن اإلسالم }ع قتل هذه األشياءيتب^ �ا أ وبذلك
وأياً ¥ن قتلها و�ال فيما ورد ، قتلن S ا�ل وا�رمفهذه من الفواسق الá يُ  ،عليهم أكلهم أو 6اسهم أو مساكنهم أو بيوتهم

[  ألذيةفتقتل هذه األنواع �ا فيها من ا، �ديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلةوø ا، قتلتفيه نS ß صفة القتل فينبö أن 
فإنها لربما ¥نت  ،عموما واالعتداء عليهم سواء فيما يملكون S ما�م أو S 6اسهم أو S أجسامهم ا�اسا�سلم^ و[ 
  األمراض من  سببا S مرض

 ëمله من سموم وخبث وماها أو فتٍك أو نقل مرض من األمراض أو قتٍل بسبب سمÆ.  
Ú ما يؤذي وJ ما يفسد مع أنها S ا�قيقة ليست من ب¶ آدم فمن العجب أن  بقتل �¥ن هذا ا?وجيه من ا�©  و�ذا 
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إذا ¥ن اهللا أمر بقتل هذه األنواع   ،S أنواع من األذية ،وعمرتهم همترى من بعض ا�اس من يؤذي ا�سلم^ S حال حج
خوانه ا�سلم^ وبما يفسد إيتجرأ بعد ذلك اإلنسان وا�سلم [ وجه خاص بما يؤذي به  من األذية والفساد فكيف�ا فيها 

  .عليهم أمورهم
سيما من آتاه اهللا بسطًة S اxسم ولم  ما قد يقع S الطواف من الزحام ودفع ا�اس والتسلط عليهم ال: فمن أنواع األذية 
أو7 قوة S ا6دن وبسطة S اxسم فتجد أنه يدفع من حوu  ذافإن بعض ا�اس إ .آلخرينقا باحسنا وحلما ورف ته خلقاً ؤي

فلربما سقط فوقع عليه ا�اس فتسبب S إشãالت  ،اً أو ضعيف اً مريض اناً نسإولو ¥ن طفال أو امرأة أو شيخا كب�ا أو 
فا�اس قد  ،اف أو بر· اxمار أو بغ�ه من األعمالإما بالطو وÂد من يؤذي ا�اس بسلب أموا�م حال انشغا�م ،كث�ة

ومنته [ ا�سلم^ ثم يأ� من يأ� بعد ذلك  ور�تهوفدوا من Ú فج عميق ليشهدوا منافع �م الá � أعظمها مغفرة اهللا 
يتطرق [ ولربما وقف بعضهم ح�ان ال يدري من أين ينفق [ نفسه ف ،لي�ق ويسلب أموا�م ويأخذ ما S أيديهم

ألنها غ� م«فة  ؛بقتلها �شك أن هذا مفسٌد بل فساده أعظم من فساد هذه الá أمر ا�© وال ،طلب ما S أيدي ا�اس
  . ُ}ع تأديبه وردعه وتعزيره بما يستحق Ãا يراه ا�اكم أو القا� وUلك،وهو S ا�قيقة م«ف

فإن بعض ا�اس إذا  ،سب للمسلم^ S هذه ا�شاعر وهذه ا�واقفمن األذية ما ¬صل من الغيبة واالستهزاء وال وdذلك
، رأى الزحام أو ك1ة ا�اس S الطواف وø الس� وø الر· أخذ يسب ويشتم ويقذف ويلعن ويؤذي بلسانه وبفحشه

� S ا�ار أو :  �ال u امرأة وُذكر u ما تفعل من ك1ة صيامها وقيامها إال أنها تؤذي ج�انها بلسانها ق ُذكرت �وا�© 
  . �كما قال 

ا�اس خصوصا العمار وا�جاج Ãا يسخط اهللا ويغضبه وربما ¥ن سببا S مقت اهللا وعدم قبوu لعمل هذا اUي  فأذية 
  . قدم بزعمه للحج أو العمرة 

فإن هذا من أعظم ، اHدشأو ñاولة ا�يل منها أو  إتباعهامن أذية  ا�اس أذيتهم S أعراضهم با�ظر عليها أو  وdذلك
وا�قصود با�رم هنا Áيع حدود ا�رم الá � خارج ا�سجد ا�رام والá  ،األمور اHط�ة والسيما إذا ¥ن S ا�رم

فتتضح �م  ومن قبل جدة أو من غ�ها من ا�داخلأيدخل إ{ مكة من قبل الطائف  ماأعالمها تتضح للحاج حين
  . ^  بهذه األمور من األشياء ا�حرمة أذية ا�سلم فهنااألعالم، 
فإن ، رهم أو يقوم بإ}اف [ بعض أمورهممن األذية ابÒاز ا�جاج أو العمار بالكذب واHداع وا?دليس Ãن يؤجë  كذلك

  . من الوقوع فيها أو التساهل بأمرها ا�سلم^ �عنها وحذر ا�©  -تعا{-هذا يعت± من األذية الá ن¢ اهللا
من اإلفساد بل  فh من فكر S أن يؤذي ا�جاج S أمنهم أو ¬دث شغبا S هذه ا�شاعر يعت± أيضاً  ،Ú فساد يقع كوdذل

حرم اهللا  ويعظمالواجب [ من دخل أن يعظم شعائر اهللا  بل ،�هو أعظم بكث� من فساد هذه ا~واب الá ذكر ا�© 
 ،واجتماع أعدادهم [ ا�ق وا�دى واالستقامة وا�H و[ ا�ور ،ووحدة 
متهم، ن يس� S لم صفوف ا�سلم^أو

أو س� أو مكر با�سلم^ ¯ؤذيهم S بنائهم أو أعراضهم أو أنفسهم أو أمنهم فإن هذا  اوا6عد عما يسخط اهللا  وأما من لغ
ِ  َوَمن يُرِدْ {: ر الá توعد اهللا عليها بالوعيد الشديد فقال تعا{ائوالشك إحدى الكب َادٍ فِيِه ب

ْ
ِ©مٍ  إِ�

َ
ُه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
ٍم نُِذق

ْ
  } بُِظل

¥ن ساكناً S مكة إال أنه خرج منها خشية أن يكتب عليه ذنب  -ر� اهللا عنهما-ورد أن عبد اهللا بن عباس  وUلك
  .يق>فه S حرم اهللا فخرج إ{ الطائف ومات فيها

[  ئ أو يكونون من هذه ا6قاع الطاهرة ثم يأ� بعد ذلك وÖ>من أوíك القوم اUين يأتون من أماكن ش½ وعجباً 
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مكة  دخل �فإن ا�© ، بما أمر اهللا به من تعظيم حرم اهللا االك>اثانتهاك حرمات اهللا والوقوع S حدود اهللا وعدم 
  . ب^ يدي ربه مبتغيا ر�ته II اهللا ويتقيه ذ¯ال هللا مستكناً  خاشعا متخشعاً 

 ،عليهم S أموا�م أو أنفسهم أو أمنهم عتداءعن أذية ا�اس وعن اال ،ر 
ها Öب [ ا�سلم أن يبتعد عنهااألمو فهذه 
  . )من آذى مسلما فقد آذا� ومن آذا� فقد آذى اهللا: (قال �وعن أذيتهم بأي أنواع من األذى فإن ا�© 

 أو معتمر فكيف
ً
  ذيةا xنت هذه األوæيف إذ ؟اً إذا xنت هذه األذية �ن جاء حاجا

ً
 ؟[ ا�سجد ا�رام اهللا أو [ ا�رم عموما

  وæيف إذا xنت هذه األذية [ وقت عظيم عظمه اهللا وهو شهر رمضان أو األشهر ا�رم ؟ 
  ن يبتعد عن Ú أومن هنا فإن [ ا�سلم أن يت§ اهللا و ،ا�عصية تكون ظلمات بعضها فوق بعض فإن

َيْحَذِر {: ط اهللا عليه ومقته وعذابه وعقوبته فإن اهللا قالما Iدش دينه وعما يوجب سخ
ْ
ن  فَل

َ
ِ أ ْمرِه

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َقْن أ

s
ا§

ِ©مٌ 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
  .}تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أ

ساد S هذه ا6قعة وِحَكماً �ا نستفيد منها و� أن من أراد اإلف ساً وًة ودرظقصة أبرهة ع±ًة وع S  -عز وجل-جعل اهللا قد
فإنه إن غفل عن أع^ ا�خلوق فلن يغفل عن ع^ اHالق وللبيت رب ، با�رصادu الطاهرة واألماكن ال�يفة فإن اهللا 

ه ويظهر >من حاول S اإلفساد واإليذاء فإن اهللا يكشف س اولمهما خطط أو ح Uلك، - سبحانه وتعا{-¬ميه وهو اهللا 
فهو Ãقوت مبغوض عند اهللا وعند ا�ؤمن^ بل عند Ú إنسان ¤قل ذي لب  ،¤جلة وآجلة يه وÖعل العقوبة عليهزخ

  . هوفطن
  ا�ديث الرابع

َْرُت ( :� َرُسوَل اهللاsِ  قال: قال � َجابِرٍ عن  
َ
َها َمْنَحرٌ  �

ô
8ُ vًَُِروا ِ[ رَِحالُِكمْ ، َهاُهَنا َوم

ْ
 ، َوَوَقْفُت َهاُهَنا، فَا�

ô
َها َوَعَرفَُة 8ُ

َها َمْوقٌِف ، َمْوقٌِف 
ô
ٌْع 8ُ َ̈   مسلمرواه ) َوَوَقْفُت َهاُهَنا َو

uَْرُت " :� قو
َ
ثالثا قد ´ر ا6دن بيده ال�يفة فنحر منها ، العيد يوم �هذا يدل [ أن هذه األحãم قا�ا ا�© "َهاُهَنا �
  .ئة افأكمل ا� �ثم جاء ع� وست^ بدنة، 

uأي" �رت هاهنا:"قو :SÜم  ،" vًا�يم وفتح ا�ون �ففة بوزن ربا "َوِم �بك،  �ّñ و� أحد ا�شاعر ا�قدسة ب^ وادي
سميت بذلك  ؛وJ ما ¥ن [ مÜ فهو منها ،}قا وÁرة العقبة غربا ومن اxنوب والشمال اxبالن ا�ستطيالن العظيمان

   .�ا يراق فيها من دماء ا�دايا
يع¶ Ú واحد  ،عل األمر [ ظاهرهحيث أن لو جُ   ،ياهم S مÜ وذلك للمصلحة الظاهرة والراجحةاهد واريقاآلن ال يُ  طبعا

S ظهور بعض اآلفات أو األشياء الá تؤثر [  وربما ¥ن سبباً ، ينحر هديه ل>تب [ ذلك كث� من الروائح غ� الطيبة
ُ  وUلك فإنه، أجسامهم وصحتهم وبيئتهموا�اس S أنفسهم   �ع للمسلم^ أن يمتثلوا �ا ذهب إ¯ه و# األمر من وجودي

فإن ، فإن هذه الá تنحر وتذبح ال ترô وتهدر وتدفن ،من هذه ا�صلحة وا�صالح األخرى �ا فيه أيضاً  ؛�صص Uلك مãن
مستحقيها  إ{ أو غنماً  إيصال هذه اUبائح سواء ¥نت إبًال أو بقراً : S ذÞها S أماكن �صصة فيه منافع أخرى منها

بطون خاوية Æتاج ، داخل ا�ملكة أو خارجها فإنها تصل إ{ كث� من بتان  ا�سلم^ و�{ أكبٍد جائعة Æتاج إ¯ها اسواءً 
  .سبحانه  ا�سلم مأجور عند اهللا أيهاإ{ من يعطف عليها وأنت 

َها َمْوقٌِف " :قالو
ô
 �فال يلزم من الوقوف S ا�ãن اUي وقف فيها ا�©  ،دود عرفةحيث وقف S داخل حيع¶ " َوَعَرفَُة 8ُ

  .وا?µع  ءيلزم أيضا استقبال اxبل بل ا��وع هو استقبال القبلة وا~¤ وال
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عٌ "  .ا��وع أن يأخذ ا�سلم بما تي� بل،�أيضا S ا�زدلفة  ال يلزم الوقوف S مãن ا�©  "8ها موقف": قال، "̈و
عٌ :"قال و�ا  .وسميت بذلك الجتماع ا�اس فيها S اxاهلية واإلسالم؛ عليها �ا�زدلفة هذا اسم أطلقه ا�© Áٌع وهو "̈و

ْن َعَرفَاٍت  إَِذافَ {: الكريم قال اهللا تعا{ آنوهذا جاء S القر اسم ثالث كما تقدم S حديث جابر وهو ا�شعر ا�رام فَْضُتم م¿
َ
أ

 اهللاs ِعندَ 
ْ
ُكُروا

ْ
َمْشَعرِ  فَاذ

ْ
كُ  ال

ْ
ََراِم َواذ

ْ
َ�  yِنَكَما َهَداُكْم وَ  ُروهُ ا�

¿
آل sن َقْبلِِه لَِمَن الض   }ُكنُتم م¿

  .ألنه Ãنوع أن يفعل فيها ما نß عنه من ñظورات اإلحرام: وا�رام
دلفة 
ها من ا�رم فمكة ومÜ ومز ،ةد¯ل [ أن ا�حر يصح Á Sيع ا�رم سواء S مكة أو مÜ أو مزدلفوا�ديث  -

َعتِيقِ  لَُكمْ {: لقوu تعا{
ْ
َْيِت ال

ْ
Mا 

َ
َها إِ¦

ô
َس1- ُعمs َ*ِل ôَجٍل م

َ
 أ
َ
، بذلك ا�رم 
ه كما ذكر ذلك ا�ف�ون وا�راد }فِيَها َمَنافُِع إِ¦

قه S ا�ل ولو فرÍ  و[ هذا فال ينحر هديه S عرفة أو غ�ها من) X فجاج مكة طريق ومنحر(وø لفٍظ �ديث جابر
  . وبعض ا�اس قد يغفل عن ذلك فينبö ا?نبه u  .فال Öزئ [ قول اxمهورألن عرفة خارج ا�رم ؛ ا�رم
داخل ا�رم ف	 مãن وجود ا�حظور فإن ¥ن  لفعل *ظور الفديةوأما ، Öب أن يكون داخل ا�رم للهديبالنسبة  إذن

  . ñل فعل ا�حظور وÖوز S ا�رم كما تقدم¥ن خارجه ف	 و�ن، سببه من ا�رم
وهذا د¯ل [ ،و�ا عالمات واضحة �ن طلبها هود¤ أجزأ قفف	 أي مãن و د¯ل [ أن عرفة 
ها موقف ا�ديث -

وما ، أفضل فهو �لكن إن تي� الوقوف عند اxبل S موقف ا�© ؛ ي� ال�يعة حيث لم Öمع ا�اس S مãن مع^
شاسعة مع وجود الزحام الشديد الوقطع مسافات  إ¯هبعض ا�اس من صعود اxبل والوقوف عليه وا?كبد للم0  يفعله

 �هذا �الف �دي ا�© بل  ،والوقوف وا�كث الوقت الطويل Æت وطأة الشمس ا�ارة ليس هذا من السنة â Sء
 لمبل انشغال ا�س ،�ما فيه وفيه �الفة �دي ا�©  فيه من ا�لل وال«ل والسأم وأيضاً ، لألنفس لألمراض وتعريض

َها َمْوقٌِف " :قال �ه وتµعه هو ا�طلوب فإن ا�© ؤووقوفه ود¤
ô
حيث ما وقف يستقبل القبلة سواء استقبل " َوَعَرفَُة 8ُ

 ع�الظهر رdعت^ ثم ال الةبصو�نما ا��وع أن يبادر إذا دخل وقت الظهر باألذان ثم  ،فاألمر S هذا واسع، اxبل أو ال 
  . واإلقبال [ اهللا بأنواع القربات ح½ تغرب الشمس آنرdعت^ ¯تفرغ لت¤ء وقراءة القر

باUهاب إ{ اxبل والوقوف فيه وا�كث عليه ومزا�ة ا�اس [ ذلك وا?صوير : ج كما قلتاا� هينشغل فيا م أما
 �تباع هدي ا�© اين â Sء فع® ا�سلم أن يت§ اهللا وأن ¬رص [ من ا~ يسÚ ذلك ل ،وا�باهاة وما سوى ذلك

ُ  فبعض   !!ش§ نفسه ويتعبها S عمل لم ي�عه اهللا ثم بعد ذلك يتصور أنه أحسن صنعاا�اس ي
© فإن ا�، ا�ور ليشهد �ر حراء يعتقد أن ذلك من ا?عبد هللا وليس ذلك من ا?عبد هللا ب0ء جبلS صعود بعضهم  كما
الفعل ليس من  هذافإن ، ن وال من بعدهمويكن يفعل ذلك تعبداً وال فعله اHلفاء الراشدون وال الصحابة وال ا?ابع مل�

بعض ا�جاج اUين يصعدون هذه ا�سافات الشاسعة مع ا?عب الشديد واإلعياء األكيد بل إن  فوجود، � ©هدي ا�
هو S  عياءولربما سقط أو خّر مغشيا عليه أو أصابه مرض أو إغماء أو إبعضهم Öلس ف>ة طويلة وهو يصعد هذا اxبل 

، ةلãن هذا هو األوå بل هو ا�تع^ حقيق ه اهللالم ي�ع اإلنسان انشغل بما }عه اهللا وترك ماأن غÜً عن ذلك 
ه فلو 
  .  �الف �دي ا�© با?عب وتأ� بقلة األجر واiواب وانعدامه بل هذا � تأ� �فإن �الفة هدي ا�© 

ف	 أي مãن وقف أجزأه ذلك S مزدلفة يقف حيث شاء ولكن بعدما  ،
ها موقف د¯ل [ أن Áعاً أن ا�ديث  كما -
و�سفاره يستقبل القبلة ويدعو اهللا ويمكث  صالته ح½ يسفر جدا فإذا أسفر ماب^ -األفضلوهو  –يص� الصبح ويمكث 

أك1 ا~¤ء S يوم عرفة ح½ ¥ن Ãسã  طام ناقته S   �فإن ا�© ، هللا و�خباته ب^ يدي ربه رافعا يديه S د¤ئه طويالً 
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لم يقف S موقفه ولم ينحر  ذلك تقريرا �ن حج معه Ãن: قال �S مزدلفة والرسول  وأك1 ا~¤ء أيضاً ، يد ورافعا يده S يد
هو ¤م �م ولغ�هم : ا مãن وقوفه وال مãن ´ره وما قال أصحابهسع �تحج ومعه أمم ال FÆ وال ي  �ألنه  ؛هS منحر

  .و�ن جاء بعدهم 

  )>;( ا�لقة 
  ا»امس ا�ديث

 اإلمام رواه )من اMيت غn الرæن� ا©ماني� يستلم �رسول اهللا  أرَ  لم(: حديث ابن عباس رö اهللا عنهما هو اUي معنا 
  . مسلم
من ا6يت ، فيما يستلمه ا�سلم أو مستحباً  أو واجباً  �سلم S طوافه سواء ¥ن الطواف رdناً ا�ديث جاء فيما يستلمه ا هذا

  .العتيق
  .د¯ل [ م�وعية استالم ا�جر األسود والرdن ا¯ما� S الطوافا�ديث  -

   اللمس با¯د واالستالم
  .و�ما أن يشار إ¯ه من بعيد،ل أو يُستلم با¯د وتقبل ا¯دقبÍ إما أن يُ : ي�ع فيه فا�جر األسود

ُ  ألنه؛ و�ذا لم يستطع أن يستلمه فإنه ال يش� إ¯ه ،ستالمفليس فيه إال اال ا©ما� رæنوأما ال شار إ¯ه [ الراجح من قول ال ي
  .أهل العلم

  ! إذا هنا فرق ب� ا�جر األسود والرæن ا©ما� 
Q- ن ا¯ما� فيستلم اأم، وتقبل ا¯د أو أن يشار إ¯ه من بعيداألسود ا��وع أن يقبل أو يُستلم با¯د  فا�جرdفقط فإن  الر

  .لم يتهيأ استالمه أولم يستطع استالمه فإنه ال يش� إ¯ه
أما الرdن ا¯ما�  فيستلمه دون  ،اهللا أك± مرة واحدة أو S ا6داية :عند استالم ا�جر األسود أو اإلشارة إ¯ه ويقول -;

  .   فيه نٌص تكب� إذ لم يرد 
  نs إ( :قال �عن ابن عمر رö اهللا عنه أن ا�� ورد  وقد 

ً
ا�ديث  .)مسَح الرæن ا©ما� وا�جر األسود wُط ا»طايا حطا

  . صحيحو÷ بعض قول أهل العلم أن إسناده  هأخرجه اإلمام أ د [ مسند
طلق -

ُ
 اxنوب والرdن ا¯ما� S ،اxنوب ال�� للكعبة ألنهما من جهة ا¯من فا�جر األسود S ؛عليهما ا¯مانيان أ

واiا� S الشمال الغر� ي� الرdن ، األول S الشمال ال�� من الكعبة ي� ا�جر األسود وø مقابلهما الشاميان ،الغر�
لم يستلم إال ا�جر  � ا�© –لم يستلمهما  �؛أن ا�© )الشاميان( وا�كمُة واهللا أعلم S ترك استالم الرdن^. ا¯ما�

قريشاً �ا بنوا  ألنوذلك  ،ليسا [ قواعد الكعبة الá بناها إبراهيم عليه الصالة والسالم ألنهما؛ -األسود والرdن ا¯ما� 
   .فخرج فيه من الكعبة ´و ستة أذرع ونصف جرَ ها ا�ِ منوا مفحط، ت بهم ا�فقةالكعبة قُ� 

َفيِْل قَاَل  ورد  Ëيُْت رَ ( :َقْن الط
َ
ْسَمُع ïََ  أ

َ
تْلُوُهَما Sِ ُظُهورِِهَما أ

َ
نَا أ
َ
َمُهَما ُمَعاِوَيَة َفُطوُف بِا6َْيِْت َقْن يََسارِهِ َقبُْد اهللاÍِ ْنُن َقبÍاٍس َوأ

ََجرَ 
ْ
ِ لَْم يَسْ   �إِنÍ رَُسوَل اهللاÍِ : َفَقاَل uَُ اْنُن َقبÍاٍس ، َفَطِفَق ُمَعاِوَيُة يَْستَِلُم ُرْكَن ا� ْ̂ ْكنَ Ëَدْعِ¶ : َفيَُقوُل ُمَعاِوَيةُ ، تَِلْم َهَذيِْن الر

ٌء َمْهُجوٌر َفَطِفَق اْنُن َقبÍاٍس َال يَِزيُدُه ُ
Íَما وََضَع يَدَ  ْâَ ُه لَيَْس ِمنَْهاÍاٍس فَإِنÍٍء ِمنْ ِمنَْك يَا اْنَن َقب ْâَ َ]َ ُه  ُuَ قَاَل ِ ْ̂ ْكنَ Ëالر
  )  مسند اإلمام أ�دلفظ ا�ديث من (  وأ�د وقال ال>مذي حديث حسن صحيحال>مذي رواه  )َذلَِك 

ُ  إذن    . ستلم إال ا�جر األسود والرdن ا¯ما� الصواب أنه ال ي
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: قّبل ا�جر األسود فقال �ال تنفع وال تµ كما ورد  أن أم� ا�ؤمن^ عمر ةٍ أن ا�جر األسود والكعبة وJ حجار وا�قيقة
  ).ما قبلتك يقبلك �ولوال أ� رأيت رسول اهللا ،حجر ال تنفع وال تµ نكعلم أألإ� واهللا (

أفعاu وS  ø �غ� أنا مأمورون بأن نتأ> با�©  ،حقيقة ال ينفع وال يµ إنما اUي ينفع هو رب ا�جر وهو  اهللا فا�جر
  .ترdه أيضاً 

S عهد  علفإذا وجد سبب الف عال تكون كذلك S ال>وÀتد¯ل [ أن السنة كما تكون S األففهذا ا�ديث  Uلكو -
يفعل دل هذا [ أن السنة ترdه وهذا نوع من  السنة أصٌل عظيم وقاعدة جليلة به Æفظ أحãم ال�يعة  فلم �ا�© 

   يلترك تقب حينما �فا�©  ،ويوصد باب االبتداع S ا~ين
  . �Öب أن نتأ> به ونقتدي به  اUي �و من هدية ما سوى هذين  الرdني^ والرdن ا¯ما� إنما ه

اUي  ينفع ويµ هو  �نماال ينفع وال يµ وdذا الرdن ا¯ما� وdذا ا6يت برمته ال ينفع وال يµ و لتاألسود كما ق ا�جر
ما اعتقاد تعظيم أ ،وواجب علينا تع^بتعاد عن Ú ما يسخط اهللا  هو أمٌر مغ� أن تعظيم هذا ا6يت و�جالu واال، اهللا

  ا ال يليق إال باهللا أو اعتقاد أنه ينفع ويµ أو ا�خلوق تعظيمً 
  . �ما شابه ذلك فهذا ليس من اإلسالم â Sء بل هو �الف �دي ا�© 

 ،ي�ع استالم âء من أرÀن الكعبة أو جدرانها سوى الرdني^ ا¯ماني^ باتفاق أهل العلم الا�ديث [ أنه  ودل -
فإنه ال Öوز استالم âء منه أو ا?مسح به بل هو من ا6دع ا�حدثة S دين ك مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم وdذل

وهو ما ب^ ا�جر األسود وما ب^ باب الكعبة قد ورد  ا�لÒمأما ، فال يستلم ا�قام وال يستلم جدران الكعبة هذااهللا فع® 
وال يستلم من " :شيخ اإلسالم ابن تيمية قالكما ،مظنة إجابة للمسلم ما سوى ذلك فال  هنه يلÒم ويدعو اهللا وأنأS ذلك 

استلمهما خاصة ألنهما [ قواعد إبراهيم  واآلخران هما S   �األرÀن إال الرdني^ ا¯ماني^ دون الشامي^ فإن ا�© 
انت¢ ïم " تستلم وال تقبل باتفاق األئمة فال �د وأما سائر جوانب الكعبة ومقام إبراهيم وحجرة نبينا ñم، داخل ا6يت
  . شيخ اإلسالم

مسح أجسامهم أو مالبسهم أو ñتوياتهم [ جدران الكعبة أو [ مقام إبراهيم أو [  منيفعله كث�ون من اxهلة  ما
وأن ا�سلم إنما Öب عليه أن هذه S ا�قيقة إال جدر أو حديد ال تنفع وال تµ  وما ،هو �الف Uلك إنما �حجرة ا�© 

تé ا�اس وأعظم ا�اس إيمانا وأرسخهم يقينا أوهو  إ¯ناأحب اHلق  فإنه �ح½ بالرسول  دٍ يتعلق باهللا وال يتعلق بأح
  } إِيsاَك َغْعُبُد وyِيsاَك نَْسَتِع�ُ {: وأشدهم خوفا من اهللا ومع ذلك 
ه فإننا ال نتعلق إال باهللا ألنه قال

ليس [ وجه األرض موقع ي�ع تقبيله واستالمه وÆط اHطايا واألوزار فيه غ� ا�جر األسود والرdن : "القيم ابن قول
  . ال تقبل األماكن غ� هذا ا�ãن إذاً . كما قال ذلك S زاد ا�عاد ،"ا¯ما�

ا¯ما� أو 
د بعضهم يقبل السواري  ا�اس يأ� يقبل مقام إبراهيم أو يقبل أرÀن الكعبة وي� ا�جر األسود والرdن عضب
من±ه اUي ¥ن Iطب  أو �رام أو السواري واألعمدة S ا�سجد ا�بوي أو يقبل حجرات ا�© ا�واألعمدة S ا�سجد 

ولو أنها سنة  ،Ú هذا من ا6دع الá ما أنزل اهللا بها من سلطان، عليه أو ا�حراب اUي ¥ن يص� فيه أو ما سوى ذلك
ا�اس [  وأحرص �ا�©  أثر واقتفاءتباع ابعده فإنهم أحرص ا�اس [  منأصحابه وا?ابعون  وقبلها �ل ا�© لقب

  .كمال األجر واiواب واحرص [ أن يقدموا ما ير� اهللا سبحانه وتعا{ 
Uلك فإن حرمة ، �بع هدي ا�© إذا عليه أن يت فا�سلم ،�هنا فإن ا�سلم حينما يفعل ذلك فإنما يفعله تأسيا با�©  من
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 uالفة أمر اهللا وأمر رسو� S وذلك �ا6يت ال توقع ا�سلم  ُ هو  وعا��، ف�ع تقبيلهبالوقوع S  ا�نهيات  كتقبيل ما لم ي
ك فلو تقبيله أموٌر تؤذي ا�سلم^ فإن األوå عدم ذل [تقبيل ا�جر األسود بل ح½ تقبيل ا�جر األسود إذا ¥ن ي>تب 

ا وال سبيل إ{ تقبيل ا�جر األسود إال بأذية اآلخرين ودفعهم ومنعهم أو صدهم أو سقوطهم أو ا شديدً فرضنا أن هناك زحامً 
   �اذا؟؟. وقوعهم أو ¼بهم أو ´و ذلك فإن ا�تع^ ترك تقبيل ا�جر األسود

وألن دفع األذى عن ا�سلم^ واجب ؛ من فعل السنة أذية ا�سلم^ ñرمة وتقبيل ا�جر األسود سنة وترك ا�رام أوå ألن 
  .وتقديم الواجب [ السنة هو ا�تع^

فبعض النساء تعمد إ{ تقبيل ا�جر األسود مع ك1ة ، ا�رأة بل هو من باب أوå أنالرجال يقال S ش أنما يقال S شو
وا�رأة ا�فروض عليها أن تكون بعيدة ، �ي ا�© الزحام فتجد أنها تر· بنفسها ب^ الرجال فهذا ال شك أنه �الف �د

لم تستطع تقبيل ا�جر األسود إال بمزا�ة الرجال واالحتãك بهم فإن ا�تع^ عليها  وبمنأى عن الرجال األجانب منها فإذا
عليه أن تف� أو وترdها ?قبيل ا�جر األسود أفضل من تقبيله بل إن تقبيلها للحجر األسود إذا ترتب ، أن تبتعد عن ذلك

خ� : وقال ،ا�رأة أن تكون بعيدة ح½ S صالتها عن الرجال أمر �و�ذا فإن ا�©  ،تُف� فإنها بذلك تكون آثمة
صفوف النساء آخرها فما بالك إذا ¥نت ب^ الرجال وÆتك بهم وتالصق أجسامهم أجسام النساء فإن هذا Ãا ال يرضاه اهللا 

إ{ ذلك  فةو�ضا، عظيماً  أو ذنباً  كب�اً  يس� ¤قل S تطبيق سنة ويق>ف S سبيل ذلك إثماً  يفوd،  �وIالف هدي ا�© 
من اإلثم  Öر ذلك أنوا¤ً  قدفإن ا�سلم  حينما يدخل S الزحام واألذية وحينما يدخل S ا?دافع بينه وب^ ا�سلم^ 

عد عن اHشوع فإن ك1ة الزحام وا�دافعة تبعد عن سلم S بُ وdذلك هذا قد يوقع ا�، ¥لسب والشتم أو الµب أو ´و ذلك
وIضع  القلبا�سلم اHشوع وا~¤ء والسكينة والطمأنينة وهذا من أعظم مقاصد العمرة وا�ج والطواف أن ينك� 

واHضوع  شوعريب أنه مع ك1ة الزحام و1dة ا�اس أن هذا يكون بمنأى عن اH شك وال وال، وIشع هللا رب العا�^
  . لرب العا�^

 أناهللا عليهم با�كمة والرفق هم اUين يبتعدون عن ذلك  وما يقال S ش هنا فإن العقالء وأو# األ6اب اUين يمنË  ومن
¥ن العدد  إذا! لكن، عن الزحام وا�رأة من باب أوå �سلممن باب أوå ويبتعد ا ا�الرdن ا¯م أنا�جر األسود يقال S ش

  متي� فإنه هو األوå واألفضل شبه الوصول إ¯ه و خفيفا
ى وما يقال S ا�جر األسود يقال S غ�ه من ي وال يؤذَ أما ما سوى ذلك فيبتعد ا�سلم ح½ ال يؤذِ  ،ريب S ذلك وال

يؤذي  ر· اxمار ال: مثل،الس� كذلك: خوانه مثلإالطواف وينبö للمسلم أن يبتعد عن أذية : مثل األخرىاألعمال 
  . كذلك ا�رأة ال تكون قريبة من الرجال فيما يؤذيها أو تؤذى � فيه

  ا�ديث السادس
َذنَْت ( :قَالَْت  -َرöَِ اهللاsُ َقْنَها-حديث Bَئَِشَة ذلك ننتقل إ{ حديث آخر وهو  بعد 

ْ
ْلََة مز ����َسْوَدةُ ا�s�ِs  اْسَتأ

َ
أن تدفع  دلفة©

ِذَن لََها -ثقيلةتعº -قبله َوَ	نَْت َعْبَطةً 
َ
  .)فَأ

ٍْع بِلَْيٍل  ِ[  ����َرُسوُل اهللاsِ  َنَعَثºِ :(حديث اْنَن َقبsاٍس َفُقوُل  [ َ̈ َعَفِة ِمْن  sْو قَاَل ِ[ الض
َ
  ) سلم�لفظ ال( متفق عليه )ا�sَقِل أ

uَقلِ  ِ[ ": قوsاء والقاف فاألصل "ا�iحت بذلكبد الضعفة :وا�راد هنا ،متاع ا�سافر: بفتح اÕ áل الرواية األخرى ال¯.  
uَعَفةِ ": وقو sع "الضÁ حكمهم S بار السن وا�ر< ومن ¥ن معهم مرتبطا بهم فإنه يدخلdضعيف هم النساء واألطفال و .  
ٍْع ": S قوu كذلك َ̈ [ أن  -ار� اهللا عنه- وهذا مطلٌق لكن دل حديث أسماء  ،أي قبل الفجر :"بِلَْيٍل " ،مزدلفة أي "ِمْن 
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  .مغيب القمر بعد :ا�راد به
َذنَْت "

ْ
 ،بعد خدÖة ر� اهللا عنها  �أم ا�ؤمن^ أول زوجة تزوجها ا�©  -ر� اهللا عنها- سودة بنت زمعة  :"َسْوَدةُ  اْسَتأ

أخرجه ذلك كما ،�رسوu  اهللا ثم ر< سودة ر� اهللا عنها � الá وهبت يومها لعائشة ر� اهللا عنها تبتö بذلك ر<
  . ا6خاري ومسلم

 ،للمؤمن^ S ا~نيا واآلخرة اً أن تبé أم S نفسها خ�اً  وأرادت �من نفس رسول اهللا  شة¥نت تعلم مقام ¤ئ وسودة
ابن عبد ال� كما ذكر ذلك  �وتوفيت سودة آخر زمان اHليفة عمر بن اHطاب  ،فوهبت ¯لتها لعائشة ر� اهللا عنهما

  .بعد ا�جرة أربٍع و³س^أنها ماتت سنة  ورجح الواقدي وغnه
   �أي أن تفيض من مزدلفة قبل ا�©  :"أن تدفع قبله"
أي بطيئة ا�رdة وdأنها تثبط  ))ثَبَِطةً (( و ))َعبَْطةً ((:فيقال  ،ا�اء وبعض الروايات سكون ا6اء ثبْطة بفتح :"َوَ	نَْت َعْبَطةً "

ا�قصود أنه  ،أنها ثقيلة :وUلك جاء S تفس�ها تع¶ ،جسمها أو لغ� ذلكتشبث فيها إما لك±ها أو iقل  أوباألرض 
، كذلك وعموم األطفال،عموم النساء S ضعففوهذا يقاس عليه Ú من [ شا
تها و�ال  ،يصعب عليها ا�رdة وا�0

ن يكون طبيباً أ خدمتهم كبهم ومن ¥ن S متعلقاً  ومن ¥ن أيضاً ، وعموم ا�ر< ال يستطيعون ذلك، وعموم كبار السن
  . أن يكون مع النساء أو مع أطفال أو مع كبار سن dذلكا�ر< فين�ف معهم و الءمع هؤالء ا�ر< أو Ãرضاً مع هؤ

وذلك إذا �ب القمر إذا  للضعفة من النساء والصبيان و´وهم وذلك[ جواز اإلفاضة من مزدلفة بليل   د¯ل فا�ديث -
من ¥ن  وهكذا، فارÆلوا: قالت ،نعم: قال ؟�والها هل �ب القمر -ر� اهللا عنها-لقول أسماء ، أو شتاءً ¥ن الوقت صيفاً 

الá يكون فيها رجال ونساء وdبار وصغار  اآلن فا�مالت، م وغ�هم Ãن يالحظهم ويقوم بأمورهمبرفقتهم من سائق وñرَ 
 S ونd<األقوياء  أنلو أمرنا  ألننا؛ لفةمن مزد االن�افويكون فيها أصحاء ومر< يش éين�ف الضعفاء ويب

ألن ان�اف ا�رأة مع فراقها لزوجها ال شك أن هذا Ãا ؛ ألمرناهم بما فيه مشقة قد تكون أعظم من مشقة ا6قاء للجميع
النساء و الصغاروdذلك  ،Öلب عليها مشقة أك± وعناء أعظم وربما عرضها للتيه والضياع وعدم Æمل أعباء ا�ج

  . وا�ر< ومن شابههم فين�فوا Áيعا ح½ ولو ¥نوا أقوياء
ض نفسه للضياع أو ما شابه ذلك امرأة إذا ¥ن تابعا للحملة وال يستطيع ا6قاء أو يعرë  هالرجل ح½ لو لم تكن مع dذلكو

وصحة وليس معه ضعفاء فاألوS å أما من آتاه اهللا قوة ونشاطا  ،فين�ف مع �لته إذ هو تابع �م S ا�كم S ا�قيقة
عمله أفضل  يكون، وحقه أن يبé إ{ أن يص� الفجر ثم يدعو اهللا  ح½ يسفر جدا فيكون S طمأنينة وأمان وسكينة

� إال ف>ة قص�ة ثم ينج� األمر 
ه ويبé األجر واiواب عند  وما �ويكون قد د¤ اهللا ويكون قد طبق سنة ا�© 
  .رب العا�^

هؤالء الضعفة اUين ال و، [ أن من يقوم بأمورهم أي الضعفة وا�ساك^ -ر ه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيمية  نَص 
نَص شيخ اإلسالم [ أن من يقوم بأمورهم  فحكمه حكمهم كما ذكر ذلك S يستطيعون من النساء واألطفال وdبار السن 

 حيث �وال سيما عند ر· Áرة العقبة وفيه اقتداء با�© ، لزحام عنهم ألن هذا فيه رفق بهم ودفعا �شقة ا ؛}ح العمدة
  .أذن للضعفة وهكذا من ¥ن تابعا للحملة وليس معه ضعفة لكن ا�ملة ال تنتظره فله أن ين�ف معهم

مزدلفة بعد غياب  إذا ان�فوا من و�ذا. ا واهللا تعا{ أعلمال نعلم S دفع الضعفة من مزدلفة بليل �الفً  :ابن قدامةقال 
  :فيجمعوا [ هذا ب� أمرين ،القمر فلهم أن يرموا Áرة العقبة



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ١٠١ - 

 

 للعناءوال شك أن S هذا 2فيف عليهم و�ذهابا  ،�فوا من مزدلفة قبل الزحام و1dة اHارج^ منهانأنهم ا :األمر األول
فهؤالء ال ¬تملون Ãا ¬تمله ، ضعفة كذلكعنهم وال شك وال ريب أن النساء ضعفة واألطفال وdبار السن وا�ر< 

  .األقوياء فيخرجون S حالة خفة من ا�اس
   .من حال ازدحام ا�اس واجتماعهم [ الر· أخفS حاٍل � ، أنهم يرمون Áرة العقبة:األمر ا�ا�

ي آلت إ¯ه اآلن بشh وهللا قادة هذه ا6الد بتهيئة أمر ر· اxمار بالشh اU اهللا به [ ا�سلم^ من تفضِل  ما منÍ  مع
لت وذللت هë أن ا�شقة ال بد أن تبé مهما سُ  [، عن ا�شقة القوية والظاهرة [ ا�سلم^ وبعيداوÁيال ً ا�مد يعت± رائعاً 

القادم^ أن تبé وهذا من سú اهللا ا�اضية وا6اقية الá يفيض اهللا فيها ا�جاج والعمار  من ا�شقة S ا�ج األمور ال بد
ع¶ اHروج S ؛ أهذا فإن هؤالء اUين ان�فوا بعد غياب القمر Æقق �م هذان األمران و[، ألداء هذا ا�نسك العظيم

وdذلك يتحقق �م ما قد يؤدنه بعد ذلك من ،وقت خفيف ثم الر· أيضا يكون S وقت أقل من الزحام اUي يأ� فيما بعد
  .ا�حر وبعد ذلك أيضاً ، dذلك الطواف والس� �ن ¥ن عليه س�و، بالنسبة للنساء ا�لق بالنسبة للرجال وا?قص�

  قدم أو أخر فاألمر S ذلك واسع فإن �األعمال الá تعمل S يوم ا�حر ترتب كما رتبها ا�©  ذهه
�ن  والطواف والس�قارنا �ن ¥ن متمتعا أو  ´ر ا�ديوdذلك وا�لق أو ا?قص�  قبةر· Áرة الع و�،وال شك وال ريب

مال عظيمة كب�ة وdث�ة ويش>ك فيها ا�جاج S هذا عأ و�، � األربع تعمل S يوم ا�حر هذه األعمال ،عليه س�
  .ا�شهد العظيم 

ن يرفق بمن عليهم  أمارات الضعف وعدم القدرة [ أيؤخذ من هذا ا�ديث أن [ ا�سلم  أن يلطف وهنا  ومن -
¥نوا نساًء أو أطفاال أو ¥نوا كباراً S السن أو مر< سواء ¥ن قائداً �م موجها  الألعمال الكب�ة أو العظيمة سواءً  ا�واصلة

فله أن يؤخرهم S الوقت ا��وع  و�يذائهميتسبب S تعبهم  األوقاترأى الر· S وقت من  فإذا، �م أو ¥ن ما سوى ذلك
بهم فإن األخذ بالرفق واألي� هو ا�تع^ S هذه األمور �ا S ذلك من أداء العبادة بأناة أو العكس إذا رأى ذلك من الرفق 

أسأل اهللا بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يرزقنا ا?فقه S دينه واقتفاء أثر نبيه . ورفق وخشوع وخضوع و�قبال [ اهللا
  .�ñمد 

  )Q;(�لقة ا
  ا�ديث السابع

فوقف  –با�زدلفة : يعº – من شهد صالتنا هذه( :�قال رسول اهللا : قال� ديث ُعْرَوةَ بِْن ُمÏَ¿ِس حا�ديث اUين معنا   
ابن و ،ال{مذيوصححه  ،ا»مسةرواه  ).معنا حß ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ©ال أو نهارا، فقد تم حجه، وق� تفثه

  .خزيمة
-  S م الوقوف بعرفة وا�هذا ا�ديثãمعبيان أحè ي ب^ فيه ا�©  ،بيتUوهذا ا�ديث ا�، uقو S م الوقوفãمن ":أح

ألنه هو  ؛ا�راد ا�قصود معظم حجه وهو الوقوف فاعل تمÍ " حجه فقد تمs ": وقوu،أي صالة الفجر بمزدلفة "شهد صالتنا هذه
وق� ": وقوu، نه رdن لكن ال II فواتهاUي II عليه الفوات أما طواف اإلفاضة فإنه و�ن ¥ن ا�ج ال يتم إال به أل

ي انت¢ و2لص أ" وق� تفثه" :ومعÜ قوu ،الوسخ ا�اصل بطول األظافر ووفرة الشعر من شعث ا�حرمهو   :ا?فث "تفثه
  .منه بإزا?ه

بمزدلفة رdن [ أن ا�بيت  ا�سن ا�6يو ا�خ�و الشع©و األسودو علقمةاستدل بهذا ا�ديث بعض ا?ابع^ وهم  -
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أنه رتب  ووجه استدال�م، 6عض الشافعيةفمن فاته Æلل من إحرامه بعمرة ثم حج من قابل وهذا قوٌل ، ال يتم ا�ج إال به
Ãا يدل [ أن ا�بيت بها }ط " من شهد صالتنا هذه فوقف معنا حß ندفع": [ ال�ط" فقد تم حجه":فقال، اxزاء

ََرامِ {: عا{لصحة ا�ج كما استدل بقول ت
ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللاÍ ِعنَد الَْمْشَعِر ا� ëفَْضتُم م

َ
  . ا6قرة } فَإَِذا أ

  أن اهللا تعا{ أوجب ذكره عند ا�شعر ا�رام وهو ا�بيت بمزدلفة Ãا يدل [ أنه أمر وجه االستدالل 
   .القول األولهو  ال بد منه فهذا إذاً 

واستدلوا  للجمهور ا�وويوعزاه  .ا إن ا�بيت بمزدلفة واجب Ö± بدم إذا فات يع¶ إذا فات باختيارهقالو :القول ا�ا�أما 
  . S ا�ديث الصحيح �من جاء  قبل صالة  الصبح من ¯لة Áع فتم حجه أو كما قال ا�©  )ا�ج عرفة: (Þديث

قد فاته  ا�بيت بمزدلفة قطعا ومع ذلك فقد Õح ا�©  أنه إذا لم يأِت عرفة إال قبل صالة الصبح يكون ووجه االستدالل 
  .بأن حجه تامٌ  �

 ،الوقوف بعد الفجرهو و الواجب عندهم  قول ا�نفيةوهذا  .قالوا إن ا�بيت بمزدلفة سنة وليس بواجب :القول ا�الث
ود¯ل ، ول بالوجوب أصح منهلكن الق، وقد اشتهر عنه 6عض الشافعيةوهو قول  رواية عن اإلمام أ�دوالقول بأنه سنة 

  :هذه أقواٌل ثالثة فإذاً ، هؤالء أنه مبيت فãن سنة ¥�بيت بمÜ ¯لة عرفة
أي ا�بيت  أنه مستحببقالوا  :والقول ا�الث. وهم اxمهور قالوا بأنه واجب: والقول ا�ا�. قالوا بأنه رdن :القول األول

ألن القول بأنه  ؛وليس رdناً يبطل ا�ج ب>dه هو أن ا�بيت S مزدلفة واجبوقول اxمهور أظهر S هذه ا�سألة و. بمزدلفة
ليس أمر Áٍع عندي كعرفة وال أرى ا�اس جعلوها :أن اإلمام أ�د قال S رواية ابن القاسم: منهارdن مرجوح لعدة أمور 

 ى بينهما مع معرفته بأقوال السلف ووÍ سَ  اً ولم ير أحد، فهو ينقل االتفاق [ أن ا�بيت ليس برdن ¥لوقوف بعرفة .كذلك
  . طالعه [ مسائل اإلÁاع وهذا الشك من إمام u اعتباره وقيمتها
وdذلك هذا ا�ديث اUي استدل به من اش>ط شهود الصالة واxمهور من أهل العلم [ أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد  

اUي ي>جح واهللا  فإذاً . برdنية الصالة مع دخو�ا ضمن ال�ط الصالة أن حجه تام بل إن أصحاب هذا القول ال يقولون
  .اعلم أن ا�بيت بمزدلفة إنما هو أمٌر واجب وليس رdنا وليس مستحباً 

©الً أو ( �لقوu  بأن يوم عرفة 
ه وقت للوقوف من طلوع الفجر إ{ غروب الشمسبهذا ا�ديث  استدل اإلمام أ�د -
للوقوف كما  من يوم عرفة فãن وقتاً هو شمول ا�كم xميع الليل وا�هار وألن ما قبل الزوال فإن هذا يدل [ ، )اً رنها

فذهبوا إ{ أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف هو رواية عن اإلمام أ�د اختارها  اxمهورأما ، بعد الزوال
أن ا�راد با�هار إن الوقوف إنما يكون بعد الزوال : الزوال  بعد وحجتهم أي اxمهور اUين يقولون، شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .وفعل خلفائه من بعده �بد¯ل فعل ا�© ، S هذا ا�ديث خصوصاً ما بعد الزوال
وdأنه لم يستحµ قول اإلمام أ�د S ذلك ، اإلÁاع  [ أن ما قبل الزوال غ� داخل S قوu نهاراً  ابن عبد ال�وقد نقل 
?أخذوا ع¶ : لم يقف إال بعد الزوال وقد قال �ألن ا�©  ؛وقول اxمهور هو القول األظهر وهو قول قوي. لع عليهأولم يط

لكن قول اxمهور وهو عدم ؛ و�ن ¥ن استدالل اإلمام أ�د با�ديث u وجه من ا�ظر كما يقول الشنقيطي. مناسككم
  .�عل ا�© أبرأ لثمة وهو فواالقتصار [ أول ا�هار أحوط 

   ؟.أو ال يصح  ؟قبل الزوال ولم يعد إ©ها هل يصح حجهة أنه لو وقف أول ا�هار ثم خرج من عرف فائدة هذا ا»الف
ألنه لم يقف S  ؛والصواب أنه ليس بصحيح ،إن حجه صحيح :قالوا. بأن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر: فاUين يقولون
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بهذا ي>جح أن وقت الوقوف بعرفة إنما يكون و. الزوال اUي ذهب إ¯ه اxمهورالوقت اUي ي�ع الوقوف فيه وهو بعد 
  .�بعد زوال الشمس والشك أن هذا فعل ا�© 

يعº ال شك أن الوقوف يبدأ V القول الصحيح بعد الزوال  ،اختلف العلماء [ حكم الوقوف بعرفة إ¦ غروب الشمس
  :تلف العلماء فيه V أقواللكن الوقوف واالستمرار إ¦ غروب الشمس اخ

 مالك اإلماموهذا قول ، هفمن ان�ف قبل غروب الشمس لم يصح حج ،قالوا إن الوقوف إ{ الغروب رdن :القول األول
من أدرك عرفات بليل فقد أدرك ا�ج ومن فاته عرفات : (قال �أن ا�©  -مار� اهللا عنه- وحجته حديث ابن عمر 

فكأن اإلمام مالك �ا رأى تعليق . ا�ديث أخرجه ا~ارقط¶) بعمرة وعليه ا�ج من قابلبليل فقد فاته ا�ج فليحل 
ال نعلم :أنه قال: "ابن عبد ال�عن  ةابن قداموقد نقل  .نه ال بد منه ح½ S حق من وقف نهاراأاإلدراك بالليل أخذ منه 

ذا ا�ديث اUي استدل به اإلمام مالك ر�ه اهللا وخصوصا أن ه. انت¢ ïمه  "أحدا من فقهاء األمصار قال بقول مالك
ثم إنه ال د¯ل فيه ألنه خص الليل باUكر ألن الفوات ، ألنه من رواية ñمد ابن أü ¯® وهو /ء ا�فظ ؛حديث ضعيف

  . فمن لم يقف ¯ال فاته ا�ج ألنه آخر وقت الوقوف، يتعلق به لكونه يأ� بعد ا�هار
الوقوف بعرفة إ{ غروب  إذاً . ألنه ترك واجباً  ؛ن من ان�ف قبل الغروب صح حجه ولكن عليه دمقالوا إ :القول ا�ا�

وهو الصحيح من مذهب اإلمام   أü حنيفةوهذا قول ، هذا [ قاعدتهم S ترك الواجباتالشمس يعت±ونه أمراً واجباً 
  . ن ا�يقاتألنه لم يأِت به [ الوجه ا��وع فلزمه دم كما لو أحرم دو أ�د

ُحû و هو الصحيح من مذهب الشافعية وهذا أن ا6قاء إ{ غروب الشمس سنة فمن ترdه لم Öب عليه âء :القول ا�الث
ن من وقف أيفيد  "أو نهاراً ": مستدل^ Þديث ا6اب ألن قوu، اختاره الشنقيطيو قول ابن حزم وهو  رواية عن اإلمام أ�د

وهذا استدالل   ،نه ال ¬تاج إ{ ج±ه با~مأوا?عب� بلفظ ا?مام ظاهر S جواز ذلك و، ه تم حجهنأنهاراً ودفع قبل الغروب 
  .ظاهر وألنه أدرك الوقوف بما أجزأه أشبه ما لو أدرك الليل منفردا 

  فإذاً عندنا S هذه ا�سألة ثالثة أقوال S مسألة الوقوف بعرفة إ{ م½ ؟   
  .وب الشمس رæٌن الوقوف إ¦ غر :القول األول
  .أن الوقوف إ¦ غروب الشمس واجب  :والقول ا�ا�
  :القول ا�الث

ً
، ولعل من قال بوجوب بقائه إ{ الغروب رأى أن هذا الفعل. أن الوقوف إ¦ غروب الشمس يعت� مستحبا

[ ما ينفعهم وال يشق رفيٌق بأمته حريٌص  �فإن ا�©  ،¥ن داًال [ االستحباب لكن وُجد قرائن تقوي الوجوب و�ن
  لفعله  ?تأ> به األمة  اً عليهم ولو ¥ن ا~فع قبل الغروب جائز

من  والشك وا~فع S ا�هار أسهل )0أخذوا عº مناسككم: (أو xعل بعض ا�جاج يدفعون قبل الغروب وهو القائل
  .وال سيما S الزمن ا�ا� ،ا~فع بالليل
أيضا قبل أن يص� ا�غرب مع أن وقتها قد دخل فلو ¥ن ا~فع قبل الغروب جائزا ~فع نفسه دفع من عرفة  �إذاً ا�© 
 ِمْن َحْيُث {: ثم إن القرآن قد يدل [ ذلك كما S قوu تعا{ ،ولص® ا�غرب S مزدلفة S أول وقتها �ا�© 

ْ
فِيُضوا

َ
ُعمs أ

 اهللاs إِنs اهللاs لَ 
ْ
فَاَض ا�sاُس َواْسَتْغِفُروا

َ
بعد الغروب  �وا�راد با�اس من سوى قريش ونفرة ا�©  ،أي من عرفة }ُفوٌر رsِحيمٌ أ

�ا أفاض بعد الغروب دل [ أن إفاضة ا�اس الá أمر اهللا بها � ع^ ما فعله  ��ا أمر به اهللا فإن الرسول  تكون بياناً 
و[ هذا فاUي يظهر واهللا أعلم أن ا�تع^ أن يكون  ،ت±ة }¤ألن اإلفاضة ا�أمور بها � ا�ع ؛امتثاًال ألمر اهللا �ا�© 
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إنما  االن�افالراجح من هذه األقوال أن  إذاً ، ف من عرفة وذلك بعد غروب شمس  ذلك ا¯وم العظيم يوم عرفةا�نَ�َ 
للضعفة ومن ال  أو ألذن، قبل الغروب �الن�ف ا�©  فلو ¥ن مستحباً  .يكون بعد الغروب وهذا حكمه أنه واجٌب 
ً بهم وتيس�اً  وال سيما مع أمره با?أ/ به [ أن ذلك هو الصواب وأنه  �عليهم فدل فعله  يستطيع ا6قاء أن ين�فوا رفقا3َ

  . هو ا�ق ا�تع^ فعله 
  سواء ¥ن واقفا أو جالسا  ةالوقوف بعرفة ال يفهم منه أن يكون ا�اج واقفا بل ا�راد ا�كث بعرف -

  :بل أعظم يوم هو يوم عرفة فقد جاء S ا�ديث، وÃا ينبه إ¯ه أن هذا ا¯وم يوم عظيم .عاأو مضطج
Bَءِ ُدBَُء يَْوِم َعَرفََة وََخnُْ َما :  ( خر وورد S ا�ديث اآل . )ما طلعت الشمس وال غربت V أفضل من يوم عرفة( ô?ا ُnَْخ

 Èِوَن ِمْن َقْبôبِيsنَا َوا�
َ
ُت أ

ْ
ُ ُقل

َ
U ِيَك°َ 

َ
 اهللاsُ وَْحَدهُ ال

s
َ إِال

َ
Uِإ 

َ
ٍء قَِديرٌ ، ال ْÞَ ¿Xُ 

َ
Vَ 2 ويميت َوُهَوw َْمُد

ْ
ُ ا�

َ
Uُك َو

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
U . (  

فإن ¥ن حاجا فإن اهللا مّن عليه بهذه ا�نّة ، أو غ� حاج ا��وع للمسلم أن يغتنم هذا ا¯وم العظيم سواء ¥ن حاجاً  
وانطلق من حرم اهللا من مÜ . فإنه شهد هذه ا�شاهد العظيمة وأيضاً ، د تلبس با�ج ودخل هذا النسك العظيمالعظيمة فق

بل من ا�سجد ا�رام قد يكون أو من مÜ إ{ عرفة ثم يرجع إ{ ا�رم  إ{ ا�زدلفة فh هذه أعمال عظيمة وأمور كريمة 
  . يقوم بها ا�سلم

ّذن للظهر والع� بأذان واحد يؤتوضأ ويرفة أن يبادر بالصالة بعد الزوال فيكون متهيئاً حري با�سلم حينما يصل إ{ ع 
هات^ الصالت^ ¯تفرغ بعد ذلك  �ولh واحدة إقامة يص� الظهر رdعت^ ثم يص� بعدها الع� رdعت^ و�نما قدم ا�© 

 سا¤ت ñدودة وأوقات معدودة يغتنمها فيما ير� ربه فينبö للمسلم أن يغتنم هذا الوقت فß، لت¤ء وأنواع ا�H واUكر
  ،با~¤ء واالبتهال -عز وجل-

خn ا?Bء دBء يوم عرفة وخn ما قلت أنا وا�بيون من قبÈ ال (وال سيما S هذا ا¯وم العظيم فإنه كما جاء S ا�ديث 
U 2 ويميت وهو ،3 إال اهللا وحده ال °يكw ا�مد Uلك و�ا UÞ X Vل فيه اهللا ، )قدير ء�هذا ا¯وم يوم عظيم ي

فا�اس يقدمون S هذا ا¯وم العظيم ويقدمون من ؟ ما أراد هؤالء: عز وجل إ{ السماء ا~نيا يبا� بعباده مالئكته يقول
أداء حج بيت اهللا Ú فج عميق ليشهدوا منافع �م ومن أعظم هذه ا�نافع بل أعظمها حصول رضوان اهللا وÆقيق أمر اهللا ب

َعالَِم�َ {ا�رام 
ْ
ِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر فَإِنs اهللا َغºِ( َعِن ال

َ
َْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِ©

ْ
Mا ôاِس ِحجsا� 

َ
Vَ ¿ وفيها ، �آل عمران}  َوِهللا

  . تكف� اUنوب والسيئات و�قالة الع1ات والزالت ومنافع أخرى 
باالبتهال ب^ يدي ربه واالنكسار واHضوع  ،ن وبا~¤ء وباUكر هللاآتنم هذا ا¯وم بقراءة القرفا�سلم ا�وفق هو اUي يغ

 :حيث بدأ بذلك حجه فقال -عز وجل-أن Iلص Ú عمله هللا : أو�ا: وينبö أن يستحµ ا�سلم أموراً  ،وا?µع إ{ اهللا
   فال يدعو إال اهللا )6يك ال }يك لك 6يك، 6يك ا¸ 6يك(

  الفاÆة }  إِيsاَك َغْعُبُد َوyِيsاَك نَْسَتِع�ُ { : قال تعا{ ، وال يستغيث إال باهللا وال يستع^ إال باهللا
[ ا�سلم أن  أيضاً  .فال يدعو مع اهللا أحد أبدا مهما ¥ن ذلك الغ� ،ةفبذلك يتوجه ا�سلم إ{ ربه وال يتوجه إ{ غ�ه ا6ت

أيضا من األمور  الá  ،فإن S ذلك �ا عظيما S قبول ا~¤ءيبتعد عن Ú ما حرم اهللا عليه ¬رص [ ا�ال ا�الل وأن 
وأن يكون  ،الá منها أن يكون متطهرا يشار إ¯ها S هذا ا�قام S يوم عرفة أن ا�سلم  ينبu ö أن يستحµ آداب ا~¤ء

u ا�لك ، وأن يك1 من ال T إال اهللا  وحده ال }يك u ،� وأن يرفع يديه وأن يدعو بما ورد عن ا�© ،مستقبال القبلة
عز -وأن يلح با~¤ء وأن ينك�  ب^ يدي ربه ، وu ا�مد وهو [ â Úء قدير ويكرر ا~¤ء مرة ومرت^ وثالث وأك1
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ء ا�جاج وقد أتوا ه وأن يرى ا�سلم هؤالءفحري با�سلم أن يستجيب اهللا تعا{ د¤ ،عند غروب الشمس وخصوصاً -وجل 
: سامع لÓمهم mيبا ~¤ئهم كما جاء S ا�ديث القد/ غ±اً ليشهدوا مغفرة ربهم �م فإن اهللا مطلٌع عليهم Áيعاً  شعثاً 
فسألوþ فأعطيت X واحد مسأ0ه ما نقص  واحدٍ  يا عبادي لو أن أولكم وآخرæم وyنسكم وجنكم اجتمعوا [ صعيدٍ (

 ذلك من مل' شي
ً
 ،فهذا من فضل اهللا ور�ته ومنته و�حسانه [ عباده .)ال كما ينقص ا�خيط إذا أدخل اMحرإ ئا

  .فليستحµ ا�سلم ذلك
أرشد إ{ صيامه  �ألن ا�©  ؛أما غ� ا�جاج فليعظموا هذا ا¯وم يوم عرفة فإنه يوم عظيم ينبö �م أن يستغلوه بالصيام

فيصوموا يوم عرفة وdذلك من األعمال العظيمة ) ال¤ قبلها والسنة ال¤ بعدهاحتسب V اهللا أن يكفر السنة أ: (وقال
  .األخرى من صدقة أو صلة أو إحسان وما سوى ذلك من األعمال الá ينبö للمسلم أن يفعلها 

طاعة ربه  أما ا�اج فإنه ال يصوم  هذا ا¯وم ¯تقوى [، يع ا�سلم^xمفيوم عرفة يوم عّظمه اهللا وينبö تعظيمه  
  . سبحانه وتعا{ 

  ا�ديث ا�امن
   S ي ي� هذا ا�ديث وهوUمارننتقل بعد ذلك للحديث اxر· ا.  

ِر Xُ¿ َحَصاٍة ُعمs َفتَ (حديث ابِْن ُقَمَر َرöَِ اهللاsُ َقْنُهَما
ْ
 إِث

َ
Vَ ُ ْغَيا بَِسْبِع َحَصَياٍت يَُك�¿ ô?َْمَرةَ ا

ْ
aَن يَْرِ< اxَ ُهsن

َ
ُم ثم يُْسِهَل ك sَقد

ُخُذ ذَ 
ْ
وُْسَطى ُعمs يَأ

ْ
ً َويَْدُعو َويَْرَفُع يََديِْه ُعمs يَْرِ< ال

ِقْبلَِة َفَيُقوُم َطِويال
ْ
َماِل فَيَْسَتِهُل َويَُقوُم ُمْسَتْقبَِل َفَيُقوَم فيْسَتْقبَِل ال اَت الش¿

ً ُعمs يَرْ 
ِقْبلَِة ثم يدعو َفnَفع يديه ويقوم َطِويال

ْ
 يَِقُف ِعْنَدَها ُعمs َفْنÕَُِف َفَيُقوُل ال

َ
َواِدي َوال

ْ
َعَقَبِة ِمْن َنْطِن ال

ْ
َْرةَ َذاِت ال َ̈  >ِ

يُْت رسول اهللا
َ
  اMخاريرواه  )َفْفَعلُهُ  � َهَكَذا َرأ

وdيف ¥ن  �صفة رميه  تيروي كيف ¥ن �وهو ا�شهور Þرصه [ ا?أ/ با�©  �هذا ا�ديث من ابن عمر  -
  .دعو ربه بعد اxمرة الصغرى أو األوå ثم الوسطى وأنه ال يفعل ذلك بعد Áرة العقبة ي

uمرة ا?نيا" :وقوaيف "اHمرة ا~نيا أو القريبة من جهة مسجد اxحصاة  :قال بعد ذلك ،فإنه ¥ن ير· ا Ú يك� "عقب
 Vحصاةإ X ن الس ثم يسهل ،اهللا أك±: أي يقول "ثرãهل من األرض ¯وسع  للرماة فال يؤذيهم وال يؤذونهأي يقصد ا�، 

يم0 إ{  )و	ن يطيل الوقوف ذات الشمال(S رواية  )قياما طويالً ( ويقوموبعد ذلك  يقف طويال أي يقف وقوفا طويال 
يهم وال لكن ينبö أن يبعد عن مãن ر· ا�اس ح½ ال يؤذ ،طويال ما ير· األوå فيدعو اهللا جهة الشمال فيقف بعد

بر· اxمرة  �فينبu ö أن يفعل سنة ا�© ، كن أخرىاوح½ ال يكون سببا S إ¤قة مشيهم وانتقا�م إ{ أم، يؤذونه
يع¶ ال يدعو د¤ًء  ،ه طويالؤبهذه ا�صيات السبع وا?كب� مع Ú حصاة ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويدعو ويكون د¤

طويال بعد  ثم الوسطى كذلك ويدعو أيضاً  ،-عز وجل-يديه وانكساره ب^ يدي ربه  قص�اً بل يدعو د¤ء طويال مع رفع
ويدعو أيضا طويال بعد الوسطى كما د¤  ويكون مستقبل القبلة بعد رميهاالوسطى ويأخذ ذات الشمال فيسهل ويقول 

فأزيلت تلك العقبة لغرض جبٌل صغ� فيه ثنية ¥نت للجمرة الك±ى :والعقبة ثم بعد ذلك ذات العقبة ،بعد الصغرى
  .توسعة شارع اxمرات

إ{ أن ذلك }ط من من أهل العلم  مهوراxوقد ذهب  [ أن ر· اxمار يكون بسبع حصيات لÁ hرة د¯ٌل ا�ديث  -
نه أذن أعرف رô بسبع وال يُ  �ألن ا�©  نقصما}وط صحة الر· فإن نقص واحدة لم يصح الر· وعليه الرجوع إلتمام 

  .حد أن ير· بأقل من سبعأل
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، رميت بسبع :وبعضنا يقول  �رجعنا S ا�جة مع ا�© " :�قال سعد : أما ما أخرجه  النسا) وغ�ه عن mاهد قال
ثم أيضا قد  �لم يسمع من سعد  فهذا أثر منقطع ألن mاهد "فلم يعب بعضنا [ بعض؛ رميت بست: وبعضنا يقول

واألحوط [  ،أقرÍ الصحابة [ ذلك وال اجتهاد S موضع  ا�ص �لم يثبت أن الرسول تظافرت ا�صوص بوجود السبع و
فإن بعضهم ير· بست أو ³س ويتساهل S الواحدة  ،Ú حال أن ير· بذلك وأن يتم رميه وال ينبö للمسلم أن يتساهل

  .واiنت^ فال ينبö ذلك
   وقد ال 
زئه �وهذا �الف �دي ا�© ، ها مفرقةرمِ بعضهم إذا رأى الزحام رماها Áيعا ولم ي أيضاً  -

  .بل الواجب عليه أن يتأP ويعيد دخوu مرة ثانية ل�· برفق وي� وسهوu ،إال عن واحدة فقط إذا رماها Áيعا
   أو قادراً  فال ينبö إذا ¥ن قوياً ، كذلك Ãا ينبö هنا أن يكون ا�سلم رفيقا بنفسه وبإخوانه ا�جاج -
   .النساء أو الصغار أو الكبار منو صحيحا S بدنه أن يؤذي الضعفة أ
 [ أن اxمار اiالث ترS ô أيام الت�يق ويبدأ با~نيا الá ت� مسجد اHيف ثم اiانية ثم العقبة ا�ديث د¯ل -

  .فعل ذلك �ألن الرسول  ؛واألك¡ون من أهل العلم  V أن هذا ال{تيب °ط لصحة الر<
 �هذه صفة ر· ا�©  اهللا أك± وال يزيد [ ذلك فإذاً :فيقول، [ م�وعية ا?كب� عقب Ú حصاة ودل ا�ديث أيضاً  -

  .نه ال يقف عندها وال يدعو بعدها أوÁرة العقبة و لر· اxمار Áيعاً 

  );;( ا�لقة
  مسائل هذا ا�ديثفيه ب§ من � ا�ديث S ا�لقة ا�اضية عن ر· اxمار وهدي ا�©  ¥ن

  ر< ¨رة العقبة وقت
  .وقت إجزاءو وقت فضيلة: لر· Áرة العقبة وقتان

: ا�نذر ابنوقال وdما S غ�ه  �S حديث جابر  كما �وهو الوقت اUي رô فيه ا�©  حرض� يوم ا� :وقت الفضيلة
أÁع ( :بن عبد ال�اوقال  ،)فقد رماها S وقتهاأÁع ا�سلمون [ أن من رÁ ôرة العقبة من طلوع الشمس إ{ زوا�ا (

بغروب شمس يوم العيد وترô  وقتها أداءً  ينتßو، أهل العلم [ أن من رماها يوم ا�حر قبل ا�غيب فقد رماها S وقتها
  .هذا وقت الفضيلة )ايوم الغد وبعده قضاء

   :أقوال أهل العلم [ بدايته V ختلفافقد : وقت اإلجزاء 
ابن و عطاءوهو قول  ا�نابلةو الشاف�قال  بهو، قبل ذلك ئوقته نصف الليل من ¯لة ا�حر وال Öز أول قالوا :األول ولالق
üعكرمةو  ®¯ أ    

وهو قول  ا�الكيةو ا�نفيةوبه قال ، قبل ذلك Öزئأول وقته طلوع الفجر اiا� من يوم ا�حر وال  قالوا :ا�ا� القول
   رواية عن اإلمام أ�دو نذرابن ا�و إسحاق

الر·  ئوال Öز واHلف Áاه� العلماء من السلفوهذا عند  ف�· Ú يوم منها بعد الزوال :وقت الر< أيام الت7يق أما
Í̂  كنا( ابن عمر و�ديث ��ديث الصحيح الوارد عن ا�© ذا �S األيام اiالثة إال بعد الزوال  الشمس  تزال فإذا نتح

  .¥نوا ينتظرون وي>قبون زوال الشمس فال يرمون قبل ذلك أنهمفهذا د¯ل [  )ارمين
Öوز S ا¯وم اiالث ( :راهويه �سحاق بنو أبو حنيفة وقال ،)Öزئ S األيام اiالثة األوå قبل الزوال( :عطاءو وسوطاقال 

  ) قبل الزوال
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أليام الت�يق يتبع ا�هار  بالنسبةوالر·  ،تب^ �ا وقت الر·وبهذا ي، بغروب شمس ا¯وم اiالث ع� وينت
 وقت الر<
S ا¯وم اUي ير· فيه اUي هو ا¯وم ا�ادي ع� وdذلك ا¯وم اiا� ع� يتبع الليل يكون تابعا للنهار فإذا رماها : مثال

  .نهارا أو ¯ال فإن رميه صحيح
  ا�ديث ا0اسع

وا�قÕين يا :قالوا ،ا�حلق� رحما� ا( :قال أنه �عن ا��  �عمر ابنحديث بعد ذلك إ{ ا�ديث اUي معنا  ننتقل
   متفق عليه)  وا�قÕين:ا�ا�ةقال [ ،اهللا رسول
 فقد �من حظي بد¤ء ا�©  أنشك  وال �هذا د¤ء من ا�©  )ا� ارحم ا�حلق�( :�ا�ديث قال فيه ا�©  هذا

حديث وجاء S  ،ر�تك الá يكون بها حصول ا�طلوب وا�جاة من ا�كروب وا�رهوب زلأنأي   :رحماو، حظي  � كث�
Àا �تكرار ا�©  أنوال شك ) للمحلق� قا�ا ثالثا غفراا� ( :هريرة أÃ  جر ومزيد مزية لثين قاموا األيعطي عظيم

، -عز وجل-عمرة تعبدا هللا  أوS حج  وسهمرؤهم اUين ¬لقون  "ا�حلق�: "فقوu، با?حليق [ من قاموا با?قص�
و÷ ( :من جذوره قال واستئصاuنه هذا هو ا�لق أفإزالة الشعر 
ه ال شك  ،هو إزالة شعر الرأس 
ه با�وس و´وه:وا�لق

قص� قص أي ا�حلق^ وا�ق�ين وا? العطف ا?لقي¶[ ا�حلق^ ويس�  طوفمع) وا�قÕين: قال ا�ا�ةالرابعة أو÷ 
  ، د¤ للمق�ين اiاiةإنه د¤ للمحلق^ مرت^ وø : اiاiةقال S ، أطراف شعر الرأس من Áيع نواحيه

ألنه لو لم  العلم أهل Áهوروهذا قول  ،والعمرةد¯ل [ أن ا�لق وا?قص� من مناسك ا�ج  األحبةهذا ا�ديث أيها  - 
 :ألنه ال يدعو إال ل0ء مطلوب }¤ ولقوu تعا{  ؛بالر�ة �له د¤ء ا�© يكن قربة إ{ اهللا تعا{ �ا استحق فاع

ِينَ {
¿Õِقَ� ُرُءوَسُكْم َوُمَق

¿
  }ُ*َل
  .هاهللا تعا{ وصفهم با�لق ولو لم يكن من ا�ناسك ¥للبس وقتل الصيد �ا وصفهم ب أن ووجه ا?اللة  
هللا با�لق  وا?عظيم ألن ا?عبد ذلكا~¤ء للمحلق^ و كرر �ن ا�© أل ؛د¯ل [ أن ا�لق أفضل من ا?قص�ا�ديث  -

ِينَ { :ألن اهللا قدمه [ ا?قص� S قوu سبحانه وأكملأظهر 
¿Õِقَ� ُرُءوَسُكْم َوُمَق

¿
و�ن ¥نت الواو ال تقت% ال>تيب }ُ*َل

من ذلك ا�تمتع اUي قدم  ويستثÜ،رأسه حلق � فإن ا�© �وألنه فعل ا�© ؛ جد قرائن تفيد ذلكولكن وُ ، S أصلها
 ؛بذلك S حجة الوداع أصحابه �ا�©  أمركما  مكة متأخرا Þيث ال ينبت شعره قبل ا�ج فإن ا?قص� S حقه أفضل

  .S الرأس شعر للحج ¯جمعوا ب^ ا?قص� S العمرة وا�لق S ا�ج ولو حلقوه بالعمرة حينئذ لم يبَق 
   فهل باإلمeن حلقه ؟ xن قصnا جداً  أو الشعر يكون قليال جداً  أن انلو فرض لكن
كذلك يمر : S بعض أجزاء الرأس فنقول نه ال ينبت إالأطبيعته  منوdذلك لو ¥ن ، يمكن أن يكون كذلك، نعم:نقول

  .موجودا فيه الشعر ويعت± من ا�حلق^  ¥نبا�القة [ ما 
وذلك بأن يعم ظاهر رأسه ال أن يأخذ من ، العلم أهلمن أقوال  Áيع الرأس [ الراجح فال بد أن يكون من ا0قصn أما

 أنووجه ذلك أن اهللا تعا{ أضاف ا�لق وا?قص� للرأس والفعل ا�ضاف إ{ الرأس يشمل Áيعه ولو ، Ú شعرة بعينها
 يصح وال ينبö ما يفعله ا6عض من أخذ وUلك ال، فكذا ا?قص� أسوا�لق يشمل Áيع الر، ا?قص� يقوم مقام ا�لق

بل إن بعضهم ال يأخذ إال شعرات معدودات وي>ك Áيع شعرات ، الشعر من بعض جوانب الرأس وترك اxوانب األخرى
 åلك ، يأخذ ذلك أنرأسه بل األوUيع الشعر بما دون ا�لق هذا يس� حقيقة تقص�ا وال يس� حلقاوÁ ما يؤخذ من.  

[ ا�H وزيادة S األجر  �م بالعبادة حثاً  امحيث جعل �ن ق بأمته ور�ته �د¯ل [ كمال نصح ا�©  وا�ديث -
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اهللا  فإن �آلخر مع رغبته S ذلك وحرصه عليه ورغبته بالقيام بأمر ا�©  أومن ¥ن يتµر با�لق ألمر  وأما، واiواب
ما قد يعطيه [ فعله فا�ريض اUي ال  نيته تعا{ يعطي اإلنسان [ ألن اهللا ؛و�ن لم يفعله تعا{ قد يثيبه [ ما نوى

يعطى ما ¥ن يفعله S حال صحته وdذلك اUي ال يتمكن ألمر أو آلخر فإنه يثاب [ ما نوى ويؤجر [  ءيستطيع ال0
نه أ ا�كمة من حلق الرأس لعلو. �S قلبه وما قام S نفسه من ñبة القيام بأمر اهللا تعا{ وا?أ/ برسوu  ¥نما 

 ،وال سبيل �ا سوى ذلك واحدا أما ا�رأة فإنها ال شك تق� قوالً . اUنوب والعيوب الá علقت S اإلنسان Þت¥?فاؤل 
وهذا ألن ا�رأة S ا�قيقة �ا ¥نت تتجمل بشعر ، فتق� منه بهذا القدر فراً ظفا�رأة تق� قدر أنملة من شعرها إذا ¥ن م

النساء  عضب أنومع األسف  )ل الرجال بالل� والنساء باUوائبواUي ÍÁ ( :-ر� اهللا عنها-رأسها كما ورد عن ¤ئشة 
، فأصبحت 2فف شعرها 2فيفا ح½ ¥دت تشبه الرجال بل ال تكاد أحيانا تفرق ب^ اUكر واألنD اآليةاآلن عكست 

تكاد تتشبه  تطيل شعرها إطالة ح½ نساءبعض ال أنبه النساء وترى فتجد بعض اUكور يطيل شعره إطالة ح½ يكاد يش
 Iُكور أو اإلناث بالرجال وUمن فعل ذلك من ا ] Iولعنه حينما لعن من تشبه بالرجال  وغضبه �يعمهم وعيد ا�©  أن
 أواUكر با�رأة S زيهم  وأتتشبه ا�رأة باUكر  أنب افإنه من العجب العج، ومن تشبهت من النساء بالرجال، من النساء
ِ¤ َفَطَر ا�sاَس َعلَْيَها فِْطَرَت { :الá جبلهم اهللا عليها وفطرهم عليها همخلقت أوهيئتهم  أو6اسهم 

s
  } اهللاsِ ال

  ا�ديث العا°
 وقف� هللا رسول ا أن( :عنهما اهللابن عمرو بن العاص رö  اهللاحديث عبد ذلك ننتقل إ{ ا�ديث اUي يليه وهو  بعد  

وال حرج فجاء آخر فقال لم أشعر  ذبحا[ حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال 
  . متفق عليه) وال حرج أفعلل يوم إذ عن Þء قدم وال أخر إال قال ئوال حرج فما س أر<فقال  أر< أنفنحرت قبل 

uهذا ا�ديث قو S :)رة العقبة بينها وب^ الوسطى بعد الزوال يوم  عند �[ بع�ه  لك¥ن ذ)وقف [ حجة الوداعÁ
ويوجههم S ، ا�اس ئلةوdأنه وقف ليستقبل أس �وقف ا�© ) ناقته V �وقف رسول اهللا (: وقد جاء S رواية، العيد

لم أشعر بضم ) ر فحلقتلم أشعُ :جلفجعلوا يسألونه فقال ر( �بأقواu كما وجههم بأفعاu  وجههم �أمور دينهم فإن ا�© 
قبل (: قوu بعد ذلكنسيان  أوxهل إما فطن أعلم أو لم ألم وا�عÜ بال0ء  الفطنةيع¶ اإلدراك واإلحساس  والشعورالع^ 

ر فß ظألن صيغة األمر إذا وردت S مقام يتوهم فيه ا� ؛إباحةأمر هذا )  ذبحا(: وقوu،ا�راد به ذبح ا�دي) ذبحأأن 
  .الضيق فهذا فيه ن	 للحرج عن من فعل ذلك: هو ا�رج )وال حرج(: وقوu،كما S األصول لإلباحة

  .فيه ن	 Áيع أنواع ا�رج وا�عÜ ال ضيق عليه بإثم وال فديةا�ديث اUي معنا أيها اإلخوة  -
 هوعظم، عظمه اهللا عز وجل ظيميوم عهذا  ،دل هذا ا�ديث [ أن األفضل ترتيب شعائر ا�ج يوم العيد وهو يوم ا�حر -

الá � ر· Áرة العقبة وا�حر وا�لق أو ا?قص� وطواف اإلفاضة  ةهذا ا¯وم يقوم ا�جاج بأعمال عظيم S، �ا�© 
وهذه  ،عظيمة وأمور يقوم بها ا�جاج اUين يقصدون بيت اهللا عز وجل أعمالوال شك أن هذه ، والس� �ن ¥ن عليه س�

مع طواف اإلفاضة ثم  �ا0قصn أو ا�لقثم � ا�حرثم �بر< ¨رة العقبة فيبدأ ، تكون مرتبة أنال األفضل األعم
Óرة العقبة وا�لق أو ا?قص� وطواف  ثن^اإذا فعل ، �ن ¥ن عليه س� السÁ ·الس� �ن عم اإلفاضةمن ثالثة وهو ر 
فإذا قام بهذه اiالثة Áيعا الá � الر·  ،يه باإلحرام إال النساءحل â Ú uء حرم عل من ثالثة ثن�اوفعل ، عليه

حل â Ú uء حرم عليه  ةفعل هذه األمور اiالث ذاإ ا?قص� وطواف اإلفاضة مع الس� �ن ¥ن عليه س� أووا�لق 
وأشار إ¦ ،خذ:ثم قال للحالق فأ� اaمرة فرماها ثم أ� م�U بمv و�ر مv �أ� رسول اهللا ( :�أنس قال  ،باإلحرام
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  .)�جانبه األيمن ثم األي/ ثم جعل يعطيه ا�اس 
أما S ، د¯ل [ أن �الفة هذا ال>تيب بتقديم بعض األعمال [ بعض فإنه ال حرج فيه ح½ ولو ¥ن عمداا�ديث  -

   حق اxاهل وا�ا/ فهو موضع إÁاع ب^ أهل العلم
وهذا قول  جواز تقديم بعضها V بعض [ حق العامد وهو العالم وا§اكر :القول األول :ن وأما [ حق العامد ففيه قوال

 د¿ قُ  ءٍ Þ نيومئذ عئل فما سُ ( :لقوu اxمهور
ُ
العامد ال  إذاً ، ولم يقيده با�ا/ أو اxاهل )وال حرج فعلا:ر إال قالخ¿ م وال أ
  .ا?أخ� وأحرج عليه وال كفارة عليه S هذا الفعل S ا?قديم 

وا�طلق ) لم أشعر(لقول السائل  أü حنيفةوهذا قول  هو S حق اxاهل وا�ا/ فقط إنما قالوا إنما رفع ا�رج :ا�ا� القول
  .¥نوا أعرابا ال علم �م با�ناسك ئلونن الساأل ؛¬مل [ ا�قيد

قوة ïمه S ن	 ا�رج وعدم ا�ß عن العود  نوأل �[ ا�©  ئلةألن توارد األس ؛األول هو األرجح واألظهر والقول
، ألن هذا هو األي� للناس األزمنةوهذا هو ا�وافق �قاصد ا~ين وال سيما S مثل هذه ، �ثلها يدل [ التسامح S ذلك

ن واحد لر· وø زما S مãن واحد Áيعا اجتمعواا�اس  أنوال شك أن هذا من ي� اإلسالم وسماحة هذا ا~ين فإنه لو 
ومن ر�ة اهللا ، خص �م أن يرموا آخر الليل
د من رُ  أنر�ة اهللا  منوUلك ة، Áرة العقبة فسيكون هذا سبيال إ{ ا�لك

ومنهم من ير· بعد ، ومنهم من ير· بعد الزوال، ن 
د من ير· وقت الض�أومن ر�ة اهللا ، أن 
د من يرموا بعد الفجر
  .الع�

ا�اس S مãن وزمان واحد لãن هذا سبيال إ{  جتمعايب أن هذا من ر�ة اهللا وتوسعته [ عباده فلو وال شك وال ر 
 دادوالشك وال ريب أن هذه األع، S طواف اإلفاضة S وقت واحد �لكوا اجتمعوالو  كذلك، الظاهرة وا�شقةهلكتهم 

S زمان واحد وø  اجتماعهمن ا?يس� [ ا�سلم^ فإن ا�ãن مهما ¥نت ا?وسعة ومهما ¥ هذاالكب�ة والكث�ة مع 
األذية للحجاج وربما  سببويؤدي أحيانا إ{ أنواع من الزحام الá ال فرار منها Ãا ي. مãن واحد ¬دث من ا�رج وا�شقة

قديم هذه األعمال [ و�ذا فإن ت، وقفوا فيه سا¤ت طوال ينتظرون فيه الوصول إ{ ا�رم أو اHروج من ا�سجد ا�رام
 -عز وجل=ذاك من ر�ة اهللا  أوا�اس S تقديم هذا العمل  واختالفبعض أو تأخ� بعضها عن بعض بتقديم أو تأخ� 

ا?قص� فتختلف صفاتهم وهيئاتهم S هذا األمر Ãا  أوفتجد هذا يقدم الر· وآخر يقدم الطواف وآخر أيضا يقدم ا�لق 
دينهم وÖعلهم S بعد ونأي عن ا�شقة والزحام والضيق عليهم و�Öاد  أموروتيس� S  أمرهمن Öعل ا�سلم^ S سعة م

 أنهموسع [ ا�جاج فإن هذا يؤدي إ{ يُ عندما  هأنوال شك وال ريب  ،بأمر اهللا قيامهمالعنت [ حجهم و[ أعما�م و
أما حينما يقع الزحام وحينما ، بسكينة وطمأنينة ؤدونهايبأناة وخشوع وخضوع و يؤدونهايؤدوا أعما�م [ بص�ة وهدى و

ه قد أنيقع العنت وا�رج وحينما يقع الع� وعدم الي� [ ا�جاج فإن ذلك قد يؤدي إ{ أمور ال Æمد عقباها كما 
  .ستãنتهم لربهمايؤدي إ{ مللهم و�لهم ويؤدي أيضا إ{ عدم خشوعهم و

العالم وا�فá وا�وجه S أيام ا�ناسك إلفتاء ا�اس وتعليمهم مناسكهم وdذا S د¯ل [ م�وعية وقوف  ا�ديث -
، أسئلتهمألنهم S حاجة إ{ من يعلمهم وÖيب [  ؛ا�واسم العارضة كشهر رمضان وع� ذي ا�جة يبذل العالم نفسه

أو أثناء ، الر· أوم ألمور ا�ج ¥لطواف فعله بلويشh عليهم أمر إما ق انافإن ا�اس أو ا�جاج عموما يقفون حيارى أحي
و بعد فعلهم ألمر من األمور فحينما Öدون من يوجههم قبل أفعا�م أو أثناء أفعا�م أو بعدها فإنه Iرجهم ، أفعلهم لل0ء

لُوا{ :من العنت وا�شقة ألن اهللا تعا{ قال
َ
 َيْعلَُمونَ  فَاْسأ

َ
ِر إِْن ُكْنُتْم ال

ْ
ك ْهَل ا§¿

َ
شك أن العلماء وأهل اإلفتاء هم  وال، }أ
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 اهللاsِ  ِذهِ هَٰ قُْل {:مصابيح ا~= اUين ينور اهللا بهم الطريق ويب� بهم ا�سلم^
َ
ْدُعو إِ¦

َ
ٰ  ۚ◌ َسبِيÈِ أ

َ
Vَ  نَا َوَمِن

َ
 }ايsَبَعºِ بَِصnٍَة أ

فإن بعض ا�اس إذا رأى من  ،¥ن من لكن ينبö بل Öب [ ا�اج وا�ستفá أن ال يسأل أي أحد ¥ئناً  ،أي [ علم
[  اتكااليبادر باxواب مع عدم معرفته إما  ستفáااUي  أوول ؤهذا ا�س لربماعليه سيما ا�H أو الصالح بادر بسؤاu و

صص للجواب [ وقد خُ  ،أمرنا أن نسأل أهل اUكر -عز وجل-مبادرة منه باxواب [ سؤال السائل فاهللا  أويعلم  قدما 
يصل إ¯ها ا�جاج وا�عتمرون S أماكنهم وø أماكن  ثابتةالسائل^ و�رشادهم أماكن معينة وهواتف أيضا  ئلةسأ

ما يقال عن  إضافة إ{ الكتيبات الá توزع عليهم ولكن أيضاً  .وهذا من فضل اهللا، بوسائل ش½ ومر¬ة �م اس>احاتهم
ألهل  اعتبارو�نما يؤخذ ما ¥ن u ، ال يؤخذ عن أي كتاب ¥ئنا ما ¥نعن هذه الكتيبات ف األخذ عن ا�فت^ يقال أيضاً 

  .العلم والفضل والفتيا 
 �ألنه  ؛Öب متابعته S أقواu وأفعاu وأنه �ينبö أن يعلم أن األصل S أحãم ا�ناسك كغ�ها هو ا?أ/ با�©  وÃا 

sِ { :لقول اهللا عز وجل ا�ناسك أمام األمة دواماً  فعل   َوِهللا
ً
ِْه َسبِيال

َ
َْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِ©

ْ
Mا ôاِس ِحجsا� 

َ
Vَ{  نÀقال �و: 

هذا ا�ديث أصل عظيم S مناسك : ا�وويقال ) 0أخذوا عº مناسككم فإ� ال أدري لعÈ ال أحج بعد حج¤ هذه(
ا�قصود من  أنوال شك أيها األحبة  ،ا�«ف^عزائم  وا´الل كإ{ التساهل با�ناس يؤدياألخذ بالرخص قد  اديواعت، ا�ج

ال>خيص  اعتيادفاألخذ بها موافق �قاصد ال�يعة لكن هذا ال يع¶ ، بهم عن Æمل ا�شاق الرفق هوال>خيص للم«ف^ 
 �ا �© وا� ،العزائم شاقة حرجة ومن ثم لن يقوم بها ا�«ف كما ينبö اعتبار إ{ألن هذا قد يؤدي  ؛ح½ كأنه هو األصل

و�ن ¥ن ، S مناسك يوم العيد عن ا?قديم وا?أخ� ئلما قا�ا Á Sيع ا�ناسك إنما قال هذا �ا س )فعل وال حرجا( :قال
لم يكن  أما ما، األخذ با?يس� والتسهيل [ ا�سلم^ هو األصل فيما فيه سبيل إ{ الرخصة وفيما فيه سبيل إ{ ا?يس�

 أنقصد تطه� نفسه من اUنوب واآلثام فإن عليه  أو ومعلوم أن Ú من رام ا�ج إ{ بيت اهللا ا�رام فيه سبيل إ{ ذلك فال
ما شابه ذلك من األذية  أوالزحام  أوالسفر  أوالسهر  أويع>يه من ا?عب  ايوطن نفسه [ Æمل ا�شاق وÆمل األعباء وم

وتكبد هذه ا�شاق فإن اهللا تعا{ يثيبه ويأجره ويعظم u ا�سنات  فإنه إذا Æمل ذلك؛ هما معا أوا�عنوية  أوا�سية 
هذا إذا ¥ن ا?عب أعظم  أيضانه 
ما ¥نت ا�شقة أظهر و�ما ¥ن ا?عب أك1 
ما ¥ن األجر أوال شك  ،سبحانه وتعا{

فلو فرضنا أن  -عز وجل- يأخذ اإلنسان بما ي�ه اهللا أنومن ا?يس� ، فإنه ليس كذلك أما ما ليس م�و¤، م�و¤ً 
و�ذا ، من نساء أو صغار أو كبار فرأى أن ذهابه آخر الليل لطواف اإلفاضة أي� عليهم فإنه يفعل ذلكٌة فَ عَ معه َض  اً إنسان

إذا ¥ن فيها حرج شديد  السنةرأى أن ر· اxمرة أي� عليهم أخذ بذلك فيأخذ عليهم باألي� وال Ö±هم [ فعل 
  بال>تيب فإن فعل األي� هو ا�طلوب وديننا دين ي� وسماحة ول^ ورفق وسهولة الá توافق ال�ع ومشقة ظاهرة 

  )P;(ا�لقة 
  ا�ادي ع7 ا�ديث

طوافِك باMيت وب� الصفا وا�روة يكفيك :�ا قال ����أن ا�� ( :حديث أم ا�ؤمن� Bئشة رö اهللا عنهااUي معنا ا¯وم 
  . ام مسلماإلمرواه )�جك وعمرتك

اxمهور من أهل وهذا قول  يكفيه �جه وعمرته طواف واحد وس� واحد رند¯ل [ أن القاهذا ا�ديث أيها اإلخوة  -
مع  خرجنا(:  حديث Bئشة رö اهللا تعا¦ عنها قالتوÃا يدل [ ذلك أيضا  �سحاقو أ�دو الشاف�ومالك :ومنهم العلم

 ا§ين ¨عوا ا�ج والعمرة فإنما طافوا طواف نyوحجة الوداع وفيه  [ �رسول اهللا 
ً
اإلمام هذا ا�ديث أخرجه   )واحداً  ا
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  .اMخاري ومسلم
  يكت	 بطواف واحد �جه وعمرته القارنأن  وما قبله نص Õيح يدل [ وهذا

 واحداً وا�روة إال  الصفاأصحابه ب�  وال ����يطف ا��  لم( :رö اهللا عنهما قال اهللاوعن جابر بن عبد  
ً
 و÷ رواية )طوافا

  . أنه يكفيه طواف واحٌد وسٌ� واحد  :األول القولفإذا . )ولاأل هطواف(
ويلزمه  ،وطواف �جة وهو طواف اإلفاضة مكةيلزم القارن طوافان طواف لعمرته وهو اUي بعد دخول  قالوا :ا�ا� القول
ر� اهللا مسعود  بناوع� وهو مروي عن نيفة ر�ه اهللا ح أüوهذا مذهب  سعيان أحدهما لعمرته واآلخر �جته أيضاً 
وذلك إنما يتحقق بأداء عمل Ú  ،ران ضم عبادة ا�ج إ{ عبادة أخرى و� العمرةألن القِ  ؛الشع©وmاهد وعن ،عنهما

: األول القول S ا�سألة قوالن فعندنا إذاً ، سعيانواحد [ الكمال فال تدخل العبادات بعضها ببعض فثا Öب طوافان و
  ،أنه طوافان وسعيان والقول ا�ا� نه طواف واحد وس� واحدأ
قارناً ولم يطف  ¥ن �وذلك لقوة أد?هم ولظهورها وألن ا�©  ؛هو القول األول بأنه طواف واحد وس� واحد والصواب 

  .مرة واهللا تعا{ أعلم أما طوافه األول حينما قدم فهو طواف قدوم ليس طواف ع ،بعد عرفة إال طوافاً واحداً 
   : قول�V ؟ العلماء فيه أيضا هل يكفيه سÓ واحد أم ال ختلفافقد  ا�تمتع أما

س� لعمرته الá يفرغ منها أوال وس� �جته بعد إفاضته من  ؛يكفيه س� واحد بل عليه سعيان قالوا ال :األول القول
وا?قص� إذا ¥نت ا�جة قريبة فهو ، ¬لق أو م الس� بعده ثم يق�ë فإن ا�تمتع حينما يقدم يلزمه الطواف أوال ث ،عرفه

مذهب وهذا هو ، عليه طواف اإلفاضة وبعده الس� وأيضاً ، نشئ أو يهل با�ج S ا¯وم اiامنأوå وأفضل ثم بعد ذلك يُ 
ر� اهللا -ول أم ا�ؤمن^ ¤ئشة ق ود¯ل ذلك، حزم ابنوهو قول  الرواية عنه S أصح أ�دو الشاف�و مالكومنهم  اxمهور

 الس� ثم طافوا طوافاً  هنا يع¶ ا�قصود )وا�روة ثم حلوا لصفااUين ¥نوا أهلوا بالعمرة با6يت وبا فطاف( :-تعا{ عنها
الصفا وأما اUين Áعوا ا�ج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً وتع¶ بذلك الطواف ب^ ، آخر بعد أن رجعوا من مÜ �جهم

فيكون [ هذا القول إنما يلزم ا�تمتع ، وا�روة [ أصح األقوال S تفس� ا�ديث فايت وبالصبا6: ألنها قالت ؛وا�روة
  .ويلزمه س� مع طواف ا�ج اUي هو طواف اإلفاضة، سعيان يلزمه س� مع طواف عمرته

 mاهدو طاووسو عطاءوبه قال  عباس ر� اهللا عنه ابن مروي عنوهو  س� واحد يهإن ا�تمتع يكف فقالوا :القول ا�ا�
صح الروايت^ وقد أ نهاإ :شيخ اإلسالم ابن تيميهقال عنها ، - رحم اهللا اxميع- عن اإلمام ا�د روايةوهو  سعيد بن جب�و
أهلوا بالعمرة  اUين فطاف( :عل حديث ¤ئشة بما عزاه ا�حقق^ من أهل ا�ديث بأن قو�الو، الشيخ هذا القول ختارا
لم يطوفوا ب^  وأصحابه �أن ا�© ( �درج من ïم الزهري فال يعارض ا�ديث الصحيح وهو ما رواه جابر مُ  )إ{ آخره..

فيهم  �ألن الصحابة  ؛ا�تمتع يكفيه س� واحد أنفهذا نص واضح S  )الصفا وا�روة إال طوافا واحداً طوافهم األول
ال : ومن رجح القول األول قال ،معه هدي يكنوفيهم ا�تمتع وهو من لم  ةي وهؤالء قلالقارن وهو من ¥ن معه هد
  :Öمع بينهما من وجه^  بل، �عباس  بناووحديث ¤ئشة  �معارضة ب^ حديث جابر 

من حلوا  ح½ �ألنهم بقوا [ إحرامهم مع ا�©  ؛أنه ¬مل حديث جابر [ من ساق ا�دي من الصحابة :األول الوجه
  .والقارن يكفيه س� واحد ومثله ا�فرد  ،ألنهم ¥نوا قارن^ ،ا�ج والعمرة Áيعاً 

  ثنان اوما رواه  �وعدم سعيه رواه جابر  �عباس و¤ئشة  بنارواه  متعس� ا�ت أن :اiا� الوجه
S تمتعه [ س� واحد  قت�او ومن أخذ بالقول اiا�. Ãا رواه راٍو واحد كما S مباحث ال>جيح S األصول أرجحال شك 
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وفيه تيس� [ ا�اس و2فيف للزحام فإذا  ،بعده ومن �وهو ما فعله بعد طواف العمرة فله سلف من صحابة رسول اهللا 
إن طاف طواف^ فهو أجود و�ن طاف (S ا�تمتع  -ر�ه اهللا-قال اإلمام أ�د ، طاف با6يت بعد اإلفاضة فقد تم حجه

وبذلك يتب^ أن  ،وهذا ïم اإلمام أ�د واهللا تعا{ أعلم) و�ن طاف طواف^ فهو أعجب þ( :وقال )فال بأس واحداً  اً طواف
  .ةسعياً آخر مع ا�ج أو مع طواف اإلفاضة اUي يكون بعد وقوفه بعرف ويس�، األفضل واألحوط أنه يس� سعياً مع العمرة

ومعلوم أن هؤالء Áيعا ينشغلون .  القارن وبالنسبة �ا Öب [ ا�تمتعهذه ا�سائل تبينت �ا بالنسبة �ا Öب [ إذاً   
  حلق وتقص�  بهذه العبادات العظيمة الá تكون ماب^ ر· للجمار أو ´ر للهدي أو

فيه للمسلم^ تلك  تمعوهذا يوم عظيم Ö ،أو أيضا طواف وس� وJ هذه أعمال عظيمة إنما 
تمع للمسلم^ S يوم ا�حر
الá تكون فيها األجور الكب�ة والكث�ة وال شك وال ريب أن Áيع ا�جاج يكونون S هذا ا¯وم  العظيمة عمالاأل

ع اهللا تعا{ [ ا�سلم^ بالنسبة �ذه األعمال فإنها ال وقد وسÍ ، -عز وجل-منشغل^ بهذه األعمال متقرب^ فيها إ{ اهللا 
 أوبأن يرموا ثم أيضا ¬لقوا  أنفسهميلزمون  أنهما?حديد وما يفعله ا6عض من تلزم أن تكون S هذا ا¯وم [ وجه 

الزحام ومشقة الوصول إ{ ا�سجد ا�رام  ك1ةيطوفوا ويسعوا ليس بالزم عليهم ال سيما مع  يق�وا وينحروا وأيضاً 
إ{ أن ا�سلم يقوم بأداء هذه  ألن هذا قد يؤدي ،ومشقة اHروج منه وال سيما إذا ¥ن S وقت شديد ا�ر و´و ذلك

ا�سلم حينما يؤدي العمل اUي أمره اهللا تعا{ به وهو Þال من  أنريب  وال،األعمال مع ال«ل وا�لل والسآمة منها
نكسار ب^ يدي ربه عز وجل فإنه أفضل من أن يقدم [ العمل والسكينة واHشوع واHضوع واإلقبال واال الطمأنينة

العبادة هو إقبال القلب [  بلُ  أنإذ ، -عز وجل-من غ� طمأنينة وراحة نفسية و�قبال قل© [ اهللا  [ أي شh ¥ن
األخرى  عباداتسواء ¥ن ذلك S أعمال ا�ج أو S ال، -سبحانه وتعا{-ب^ يدي ربه  وانكسارهاهللا عز وجل وخضوعه 

 أوصالة µÞة طعام يشتهيه وال كذلك وهو يدافعه األخبثان ß ا�ص� أن يص� S بعض األحوال فال و�ذا نُ ، ¥لصالة
 أون يقوم به أنضباط فيها وعدم القيام بما ينبö وال شك وال ريب أن هذا Ãا يؤدي إ{ اإلخالل بالصالة وعدم اال، حدهماأ

ياS وا~يار قالشاسعة وال تا�سافاوdذلك بالنسبة للحج فإن ا�اج إنما خرج قاطعا ً، بما Öب أن يقوم به S هذه الصلوات
يؤدي  أنفينبö بل يتأكد S حقه ، إنما يبتö بذلك وجه اهللا هوقطع األمصار وبذل أمواu ووقته وترك أهله وو~ه ودار

 ما�ج S عمره نال سيما أن الكث�ين بل إن األك1ين من ا�سلم^ إنما يؤدو ،والسكينة[ حال من الطمأنينة  العبادة
لربما لم يؤدوا ا�ج إال بعد أن ك±وا S السن وتقدم بهم العمر ولن  منهم أمواال طائلة و لكث�ونفلربما بذل ا ،ةمرة واحد

وا�تابعة  -عز وجل-اإلخالص هللا : وحينما يقدم ا�سلم [ عمله ويكون عمله قد توفر فيه أمران، يعودوا مرة ثانية
-نه ليست الع±ة بك1ة األعمال و�نما الع±ة بأن يكون ا�سلم �لصا هللا أشك  وال، يكون مثاباً  يأفإنه يؤجر  �للن© 

حجة واحدة وهو أفضل ا�اس وأتقاهم وأحرصهم  �¬ج S حياته غ لم �الرسول  فإن �متبعا �دي ا�©  -عز وجل
، التسليم وأز�صالة ليس هناك أحد قبله وال بعده أفضل منه عليه ال أنهوال شك  -عز وجل- وأقربهم من رضوان اهللا 

  . �ا للن© متقنا �ا متبعً  ونومن هنا فالواجب [ ا�سلم أن ¬رص [ ضبط أمور حجه وأن يك
  ا�ديث ا�ا� ع7

ا�اس أن  أمر( :قال -رö اهللا تعا¦ عنهما-حديث ابن عباس اUي بعده S ما جاء S شأن طواف الوداع وهو  ا�ديث
   متفق عليه )فف عن ا�ائضنه خُ أ يكون آخر عهدهم باMيت إال

  : االستدالل من وجه^ ووجه القول األولهذا  د¯ل [ وجوب طواف الوداع إذا فرغ ا�اج من ا�ناسكا�ديث  -
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ينفر أحد حß يكون آخر عهده  ال(رواية مسلم  بد¯ل �واآلمر هو ا�©  ،)ا�اس أمر( بقوuاألمر بطواف الوداع  :األول
  .هذه الصيغة �ا حكم الرفع عند ا�حدث^ثل مو )باMيت
مؤdد ولو ¥ن غ� واجب �ا ¥ن  أمروا?عب� با?خفيف S حقها ال يكون إال من ،سقط عن ا�ائض وخففأ نهأ :اiا�

Üمهور من أهل العلموالقول بوجوب طواف الوداع هو  ،?خفيفه عن ا�ائض معxه فعليه دم قول اdوقالوا إن تر.  
  .وÖب عليه ب>dه دم إال ا�ائض �ا خفف عنها اxمهورواف الوداع إنما هو واجب عند إذا ط

 mاهد أحد القول^ عنو داود الظاهريو أصحابهو مالكوهذا قول  أن طواف الوداع سنه وال يلزم ب>dه âء :ا�القول ا�
  .ألمر è±ه اً وا فلو ¥ن واجبترdه ولم يأمرها بدم وال ب0ء قالS للحائض  رخص �مستدل^ بأن ا�© 

واألظهر واألقوى واهللا اعلم هو القول  والراجح .ةنه سنأ :والقول ا�ا� .وجوب طواف الوداع :األول لالقو :قوالنفعندنا إذا 
ف طوا إÖاب ا~م بالنسبة �ن لم يؤدِ  وأما، وأما إسقاطه عن ا�ائض فال يلزم منه سقوطه عن غ�ها ،د¯له لقوةبوجوبه 

ن أفالظاهر  ،بوجوبه أي الطواف إال أنه ال Öب ب>dه âء بن ا�نذراوقد قال ، الوداع فيحتاج إ{ د¯ل صالح إلثبات ذلك
[ طواف  مَ دِ قْ و�ذا فينبö للمسلم [ أن ¬رص [ أن فُ . إÖاب ا~م فال اوأم، من ترdه أثم [ قاعدة ترك الواجب

  .بل هو من باب أوå ا�ائض ا�فساءوdذلك يقاس [  .ل ا�جأعما انتهاءالوداع S حجه بعد 
ال Öوز الوداع قبل إتمام ا�ناسك  أنهومعÜ ذلك  ،يكون طواف الوداع آخر âء أنÖب  أنهد¯ل [ وهذا ا�ديث  -

وانتظر بعد طواف الوداع أما لو طاف ، ا¯وم اiالث ع� أوال يطوف الوداع ثم يرجع وير· اxمار لليوم اiا� ع� : فمثال
  بعض أصحابه  النتظار أو الس�?أخر  أولقضاء بعض ا�اجات 

  .�ويكون قد طبق هدي ا�© ، يµه ذلك شيئا الما شابه ذلك ف أو
- øألنها معذورة لكونها ليست من أهل الطواف وال من أهل  ؛د¯ل [ سقوط طواف الوداع عن ا�ائضا�ديث  و

الوداع إذا  فطواف ،عنها من أصله قطألنه سا ؛âء ب>dه يلزمهايف د¯ل [ أنها ال تنتظر الطهر وال الصالة وهذا ا?خف
هل طواف العلماء  أختلفوقد  ،خارج عن إرادتها أمرألن هذا ؛ يسقط عن ا�ائض وال âء عليها وال كفارة وال إثم

   ؟ليس من ا�ناسك أوالوداع من ا�ناسك 
وقد نص الشاف�  هو ظاهر مذهب ا�نفيةو ا�الكيةو أحد القول^ عن الشافعيةوهذا  نه من ا�ناسكإقالوا  :األول القول

ال ينفر أحدكم ح½ ( :-ر� اهللا عنهما-واستدلوا بقول ابن عمر  نقل ابن عبد ال± اإلÁاع [ ذلكو [ أنه نسك
 داع آخر ا�ناسك د¯ل [ أنه من مناسك ا�ج فإذاً فإخباره بأن طواف الو )يطوف با6يت فإن آخر النسك الطواف با6يت

  .هو داخل S مناسك ا�ج ومن Áلتها وUلك س� آخر هذه ا�ناسك
 مفارقة مكة سواء xن مكي أرادانه ليس من ا�ناسك بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها X من  :ا�ا� والقول

ً
  أو ا

ً
وهذا  ،آفاقيا

واستدلوا  تلميذه ابن القيمو ةاإلسالم ابن تيمي اختاره شيخو هو مذهب ا�نابلةو ا�الكيةو القول اiا� S مذهب الشافعية
 ·µديث العالء بن ا�Þ� هاجر بمكة بعد قضائه نسكه ثالثا: يقول �رسول اهللا  سمعت( :قال�وجه  )يقيم ا

 أنهلقول بأنه من مناسك ا�ج ال شك وا ،للمناسك قبل الوداع قاضيايكون عند الرجوع وسماه  عأن طواف الودا:ا?اللة
فدل ،  مطلقاً  ًأمرابه  أمرنه أا�قيم^ ولم يرد  أوبه ا�جاج دون غ�هم من ا�عتمرين  أمر �فإن الرسول  قول قوي وظاهر

م من بد¯ل أن طواف القدو، من أقام أووال يلزم [ القول بأنه من ا�ناسك أنه Öب [ ا�û  ،نسك �تص با�ج أنه[ 
 0أخذوا( :�وÃا يؤيد ذلك عموم قوu ة، هذه ا�الزمة غ� الزم أنا�ناسك وهو ال ي�ع �ن أحرم من مكة فدل [ 
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  .S هذه ا�جة فهو من مناسكها �به الرسول  أمرما  أنيفيد  فإنه، )مناسككم
¥نت S  سواءالعمرة  إذاً ، �ا وداع طواف الوداع خاص با�ج وأن العمرة ليس أند¯ل [  األحبة أيهاهذا ا�ديث  -

  :وذلك من وجه^ نه ال وداع للعمرةأفالصحيح S غ� رمضان  أورمضان 
نه قال ذلك S عمرة من أولم ينقل ، وخاطب به ا�جاج كما تفيده رواية مسلم، ذلك S حجة الوداع قال �ا�©  أن :األول
  .�عمره 

ألنه لوال الوداع لãن ا�اس ينفرون من مÜ بعد ر· اxمرات إ{  ؛إال [ ا�جا�ذكورة ال تنطبق  افأن األوص :ا�ا�
  شاءواحيث 

ُ
 ليس [ ا�عتمر إال طواف القدوم أنهاإلÁاع [  ابن رشدوقد نقل ، يكون آخر عهدهم با6يت أنمروا فأ

نه ال يلزمهم طواف الوداع وخصوصا S أ [ ا�سلم^ S العمرة ةوبهذا يكون توسع، علمأأي طواف العمرة واهللا تعا{ 
ا�واسم الá فيها زحام شديد و[ وجه اHصوص S شهر رمضان ا�بارك وباUات S الع� األواخر منه فلو ألزم ا�اس 

 د¯ل فيهوال شك S أن األخذ با?يس� فيما ، بطواف الوداع لãن S ذلك من ا�شقة والعنت وفيه ك1ة االزدحام ما فيه
هو األوå بل هو ا�تع^ �ا S ذلك من االزدحام الشديد و�ا فيه من األذية للمسلم^ S  فإنه �واضح وبرهان ب^ من ا�© 

 أوال شك ، وعدم إمãن القيام بهذه األمور [ وجه الراحة والطمأنينة واجتماعهمك1تهم 
ُ
لزم ا�سلمون بطواف نه لو أ

ال سيما كما سلف S ا�واسم العظيمة  فإن ذلك سي>تب عليه ك1ة الزحام S الطواف الوداع بعد طواف العمرة وسعيها
ومن ا�اس من يعتمر ويرجع من عمرته S وقتها ، كموسم شهر رمضان ا�بارك حيث يزدحم ا�سجد ا�رام بأقوام كث�ين

ويأتون من Ú حدب وصوب فإننا لو  ةث�ك اً كيف إذا ¥نوا أعداداً، فواحد اً فلو ألزم لطاف طواف^ بدل أن يطوف طواف
وال شك أن هذا Ãا يوجب العنت وا�شقة [ ، شديداً  ازدحاماً  ¥ن مزد�اً  ليلةا�رم S سا¤ت غ� ق ãنألزمناهم ل

ومن هنا فع® ا�سلم^ أن يأخذوا بما تي� وأن ، قد جعل �م من ذلك الضيق �رجا -جل وعال- اهللا  أنا�سلم^ ال سيما 
 ¥نفإن ما ، ختلف S وجوبه وسنتهافيما  أواألخوة ينبه إذا ¥ن هذا فيما هو سنة  أيها أيضاً ، ي>dوا ما صعب عليهم وتع�

åذلك أننا لو فرضنا أن إنساناً ، ليس كذلك من باب أو Üالع� األواخر ثم أراد  عتمرا ومع S شهر رمضان ال سيما Sأن 
¥ن يشق عليه الطواف ويشق  أو ،ا�طاف مزد�ا Þيث أن اإلنسان يتعرض �زا�ة النساء إن ¥ن:فنقول u يÒود بالطواف

ال سيما إذا ¥ن ، عن النساء أوå االبتعاد[ اآلخرين فإن ترdه للطواف من باب ترك الزحام أو ترك أذية ا�سلم^ أو 
ال بأس إذا ما ، أو بما شابه ذلك ،الصالة بعد الصالة تظاربانأو  ،-عز وجل-أو باUكر هللا  ،أو با~¤ء ،منشغال بقراءة القرآن

الكث�ون من طواف بعد طواف ويفعلون  يفعلهأما ما  ،أن يقوم بذلك شديداً  ازدحاماً  خفيفا أو ليس مزد�اً  وافرأى الط
اإلنسان S نفسه بتعاد عما يضيق [ فإن ذلك قد يكون من خالف األفضل فإن األفضل ترك الزحام واال جداً  ذلك كث�اً 

أو عما يضيق [ اآلخرين وال سيما S األوقات الá يك1 فيها الزحام ويتوافد ا�اس إ{ بيت اهللا ا�رام من Ú فج عميق 
  .ليشهدوا منفعة ا�ج أو منفعة العمرة

يقوم بعمرة أخرى وø ا¯وم  هرما يفعله الكث�ون من أنه يقوم بالعمرة ثم 
ده أول ا�هار يقوم بعمرة وø آخ وال سيما أيضاً  
S سفر واحد أك1 من عمرة  عتمرا �لم يرد أن ا�©  ألنه ؛�اiا� يقوم بعمرة أو عمرت^ وهذا �الف �دي ا�© 

، يقوم بأداء العمرة أنو[ ا�سلم إذا سافر ووفقه اهللا  ،من بعده أصحابه لسبقنا إ¯ه ولسبقنا إ¯ه أيضاً  ولو ¥ن خ�اً  ،واحدة
فينبö أن يشغل نفسه بما ورد فيه  واحداً  أما إذا سافر سفراً ، آخر أ6 بعمرة أخرى فال بأس ثم بعد ذلك إذا سافر سفراً 

ألف  تعدل �الفضل وهو الصالة فإن الصالة S ا�سجد ا�رام تعدل مائة ألف صالة فيما سواه وصالة S مسجد ا�© 
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ُ وبهذا فإن ، صالة فيما سواه من ا�ساجد لم  ي>ك ما وأن �شغل نفسه بما ثبت عن ا�© األفضل بل ا�تع^ للمسلم أن ي
فإن ، وليس فقط مفضوالً  ¥ن ñذوراً  اوال سيما إذ مفضوالً  ¥نف>ك ما ، لل�اع واHالف ب^ العلماء ¥ن ñالً ما يثبت أو 

سواء ¥ن S موسم ا�ج أو  األزمنةوقات وø تلك األحرى با�سلم S هذه األ هو �ترdه أوå واالنشغال بما ورد عن ا�© 
u }ف الزمان و}ف ا�ãن فإنه Öتمع u  جتمعافإن هذه ا�واسم فرصة للمسلم ال سيما إذا ، S موسم شهر رمضان

 {  :}فان عظيمان فهذا من فضل اهللا عز وجل ومنته [ ا�سلم
ٰ
ا  لَِك قُْل بَِفْضِل اهللاsِ َوبِرَْ َتِِه فَبَِذ sِمم ٌnَْيْفرَُحوا ُهَو َخ

ْ
فَل

ك S ا�سجد ا�رام ءغتنم بقاارمضان ف غ�فحينما يمن اهللا عليك أيها ا�سلم با�ج أو بالعمرة S رمضان أو S } ²ََْمُعونَ 
واء أو من صالة تعقبها صالة من السú وا�وافل هذه الصلوات س، بما يقربك إ{ اهللا من طواف إذا لم يكن هناك زحام

 {فإن الزيادة من ا?قرب إ{ اهللا ، أو Ãا ¥ن م�و¤ ،¥نت تهجدا S ¯ل أو صالة S ض� أو ماب^ ا�غرب والعشاء
وUلك فإن من سجد هللا سجدة رفعه اهللا تعا{ بها درجة ال سيما S هذه األماكن الفاضلة } َوتََزوsُدوا فَإِنs َخnَْ الزsاِد اs0ْقَوى

  َوِ÷ { الصادقة وا�سابقة ا�نافسةوقات الفاضلة وا�بارdة فهذا هو الزاد ¯وم ا�عاد وهذه � وø هذه األ
ٰ
َيتََنافَِس  لَِك َذ

ْ
فَل

ُمَتَنافُِسونَ 
ْ
سبحانه -غتنم وقته وسفره وذهابه و�يابه فيما يقربه إ{ ربه اومن هنا فإن ا�سلم حينما يفعل ذلك فقد } ال

  -وتعا{

  )R;(ا�لقة 
  لفوات واإلحصارا باب

عدم أداء ا�ج لعدم ا?مكن من عرفه �رض وا�راد هنا  ،سبق فلم يدرك إذا افواتً  و مصدر فات يفوت فوتاً  :لغة الفوات
فال يف>قان إال S  ،لغ� عذر أويكون لعذر  أنوال فرق ب^ ل الطريق و´و ذلك ضمنعه من الوقوف أو ?أخر أو لكونه 

  .إال S ا�ج وأما العمرة فال تفوت إال تبعا �ج القارن وال يكون الفوات ،اإلثم
 تمامأن ¬صل لإلنسان مانع من إ وا�راد هنا ،َ� فهو ñُ  إذا منعه مرض ¥ن ا�اÕ أو عدواً أح�ه  مصدر :اإلحصار لغة

م [ X مانع اإلحصار هل هو خاص بالعدو أو Bذلك [ أن ب^ الفقهاء خالف S  النسك من عدو أو مرض أو ما سوى
  ؟إتمام النسك وعن اMيت 

  .وهذا اHالف سببه اختالف أهل اللغة S معÜ اإلحصار
أن ¬رص [ تطبيق سنة ا�© يسافر  أن أرادوÃا ينبö أن ينبه إ¯ه S مسألة الفوات واإلحصار أن [ ا�سافر أوال إذا  -
ن أS تيس� األمور بإذن اهللا وتسهيلها والوصول إ{ مراد ا�سلم إذ  عظيما فإن ~¤ء السفر أثراً  ،ذلك د¤ء السفر ومن، �

u }اهللا تعا �ا�قيقة أع¶ د¤ء ا�سافر هو د¤ء بأن يي S وأن يرده سا�ا إ{ داره ، وأن يبعد عنه ا�صب وا?عب، ا~¤ء
  .وع ب^ يدي الرب سبحانه وتعا{وحينما ي�ع ا�سلم بسفره ويبتدئه با~¤ء فإن هذا من باب اHض، و�{ أهله

  ن ¬تاط اإلنسان فإن بعض ا�اس ال ¬تاط أينبه S u مسألة الفوات واإلحصار  أنÃا ينبö  أيضاً  -
  S مãن ثم أخذه الوقت وفاته الزمان وقد ل. با�ج  مكثفلربما ال سيما S أوقات ا�واسم والزحام 

ومن ، تياط واإلنسان حينما يبذل األسباب و¬تاط فإن ذلك ال يµه شيئا أبداً حوال شك أن هذا �الف لال ،أو بالعمرة
أن يكون  ومن ذلك أيضاً  ،Þيث ال تتسبب S تعطيله عن وصوu إ{ مãنه نظيفة مهيأةأن تكون مرdبتهم  ذلك أيضاً 

إ{ هذه األعمال إنما [  ةو ا�سارعوبذل األسباب  حتياطاالف، متقدما إذا ¥ن يسافر S الطائرة Þيث ال يفوته ذلك السفر
 أيها ومن ذلك أيضاً ، -سبحانه وتعا{-ا�سلم أن ¬رص عليها ويبذل األسباب وأن يتh [ اهللا عز وجل وأن يستع^ به 
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وأن ، أن يكون مستعينا باهللا S تقوية صحته وجسمه بالغذاء ا�افع اUي يقويه [ طوافه وسعيه وذهابه و�يابهاإلخوة 
إذا ¥ن عنده مرض من األمراض  خصوصاً  يكون أيضا مستعدا بأخذ ما قد ¬تاجه إ{ عالج نافع أو دواء ناجع

، )وتو% عقلهاا( :�ا�ستديمة Ãا ¬تاج إ{ عالج فيتأكد S حقه أن يستصحب ذلك العالج مع اتكاu [ ربه كما قال 
ع تو�ه ا?ام [ ربه فإن بذل األسباب من ا?وJ [ اهللا وال حتياط موdذلك أن يأخذ العالجات الá تكون من باب اال

  .أبداً  -عز وجل-يناقض ا?وJ [ اهللا 
  ا�ديث األول

  قد( :قال -رö اهللا تعا¦ عنهما-بن عباس احديث هنا ا�ديث اUي معنا 
ُ
ه و�ر ءوجامع نسا فحلق �حÕ رسول اهللا أ

 ßما قابال عتمراهديه حB(  خارياإلمارواهMم ا.  
فيذبح هديا إن تي� من شاة أو  ،د¯ل [ أن من أحرم بعمرة ثم صده عن ا6يت عدو أنه يتحلل من عمرتههذا ا�ديث  -

أصحابه بذلك ثم يلبس ثيابه لقول اهللا  وألمره �من فعله  [ الراجح من قو# أهل العلم ،¬لق ثمسبع بدنة أو سبع بقرة 
وا{: -عز وجل- Ëتِم

َ
َ  َوأ

ْ
Íِ ا� ُيْم َفَما اْستَيَْ�َ ِمَن الَْهْدِي  ۚ◌ جÍ َوالُْعْمَرةَ ِهللا ْحِ�ْ

ُ
ألن  ؛لوال ريب أن ا�اجة داعية إ{ ا�ِ  }فَإِْن أ

وقد أ¨ع  ،وال يمكن ألحد أن يبé [ إحرامه ف>ات طويلة ،ا6قاء [ اإلحرام فيه مشقة عظيمة و� منتفية }¤ً 
عن  وأصحابه �حينما صد ا��dون ا�©  نزلت [ حÕ ا�ديبية سنة ست من ا�جرة ا�ف/ون V أن هذه اآلية

ثم اعتمروا عمرة القضاء S السنة األوå الá  �دينةوÆللوا ثم رجعوا إ{ ا همدخول مكة فنحروا هديهم ثم حلقوا رؤوس
وأÁع العلماء [ أن  ،علماء ا�ج [ ذلكهو S العمرة فقاس ال إنما �وهذا اإلحصار اUي وقع S زمن ا�©  ،بعدها
  .حرهن ينأ إذا ¥ن معه هدي لزمه ا�حَ� 
  :فيما إذا لم يكن معه هدي هل يلزمه °اؤه V قول�  اختلفواوyنما 
ُيمْ {: بقوu تعا{ واستدلوا قول اxمهوروهذا  قالوا بوجوب ا�دي عليه وأنه يلزمه }اؤه :األول القول ْÕِْح

ُ
َفَما  فَإِْن أ

َهْديِ 
ْ
اإلحصار تعليق  [نه علق ما استي� من ا�دي أ :ا~اللةوجه ، أي فعليكم ما استي� من ا�دي }اْسَتْيَ/َ ِمَن ال

  . ال�ط فدل [ لزومه باإلحصار �ن أراد ا?حلل به [اxزاء 
 رواية عن اإلمام أ�دو قول مالكوهذا ، ارقالوا ال هدي [ ا�ح� إن لم يكن ساق معه ا�دي قبل اإلحص :ا�ا� القول

ألف وأربع مائة ولم يكن معهم 
هم هدي بل ¥ن  ¥نوا �اUين ¥نوا مع ا�©  �وذلك ألن الصحابة ، القيم بنا اختارها
  .  أمرهم با�دي و�نما أمرهم با?حلل مطلقا �ا�©  أنولم ينقل  ةهديهم سبعون بدن

ا [ هدي فعليه أن يصوم ع�ة أيام ثم يتحلل قياسً  وا بوجوب ا�دي إذا لم Öد ا�ح� هدياً قول اxمهور اUين قال و[
  :ولكن هذا فيه نظر لوجوه  ،ا?متع
  .أن الصيام لم يذكر S القرآن الكريم :األولالوجه 
أمر من لم Öد  أنه �ا�© فيهم الفقراء ولم ينقل عن  أن �اUين ¥نوا مع ا�©  �أن ظاهر حال الصحابة  :ا�ا� الوجه

  .اUمةا�دي بالصيام واألصل براءة 
بينما هذا اUي ، ألن ا�تمتع Áع ب^ نسû العمرة وا�ج؛ أن هدي ا?متع هدي شكر للجمع ب^ النسك^ :ا�الث الوجه

يه اآلية وهو فعل نه إن ¥ن معه هدي ذÞه كما تدل علأفالظاهر ، رم من نسك واحد فكيف يقاس هذا [ هذاأح� حُ 
  . اً أو ما تي� Ãا يس� هدي ستي�األن اهللا تعا{ أوجب ذبح ما  ازئ ذبح الشاة هديوÖُ  .و�ال فال âء عليه � الصحابة
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  . يق% إذا ¥ن ما أح� عنه حجا واجبا بأصل ال�ع أو بنذرخالف ب^ أهل العلم أن ا�حَ�  ال -
ألن  من قول أهل العلم انه ليس عليه قضاء النسك اUي أح� عنه إن ¥ن تطو¤ والراجح [ قضاء ا0طوع اختلفواوyنما 

يأمر اUين  لم �ا�©  أنوهذا يدل [ ،  عمرة القضاء أقل من اUين ¥نوا S عمرة ا�ديبية S �اUين ¥نوا مع ا�© 
الكريم بأن اهللا جل وعال جعل ا�دي هو Áيع وهذا ظاهر القرآن ، أح�وا معه بالقضاء كما ذكر ذلك ابن القيم ر�ه اهللا

الá  مرةللع قضاءً بعمرة القضاء فليس لكونها للهجرة وأما تسمية عمرة سنة سبع . نه يكت	 بهأما [ ا�ح� فدل [ 
مصدر و�نما � للعمرة الá قاضاهم عليها وصا�هم عليها فأضيفت العمرة إ{  ،من أوجب القضاء ولوا عنها كما يقدË ُص 

  .يأمر من ¥ن معه حينما صد عن ا6يت بالقضاء ولو ¥نت قضاء لم يتخلف منهم أحد لم �ألن ا�© ؛ هذا الفعل
وهذا من توسعة اهللا وتيس�ه [  [ هذا فإنه ال يلزمهم القضاء إذا صدوا و�نما يكتفوا بنحر ا�دي إذا ¥ن معهم وبناءً 

وهذا د¯ل [ أن دين اإلسالم دين ي� و�ذا جاء S  ،ال يطيقون عدم Æميلهم ماو با�ؤمن^ �ا�سلم^ ومن رفق ا�© 
يشاد ا?يُن أحداً إال  ولن( :وø بعض الروايات)هذا ا?ين ي/ ولن يشاد ا?ين أحد إال غلبه إن( :قال �ا�©  أنا�ديث 

  ¥نت ا�شادة من اإلنسان لتين  فسواء )غلبه
 وأيضاً ، �ألن هذا Iالف هدي ا�©  ؛اÖوز لإلنسان أن يرهق نفسه أو يكلفها من أمرها ع�ً  أو العكس ا�قصود أنه ال

و�ذا �ا ، اً أو حرام لم يكن إثماً  حينما ي� عليه فينبu ö أن يأخذ باليس� ما -عز وجل-فيها أن اإلنسان يعلم أن اهللا 
وحينما بال ، )وال تع/ا ي/ا( :إ{ ا¯من ¥ن Ãا قال �ما -عنهمار� اهللا تعا{ - يوأبا مو> األشعر اً معاذ �بعث ا�© 

فقال ا�© ، و�ا رأوه ¥دوا أن يبطشوا به وأن يµبوه هفيه ومعه ثلة من أصحاب ماكث �األعراS ü طائفة ا�سجد وا�© 
فعلته S  أنمع  )تم مي/ين ولم تبعثوا مع/ينماٍء فإنما بعث منسطالً  بوUِ سجال أو V أريقوا أو أهرقواو وهُ مُ رِ زْ تُ  ال( :�

فكيف ، ا�قيقة تعت± فعلة منكرة ولو ¥ن غ� جاهل لãنت من كبائر اUنوب �ا فيها من وضع ا�جاسة [ بقعة طاهرة
 ماإن �وال شك أن ا�© ، هذا يكون ذنبا فوق ذنب فإن �بالك إذا ¥نت µÞته  وما �إذا ¥ن هذا S مسجد الرسول 

S عالج األمر أعظم و�ا ي>تب [ ا?عس� والتشديد عليه من أمور أخرى قد تكون أعظم  ،رفق بهذا �ا يعلم من جهله
رك [ ما ¥ن عليه فإنه لو زجر النتقلت ا�جاسة إ{ أماكن أخرى و�{ ثوبه و لربما كره اإلسالم ورسول اإلسالم Ãا لو تُ 

و5َِ َخnًْا َكثnًِا{ :أو7 ا�كمة  قد �وا�©  ،ما ترتب لربما ترتب عليه من ا�ضار و �
ُ
َمَة َفَقْد أ

ْ
ِك

ْ
  .} َوَمْن يُْؤَت ا�

  ا�ا� ا�ديث
بنت الزبn بن عبد ا�طلب رö اهللا  ةضباع V �ا��  دخل( :قالت -رö اهللا تعا¦ عنها-حديث Bئشة 

  .متفق عليه )È حيث حبستº*ِ  ح+ واش{� أنs :�فقال ا�� ،يا رسول اهللا إ� أريد ا�ج وأنا شاكية:فقالت،عنها
ا�قداد  تزوجها �بنت عم ا�©  بنت الزب� بن عبد ا�طلب و� ةا�عجمبضم الضاد : ةباعضُ  )ةضباع V ����ا��  دخل(

روت عن ، وقه S النسبفß ف ةهاشمي ةضباع ن ا�قداد ¥ن من حلفاء قريش وأبن األسود فو~ت u عبد اهللا وdريمة مع 
 ةبقيت ضباع": ا§ه�أحاديث يس�ة وروت عن زوجها ا�قداد وروى عنها ابن عباس و¤ئشة وبنتها وغ�هم قال   �ا�© 

 عن �يع¶ أنها ناوية للحج فتخ± ا�©  )رسول اهللا إ� أريد ا�ج يا(: قو�ا . أو كما قال   "إ{ ما بعد أربع^ فيما أرى
وال ، هذه اxملة حا¯ة وا�عÜ أنها تشتû ا�رض )شاكية وأنا(: اإلشãل اUي وقع عليها أنها شاكية قو�اقصدها لكن 

و�ذا  ؛و عن قطعه بعد دخوu بهأ ،يعوقه ذلك ا�رض عن القيام به بعد }وعه فيه أناUي يشتû ا�رض II  أنشك 
 لم �وا�© ، نه يتh [ اهللا ويفعل األسباب ويلجأ إ{ اهللا عز وجلا�سلم ال يسأل وأ أنفإن األصل  و�ال ،�سألت ا�© 
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 واش{� :ولكنه أرشدها إ{ عالج �ا 2شاه فقال �ا ح+ :ثنها عن هذا األمر العظيم بل حثها [ القيام به فقال �ايُ 
ون ا6يت من مرض أو عدو أو ضياع واالش>اط معناه أن من أراد اإلحرام اش>ط [ ربه S إحرامه أنه إن ¤قه ¤ئق د

يع¶ ال ت>ددي S فعل  )واش{� ح+( :إحرامه ف�جع إ{ ما ¥ن عليه قبل اإلحرام فقوu ننفقة أو ´و ذلك فإنه ¬ل م
 حيث(بفتح ا�ون وd� ا�اء أي ñل خرو^ من اإلحرام با�ج أو العمرة  È*ِ  )È*ِ  أن(ما أنت قادمة عليه مع االش>اط

ºن وزمان تتحلل فيه من اإلحرام )حبستãفيه ا�بس وهو م þ ي ¬صلUن والزمان اãأي ا�.  
  :ختلفوا [ حكم االش{اط عند اإلحراما -

لم  أو يااستدل بهذا ا�ديث من قال إن االش>اط عند اإلحرام مستحب مطلقا يع¶ سواء ¥ن اإلنسان شاك :األول القول
u اعة من الصحابةبنت الزب� وهذا  ةبذلك ضباع أمر �ألن ا�©  ؛يش>ط أن يكن شاكيا فإنه يستحبÁ منهم  قول

 ü يسارأعطاء بن و عطاء بن أü رباحو سعيد بن ا�سيبومنهم  وÁاعة من ا?ابع^ر� اهللا عنهم  ابن مسعودو ع�و عمر
ن يش>ط سواء ¥ن شاكيا أيستحب �ن أراد اإلحرام  نهأهذا القول [  إذاً  ،حزم ابن هن�و أ�دو به قال اإلمام الشاف�و
الá تأ� اإلنسان قد تأتيه فيما بعد دخوu  العوارضمن ا�رض ألن  ةو لم يكن كذلك ألن األمور ليست فقط من الشãيأ

  .S النسك [ قول أصحاب هذا القول
 سعيد بن جب�و طاووسو قول ابن عمروهو  لقالوا إن االش>اط غ� م�وع مطلقا وال يفيد S ا?حل :ا�ا� القول

نه ¥ن ينكر [ من أفما ورد عن ابن عمر ر� اهللا عنهما  أما ا~¯ل ،و�م د¯ل وتعليل أيضاً  أü حنيفةو مالكو الزهريو
ثم حل من  وا�روةس أحدكم عن ا�ج طاف با6يت وبالصفا بِ إن حُ   �حسبكم سنة رسول اهللا  أليس( :اش>ط ويقول

Ú  ءâ½د هديا حÖ أربع �عتمر احجة الوداع و حج �ا�©  أنويع¶ بذلك  )¬ج ¤ما قادما فيهدي أو يصوم إن لم 
و�نما أمر به من جاءت تستفá ، بذلك أمرا مطلقا أصحابه أمرال S حجه وال S عمره وال  اش>ط �نه أمرات ولم ينقل 

فلن يفيد  عقالوا ألن ا�ج عبادة 
ب بأصل ال� وأما ا?عليل؛ يتيصدها ا�رض عن ا6 أنألنها ¥نت شاكية فخافت 
 أنكرS الرد [ من  ابن حزمة وقد أطنب ناهضوا عن حديث ضباعة بأجوبة غ� وأجاب، ¥لصوم والصالة اش>اط فيهاال
  .ش>اط بما ال مزيد عليه فل�جع إ{ ذلك S كتاب ا�ح® اال

 ،ما من لم Iف فالسنة ترdهأ ،ش>اط م�وع S حق من Iاف مانعا من إتمام النسكالا أن] تفصيل فيه[ :الثا� القول
فإن ضباعة S وبناًءا [ ما جاء S ا�ديث  .وهو أرجح األقوال ألنه به 
تمع األدلة شيخ اإلسالم ابن تيميه اختياروهذا 

فال يش>ط و�نما يتh [ ربه  يكن ا�سلم خائفاً وأما إذا لم ، أن تش>ط ألنها ¥نت خائفة �هذا ا�ديث أمرها ا�© 
  .�ا�©  عنصل ا�ديث أنكر عليه ذلك لورود ذلك S فال يُ  ش>طاولو ، سبحانه وتعا{

S  االحتياطعليه مثل  -تعا{–اهللا  أوجبيفعل األسباب الá تدفعه للقيام بما  أنا�سلم كما سلف ينبu ö  أنشك  وال
ومع ذلك 
ه ، يصل بإذن اهللا أنمن غذاء أو دواء Ú ذلك S سبيل  ¬تاجه حال صحته وأخذ ما S واالحتياطمرdبته 

ومن هنا فإن ،نافعةقد تكون األسباب غ�  أو، هو اUي ينفع باألسباب -تعا{–يدعو اهللا قبل وأثناء وبعد ا�ج فإن اهللا 
 وال شك أيضاً ، ويتh [ اUي أمره بأداء ذلك العمل، عز وجل ا�سلم ال يتh [ األسباب و�نما يتh [ مسببها وهو اهللا

ها وأبرزها وأقواها ا�ج إ{ بيت ظهرالá من أ الصا�ةا�سلم حينما ي�ع بعمل صالح فإن اهللا تعا{ يعينه [ األعمال  أن
ر< من يؤدي هذه الفرائض ومع ألننا نرى أقواما كث�ين من كبار السن وطاع¶ العمر ومن الصغار ومن ا� ؛اهللا ا�رام

فعل األسباب وبذل  ا6تةباهللا أ¤نه ومن توJ [ اهللا كفاه لكن هذا ال يناS  استعانذلك يعينهم اهللا عز وجل ألن من 
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  .الوسائل الá تهيئ األمور وتع^ ا�سلم [ أداء ما أوجب اهللا سبحانه وتعا{ عليه
، تعرض �م هذه العوارض أولم أن ¬رص [ نفع إخوانه Ãن تع>يهم هذه الظروف أنه ينبö للمسوهنا نلفت ا�ظر إ{  -

األطباء �ا �م من األجر العظيم S الوقوف مع إخوانهم هؤالء ا�ر<  وينبه أيضاً  أيضاً  وا�ريض ،فيعان S تنقالته ¥لكب�
ألن ذلك  ؛واء �م فإن اهللا يأجرهم [ ذلك ويثيبهماUين ينتقلون من مãن إ{ مãن فحينما يبادرون إ{ عالجهم ودفع ا~

  .وال شك من اإلحسان إ{ اآلخرين ومن ا?عاون [ ال± وا?قوى ح½ ولو ¥ن يأخذ أجرة مقابل عمله
-  hذلك ما يقال عن األطباء يقال لdدمةكرجال األمن وا�رور وال�ط  :قطا¤ت األخرىالوHوالعالجية الغذائية وا 

ألن ذلك ¼ب من ا?عاون [ ال± وا?قوى وحينما يبذل ا�سلم هذا اxهد وهذا العمل  ؛اHدمات ا�تعلقة با�جاجوÁيع 
الكد والكدح ?هيئة أمور ا�جاج فإنه يؤجر [ ذلك ويثاب عليه ألن  أوطويلة من السهر أو السفر  اً وحينما يق% أوقات

�Hذلك ¼ب من ¼وب ا?عاون [ ا.  
و عدو أو ذهاب نفقة أنه يتحلل وIرج أعند إحرامه ثم حصل u ما يمنعه من مرض  ش>طامن  أند¯ل [  ديثا� -

ولو لم يكن فيه فائدة �ا  باالش>اط باعةُض  أمر �أن الرسول  :ستداللوجه اال، من إحرامه وال يلزمه âء وال قضاء عليه
لك V ربك ما  فإن( :ةعض الروايات S حديث ابن عباس S قصة ضباعوقد جاء S ب ذكرأمرها به وال فائدة u إال ما 

  . )ذلك لك فإن(وø رواية  )استثني¤
 مع �حسن تعامل ا�©  وفيه أيضاً  ،تعامله مع اxميع ومع النساء أيضاً  S �حسن خلق ا�©  من ا�ديث أيضاً  يؤخذ -

S سالمه عليها و�حسانه إ¯ها وتوجيهه �ا وال شك أن هذا توجيه نظر كيف ¥ن فاعمه  ابنةأقاربه وصلته ألرحامه فإنها 
  .xميع ا�سلم^ 

  )�;(ا�لقة     
  عاMيو كتاب

  .لكن Áعه ا�صنف الختالف أنواعه، Áع بيع وهو مصدر يقع [ القليل والكث� بلفظ واحد :اMيوع
ويطلق [ ال�اء ه، إطالقاتهو ضد }ائه وهو أشهر  ويطلق [ بيع ال0ء اUي ال0ء و�عطاء ال0ء أخذ :لغة  واMيوع

  .[ هذا فهو من األضداد يتفتكون بعت بمعÜ اش>
 
ً
B°مة [ الوجه ا��وعأة ع^ ضمعاو :وUا S و منفعة بمثلهما ولو.  
َحلs وَ {: قال تعا{ن اهللا أل ؛ثابت بهذا هفجواز واإل¨اعالسنة وثابت بالكتاب  واMيع

َ
َبا اهللاsُ  أ َْيَع وََحرsَم الر¿

ْ
Mقال  وأيضا، }ا

ْشِهُدوا إَِذا َيَباَفْعُتمْ {: وø قول اهللا عز وجل )عان با»ياراMي¿ (�ا�© 
َ
تتعلق  اإلنسانن حاجة إف هوا�ظر الصحيح يقتضي} وَأ

ا�عاش  أموراتساع  ن[ ا�سلم^ أل -عز وجل-[ جوازه وهذا من توسيع اهللا  اإلÁاعبما S يد صاحبه وقد انعقد 
 ،ا�هب وال�قة أوا?نازع وا?قاتل  إ{األمر  يف% ا�عاملةيد غ�ه فبغ�  Sما  إ{يميل  حتاجا� نأل،وبقاء العالم يقتضيه

السبل مع ا6عد عن الظلم والفو< وبذر  وأي�الوجوه  أكملفجاءت هذه ال�يعة الãملة الشاملة بإباحته وتنظيمه [ 
  .-بحانهس–يسخط اهللا  أمروا6غضاء وعن Ú  العداوة

  ا�ديث األول
اهللا ورسوU حرم بيع  نإ:بمكةيقول Bم الفتح وهو  �نه سمع رسول اهللا أ :� اهللاجابر بن عبد حديث  ااUي معن ا�ديث
، تدهن بها اaلودو، تطÚ بها السفن فإنها ا�يتةشحوم  أرأيتاهللا  رسوليا : فقيل، واألصناموا»�ير  وا�يتةا»مر 
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اهللا �ا حرم عليهم شحومها  نإقاتل اهللا ا©هود ( :ند ذلكع �ثم قال رسول اهللا . حرام هو،ال :فقال؟ اسبها ا� يستصبحو
  .متفق عليه )ثمنه فأكلوا¨لوه ثم باعوه 

بيان ?اريخ ا?حريم  وفيها من ا�جرة ثمان¥ن S رمضان سنة  مكةوفتح  ،مكةجاء S ¤م الفتح أي فتح  ثا�دي هذا -
  .من لم يكن سمعه ليسمعه � وأ¤دهيكون ا?حريم قبل ذلك  أنو¬تمل 
uحرّ  نإ: وقو Uن  إ{م الفعل حرّ  سنادهذه رواية الصحيح^ إل :مَ اهللا ورسوÀامحرّ  القياسضم� الواحد و.  
øاهللا حرم نإ(: بعض الروايات و(،  تفس�ه  مروديهوعند ابن SS ث طريق اللي)حرّ  نإ Uجواز  واألظهر ،)مااهللا ورسو
 إِنِ {: تعا{كما قال  وحكمه  تعا{اهللا  ألمرناشئ وتابع  وحكمه �ا�© اهللا  أمر أن إ{ إشارةالضم� S مثل هذا  إفراد

 ِs  ِهللا
s
ُْكُم إِال يكون ف ،)نهاكمي(وعند النسا) ) اهللا ورسوU ينهيانكم نإ( األهليةمر عن ا�ُ  �أنسحديث  ونظ�ه }ا�ْ

ْن يُْرُضوهُ { :كقوu من باب ا�ذف واالكتفاء
َ
َحقô أ

َ
ُ أ
ُ
Uَوَرُسو ُsَواهللا{  

 ،وسواء ¥ن مطبوخا غ�ه أو ،الشع� أو ،ا?مر أو ،سواء ¥ن من العنب نقيعه أوالعقل من عص� â Úء  سكرأما  :ا»مر
  .العقل  وبةسãر وغيب[ اإل فا�دارو غ� مطبوخ أ

  .حكما كذبيحة ا�رتد  ةً ميت األحيانيس� ا�ذبوح S بعض  اسم لh حيوان خرجت روحه بغ� ذ¥ة }عية،وقد :تةوا�ي
  .اxيف ح½ جيف أقرانه يأكلحيوان Âس الع^ قبيح الشh قذر ومعظم غذائه القاذورات  :ا»�ير

  .صورة  [ أي أومنحوتا [ شh صورة الب�  ¥نÁع صنم وهو ما  :واألصنام
uيتة أرأيت( :وقو�نافع ال¤ تقت� صحة  ،ا�يتةخ±* عن حكم بيع شحوم أأي  )شحوم ا�ا فيها من ا�ل بيعها w فهل
  ؟ا�يتةخ�þ عن حكم االنتفاع بشحوم أ أو؟ بيعها
uفإنها:(قو Úتدهن السفن بالشحوم بعد )بها السفن تط Üلة تعليلية وا�عÁ شب للماء¯منع ذلك  ذابتُ  أنHت�ب ا ،

من الرسول  �باxواز �ا فيها من ا�نافع كما طلب العباس  ا�يتةالشحوم من Áلة  2صيص�وdأن السائل طلب من ا�©
  .باxواز ا�رم نباتمن Áلة Æريم  رذخِ اإل 2صيص �اهللا 
  .أي بعد دبغها ): بها اaلود وتدهن(
   .ال�جأي يستضيئون وذلك ب ):بها ا�اس ويستصبح( 

uال تنتفعوا بها أو تبيعوهاال  أو عهاأي ال ¬ل بي) ال:  فقال(:وقو.  
uا?عليل أي) حرام هو( :وقو Üلة فيها معÁ :وهو  الضم� يعود [ ا6يع بأن :األول القول[  ال تبيعوها فإن بيعها حرام

�د أنه S رواية أوقد ذكر ا�افظ ،ائل سأل عن ا6يعن السأل ؛ابن تيمية اإلسالمشيخ  إ{ لقيمعزاه ابن او الشاف� فس�ت
 أنمنه  واطلب ا�يتةذكر Æريم بيع  �ا�ن ا�© اهللا إف،وق 6يان حكم ا6يعالÓم مسُ  نوأل؟ ا�يتةفما ترى S بيع شحوم 

  .)¨لوه ثم باعوه (ا�ديث آخرولقوS ، S u بيع الشحوم �ذه ا�نافع الá ذكرها ميرخص �
 ألنه � :هو حرام ولم يقل: عنها وقال ا�سئولة واألفعاليع¶ ليس [ ا6يع  ،الضم� ¤ئد [ االنتفاع أن :ا�ا� ولالق
اقتناء  إ{ذريعة  األشياءهذه  إباحة أنومن جهة ا�عÜ ، مذكور أقرب إ{الضم� يرجع  أنÁيعا يؤيد ذلك  ا�ذكورة أراد

 إ{اقرب  أعلم  تعا{واهللا  واألولاالنتفاع  إ{رجوعه  أيا6يع  إ{الضم�  رجوعلوا�ديث ñتمل ، الشحوم وبيعها
  .السياق
uلعنهم اهللا وقيل معناه  ،وهذا د¤ء عليهم با�الك، من قاتله اهللا فقد هلك ألن ؛أهلكهم :أي )قاتل اهللا ا©هود( :وقو
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ٰ  ۚ◌  اهللاsُ  قَاتَلَُهمُ {: تعا{ذكر هذا ا�ف�ون عند قوu سبحانه و وطردهم من ر�ته
s*
َ
ورد S حديث ابن عباس  وقد} يُْؤفَُكونَ  ك

لعن اهللا ا¯هود  :قال �قاتل اهللا سمرة ألم يعلم أن رسول اهللا :سمرة باع ³را فقال أنبلغ عمر : (قال -ر� اهللا عنهما-
  ومسلم أو كما جاء S ا�ديث اUي رواه ا6خاري ) ؟حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

لعن اهللا ا©هود وا�صارى ( :Ãا قال ¥ن �بل S آخر حياته  صحيحةأحاديث  S �[ ا¯هود ثابت عن ا�©  وا~¤ء
وحسبك أن سورة تت® S صالتنا بل Ú S رdعة من صالتنا فيها بيان مقت ، )صنعواا�ذوا قبور أنبيائهم مساجد wذر ما 
  .يهم وهم ا¯هود والضال^ وهم ا�صارىاهللا وغضبه وسخطه [ ا�غضوب عل

uكما سيأ� وهذا ¼ب من ا?حايل اً أن يكون شحم بدلأذابوه ح½ يص� ود¥ ً أي: )¨لوه( :وقو.  
، قول اxمهور[  د¯ل [ Æريم بيع اHمر وعملها و}بها �ا فيها من ا�فاسد وضياع العقل و�جاستهاا�ديث  وهذا -

Ú اسمها S مسكر من سائل وجامد  ويدخل 
ُ
خذ من أي âء سواء ¥ن من عنب أو تمر أو شع� أو غ�ها Ãا ظهر S هذا أ

 نهأ �الع� كما يدخل S ذلك ا�شيش والقات وأنواع ا�خدرات ف«ها خبائث ال ¬ل بيعها وال تعاطيها وقد ثبت عنه 
وdم ، وهذه غ� مباحة بل إن اHمر � أم اHبائث تكون الع^ مباحة ا�فع أنومن }وط ا6يع  )X مسكر "ر(: قال

 ؟وdم وقعت من جريمة بسببها هذه ا�سكرات؟جلبت [ ا�اس من }ور وفجور
ُ
زهقت وبسبب هذه ا�خدرات فكم أ

مُ ... {كت من أعراض ووقع من بغضاء وشحناء ح وهتُ امن أرو
َ
ْزال

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َميِْ/ُ وَاأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
رِْجٌس مِْن َقَمِل  إِغsَما ا»

ُكْم ُيْفلُِحونَ 
s
ْيَطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعل sَعَداَوةَ { من عمل الشيطان أنهوب^ اهللا  }الش

ْ
ْن يُوقَِع بَْيَنُكُم ال

َ
ْيَطاُن أ sَما يُِريُد الشsإِغ

ِر اهللاsِ َوَعِن ا
ْ
ُكْم َقْن ِذك sَمْيِ/ِ َويَُصد

ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاَء ِ[ ا»

ْ
Mةِ َوا

َ
ال sْغُتْم ُمْنَتُهونَ  ◌ۖ لص

َ
¥ن العقالء ومازال العقالء  وUلك} َفَهْل أ

 Sمر وال يتعاطون ا�سكرات وال يتناولون ا�خدرات ا�سلمةغ�  األممHية  إزالة ماإتزيل العقل  ألنها ؛ال ي�بون ا
 أو
ن اHزي وحال من الضياع وا?يه والسخرية ذلك اUي ي�ب ا�سكر صورة نفسه وهو S حال م رأىولو  ،تزيل Áلة منه

نه ال يعود إالá يستهجنها Ú ¤قل وJ ذي لب ف ا�ستقبحةوا�رÀت  ا�شينة واألفعالوحال من انفالت الÓم القبيح 
ما  إنسانن عقالء القوم من غ� ا�سلم^ يمنعون }بها فكيف يهدر إومن ذلك ف ،¥ن ب§ عنده âء من العقل إنUلك 

ْمَنا بºَِ آَدمَ {: تعا{به و�ذا قالوا S قوu  -تعا{–كرمه اهللا  sالعقل قالوا }َولََقْد َكر S،  ½و�ذا رفع القلم عن ا�جنون ح
يث¶  ت�فاً  أو ñموداً  أو ت�فاً  ،ًاا �يدً ت�فً  أو ،يت�ف ت�ف الئقاً  أنيستطيع  أن يمكنيفيق فاUي فقد عقله ال 

  .عليه ا�اس فيه
 أنهابسبب ا�خدرات وال شك  أومن اxريمة وذلك بسبب ا�سكر  فعلم [ ما دÍ نَ من واقع S جريمة من اxرائم يَ  وdم

من Ú مسكر [ وجه  حذر �ن ا�© إهنا ف ومن ،اتعزيرً  كما تتفاوت جرما وdما تتفاوت عقوبة وحدا و إثماتتفاوت 
ومرض  عضالهذا داء  أنوال شك ، األخ�ة اآلونةحدث Á Sيع ما استُ  غطاه من أوالعقل  أزال¯دخل Ú ما  اإلÁال
 ،متنوعة�تلفة وديار  وأمصارزي به ا�سلمون S بقاع ش½ الشديد ب^ ا�سلم^ وغُ  األسفقد است�ى مع  وأمر ،فتاك
 يملكونما  وأعظم، ه ا�سلمونن يهدروا قيمة ما يملكأو اإلسالم بأمةيفتكوا  أنديننا من يهود وغ�هم  أعداء أراد و�نما

اUين هم بالغد هم القادة والسادة وا~¤ة والر¤ة وا�ربون وا�صلحون وا�وجهون فثلك  ةهو هؤالء الشباب وأوíك الفتي
  .مرنا Þفظ ديننا وحفظ عقو�اأ -عز وجل-ن اهللا إف

Öب  اÃ فالعقل) العقل-العرض -�الا -ا�فس –ا~ين ( Þفظ الµورات اHمس Þفظ  اإلسالميةال�يعة  جاءت
بل إن جرائم ، Æصل بسبب استعمال تلك ا�سكرات وا�خدرات إنماحفظه وUلك فإن الكث� من اxرائم الÆ áصل 



    ))  بعبعرارا  مستوىمستوى( (                                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                        مقرر ا�ديثمقرر ا�ديث          

- ١٢٢ - 

 

 الشنيعةوقعت هذه اxرائم  أنبعد  إاللم تكن Æدث  نسانيةوال ا�جتمعات اإل ،ا�سلمةلم تكن تعرفها ا�جتمعات  بشعة
ب^ عدد من النساء Ãا يؤسف ويندى u  األسفح½ مع  ىوعمت بها ا6لو با�سلم^ه ا�خدرات وفتكت وانت�ت هذ

والوقوع [ ا�حارم جرائم تقشعر منها جلود اUين Iشون  األعراضسفك ا~ماء وهتك : جرائم ش½ مثل فوقعت ،اxب^
، ñارمه إحدىومنهم من يهتك عرض ، أمهمن يقتل  فمنهم ،بشعةربهم ويكاد ا�سلم يتفطر قلبه �ا يرى من جرائم 

ومنهم من يفعل ، با�ار أمهومنهم من يلé ، ومنهم من يقتل وا~يه، ومنهم من يقتل زوجته، وبناته هءأبناومنهم من يقتل 
، اتS سبيل حصوâ ] uء من هذه ا�خدر اومنهم من يبيع دينه وعرضه ويعرض ñارمه للفساد واHن، ش½ أفاعيل

 العالم دولÁع Áيع أومن هنا فقد ، وا�جتمعات و[ ا�سلم^ برمتهم األفرادودمارها [  آثارهاعن  حرجفحدث وال 
داخلة S هذا �ا  أيضاً ا�خدرات [ وجه خاص وا�سكرات  أع¶¥نت  الفضل [ ñاربتها أياً  وأصحابوÁيع العقالء 

 إذاشد أن يعزر بما هو أو ةÖت ثمان^ جت أنل جعل حدا �ن }ب مسكرا وهو ن اهللا عز وجإوUلك ف، مش^ أثر�ا 
 أو د¤ية أوترغيبا  أو}با  أو}اء  أوبيعا  أوتوزيعا  أونقال  أو هيئةت أوا ن الوقوع فيها تصنيعً إومن هنا ف، تكرر منه ذلك

S اHمر  لعن �ا�©  أنو�ذا ورد ، اهللا ورسوuوالعدوان ومعصية  اإلثم¼ب من ا?عاون [  األنواعمن هذه  أنواعأي 
توزيعها فهو داخل S ذلك  أوأو بثها أو تصنيعها  افh من س� S ن�ه ،مقصودا Uاته يكونع�ة وهذا العدد قد ال 

  .والشك 
فقد  عديدةمضار وø اH�ير ، عينه Âسه نأل أجزائهد¯ل [ Æريم بيع اH�ير و�مه وشحمه وجته وÁيع  ا�ديث -
 –والعقم  –وتصلب ال�اي^  –وع� ا�ضم  –ش½ منها تليف الكبد  اً أمراضاH�ير ينقل  أنثبت العلم ا�ديث أ

و�ذا قال ، األهل[  والغ�ة العفة/ء [  تأث��م اH�ير وشحمه u  أنا6احث^  بعض وقد ذكر، ا~هنية واألكياس
جِ {: تعا{اهللا 

َ
 أ

َ
ٰ قُْل ال

َ
Vَ ًما sَر*ُ s

َ
Çِإ َÍِو

ُ
َْم ِخْ�ِيٍر فَإِنsُه  ُد ِ[ َما أ

َ
ْو �

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
ْن يَُكوَن َمْيَتًة أ

َ
 أ

s
َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

  }رِْجٌس 
بالفاء  أ6ذكر الضم� و وألنه؛ قرب مذكورأ ألنه ؛حد القول^أ[  يعود [ اH�يروالضم�  ،هو ال0ء القذر :والرجس
، ا�جاسات واxيف وÆريمه 
ه [ خبثه وقذارته يأكلاH�ير  إنف، ا�فوس عنه ?�جرتنبيه [ علة ا?حريم  هوهذا في

  .باألكلهو ا�قصود S العادة  ألنه اآليةاللحم S  و2صيص
-S  ريم بيعÆ ميع  ا�يتةا�ديثèويكون هذا ا�ديث � أجزائها ëيتة حرم  نماإ( �ديث صاً ص�وقد اختلف  )أكلهامن ا

V  أوهل يعود V اMيع ) هو حرام( مرجع الضمn [ قوU الفوسبب ا» ،ا�يتةالعلماء [ حكم االنتفاع بشحوم 
  االنتفاع؟

يعود ) و حرامه(الضم� S قوu  نأل :قالوا اxمهور إ{ ا�وويوعزاه  ا�يتةاالنتفاع بشحوم  Öوز ال أنهقالوا  :األول القول
بن  العزيزاختار هذا الشيخ عبد الشحوم وبيعها وقد  اقتناء إ{ ذريعةاالقتناع  إباحةقرب مذكور والن أ ألنه[ االنتفاع 

  .باز رحم اهللا اxميع
 اف�قول الشوهذا  و´و ذلك –واالستصباح  –كط� السفن  ،األكلS غ�  ا�يتة بشحومÖوز االنتفاع  قالوا :ا�ا� القول

 )أكلها ا�يتةم من حرُ  إنما(: �واستدلوا بقول ا�© ؛ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اإلسالماختارها شيخ  رواية عن ا�دو
يتجنب  أنو[ ا�سلم  األوå لكن. فيه مفسدةانتفاع ñض ال  األكلألن االنتفاع بالشحوم S غ�  قول قوي أيضاً وهذا 

  .ا�شتبهاتأنه من  أحواuقل أن فيه شبهه وهذا ذلك وان يكون بعيداً عما يكو
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- øريم بيع ا�ديث  وÆي هو شعار  إ{وتدعوا  األديانتفسد  ألنها ؛األصنامUذلك الصليب ا S الفتنه وال�ك ويدخل
وقد  - عا{تسبحانه و-اهللا  غ�[ ال�ك وعبادة  ا�شتملةوال اقتنائه والكتب كذلك  }ائهبيعه وال  Öوز الو، ا�صارى

  .S كتابه الزاد تعا{اهللا  هذكر ذلك ابن القيم ر�
 ترتكبواال (: �قال رسول اهللا :قال �هريرة  أüف	 حديث ، منها ولعن فاعلها منع �ن الرسول أل ؛Æريم ا�يل وفيه -

ارم اهللا ¼ب من ا?حايل [ ñ أنكما S ا�ديث والشك  )ا�يل بأد*ما ارتكبت ا©هود فتستحلوا *ارم اهللا 
َفْعلَُم {: تعا{فاهللا ، بما S صدروهم وقلوبهم بأعلماهللا  ليس أو، �خلوقيتعاملون مع ا وdأنهم، اهللا عز وجل بأمراالستهزاء 

ُدورُ  ôالص �ِ ْ ْقُ�ِ َوَما �ُ
َ ْ
ع دَ Iُْ  أن يمكنال  -عز وجل-ن اهللا إن خدعوا اHلق فلن Iدعوا اHالق ف�و نهمإف} َخائَِنَة األ

من قبل الب� فكيف وهو اUي  IدعIدعوا اهللا وهو خادعهم واهللا عز وجل ال  أنيريدون ، بمخادعتهم لربهم عز وجل
  .قلوبهم واهللا عز وجل عليم بذات الصدور 2	نفوسهم وما  تكن اويعلم م، الصدور 2	 اويعلم م األع^يعلم خائنة 

و�ادع هللا متشبه  معاندٍ  ¤ٍص  ا�قيقةل S ا�تحيّ  نأل ؛سبب لغضب اهللا ولعنه عا{تل [ ñارم اهللا ا?حيّ  أن أيضاً  فيه -
ا6يع وال�اء وذلك  أمورS ع�نا هذا وال سيما S  يلوقد ك1ت ا�، فهو منهم قومبا¯هود ا�غضوب عليهم ومن تشبه ب

 )وأفتوكا�اس  أفتاكن yعليه ا�اس و يطلع أنوæرهت  صدرك[  حاكما (: �كما قال ا�©  فاإلثم، اإليمانلضعف 
  من ا6يع أو ال�اء  أمورل عن أفبعض ا�اس يس

  }به  أو أكلهجواز  أوجواز فعله  إ{ل [ ا�فá بما يسوقه يتحيّ  أنال�اب فيحاول  أو الطعام أو
ومتحايل [ ذلك بل قد يكون  نه ñارب هللا عز وجل و¤ٍص أو اإلثمهذا ال يغنيه عن وقوعه S  أنغ� ذلك وا�قيقة  أو

  .شد جرماً أو إثما أعظم
 نإ(: وقد دل [ ذلك حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما اهللا [ العباد فبيعه حرام ?حريم ثمنه هحرمÚ ما  أن وفيه -

لم  ¥نوما  S ا�ديث كرذُ اهللا عز وجل يدخل S ذلك ما  هحرمفh ما  )Þء حرم عليهم ثمنه أكلحرم V قوم  إذااهللا 
 أمر أيS  أو أعراضهم أو أخالقهمS  أوسواء ¥ن S دينهم  سلم^الá ت¦ء للم األشياء أوا~خان  أويذكر فبيع القات 

  .فإن اهللا عز وجل حرم ذلك [ من يفعله أمورهممن 
  ا�ديث ا�ا�

اختلف ا�تبايعان وليس  إذا( :يقول �قال سمعت رسول اهللا  �حديث ابن مسعود  آخرحديث  إ{بعد ذلك  ننتقل
  . وصححه ا�اكم ا»مسةرواه ) رب السلع أو يتتار	ن يقوUفالقول ما  ةنبينهما بي¿ 

  .حدهم بينه فإن القول قول ا6ائعأحصل خالف ب^ ا6ائع وا�ش>ي وليس ~ى  إذانه أد¯ل [ ا�ديث  هذا -
 بينة البل بثمان^ و: ويقول ا�ش>ي، بعتها عليك بمائة: ا6ائعيقول  أنب االختالف S قدر اiمن :صور االختالف من

بيع لم يقدر فيه  فكأنه،وضن اختالفهما يمنع تقدير العأل يتفاسخانأي  :يتتار	ن أو، السلعة دفالقول قول ا6ائع وهو ر
  .وضالع
كما  �دأ اإلمامãه ابن ا�نذر عن حو الشع© قولوهذا  القول قول ا6ائع بدون يمينه أنا�ديث  هروظا :القول األول -

 األمربراءة ذمة ا�ش>ي من اiمن فيبé  واألصل، بقاء ملكه عليها واألصل¥نت للبائع  السلعة نوذلك أل،ةقال ابن قدام
  .برضاه إالمنه  2رجالسلعة لصاحبها ال  ¥ن[ ما 
قول ر وهذا نكِ وJ منهما مُ  ٍع دÍ وJ منهما مُ  )أنكرمن V من وا© V ا�د¹ اMينة(: �لقوu  الفانيتح أنهما :ا�ا� القول
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üروايةو الشاف�و حنيفة أ S مذهب و مالك S دأ اإلمامهو ا�شهور�.  
مؤيد بظاهر ا�ديث هذا اUي  ألنه ةابن تيمي اإلسالموهو اختيار شيخ  األرجحوهو  األظهر هوعلم أواهللا  األول والقول

  . �ورد عن ا�© 
باع  إذاسمحا  رجالً فرحم اهللا ( }ائه أوسواء ¥ن S بيعه  إخوانه¬سن S تعامله مع  أننه ينبö للمسلم أ �قيقةوا

 -عز وجل-ن ذلك يكون اد9 �حبة اهللا إن ا�سلم حينما يكون سمحا S بيعه وسمحا S }ائه فإف )اش{ى إذاسمحا ،
 uقال تعا{ن ر�ة اهللا كما إا�خلوق^ ف إ{ إلحسانه } sقَِريٌب مِ  إِن ِsُمْحِسنِ�َ  نَ رَْ ََت اهللا

ْ
 أوال سيما من ¥ن مسكينا  }ال

  .ا�خلوق إ{ اإلحسانذلك من  إنñتاجا ف أومعوزا  أوفق�ا 
 عوضه اهللا ومن ترك شيئا هللا، عليه تعا{اUي ¬سن Iلف اهللا  إنف وأيضاً . ¬به ا�اس و¬بون ا?عامل معه إنهف أيضاً  

 أومن صاحبه  يريدأو اإلمضاء وحينما يفعل ال  اإلبقاءخ� فقد يكون S  األمرينال يدري S أي  واإلنسان خ�ا منه،
عند اHالق ثم ñبوبا عند  باه يكون ñبوأن إ{إضافة ، فعلن اهللا يثيبه [ ما إف وأجرها�سلم مبتغيا بذلك ثواب اهللا  هيأخ

ويذكر رمزا  ،ر Þسن تعامله مع ا�اس فيدعون u ا�اس ظاهرا وباطنا S حياته وبعد Ãاتهاشته إنسانوdم من  ،ا�خلوق^
 �برسول اهللا  أسوناUين يت قالءالفضالء وا�بالء والع أخالقوهذا من  ،باآلخرينوالرفق  ا?يس�والسهولة و للسماحة

ن ا�سلم إف، بل ح½ مع غ� ا�سلم^ اآلخرين اHصال S حسن ا?عامل مع وأز� األمثال أروع �حيث ¼ب �ا ا�© 
فما  ،يكسبه يرفع اهللا به درجاته لإلنساناHلق ا�سن كسب  أنوال شك اً، حسن اً خلق أو7حينما يكون كذلك يكون 

S ا6يع وال�اء من  اآلخرينحسن ا?عامل مع  أنوال شك ، من حسن اHلق القيامةS م�ان ا�ؤمن يوم  أثقلمن âء 
يبتعد ا�اس عن ا?عامل معهم بل ربما يدعون عليهم  آخرينو
د ، د9 �ميثÜ عليهم ويُ  أقواماً سن اHلق وUلك 
د ح

وقسوة واستغالل واغتنام  غيلةبكل  أخاها�سلم^ فيعامل  إخوانهملسوء مقاصدهم ولقبح تعاملهم وعدم ¯ونتهم مع 
وأن Öنبنا ،  تعا{ بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يرزقنا ا�الل ا6^أسأل اهللا .[ ما عنده من مال واالنقضاضلغ�ه 

  . ا�رام وأن يبارك �ا فيما أعطانا وأن Öنبنا و إخواننا ماحرم ربنا علينا 

  )=;( ا�لقة
  ا�ديث ا�الث

ُ  U قد أع6أنه xن يسV n ¨ل (: -رö اهللا عنهما-حديث جابر بن عبد هللا ا�ديث اUي معنا ا¯وم   هُ بَ ي¿ َس فأراد أن ي
ِ :فسار سnاً لم ي/ مثله فقال ،فدÇ B وLبه �فلحقº ا��  :قال ِ : ثم قال. ال: قلت.ةٍ بوقي هِ نيِ عْ ب ، ةفبعته بوقي هِ نيِ عْ ب

 آلخذَ  َك تُ ْس أترا� ماكَ  :فقال. [ إثري ثم رجعت فأرسَل ، فنقد� ثمنه، فلما بلغت أتيته باaمل، النه إ¦ أهÈواش{طت ُ  
  . �سلموهذا السياق  متفق عليه)  فهو لك. خذ ¨لك ودراهمك؟ ¨لك

حدى روايات إوقد جاء S  لم ¬دد S هذه الرواية جهة الس�،أنه ¥ن يس� [ Áل ٍ u �هذا ا�ديث فيه قول جابر  -
فأعطا� اxمل وثمنه  عوانة وعند أÀ ،ةأقبلنا من مكة إ{ ا�دين مسلموعند ، S غزاة �كنا مع رسول اهللا  الصحيح�

بن اختاره ا�افظ اوهذا هو الظاهر [ ما ، ذات الرقاع :وقيل ،نها تبوكإ: فتب^ بذلك أنه سفر غزوة قيل، وسه� مع القوم
سأل S تلك  �وÃا يؤيد ذلك أن الرسول ، ضبط من غ�همأألن أهل ا�غازي :قال ،حجر نقًال عن بن إسحاق والواقدي

خواته الصغار واiيب أقوم أعتذر بÒوجه اiيب من أجل اوفيه أنه ، ا�ديث... نعم : قال  ؟القصة جابراً هل تزوجت
وفيها استشهاد وا~ جابر ر� اهللا عنهما وتبوك بعدها بسبع سن^ ، [ األصح ةوذات الرقاع بعد أحد بسنة واحد ،عليهن
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  .واهللا تعا{ أعلم 
 uأع6 (:قو (يxيش وقال ا?عب والعجز عن الس�اإلعياء  ،ملقصد اxأي تعب فلم يساير ا: )الرجل أو ا6ع� إذا  أع

 ÍJمن ا�0 تعب و ،uأن  :وقو ُ ¥ن S آخر �ألنه� فلحقº ا�� :وقوu، أي ي>dه رغبة عنه ¯ذهب [ وجهه :هُ بَ ي¿ َس ي
   .�سلم^ا معه من �ن اxيش انتظاراً للعاجزين ورفقاً با�نقطع^ وتفقداً 

وهو يفيد أن ا~¤ء ¥ن  فÏبه برجله ودU Bوø رواية � هذا يفيد أن ا~¤ء ¥ن xابر ، فدÇ B وLبه:قال
كما قاu  ةأوقي :Þذف ا�مزة واألصل ةٍ بوقي  :وقوu ال يمنع أن يكون د¤ u ود¤ أيضا 6ع�ه � هوÖمع بينها بأن،للجمل

  .و� أشهر ةأوقي :غة صحيحة يقالاإلمام ا�ووي و� ل
- uأي  ،ال:قلت: ح^ طلبه أن يبيعه قال �يع¶ جابر قال للن©  ،ال:قلت: هذا ا�ديث أيضا ً فيه قو  

ال يريد أن يصد  فكأن جابراً ،هو لك بغ� ثمن: ليس بمحفوظ إال أن يريد ال أبيعãه بمعÜ  ،ال:قوu:بن ا?^اال أبيعه قال 
ولكن ،  �بن ا?^ نزه جابراً عن قوu ال لسؤال ا�© اكأن :قال العي¶، ب و�نما أراد أن يعطيه بال ثمنعما طل �ا�© 

ألن جابراً أراد هبة ؛ �وا�	 موجٌه ل>ك ا6يع ال لÓم ا�©  ،هذه اللفظة ثابتة S الصحيح^ فال mال للقول بعدم ثبوتها
أتبيعº ¨لك هذا يا جابر ؟ ( وø رواية أل�د  ،)ل هو لك يا رسول اهللاب(بد¯ل رواية الصحيح^  �اxمل للرسول 

وUلك أمره ، �و�نما أراد أن يهبه للن©  �لم يكن ل�فض ما أراد ا�©  رفإن جاب )ولكن بعنيه،ال:بل أهبه لك قال:قلت
أن ¬مله إ{  :وسكون ا�يم وا�راد ش>ط جابر ُ�النه بضم ا�اءاف، أي طلب منه أن يبيعه ورفض أن يأخذه هبةً  �ا�© 
أي دخلت ا�دينة [ هذا اxمل أتيته  فلما بلغت:قوu،بد¯ل ح½ بلغ ا�دينة أي با�دينة )إ¦ أهÈ: ( قول .ا�دينة
دلت  ثمنه نقداً وقد أعطى جابراً   �يع¶ أن ا�© ، )فنقد� ثمنه:(لقا، وهذا [ ما اش>ط بعد ذلك �أ6 إ{ ا�© :يع¶

أو بالل فإنما ا�ال  �وسواء نقده ا�© ، كما جاء S بعض الروايات�بالل رواية ا6خاري ومسلم أن اUي نقده اiمن هو 
  .�من الرسول 

uمناأتظن أ� ط:أي )أترا� ماكستك(:فقوiفض عنه من قيمة  �إنما فعل ا�©  ،ال 6تك بنقص اI ذلك ال ألجل أن
وحسن خلقه وتعامله مع اآلخرين كيف وقد وصفه  �وهذا من تكرم ا�© ، )خذ ¨لك ودراهمك(:و�ذا قال u، اiمن
 )أدبº رì فأحسن تأدي�( :�وقد قال  ،بذلك وصفاً ليس هناك أفضل من وصف ربه سبحانه وتعا{ u -عز وجل-اهللا 
ا�اس خلقاً كما قال ذلك أيضاً من ¤يشه و¤}ه  أحسن �فا�©  } َوyِنsَك لََعÚَٰ ُخلٍُق َعِظيمٍ { كما شهد u ربه �وهو 
ليسوا  �مع أن ا�© ، بل قال ذلك ليس فقط أصحابه فإن اإلنسان قد يكون حسن اHلق مع من يكون من أقرانه،�

ومع ذلك فإنه أعظم ا�اس تواضعاً وأحسن ، سيد األول^ واآلخرين �u بل هو أفضلهم وسيدهم وحاكمهم وهو  أقراناً 
، ليس فقط مع أصحابه بل ح½ مع الفقراء ومع ا�رأة ومع الصغ� �س خلقاً مع Ú أحد بال استثناء و�ذا ¥ن خلقه ا�ا

أحسن ا�اس خلقاً  �¥ن رسول اهللا  :قال  �بل ح½ مع اHدم اUين Iدمونه فإن أنساً  �بل ح½ مع غ�  ا�سلم^ 
وهذا أيضا فيه )  فعلت كذا وdذاالوال ل0ء لم أفعله أ،ه لم فعلتهع� سن^ فما قال ل0ء فعلت �خدمت رسول  اهللا 

¥ن حسن اHلق مع ا�ا¼ة  �فالرسول ،  �ومعرفته لكيفية خدمة ا�©  �دالu [ فضيلة أنس وحسن خدمته للن© 
سناً مع Ú هؤالء وUلك فكم ¥ن خلقه ح ،وا6ادية ومع الكب� والصغ� ومع الرجل وا�رأة ومع ا�سلم بل ومع غ� ا�سلم

�ا فتح اهللا عليه مكة  �فإنه  ،ودان u العرب وغ� العرب �ا آتاه اهللا من خلق كريم ،كسب القلوب وأذعنت u ا�فوس
 Í6و قتلوا من قتلوا من أصحابه وأ uوا عليه من بعد ما فعل أهل مكة معه األفاعيل وبعدما أخرجوه وطردوه وآذوه وسلبوا ما
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بل دخلها متخشعاً  �وال رياًء وال طاغياً وال باغياً  العرب وغ� العرب فدخل مكة ظافراً منصوراً فما دخلها بطراً  أ6وا من
، الرأس ح½ أن جبهته ?مس راحلته من طأطأته لرأسه وخضوعه لربه وخشوعه ب^ يدي ربه ئمتواضعاً متذلًال مطأط

صنم ودخل الكعبة وص® ما ص® ثم وقف [ باب الكعبة وأخذ فدخل حينئذ ا�سجد ا�رام وحطم ست^ وثالثمائة 
يع¶ بعدما فعلتم ü ما فعلتم وبأه� وبأصحاü ، ما تظنون أ� فاعٌل بكم:ما قال ثم قال: Æته ثم قال بعروتها وقريش

 ،�الطلقاء أو كما قال  أذهبوا فأنتم:  �فقال  )كريم خ�اً أٌخ كريم وبن أخٌ (: فقالوا  ،وبدعو7 وما فعلتم Ú ما فعلتم
بيت S مكة إال ودخله  فلم يبَق  ،حسانه دخل ا�اس S دين اهللا أفواجاإوUلك �ا رأوا حسن خلقه وÁيل تعامله وعظيم 

عزيزة مرفوعة منطلقاً  -بإذن اهللا-فأصبحت مكة بت إسالم بل منطق ا�ور من ذلك الزمن إ{ يومنا هذا وستبé ، اإلسالم
  .^ S مشارق األرض ومغاربهاللخ� للمسلم

د¯ل [ أن األفضل S حق القائد وأم� القوم أن يكون S مؤخرة اxيش والقافلة انتظاراً للعاجزين ا�ديث  -
ورأفته بأمته فإنه لم يدع جابراً وÁله [ تلك ا�ال بل أ¤نه  �ر�ة ا�©  هوفي. �فلحق¶ رسول اهللا  :لقوu وا�نقطع^
لم  حيث ¼ب هذا اxمل العاجز فسار س�اً  �وفيه معجزة للن© . وا?وجيه ود¤ xمله فأصابه من القوة ما أصابهبا~¤ء 

 العلماء اختلفوا هل ²وز للبائع . وفيه جواز ا�ماكسة S ا6يع قبل استقرار العقد. ي� مثله قط و�ق باxيش
ً
وفيه أيضا

 [ ا�بيع
ً
 معلوما

ً
مغرم  افلو أن إنسان، ا~ابة إ{ موضع كذا أو سكن ا~ار مدة معلومة و´و ذلك كرdوب أن يش{ط نفعا

ش>ط مثًال أن توصله من الرياض إ{ ا�جاز أو إ{ أي مãن آخر قبل أن يسلمها �ن يريد أن اأراد أن يبيع السيارة ف
  :ش{اط [ اMيع V أقوالأختلف العلماء [ االيش>يها 

 مالكو حنيفة أبو اiالثة األئمةومنهم  اxمهوروهذا مذهب  نه ال يصح العقد وال يصح ال�طإقالوا  :القول األول
 ومعÜ اiنية أن يبيع شيئاً ويستث¶ بعضه) ن¢ عن اiنية( �أن ا�©  �حديث جابر : واستدل هؤالء بد¯ل^ الشاف�و

  .فقالوا ال يصح ال�ط ) ن بيٍع وعن }طن¢ ع �أن ا�© (بن شعيب عن أبيه عن جده  وواستدلوا Þديث عمر
 بن ا�نذراو إسحاقووافقهم [ ذلك  اإلمام أ�دو قول األوزاÙوهو  نه Öوز اش>اط }ط واحٍد فقطإقالوا  :القول ا�ا�

يس ال wل سلٌف وبيٌع وال °طان [ بيع وال تبع ما ل(بن شعيب  واستدلوا Þديث عمر، فإن Áع ب^ }ط^ بطل ا6يع
  )عندك

ختارها شيخ اأ�د  رواية عن اإلماموهذا  قالوا يصح ا6يع مع Ú }ٍط ¤ئد للبائع أو ا�ش>ي بمنافع معلومة :القول ا�الث
واستدلوا بأدلة منها حديُث جابٍر هذا ، اxميع الشيخ عبد الر�ن السعدي رحم اهللاو بن القيماتلميذه و ةبن تيميااإلسالم 

واستدلوا أيضاً Þديث كث� بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده أن .جابراً [ اش>اط منفعة اxمل أقر  �فإن الرسول 
 (: قال �رسول اهللا 

ً
 حرم حالالً أو أحل حراما

ً
وهذا هو القول الراجح إن شاء اهللا وذلك ) ا�سلمون V °وطهم إال °طا

   .ذا عند أصحاب هذا القول ال يقيد ب�ط واحدفإذاً االش>اط S ه، لقوة د¯له و لظهور هذه األدلة
  :إذن عندنا [ مسألة االش{اط [ اMيع V ثالثة أقوال 

   أنه ال يصح العقد وال ال�ط :القول األول
   أنه Öوز أن يش>ط }طاً واحداً فقط :القول ا�ا�

وذلك  ؛وهذا القول هو أظهر هذه األقوال وأوجهها فأنه Öوز أن يش>ط ما شاء Ãا ال يتناM مع ال�ع ا�ني :القول ا�الث
لقوة ا~¯ل ولعدم وجود ا�انع الصحيح من هذه ال�وط فإن اش>اط جابر }طاً واحداً ال يع¶ أن ذلك ال Öوز أن يش>ط 
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>فقوا مع ويقال S هذا أنه ينبö للمسلم^ أن ي، �ديث جابر �بل هذا حãية عما وقع من ال�ط من  ،}طاً ثانياً 
بالرغم من أنه من أحد أفراد رعيته كيف أحسن إ¯ه  �S تعامله مع جابر  �نظر كيف ¥ن ا�© اف ،إخوانهم ا�سلم^

 - عز وجل-بل ود¤ u ونفعه اهللا ، اxمل وأدخل ال�ور [ قلبه و¤مله با�سÜ وأعطاه ا�ال وأعطاه أيضاً  ،وتلطف معه
ومن هنا يتب^ �ا أن [ ا�سلم أن ، �ل S قلوب هؤالء الصحابة ñبة عظيمة للن© Ú أوíك جع، �بد¤ء الرسول 

خوانه S مسائل ا�عامالت وø ا6يع وال�اء وÁ øيع األمور فإن حسن ا?عامل مع اآلخرين يكسب إ¬سن تعامله مع 
ِ¤ {: ألن اهللا تعا{ قد قال ح½ مع ا�ناوئ^ ؛وداً وñبةً 

s
نsُه َوâِ( َ ِيمٌ اْدَفْع بِال

َ
ِي بَْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكك

s
ْحَسُن فَإَِذا ا§

َ
}  Ãَِ أ

وdذلك إذا صدق ال�يكان بورك �ما وJ إنسان يتعامل مع اآلخر بالصدق ، وا6يعان أيضاً إذا صدقا بورك �ما S بيعهما
بينما التشديد [ اآلخرين وا?قييد ، ب^ ا�سلم^ Áيعاً واإلحسان S ا?عامل فإن ذلك سبيل لل±dة وا�حبة واأللفة 

  .عليهم وعدم الليون معهم وعدم الر�ة بهم ربما ¥ن ذلك سبباً S نفرة القلوب وابتعاد ا�فوس وعدم تقاربها فيما بينها
  ا�ديث الرابع

 � اسألت جابرً ( :قال�أÀ الزبn حديث ن¢ عن بيعه وهو عن بعض ما يُ  �ننتقل بعد ذلك �ديث آخر ب^ فيه ا�© 
  )إال 8ب صيد( وزاد مسلم والنساäرواه )عن ذلك�زجر ا��  :ر وال0ب فقالوْ نs عن ثمن الس¿ 

وÆريم  ،ا�ر القط أوبك� ا�هملة وتشديد ا�ون هو  والسنور ،د¯ل [ Æريم ثمن السنورهذا ا�ديث أيها األحبة  -
والقول بمنع  ،كأكل الفأر وا��ات و´و ذلك ةألنه Âس الع^ وال ينتفع به إال �اج ؛بيعه ثمنه يدل باللزوم [ Æريم

وس وmاهد وهو رواية عن ووهو قول طا، �وأبو هريرة  -ر� اهللا تعا{ عنهما- بن عبد اهللا  جابرُ به قد أف½  بيع السنور
وذهب  ،فذهب هؤالء إ¦ ïريم بيع ا�ر أو القط ،بن رجبختارها أبو بكر عبد العزيز وابن القيم وصححها اااإلمام أ�د 

واستدلوا بأن فيه منفعًة كما  ر� S �ت�ها�ذهب عند ا�نابلة وعليه مI اHِ وهو  جواز بيعهإ{  اxمهور من أهل العلم
ا�ß مراٌد به الكراهة إ{ أو أن ،Ãلوك أو ال فائدة منه ألن أك1ها معتدل تقدم و�لوا ا�ديث S ا�ß عن بيعه [ هرٍ 

متابعة ظاهر  :قال ا6يه§،ولعل األظهر هو ا�نع لصحة ا�ديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به ،غ� ذلك Ãا قالوه
للحديث  وارد فيه لقال به إن شاء اهللا وما قاu أصحاب القول اiا� Õٌف ال± اHالسنة أوå ولو سمع الشاف� ر�ه اهللا 

  .اهره بال د¯ل فالعمل بالعموم أقوى عن ظ
  .إذن ين¢ عن بيعه كما جاء S هذا ا�ديث

ألن فيه نفعاً أما ما  �اUي جاء عن ا�©  استث¶ وهو 
ب الصيد ين¢ S هذا ا�ديث عن بيع ال«ب إال ماوdذلك  -
[ وجٍه خاص فإنك 
دها تباع بأثمان  و[ هذا ينبه إ{ ما وقع اآلن من بيع هذه األمور بيع القطط .سوى ذلك فال 

وأن هذه األموال لو Õفت فيما ، وال شك أن هذا أحيانا قد يكون من باب ا�باهاة الá ال داÙ �ا، ةباهظة وبقيمة مرتفع
اء } ا ي>تب عليه أيضا }اء أغذية خاصة �ا كما أن فيه أيضاً ءهفإن هذا من باب أوå فإن }ا، ينفع ا�سلم S دينه

أدوية خاصة �ا وحضانة ور¤ية وعناية وما سوى ذلك Ãا يستدÙ بذل جهد ومال إضافة إ{ ما قد 
ذبه إ{ ا�اس Ãا قد 
لم يكن إ¯ه  وخصوصاً ال«ب فإنه أقبح ال سيما ما، يµهم S أبدانهم أو صحتهم أو يدنس عليهم أوانيهم أو ´و ذلك

أما ما سوى ذلك Ãا يفعله اآلن الكث�ون ، ب الصيد و�ب ا�راسة و�ب ا�اشيةك«االستعمال إال ما استث¶ S  ةحاج
  مع األسف من يش>ي 
باً بثمٍن باهٍظ ^فتجد ا�سلم، مباهاة أو ما يفعلونه مضاهاة للكفار فليس من اإلسالم â Sء

وربما تؤذيهم بما ، ا�اس أيضاً بأصواتهاوø ا�ديث إن ا�الئكة ال تدخل بيتاً فيه 
ب فكيف بهذه الÓب الá تؤذي 
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 ( :قال �فيها من لعابها وا�© 
ً
فما  ،)بال{اب نأحداه(وø بعض الروايات ، )إذا ولغ ال0ب [ إناء أحدكم فليغسله سبعا

ألسف  اآلن S بالدهم من احتضانهم للÓب ألنهم مع ا^و�ن ما يفعله غ� ا�سلم، اUي Ö± ا�سلم [ هذه األفعال
كب�اً أو امرأة عجوزاً طاعنة بالسن إنما تألف 
بها  اً و ¤طفة األبناء وUلك 
د أحياناً شيخاً هرمأفقدوا ¤طفة اآلباء 

ٌ̂ ، وdذلك 
د رجال ً يألف 
به ويألفه 
به، ويألفها واسع ب^ حال  و
د انعداماً تاماً أو شبه تام مع أوالٍد وفرق شاسع وب
ا�سلم^ اUين أمرهم اهللا باإلحسان إ{ وا~يهم واإلحسان إ{ أوالدهم فبدل أن يعيش اإلنسان مع حال ب^ هؤالء و

والصحيحة  ةالقطط والÓب وا�يوانات فإنه يعيش مع أقاربه وأهله وأوالده وñبيه فهذه � العيشة ا�قيقية وا�ني
  .ا6عيدة عن هذه األمور

ين â Sء بل � mانبة لتين إضافة إ{ أنه يبذل كث�ون مع األسف من األموال والتشبه وñا¥ة الكفار ليست من ا~
  . ومعيشتها ،ولطفها ،وتنقيتها وdذلك xلوسها،وتنظيفها  ،وغذائها ،و�طعامها ،ل>بية هذه الÓب والعناية بها

¼راً �6اً S أمر دينه ال سيما أن فالواجب [ ا�سلم أن يبتعد عما ال ينفعه بأمر دينه بل ربما ¥ن ¼را ñضاً أو 
فكيف إذا هجرت ا�الئكة هذا ا6يت و�نما Æل به الشياط^ إما شياط^  ،ا�الئكة تهجر ا6يت اUي فيه هذا ال«ب

  .اإلنس و�ما شياط^ اxن أو ïهما معاً وحري با�سلم أن يبتعد عما يبعد عنه مالئكة ر�ة ربه عز وجل
öأمر حرمه اهللاومن هنا فإنه ينب Ú ب فإن ما ال لفإن ¥ن هذا فيما يأ،  للمسلم أن يبتعد عنÓف ا�اس وهو القطط وال

مثل ا�يوانات ا�ف>سة الá يأ� بها ا�اس ويستخدمونها وÖعلونها تعيش S بيوتهم ولربما ¥نت ، ف من باب أوåؤلي
يكون قريباً منها فع® هذا فاالبتعاد عن هذه واالبتعاد عن بيعها �ا S ¼رهم واالعتداء [ أنفسهم أو قتل أحد Ãا  اً سبب

أما إذا ¥ن [ سبيل ، فيها من الµر ومن ا�ؤسف أن بعضهم قد يقت¶ ما قد يµه وال ينفعه ¥�ية أو العقرب أو ´و ذلك
  ية فأي تربية �ذه الá ال تألف ثارها وأخطارها فهذا أمر ال بأس به أما لو ¥ن [ سبيل ال>بآا~راسات ومعرفة 
 Æُ الف هدي ا�©  �ب بل أمر ا�© وال تؤلف والI اÃ ا�ل وا�رم وهذا وال شك S بقتلها� .  

اiمن فإن أكل هذا اiمن  �رم ا�© ومن هنا أيها األخوة األكارم فإن Õف هذه األموال ¼ٌب من العبث وحينما ُ¬ 
ألن  ؛حينما ينفق من مال ñرم قد يكون سبباً لعدم قبول أعماu وعدم قبول د¤ئه ورده عليهوبا?اþ فإنه  يكون حراماً 

اهللا عز وجل إذا رأى من عبده أنه يأكل حراماً أو يدخل جوفه وبطنه إثماً و�جراماً فإن هذا قد يكون سبباً S منع قبول 
Hذالن واHرد عمله عليه وهذا وال شك من ا�رمان وا øللمسلم أن يكون بمنأى عنه وأن د¤ئه و öي ينبUان ا�

يكون بعيدا ً �ا ي>تب [ ذلك من أثار سيئة وعواقب وخيمة وأ¯مة عليه S ا~ين وا~نيا والعاجلة و اآلجلة ومن ترك 
ا�الل (  :قال  �ألن ا�©  ؛وحري با�سلم أن يكون ور¤ً عما حرم ربه عليه، شيئا هللا الشك  عوضه اهللا تعا{ خ�اً منه

?ينه وعرضه ومن وقع  أت8 الشبهات فقد است�اب� وا�رام ب� وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثn من ا�اس فمن 
ّ̂ �  فا�© )  [ الشبهات وقع [ ا�رام xلرا¹ يرÐ حول ا�1 يوشك أن يرتع فيه ّ̂  ،جعل ا�الل ب يجب ف وا�رام ب

أن نكون بعيدين عنه íال يستجرنا ذلك للوقوع S  فينبö �ا أيضاً  ،شتبها ب^ ا?حليل وا?حريموما ¥ن م، أن Âتنبه
وبا?اþ تكون سبباً S نزع ال±dة وعدم رضا اهللا سبحانه وتعا{ عمن يقع  ،األمور ا�حرمة الá ال تر� اهللا عز وجل

تعا{ يوفقه ويبارك u فيما أعطاه وفيما أبقاه وفيما أبé وهذا وال وا�سلم حينما يفعل ذلك مبتغيا وجه اهللا فإن اهللا ، فيها
  .ال يرشدنا إال إ{ خ� وال يد�ا إال إ¯ه �وا�©  ،�شك Ãن أو7 اإلتباع �دي ا�© 

أمراً أو ¥ن  وا6عد عن Ú أمر حرمه اهللا ولو ¥ن شيئا  يس�اً  �ومن هنا فع® ا�سلم أن ¬رص [ اقتفاء هدي ا�© 
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  .حق�اً فإن اجتناب ا�رام متأكد 

  )�;( ا�لقة
  ا»امس ا�ديث

وزاد ، مسلمرواه ) عن بيع فضل ا�اء ����ن� رسول اهللا ( :رö اهللا عنهما قال اهللاحديث جابر بن عبد ا¯وم اUي معنا   
رواه )ب الفحلْس عَ  عن ����ن� رسول اهللا :(بن عمر رö اهللا عنهما قالا وعن )اب  اaملوعن بيع Lِ (: [ رواية
   .اMخاري

 ،تاج إ¯ه لرÙ ال«أا�اء الزائد عن كفاية صاحبه وهو ا�اء اUي S الفالة وُ¬ ا�راد به  )فضل ا�اء(قوS uا�ديث  هذا -
uوقو: ) Lِملaالضاد ا�عجم) اب ا �اقةه [ انزو ةبك�.   
uحديث  � وقو Sعن ربن عما uي بفتح الع^ ا�هملة وسكون الس^  سبعَ ال) عسب الفحل( فقوUهو ماء الفحل ا

 أي طرقها هاعسب الفحل ا�اقة عسبا من باب ¼ب:أهل اللغة قالو، طرق الفحل أي ¼ابههو :وقيل ،يقذفه S رحم أنثاه
  .القول األولهذا 

ل عسباً أي أعطيته الكراء [ عسبت الرج:وقالوا ،اUي يؤخذ [ ¼اب الفحل اءأن عسب الفحل الكر :ا�ا�  والقول
بل هو مطلوب Uاته �صالح العباد و�ال ألن الµاب نفسه غ� منß عنه  ؛أü عبيد اختياروهذا هو األقرب وهو الµاب 

هو ذكٌر لh حيوان سواء  والفحل ،فيكون ا�قصود ا�ß عن أخذ األجرة [ ¼اب الفحل، ألدى ذلك إ{ انقطاع النسل
  .و غ�ه أ ¥ن Áالً 

وا�راد بذلك ما ¥ن S الفالة من مورد  د¯ل [ Æريم بيع فضل ا�اء و�ن الواجب بذل الزائد منه �حتاجها�ديث  هذا -
أما إذا ¥ن ا�اء بقدر ، ق S بذu أذىلحو´وه ونقع اV6 والع^ اxارية و´و ذلك Ãا يفضل عن حاجة اإلنسان وال ي

Ãلوdه Öوز بيعها  مياهالá حازها صاحبها S برdٍة أو خزاٍن أو قربٍة فß  ا�ياهحق به من غ�ه أما ألنه أ؛ حاجته فله منعه
  .قياساً [ بيع ا�طب إذا أحرزه ا�اطب وال Öب [ صاحبه بذu إال �ضطر بهاوال ¬ل أخذها إال بإذن صاح

ٍ̂ أو بVٍ إذا لم يكن ثمة ¼راألخالق وñاسن األعمال التسامح S ذلك وبذل ا�ا ãرمن موم وقد ورد S  ،ء للناس من ع
ا�اس (: �وÃا يؤيد ا�نع من بيع ا�اء قوu  )أتمنعوا فضل ا�اء 0منعوا به ال0ال ( :قال �أن ا�©  �حديث أü هريرة 

  . �أو كما قال  )[ ال0أ وا�اء وا�ار :ثالث °	ء [
خذ يأين ا?ãتف وا?عاطف واإلحسان إ{ اآلخرين وليس دين األنانية وأن اإلنسان دهنا يتب^ أن دين اإلسالم  ومن  

بل إن من أفضل األعمال س§ ا�اء �ن  ،}ع S اإلسالم تسبيل ا�اء وما شابه ذلك ذاو�، ال0ء �فسه فقط وين: غ�ه
ل القربات ومن أجل الطا¤ت و�ذا جاء S فإن س§ من ¥ن عطشان من أفض، ¥ن ñتاجاً إ¯ه ح½ للبهائم وا�يوانات

ذكر أن هذه اö6 أصابها العطش ف�لت S بV  إ�ائيلS حديث ا�رأة الá � من بغايا ب¶ ( :قال �ا�ديث أن ا�© 

باً يأكل ال1ى من شدة العطش ف�لت مر V6خفها ةثاني ةف�بت منه فلما خرجت وجدت عند ا S ومألته فأخذت ماًء 

  )ثم وضعته S فيها ثم خرجت فسقت ال«ب فشكر اهللا تعا{ �ا فغفر �ا
وما بالك  ،¥ن هذا S س§ حيوان من ا�يوانات بل 
ب من الÓب فما بالك S س§ اإلنسان ح½ لو ¥ن غ� مسلم فإذا

سيما Ãا تش>ك فيه حاجة ا�اس ومن اإلحسان إ{ ا�سلم^ وبذل ا�H وتعميم ا�فع �م ال فإن، أيضا بس§ من ¥ن مسلماً 
فإن ذلك من اإلحسان إ{ اآلخرين وهو يدل [ سخاء ا�فس وdرمها و[ طيب القلب وñبة  ،ذلك ا�اء وال«أ وا�ار
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َوَما {: قال سبحانه وتعا{ كماسيوفقه وسيخلف عليه  -تعا{–وال شك أن اUي يبذل ا�H للناس فإن اهللا  ،ا�H للغ�
غْ 
َ
ٍء َفُهَو ُ�ْلُِفُه أ ْÞَ ازِقِ�َ  ◌ۖ َفْقُتْم ِمْنsالر ُnَْوُهَو َخ { واب الكريم يوم القيامةiمن األجر العظيم وا u ما يدخره اهللا }إضافة إ

Öعل ذلك العمل مقبوًال إذا أخلص  -تعا{–فإن اUي يس§ ا�اس ويرويهم [ ما يصيبهم من الظمأ والعطش فإن اهللا 
وdذلك ¥ن من ¤دة من قاموا ، ا إ{ الس§¥ن من ¤دة ا�اس ح½ قبل اإلسالم أن يسقوا من ¥ن ñتاجً  قد، وهللا نيته هفي

فإذا ¥ن هذا S اxاهلية ف	 ، [ ا6يت ا�رام ح½ قبل اإلسالم س§ ا�جاج ومالقاتهم بما ¬تاجونه من ا�اء وغ�ه
åي�ع للمسلم أن يقوم بها أن يضع ماًء  ،سانإلحاإلسالم دين ا فإن، اإلسالم من باب أو áو�ذا من األعمال الفاضلة ال

S طريق ا�اس وø سفرهم وذهابهم و�يابهم والسيما S أوقات ا�ر والشدة والصيف فإن ا�اس ñتاجون إ{ من يسقيهم 
لُنs يَْوَمئٍِذ َعِن ا�sِعيمِ  ُعمs {: و�ذا ورد S قوu سبحانه وتعا{، وال شك أن نعمة ا�اء من أعظم ا�عم

َ
قال ا�اء ا6ارد S } لَتُْسأ

ٍء 9Íَ {: -عز وجل-وال شك أن ا�اء سبب حياة Ú أحد كما قال ، شدة الصيف ْÞَ sXُ َِماء
ْ
َنا ِمَن ال

ْ
فا�اء سبب حياة }وََجَعل

فإن س§ ا�اس و�عطائهم من  او�ذ ،ياة 
هانقطع ا�اء النقطعت ا�ااإلنسان وا�يوان واxان بل والشجر وJ أحد ولو 
ْرِض {: أسباب ر�ة اهللا تعا{ للجميع

َ ْ
َماءِ َواأل sٍت ِمَن الس	َقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم بََرَsُقَرى آََمُنوا َواي

ْ
ْهَل ال

َ
نs أ

َ
ب ا�اء جِ ولو حُ  }َولَْو أ

Uلك جعل اهللا تعا{ منعه منعاً مطلقاً عقوبة كما ، أيضاً  عن ا�اس �لكوا ولو أطلق عليهم بال حدود وال قيود �لكوا
وأغرق اهللا فرعون با�اء ، راً بال حدود أيضاً عقوبة كما ¤قب فيه قوم نوح عليه الصالة والسالمنزاًال منهمِ إنزاu إجعل 

أن اإلحسان إ{ اآلخرين ببذل ا�اء أن ا�ؤdد  غ� ،[ آخرينة وقد Öعله اهللا وباًال ونقم ةوقومه فدل ذلك [ أن ا�اء نعم
 S ذلك ا�جاهدينdسفر وما شابه هؤالء و S من أقرب القربات السيما مثل ا�جاج والعمار وا�ر< والصغار ومن ¥ن

  .هم وسقيهم واإلحسان إ¯هم من األمور الفاضلة الكريمةءعطاإسبيل اهللا فإن 
ألن Ãا  ؛مذهب اxمهوروهذا  بذm uاناً  وجوبلفحل وأخذ األجرة عليه و[ ا�ß عن بيع ¼اب اد¯ل  وا�ديث أيضاً  -

لغرض من أغراض ا~نيا وال شك أن اUي ¬سن للناس  -تعا{–ينبö ا?عاون والتسامح فيه وبذل ذلك ابتغاء وجه اهللا 
قد ال يكون  اً وأيض، حاجة ا�اس ويعطيهم وينفعهم فإنهم ¬بونه ويألفونه ويقربونه ال سيما S األمور الá ال تنفك فيها

ن أو�لب ا�نافسة وما يقع من ا�سد والشحناء والفرقة ب^ ا�اس إنما هو شح S ا�فوس و�ال فالغالب ، فيها ¼ر عليهم
  .اهللا تعا{ Öعل ال±dة S اجتماع ا�اس و�حسانهم إ{ بعضهم
  السادس ا�ديث

   مسلمرواه  )أش{ى طعاما ً فال يبعه حß يكتاU من �قال رسول اهللا ( :لقا �حديث أÀ هريرة  
Uش{ى طعامن (: � قو 

ً
  )اما

صا¤ً من طعام أو صاٍع من تمر  :كما S حديث أü سعيد S زÀة الفطر ،بال±وربما خص  اسم لh ما يؤJ :الطعام S اللغة
  .عرف أهل ا�جاز   ذاأو صاٍع من شع� وه

واألظهر أنه ) من لم يطعمه فإنه م¶(: من مأكول وم�وب كما S قولة تعا{ عن ا�اءيطعم  مايطلق [ Ú  والطعام
أو  ،وا?مر ،والشع� ،واألرز ،قمحالو[ هذا فهو اسم لسائر ا�طعومات من  ،يدخل فيه Ú ما تعارف ا�اس [ إطعامه

  .والعسل وغ�ها ،¥لزيت ،ةاأل}ب
uفال يبعهامن (: � قو 

ً
وقد  بالكيل ح½ يستوفيهأي  )حß يكتاU(ة هكذا èزم ا�ضارع [ أن ال ناهي )ش{ى طعاما

 S بن عمر ا حديث جاء� :) 
ً
كتال اآلخذ واا~افع  ل¥ :قال )حß يقبضه(وø لفظ )فال يبعه حß يستو÷ من ابتاع طعاما
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ِفَ� و{كما قال تعا{ ُمَطف¿
ْ
 ) ø)Qَيٌْل لِل

َ
Vَ َتالُوا

ْ
ِيَن إَِذا اك

s
وَن );( ا�sاِس يَْسَتْوفُوَن ا§ ُ/ِ ْو َوَزنُوُهْم ُ�ْ

َ
وظاهر } )P(َوyَِذا xَلُوُهْم أ

ألن mموع األلفاظ  ؛لكن لفظ يستوفيه ولفظ يقبضه يفيد العموم ،اللفظ يكتال يشعر بأنه خاص بما ¬تاج إ{ كيل
  .يفيد معÜ القبض وا�يازة

 بالكيل عن القبض وذلك بأن يكتاu وع±، يبيعه قبل قبضه نى طعاما ً أد¯ل [ ا�ß �ن اش>ا�ديث أيضا  هذا -
ت�فه  ةا�ß ما لم توجد قرين صيغةألن األصل S  ؛وهذا اUي للتحريم، ألن قبض ا�كيل ال ¬صل إال بالكيل ؛ويستوفيه

فقد ، وايات ما يؤdد ا?حريمعن ا?حريم بل قد جاء S بعض الر ةصارف ةوليس هناك قرين، عن ذلك أن األصل ا?حريم
يµبون  -يع¶ الطعام-جزافاً  يبتاعون �ا�اس S عهد رسول اهللا  أيتلقد ر: (-ر� اهللا عنهما-بن عمر  اهللاقال عبد 

   .أمر ñرم[ بالµب الشك أنها ال تكون  والعقوبة، انت¢ )أن يبيعوه S مãنهم ح½ يؤوه إ{ رحا�م
ومذروع ومعدود فâ hء  وزونمن مكيل وم م ¤ما ً Ú S مبيع ¬تاج قبضه إ{ حق توفيةٍ الفقهاء هذا ا�ك  جعل  

، وهكذا â Úء Þسبه، وما ¥ن بالعد يعد ،سبوما ¥ن باUراع ¬، وما ¥ن بالوزن يوزن، Þسبه فما ¥ن بالكيل فيãل
  .فقبض â Úء وحيازة â Úء Þسب هذا ال0ء ا�بيع 

رواية ومذهب اxمهور  وهذا  اأو بيع جزافً  أن ا�نع من بيع الطعام قبل قبضه ¤م Ú S طعام بيع كيالً  وظاهر ا�ديث -
  بن القيم رحم اهللا اxميعاو ةبن تيمياختارها شيخ اإلسالم اعن اإلمام أ�د 

عمومها بيع الطعام سواء ¥ن استدلوا أيضا بعموم األدلة الá تفيد ا�ß عن بيع ا�ش>ى قبل قبضه مطلقاً فيدخل S  كما
  .القول األولهذا  أو جزافا مقدراً 

وهذا  ،فقالوا أن الطعام إذا بيع جزافاً جاز بيعه قبل قبضه و�ذا ¥ن مقدراً بكيل أو ´وه لم Öز بيعه قبل قبضه :القول ا�ا�
   ا�شهور من مذهب اإلمام أ�د رحم اهللا تعا{ اxميعهو 

   .قبضلة أن الطعام ال بد أنه ال يباع حß يُ إذن قوالن [ مسأ فهذان
فالقول األول هو األظهر أن ، ولظهوره لهالراجح هو القول األول وذلك لقوة د¯ فالقول�ا تب^ �ا أن S ا�سألة قول^  وهنا

بد من القبض قبل  فال، ا فال بد قبل ذلك أن يقبضا�نع من بيع الطعام قبل قبضه ¤م Ú S طعام بيع كيًال أو بيع جزافً 
   .وما بيع أيضاً مقدراً أو ñدداً بكيٍل أو بما شابه ذلك وال تفريق ب^ ما بيع جزافاً ، ا6يع

  ا�ديث السابع
ال wل سلٌف وال ( :� قال رسول اهللا :بن شعيب عن أبيه عن جده قال وحديث عمروهو نßٌ عن بعض أنواع ا6يوع   

وا�اكم  ةال{مذي وبن خزيموصحح  »مسةرواه ا)  وال بيع ُ ما ليس عندكيُضمن لم  مابيٌع وال °طان [ بيٍع وال ربُح 
  .[ كتابه

  )أ6 با�ديث ولم ي�حه و�نما }حه S موضع آخر S ا�لقة ا?ا¯ة(
  :�ا بعد ذلك فتب�
  .الÓم عن بيع فضل ا�اء و¼اب الفحل:أوالً 

  ا�ديث ا�امن
زور إ¦ اaو	ن بيٌع يتبايعه أهل اaاهلية xن الرجل يبتاع  ةن� عن بيع حبل ا�بل( أن رسول اهللا �بن عمر احديث 

  للبخاريواللفظ  متفق عليه) أن تنتج ا�اقة ثم تنتج ال¤ [ بطنها
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uبطن أمه ح^ العقد ا�بلوبفتح ا�اء وا6اء فيهما  )ةَحَبل ا�بل(: قو S ن^ ا�وجودxه  مصدر أريد به ا�وقد ف S
 إ{ أن تت ا�اقة ما S بطنها ثم Æمل الá نتجتها هاأن يش>ي ا�اقة ويؤجل ثمن:ومعناه، ا�ديث بأنه من بيوع اxاهلية

  .S رواية مسلٍم ا�ذكورة اً كما جاء Õ¬ -ر� اهللا عنهما-بن عمر امروي عن  :األول ا?فس�وهذا 
   .ن عمر ر� اهللا عنهمابالوهذا تفس�  ،بطنها ثم تت الá و~تها Sا�اقة ما إ{ أن تت  جلبيع بثمن مؤ أنه :اiا� ا?فس�
وا6يع [ هذه  ،يكما أخرجه ا6خارنافع وهذا تفس�  ،بثمن مؤجل إ{ أن تت ا�اقة ما S بطنها ا6يع :اiالث وا?فس�

بن عمر األول او[ تفس� ،  نافع هو والدة ا�اقةتفس� فع®، ا?فاس� اiالثة بيع بثمن مؤجل غ� أنها �تلفة S األجل
ن تفس� إ:أهل العلم من قال ومن، والدة ا�اقة ووالدة ما و~ته البن عمر و[ ا?فس� اiا�، والدة ا�اقة و�ل ما و~ته

 الراوي مقدم إذا لم وا�حققون من أهل األصول أن تفس�، بن عمر هو ا�قدم ألن تفس� راوي ا�ديث هو أوå ألنه أعلما
  .ألن بعضها من راوي ا�ديث وبعضها Æتمله اللغة ؛واألظهر أنه ال مانع من األخذ èميع هذه ا?فاس� ،Iالف الظاهر

uيبتاع : (وقوaزور ،اأي يش>يه )زوراaا6ع� ذكراً ا�راد به  وا Dن أو أن¥.  
ألنه [ هذه ا?فاس� بيع إ{ أجل mهول ألن  ؛ويفيد فساد العقد، موهذا ا�ß للتحري ةنß عن بيع حبل ا�بلا�ديث  -

ٰ  يَا{: أجل اiمن غ� معلوم واألجل u وقع S اiمن S طوu وق�ه كما قال تعا{
َ
ِيَن آَمُنوا إَِذا تََدايَنُْتْم بَِديٍْن إِ¦

s
فôَها ا§

َ
َجٍل  ك

َ
أ

ُتُبوهُ 
ْ
كون األجل معلوماً S ما ¥ن ألجل وألن جهالة األجل تف% إ{ اHصام وال�اع  فدلت اآلية [ اش>اط }ُمَس1- فَاك

 اعيتب^ أن اإلسالم حسم Ú ما يؤدي إ{ اHصومة وال� وبذلك ،وهذا أمر ال يرضاه اإلسالم وال يريده ،ب^ ا�تعاقدين
  .�ش>يوما يؤدي إ{ الفرقة والµر [ أحد من ا6ائع أو ا واHالف ب^ ا�سلم^

  ا�ديث ا0اسع
  : وهو نßٌ عن أنواع من ا6يوعخر وهو آذلك ننتقل إ{ حديث  بعد

   مسلمرواه  )الغرر يعوعن ب، بيع ا�صاة عن �رسول اهللا  ن�( :هريرة رö اهللا عنه قال أÀ حديث
uصوٌر ذكرها  )عن بيع ا�صاة(هنا قو Uبن القيم منها ا:  
  .ا�حدث^ تفس�وهذا ، إذا نبذت إ¯ك با�صاة فقد وجب ا6يع فيما بي¶ وبينك: ييقول ا6ائع للمش> أن :أوالً 
  .رم هذه ا�صاة فع® أي ثوب وقعت فهو لك بكذاا: أن يقول ا6ائع للمش>ي :ا�ا�

  .أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إ¯ه رمية ا�صاة :ا�الث
   .þ بكل حصاة درهم: قولويقبض [ كف من حF وي يبيعه سلعةً  أن :الرابع

  .أي شاة أصابتها فß لك بكذا: أن يع>ض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة فيقول :ا»امس
  األربع األخ�ة عند الفقهاء من أرباب ا�ذاهب  وهذه
uاصهذا من  )وعن بيع الغرر: (وقوHبيع ا�صاة من الغرر واإلضافة فيه إضافة ا�وصوف إ ألن؛ عطف العام [ ا }

  .والغرر مثل خطر بفتحت^ ، صفته أو ا�صدر إ{ نوعه ¯عم Ú بيوع الغرر
اxهل Þيث ال تعرف أوصافه وال يدرى هل  [أن ا6يع قائم  بمعÜ، ¥ن مستور العاقبة ما:[ اصطالح الفقهاء الغررو

  .¬صل أو ال ¬صل
 S قد يكون و الع�والغرر قد يكون Sو ا�من S لاألجقد يكون.  

تفق الفقهاء [ العمل بموجب هذا اوقد ، ألنه مقت- ا�ß ؛د¯ل [ ا�ß عن بيع ا�صاة وفساد العقدوا�ديث  -
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  .ا�ديث لكن اختلفوا S تفس�ه كما تقدم
خل فساد العقد سواء ¥ن الغرر S العقد أو S اiمن أو S األجل ويد[ ودل ا�ديث [ ا�ß عن بيع الغرر أيضاً و -

عظيم من أصول كتاب ا6يوع و�ذا قدمه مسلم  أصلعن بيع الغرر  ا�ß :اإلمام ا�ووي ر�ه اهللا قال ،Æته أنواع كث�ة
  .ويدخل فيه مسائل كث�ة غ� منح�ة

ع قط وأيضاً ، ألن ا6يع بهذه الصفة من أكل أموال ا�اس با6اطل ؛من أن تضيع اسا�كمة من ا�ß عنه حفظ أموال ا�  
  .ألن بيع الغرر يؤدي إ{ ذلك قطعاً  ؛اHصومة وال�اع ب^ ا�اس

وأما يس� الغرر وما ، ما ك1 فيه الغرر وغلب عليه ح½ صار يوصف ببيع الغرر وهذا ال خالف S منعه :بالغرر هنا ا�راد
 َ كبيع ا~ار و�ن  لو منه عقد من العقودألنه ال يكاد I ؛ح>از عنه فإنه ال يؤثر S فساد العقدشق االيتسامح فيه ¤دة أو ي

و´و ذلك Ãا يدخل تبعاً وال يصح لو  ،وبيع الشاة الá فيها لG ،وظاهر ñرdها ،أو بيع السيارة نظراً لظاهرها،أساسها  لم يرَ 
 
ُ
  .وها ¥xزر والفجل وا6صل و´ :بيع ا�غيبات S األرض ومثله بمشقةح>از عنه إال فرد وdذا Ú ماال يمكن االأ

 .يقع فيه اHالف ب^ الفقهاء فمرجعه إ{ تقدير الغرر فمن Öعله يس�اً يصحح ا6يع ومن يراه كث�اً يبطل ا6يع وما
و[ ، أيها األحبة أن اإلسالم جاء بسد Ú ما يؤدي إ{ اHصومة وال�اع والفرقة ب^ ا�سلم^ S بيعهم و}ائهم فا�قصود

ن ا6ائع أو ا�ش>ي أن يكون �لصاً ألخيه غ� �ش S u بيعه و}ائه فع® صاحب السلعة ا�سلم^ أصًال سواء ¥ن م
  أن يكون واضحاً S بيعه غ� �ش وال �ادع 

فيما  تعا{S رزقه وبارك u اهللا  u - تعا{–فإنه إذا تعامل مع أخيه بالصدق بارك اهللا  ،وال ملبس وال مدلس [ من يش>ي
   .أعطاه
ال يكون قاصداً خديعته ن وأ، �ش>ي أن يكون صادقاً S }ائه وأن يكون صادقاً S أخذه 6ضاعة من باعها وdذا

  .وا?دليس عليه والكذب والغش و´و ذلك 
تلك الطرق الá � بعيدة عن الغش وا�خادعة وا?دليس وا?لبيس [ بهذه األسا¯ب وبتبايع ا6ائع وا�ش>ي  افإذ

وتبé ا�فوس زdية نقية بعيدة Ú ا6عد ، و�عطائهم هميبارك للجميع S بيعهم و}ائهم وأخذ -عز وجل- اآلخرين فإن اهللا
و�ذا ¥ن السلف الصالح ومازال الصا�ون الصادقون يتبايعون فيما بينهم بصدق ، عن الشحناء وا6غضاء والفرقة

معلوم أن اUي ول مال امرئ مسلم إال بطيبٍة من نفسه فإنه ال ¬ ،وخديعة لآلخرين وخيانةٍ  و�خالٍص وبعد عن Ú غٍش 
ا معهم وهو إنما S ا�قيقة إنما Iدع اآلخرين ويغشهم ويدخل عليهم الغرر واHطر والµر إنما هو S ا�قيقة ليس صادقً 

ب ماكرة فإنما Iدع أو يتحايل [ ا�اس بأسا¯ معتقد أو توهم أنه Iدع اآلخرين أو يأكل أموا�اولو ظن أو  ،Iدع نفسه
ُكلُوَن ِ[ ُنُطونِِهْم نَاًرا { :كما أخ± اهللا عز وجل ،نارا نهو�نما يأكل S بط، نفسه

ْ
ََتاَ$ ُظلًْما إِغsَما يَأ

ْ
ْمَواَل ا©

َ
ُكلُوَن أ

ْ
ِيَن يَأ

s
إِنs ا§

بتعاد طل وأن يسارع إ{ الكف عن ذلك واالو�ذا فليحذر ا�سلم �ية ا�ذر أن يأكل أموال ا�اس با6ا} وََسَيْصلَْوَن َسِعnًا
ألن أكل ا�الل من أعظم األ�ار S قبول الطا¤ت وا6عد عن اHطيئات وا�نكرات ؛ اعنه فإن ذلك Ãا يتأكد علينا Áيعً 

عن  بتعادويبتعدون �ية اال ،وا�وبقات وUلك فإن السلف الصالح والصا�^ Ú S زمان ومãن ¬رصون [ أكل ا�الل
  .ألن ذلك Ãا يسخط اهللا عز وجل ؛حق�اً  أكل ا�رام ولو ¥ن نزرا يس�ا أو شيئاً 
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  )�;(ا�لقة 
  ا�ديث العا°

والنساä   دأ اإلمام رواه )عن بيعت� [ بيعه �ن� رسول اهللا (: قال �حديث أÀ هريرة اUي معنا ا¯وم  ا�ديث  
  فله ةباع بيعت� [ بيع من( وألÀ داود،وصححه ال{مذي وابن حبان

َ
æهما أو الرباْس أو (  

- uي معنا فيه قوUن� عن بيعت� [ بيعه( :هذا ا�ديث ا( 
  � صفقة ا6يع وا�راد عقدان S عقد واحد : اMيعة

 :أقوالذلك V  تفسn اختلف العلماء [ وقد

راوي سماك بن حرب وهذا تفس�  ،و نسيئة بع�ينأ بع�ة قالوا ا�راد أن يقول أبيعك هذا اiوب نقدا :األول القول
ر�ه  مالك اإلمام س�تف وهو)  صفقت� [ صفقة واحدة عن �ن� رسول اهللا ( -عنه ر� اهللا تعا{-حديث بن مسعود 
  .كما نقله ابن عبد ال± الشاف� وهو احد تفس�يكما S سننه وهو تفس� النسا) اهللا كما S ا�وطأ 

ا6ائع  يقول ذلك كأن و´و  }dة كسلف أو بيع أو إجارة أو،آخر عقدا حد ا�تعاقدين [ اآلخرأن يش>ط أ :ا�ا�القول 
نسبه ابن عبد ال± إ{ و ا�نابلة تفس� وهذا ،أبيعك هذه السيارة بكذا [ أن تبيع¶ سيارتك بكذا أو تؤجر* بيتك

 . أيضا رحم اهللا اxميع الشاف� 

ً أئة إ{ ايبيعه سلعه بم نأ :ا�الثالقول  Íئة عقد ان ا6يع بمسيأ� أل كما وهذه مسألة العينة، بأقل جل ثم يش>يها منه حاال
هذا  :حيث قالوقد اختار هذا ا?فس� ابن تيمية وابن القيم  داود أü وال�اء بثمان^ عقد آخر وهذا اUي تدل عليه رواية

 . عÜال معu Ü غ� هذا ا� اUي معÜ ا�ديث

  ) ن� عن بيعت� [ بيعة واحدة(: S قوu ا�راد يتب^ �ا أن فهم العلماء اختلف S فهنا
وقد اتفق الفقهاء [  وهذا يقت% Æريم العقد وفساده ،عن بيعت^ S بيعة ا�ß د¯ل [ا�ديث هذا اUي ب^ أيدينا  -

  .ديثا� أول ختلفوا S تفس� ذلك كما تقدم بيانه Sأحاديث ا�ß عن بيعت^ S بيعة ولكن ا بموجب القول
  .ربا ا�قيقة يل الS � á الظاهر بيع وø[ ا�ß عن ا�ِ  لأوضح  د¯S ا�ديث  -
عن بيعت^ S بيعة  ن¢ ��ا أن ا�©  يتب^ ومن هنا، ن األمور بمقاصدهاأد¯ل [ قاعدة سد اUرائع ووø ا�ديث  -

لة أبها مس ا�راد وهو أنالصورة األخ�ة أي الá ذكرها ابن تيمية  نا و[ؤنا وعلماؤفقها رهاذك الá ختلفة[ الصور ا�
 وأعما ¥ن إثما  إذا ¥ن وفق ضوابط ال�ع وبعيداً  ا6يع وال شك وال ريب أن ،العينة �ا فيها من ا?حايل [ أمور الربا

ن أبه و يقوم نه ا�تع^ [ ا�سلم أنإاإلنسان أن يكون من اآلثام أو ا�رام فوÃا II  اإلنسان ¥ن Ãا ي>دد S نفس
علينا الربا ووجوه ا�الل وا¼ب ا�باح ال  حرم حل �ا ا6يع لكنهأS األصل  -عز وجل-واهللا  .ا حرم ربه عليهميبتعد ع

 إن إخالص ا�سلم لربه ،ا�رام أخذ6عد عن ن يبتعد �ية اأإ{ أخذ ا�الل و يعمد فجدير با�سلم أن ،ح� وال عد �ا

  من اآلثام  أنواع وانطالق اإلنسان S، ا�الل وبعده عن ا�رام من د¯ل توفيق اهللا عز وجل u كلهأو
 ،يدل [ حرمانه من أن ينت§ ا�الل اً حرام آو أو ا�رام وعدم مباالته بما قد يأخذه أو يدخل عليه من مال ¥ن حالالً 

u أبو  قال؟ الطعام أتعلم أPّ هذا :خذ منه لقمة قال u الغالمأجاء إ¯ه بطعام ف � بكر د S األثر أن غالما ألüور وUلك
إصبعه S فيه � دخل أبو بكر أف ،فأتيتك به اً ا�ال طعام بهذا كنت تكهنت باxاهلية فاش>يت إ�:  قال،  ال: �بكر 

ما ( :يقول �رسول اهللا  سمعت إ� ،ل واهللا لو لم 2رج إال ورو� معها ألخرجتهاوقيل S u ذلك قا .ما S بطنه Ú خر جأف
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فبعد ا�سلم عن ا�رام هو ا�تع^ وUلك ورد S األثر أيضا ) وا�ار أوÄ به إال  (م من حرا يع¶) من جسد نبت من سحت
ن تمر الزÀة وذلك أل )الصدقة ألكلتها تمر لوال أ� أخ: أنها من :(تمرة ملقاة فأخذها ورفعها فقال وجد � ا�© أن

u ا�©  قال تور¤ وحينما أخذ ا�سن أو ا�س^ تمرة من تمر الصدقة أكلها �  والصدقة ñرم [ أهل ا6يت ف>ك ا�©
ه âء من هذا ح½ ال يقع S جوف منعه �يفعله وUلك ا�©  أن للصغ� ل>ك ما يريد :أي اترdها و� 
مة تقال )كخ( �
ن أكون أرسول اهللا ادع اهللا  يا �وUلك �ا قال سعد بن أü وقاص وهو من أخوال ا�© ، ولو ¥ن شيئا يس�ا ا�حرم من

ن الرجل ©قذف اللقمة ا�رام [ إدعوتك فو ا§ي نفÉ بيده  تستجب يا سعد أطب مطعمك(مستجاب ا~عوة قال 
جاءت  فقد و�ذا .أو كما قال علية الصالة والسالم) الة أربع� يومااهللا U من عمال أو ص يقبل جوفه أو بطنه ما

كما S ا�ديث  -عز وجل -عند اهللا ا~¤ء S قبول كب�اً  ثراً أن u أاألحاديث وتكاثرت وتناثرت S بيان أكل ا�الل و
 حرام ومطعمه حرام وم7به إ¦ السماء يا رب يا رب هغ� يمد يديأيطيل السفر أشعث  الرجل ذكر( �الصحيح أن ا�© 

غ± وø أ¥ن هذا S سفر ورفع يديه وهو أشعث و فإذا. )فأ* يستجاب §لك �وملبسه حرام وغذي با�رام قال ا�� 
ومن  .ا�رام يدل [ انكساره ومع ذلك ترد دعوته �ا S جوفه من ا�ال ا�رام واألكل Ãا يا رب: وينادي ويقول ةٍ قحال فا
 َفْمَحُق {: م�وع ال±dة كما قال اهللا عز وجل ا�رام نإثم يا أA ا�سلم ، سلم يكون بعيدا Ú ا6عد عن ا�حرمن ا�إهنا ف

 ìَِبا َوُيْر ر¿
ْ
َدقَاِت  اهللاô ال sالص{ 

 ا فيسلط اهللا عليه اآلفات و
د أن صاحبه ليس S¥ن كث�ً  ن�و وا�رام م�وع ال±dة، ن ¥ن يس�ا�مبارك و فا�الل  
  ن اهللا تعا{ طيبأل ؛قدم عمال من مال ñرم فال يقبله اهللا إذا هنإ�ور وال حبور ثم 

وال أن يأكل  طيبا من األعمال إال بال ¬ -عز وجل-تعا{ أمر ا�ؤمن^ بما أمر به ا�رسل^ فاهللا  اهللا نأ  يقبل إال طيبا وال
ن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا سبحانه وتعا{ إهنا ف ومن، ربه عليهن Öتنب Ú ما حرم أاإلنسان من ا�ال إال ما ¥ن طيبا و

 وسيخرج منها كما دخل فيها كما قال، دخل إ{ هذه ا~نيا ليس معه منها âء واإلنسان وهذه ا~نيا دار Ãر، منه خ�اً 

ةٍ  َولََقدْ {: سبحانه sَل َمر sو
َ
  ِجْئُتُمونَا ُفَراَدى َكَما َخلَْقَناُكْم أ

ْ
æمْ  ُتمَوتََر

ُ
æَِاُكْم َوَراء ُظُهور

ْ
� sا َخو sيدخل إ{  اإلنسان فثلك }..م

ال تزول قدما عبد ( :عنه كما جاء S ا�ديث سيسأل هذه ا~نيا عريان وسيخرج منها كما دخل فيها وما ب^ هذا وذاك
 ا السؤال ورد أن الفقراء يدخلونو�ذ،  )منها وعن ماU من أين اكتسبه وفيما أنفقه ل عن أربع وذكرأيوم القيامة حß يس

من سحت أو من أمر  أكله نهأفكيف إذا ¥ن اxواب  ،ئة ¤م وذلك بسبب السؤال عن هذااقبل األغنياء  مسم اxنة
هذا ا6عد Öب ، -عز وجل-فيما Iالف أمر اهللا  الوقوع فليحذر ا�سلم من الوقوع S اإلثم أو من أكل ñرم أو من، ñرم

 S ومن ا�ؤسف أن كث�ين من ا�اس تكا6وا وانهالوا وتزا�وا [ أكل، با�حرمات ا�شتبهات فما بالكأن يكون 

Æ Sريمها كأكل الربا ال�يح  قاطبة ا�شتبه بل ح½ [ األموال ا�حرمة الá ال نزاع ب^ أهل العلم وا�سلم^ األموال
ا�وبقات وا�هلãت وهو من السبع ا�وبقات الá حذر منها ا�©  مأعظ Æريمه والواضح إثمه واUي هو إحدى الك± ومن

� .  
  ا�ادي ع7 ا�ديث

وال  ،وال °طان [ بيع ،ال wل سلف وبيع( � قال رسول اهللا :حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال اUي بعده  
 . وا�اكم ةبن خزيماا»مسة وصححه ال{مذي ورواه )  ليس عندك ما وال بيع ،ربح ما لم يضمن

  . عليها �من ا6يع نبه ا�©  مسائل ا�ديث فيه هذا -
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 أبيعك هذه السيارة [ أن: كأن يقول القرضهنا وا�راد بالسلف . ب^ سلف وبيع اxمع نه ال Öوزأا�ديث د¯ل [ 

  ،بهذا ا�عÜ اإلمام مالكوقد ف�ه ،كذا تقرض¶
ُ
ابن عبد وقد ح� ، ال Öوز فهذا رتكقرضك كذا [ أن تبيع¶ سياأو أ

 . علم فيه خالفاأال  ةقدام ابن قال اتفاق العلماء [ ذلك ال� وابن هبnة وابن رشد

والقرض ،جل هذا ا6يعألم يقرضه إال من  ألنهجر منفعة  اقرًض  فيكون، أن ا6يع صار وسيلة للقرض :من ذلك ا�نع وجه
 ا�سلم أمر ا�سلم أن ¬سن إ{ أخيه و�ذا احتاج -عز وجل-اهللا  .أخرى ةً ه حاجيقصد ب ال يكون إرفاقا ñضاً  أنÖب 

فإن ا�اس لو تعاملوا بهذه ، اآلخرين أن يبادر بسداد دين فينبu ö أن يقرضه وينبö للمق>ض أيضاً  إ{ أخيه قرضاً 
ا S زيادة سببً  عضا وسيكون أيضاً فإنهم سيحب بعضهم ب ،بعضهم مع ا�فسية السمحة وهذا األسلوب السلس وهذا الصدق

�Hة واd±يعا فالغ¶ وال1ي والعطاء ا�ماء والÁ أن ¬سن إ{ داً جومن يكون وا، �م u öن أو اآلخرين �ذه األموال ينب
 ( :�كما جاء S ا�ديث عن ا�© ، يوسع عليهم ح½ يوسع اهللا تعا{ عليه

ً
أو  عن رجل مات و	ن يمر بمن يطلبه دينا

 
ً
 ومن)  عنه تعا¦�اوزوا عنه يعº ا§ي جاء U لعل اهللا أن يتجاوز عنا فتجاوز اهللا : قال افإذا وجد عنده ضيقً  قرضا

نه يتعامل مع ا�دين أأمر ا�سلم الغ¶ أو ا~ائن  -وجل عز- واحدة واهللا مرة صدقة مرت^ ¥ن كأجره قرضاً  اقرض مسلمً أ
ٍة  xَنَ  َوyِن{:بالرفق  خَ ُذو ُعْ/َ

ْ
قُوا sن تََصد

َ
ٍة وَأ  َمْيَ/َ

َ
ُكمْ  nٌْ َفَنِظَرٌة إِ¦

s
  .}ُكنُتْم َيْعلَُمونَ  إِن ل

  :حد ا»يارينأ فله

إذا حل  أمرين حدأوdذلك هو �� ب^  ،ن يمهلهأن يوسع عليه وأنه ينبu ö إا�حتاج من آخر ف اق>ض إذا :األول ا»يار
قرضه أو عن أما أن يعفوا عن ما �و ،اهللا عليه يوسع ن يص± عليه ح½ Öد وح½أه وما أن يمهلإ ،القرض أو إذا احتاج إ¯ه

ن بعض واآلخذ أل قرض ا�اس يقال S شأن ا�ق>ضأن من أما يقال S ش وdذلك ،أن يعفو عنه -تعا{–بعضه لعل اهللا 
الشديد والعذاب  بالوعيد �ا�© ا�اس ويريد ا?العب فيها ويأخذ من هذا وذاك وهذا قد توعده  أموال ا�اس يأخذ

سبحانه - خذ أموال ا�اس يريد إتالفها أتلفه اهللا أاهللا عنه ومن  أدى هاءخذ أموال ا�اس يريد أداأمن ( :األكيد حيث قال
 ن اهللا تعا{إإ¯هم ف يردها يأخذ أموال ا�اس �اجة و¼ورة والبد من ذلك وهو ينوي S نفسه وقلبه أن فاUي)-وتعا{
نه ظالم �فسه إيريد ا?العب فيها ويماطل هذا وذاك ف ا�اس خذ أموالأوأما من ، رشدا رهي� u ويهيئ u من أمسي

مطل (: قال �ن ا�© أوUلك صح S ا�ديث  ،بل ا�اكم أو القا�ا?عزير من قِ  أيضاً  ومستحق للعقوبة ومستحق
آخر  وø معÜ، مال لآلخر فكونه يماطل فهو ظالم وعنده إلنسان غنيايع¶ ا�طل S هذا ا�ديث يع¶ إذا ¥ن ا )الغº ظلم
 منه ماالً  أخذتنك إذا إمن غ¶ ماال فطلب منه الغ¶ ا�ال ح½ ولو ¥ن غنيا ف أخذ مطل الغ¶ يع¶ إذا أحد :للحديث

إال أن  إ¯ه ولو ¥ن غنياً  ردهت ن هذا حق واجب أنأل؛ أن ترده عليه ح½ ولو ¥ن أغÜ األغنياء وأثرى األثرياء عليك Öب
للمسلم  }ع حينما �وا�©  )ال wل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه(: يقول �ن ا�© يكون بطيبة من نفسه أل

ثم  وبهتاناً  وزوراً  أموال ا�اس ظلماً  يأخذون ن اUينإوUلك ف .اUي يق>ض أن يرد ذلك للمسلم أمر أيضاً ، أن يقرض أخاه
نما يأكلون إ، إذا لم تكن هناك براه^ و�ثباتات وdتابات فقد Öحدونها Öحدونها ال يردونها أو أحيانا ربمابعد ذلك 
  .-عز وجل-ا ومقتا من اهللا وسيصلون عذابا أ¯مً  نارا حقيقة

 ا�ش>اةسلعة لم يقبضه وهو أن يبيع الء ال Öوز لإلنسان أن يربح â S أنه [ د¯لهذا ا�ديث أيه اإلخوة األكارم  -
  .ن يربح فيهاأمن ا6ائع و قبضها قبل
ما لو باع أعيانا اش>اها و� S ذمم ا�اس  يدخل S ا�ديث نهأ- ر�ه اهللا-عبد العزيز بن باز ومن هنا فقد ذكر الشيخ   
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و[  يةتيم ابن ذكر ذلك من قبل شيخ اإلسالم وقد )كما ليس عند التبع(: ألنه يشمله قوu يقبضها فليس u بيعها ح½
 Üملكك ما ليس عندكهذا فمع S ت يدك وما أي ما ليسÆ ليس.  

وما ي>تب [ ذلك من  العقد �ا S ذلك من الغرر ا�اشئ عن عدم القدرة [ تسليم ا�بيع وقت :[ هذا ا�كمة ولعل 
فقد يقع أمور  الف ذلك وا�ش>ي  جودهبو¥ن ا6ائع يثق  ولو ن ا6ائع قد ال Öد ا�بيع S السوقإف، اHصومة وال�اع

ا6ائع  جانب ومن هنا فقد جاء اإلسالم Þماية ،ن العقد تم [ تسليم ا�بيع S ا�الأل ؛بإمهاu يطالب با�بيع وال ير<
uماية جانب ا�ش>ي فيح� للبائع سلعته كما ¬� للمش>ي ماÞ يضمن اإلسالم حق هذا وذاك وبذلك كما جاء ،

وشفافية وبعد عن ا?دليس والغش والكذب واHداع  صدق الشك أن ا�سلم^ لو أنهم تعامل بعضهم مع بعض بكلو
  .-سبحانه وتعا{-يعطيهم وø أموا�م وø خ�اتهم وفيما ينفعهم ويرفعهم عند اهللا  ماسيبارك �م في -عز وجل-ن اهللا إف
وذلك �ا قد ي>تب عليها  ،عن بعض مسائل ا6يع نß �^ أيدينا من ا�© اإلخوة األكارم S هذا ا�ديث اUي ب اأيه ذاً إ  

 نه حينما يتساهل ا�سلمون بهذه ا6يوعأوالشك  ،قد يصيب بعض ا�سلم^ S بيوعهم اUي من الµر أو الغرر أو اHطر

áهذه ا6يوع فما بالك بما وال ريب أن ه والشك ،ن هذا سيجر إ{ فساد كب� و} مستط�إف عنها �ن¢ ا�©  ال S ذا
  بتحريمها  ا�قطوع هو من ا6يوع أو من األمور

ن ذلك من أعظم ا�وبقات إا فأو جليً  أو واضحاً  Õ¬ا ¥?عامل بالربا تعامال - عز وجل-وا�تحتم إثمها وجرمها عند اهللا 
 قال فأذنوا �ن يتعامل بالربا ولم ينتهِ  -وجلعز -الكريم S آيات كث�ات واهللا  كتابه S -عز وجل-الá حذر منها اهللا 

َن اهللا¿ َوَرُسوUِِ ... { منه عز -فكيف يطيق حربا مع اهللا  -عز وجل-ا�رب مع اهللا  يطيق دحأنه ال أ والشك } ِ�َْرٍب م¿
  . - سبحانه وتعا{-خالقه ورازقه وا�دبر للكون 
ه  ¬ارب ومن ذا اUي يستطيع أن، -وجل
إ{  Öر ن اليس� قدإن ¥ن شيئا يس�ا وقليال ف�Ú ما حرم ربه سبحانه وتعا{ عليه و Öتنب [ ا�سلم أنن إهنا ف ومن

: واإلنسان جبل كما قال اهللا عز وجل ،واxشع ما هو أك1 منه بل قد أحيانا يستجر اإلنسان إ{ الكث� �ا فيه من الطمع
nِْ لََشِديدٌ  َوyِنsهُ {

َ ا�سلم عن Ú  بعد والشك وال ريب أن، ا من ا�Hات وال1واتمحب ا�ال وا~نيا وما فيه :أي }ِ�ُب¿ ا»ْ
  .¬رص [ اجتنابها أن ا�آثم وما يوقعه S أنواع من ا�رام من األمور الá ينبö للمسلم

  ح½  عطاءا�حرمة S مسائل ا6يع وال�اء واألخذ وال األمور S هذا ب^ اجتناب ا�سلم لh �ا�©  -
للمسلم  وينبö، ما ¥ن حالال وما ¥ن خ�ا ويبتعد عن Ú ما ¥ن }ا أو ¼را أو خطرا ع� إال ا�سلم S جوفه دخليُ ال 

ذلك من طالبه أو تالميذه أو من يربيهم  سوى أيضا أن يعود من Æت يده ومن Æت ر¤يته من زوج أو صغ� أو و~ أو من
أن يوجهوا اxميع ألكل ا�الل وا6عد عن Ú ما ¥ن من اآلثام آو  وا�صلح^ ¤ة وا�رب^أو من يوجههم ¥Hطباء وا~

ن ¥ن �يع¶ و) ن قضيبا من أراك�و( :¥ن شيئا يس�ا قال و�ن �كما قال ا�©  ¥ن شيئا يس�ا أو شيئا قليالً  ولو ا�رام
حل  ما ن ا�اللإ¬وزه إ{ ملكه وبعض ا�اس مع األسف ف نأ أونه يأخذه أال ¬ل للمسلم  هإنف ،عودا من أعواد السواك

ك إنوUلك ف ،من أمور مشتبهة أو ñرمة ¥ن فا�الل اUي يستطيع أن يصل إ¯ه ولو ،S يده وا�رام ما لم تصل إ¯ه يده
وما نرى ، حرماتختلط بهذه األموال من ا�اعلم بسبب ما أواهللا تعا{  وذلك ترى انÒاع ال±dة عند كث�ين من ا�اس

بسبب  -علمأ واهللا -ونشاهد اآلن من األزمات االقتصادية وما يكتسح ا�اس من حوادث وdوارث إنما هو أونقر ونسمع
أن ا�جتمعات حينما أعلنت وبكل Õاحة  الشك، االج>اء [ حدود اهللا وانتهاك حرمات اهللا با?عامل با�حرمات

 ا سلط اهللا تعا{ عليها من اآلفات ما سلط ونزع منها منواضحً  أمراً Õ¬اً  بالربا حينما أعلنت ا?عامل قاحةووضوح وو
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   ال±Àت
: واجتناب ما حرم ربنا عز وجل -وجل عز- والشك أنها لم تكون ال±dة وال ا�Hات وال ال±Àت إال بتقوى اهللا، ما نزع

  َولَوْ {
ْ
ُقَرى آَمُنوا

ْ
ْهَل ال

َ
نs أ

َ
  أ

ْ
ْرِض لََفَتحْ  َوايsَقوا

َ
َماءِ َواأل sَن الس   }َنا َعلَْيِهم بََرَ	ٍت م¿

وِ { -عز وجل-وتقوى الر�ن  باإليمان إنما ترتبط ضن ال±Àت ا�ازلة من السماء واHارجة من األرإف وUلك
s
ل
َ
اْسَتَقاُموا  وَك

رِ  sالط 
َ
Vَ ِْسَقْيَناُهم يَقة

َ َ
  أل

ً
اء َغَدقا sم{  

ن ينغمس أنها كث�ة عند ا�اس إنما يكون بسبب أكل ا�رام وأظاهرها  ¥ن ن�ات وأن نزع ال±dة وانÒاع ا�H كما
S اإلجرام اإلنسان. â Ú ذر من ذلك غ�ه ف ءفليحذر ا�سلم منñرم وñب^ يدي ربه  يقف ن اإلنسان سيسأل حينماإ

ْسُئولُونَ  َوقُِفوُهمْ { :سبحانه وتعا{ sُهم مsإِغ{ 
يعلم وال E2 عليه  أل¥ن يس�ا واUي يس نإ عن ماÃ uا أخذه وفيما أنفقه إن ¥ن كث�ا أو ئلةمن ضمن األس وسيسأل
ْقُ�ِ  َفْعلَمُ {خافية 

َ ْ
ُدورُ  َوَما َخائَِنَة األ ôالص �ِ ْ ُ� { .  

  )�;(ا�لقة 
  ا�ا� ع7 ا�ديث

وآخذ  با?نانn إ� أبيع اإلبل باMقيع فأبيع يا رسول اهللا: قلت :قال -رö اهللا عنهما- عمر ابن حديثاUي معنا ا¯وم   
أن تأخذها بسعر  أسب ال: (�فقال رسول اهللا  ،هذا ا?راهم وأبيع با?راهم وآخذ ا?نانn آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من

 »مسة وصححه ا�اكمرواه ا )Þء وبينكما رقايومها ما لم تتف

uقيعب اإلبل قلت يا رسول اهللا إ� أبيع(هنا  قوMوالسؤال  - ر� اهللا تعا{ عنهما-ال شك أن هذا سؤال من ابن عمر : )ا
عز -هو مفتاح اxواب واهللا  قاليُ  والسؤال كما ؟هو خ� أو ال أو هو حق أوال أحالل أو الأفيه إشãل S نفسه  أن يدل [
 ... { :سبحانه قال قد أمرنا أن نسأل حينما يشh علينا أمر فحينما -وجل

َ
ِر إِن ُكنُتْم الَ َيْعلَُمونَ فَاْسأ

ْ
ك ْهَل ا§¿

َ
 أ
ْ
شك  وال } لُوا

فإنما يقدم أحيانا [ أمر ñرم ولربما ندم عليه  سؤال أن اUي يقدم وال ¬جم حينما يقدم [ أمر من األمور من غ� ما
S ا~نيا أو أحيانا ندم S واآلخرة ا~نيا .  

مواضع منها بقيع الغرقد نسبة إ{ شجر  [يطلق  ا�وحدة با6اء ا6قيع):باMقيع يا رسول اهللا إ� أبيع اإلبل: (قالهنا  
تكن قد  لم ألن القبور ؛الواقع }� ا�سجد ا�بوي وÀن قبل ذلك سوقا لإلبل S ا�دينة ا�دينة ينبت فيه وهو مدفن أهل

أي يبيع اإلبل با~نان� ويأخذ بد�ا دراهم وdذا  )راهما? خذآو إ� أبيع اإلبل باMقيع فأبيع با?نانn: ( وقوu .فيه تك1
  .خذ بدال منها دراهمأو بدنان� فهنا باع ،العكس

فإذا استقر S ذمة ا�ش>ي عند ا�بايعة ذهبا  اً ذهب الفضة وعن ةق- عن اUهب فضه Öوز أن يُ أند¯ل [ فا�ديث  -
 فإذا اختل هذا ال�ط لم تصح ،قابضا قبل ا?فرق من mلس العقدب�ط أن يت جاز ا6ائع فدفعها فضة أو بالعكس ور�

باآلخر إال ب�ط ا?قابض  حدهماأ فال Öوز بيع ،اUهب والفضة ماالن ربويان نأل؛ وتص� داخلة S ربا النسيئة ا�عاملة
ن ذلك يؤدي إ{ أل ؛خرحدهما عن اآلأبا?قابض S حال ا6يع وعدم تراA  تأكيد �وهذا من ا�©  .بإÁاع أهل العلم

حذر منها ديننا ا�نيف  الá ومعلوم أن الربا من األنواع ا�حرمة واHط�ة، من أنواع الربا وهو ربا النسيئة نوع وقوع Sال
 ّ̂ َبا{ñق ال±dة  العاجلة  أن �ا عقوبات ¤جلة وعقوبات آجلة ومن عقوباتهاوب ëالر ُÍلة ما ومن عقوباتها اآلج}، َفْمَحُق اهللا
منهم  يتقبلاهللا تعا{ ال  نأو S تعذيب أكلة الربا بما يأكلون وما يدخلون S أجوافهم � ا�© S أحاديث كث�ة عن جاء
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  .عن ذلك ا?عامل ن¢ � ا�© نإمن هذه األموال ا�حرمة والزائفة و�ذا ف ينفقونما 
حينما  ا�سلم وال شك أن ،ك �ا يؤدي إ¯ه من وقوع بالرباإ{ اجتناب الوقوع S ذل  �أشار ا�© هنا S هذا ا�ديث  -

سبحانه -عن Ú ما يسخط اهللا  وا6عد إلقبال عليهااهللا و وجه¬رص [ اجتناب األمور ا�حرمة إنما يقصد بذلك 
  أمور ñرمةيفعل ذلك غفلة منه وعدم إدراك �ا قد يقع فيه من  إنما وقد يكون بعض ا�اس. من األمور ا�حرمة -وتعا{

  ا�ديث ا�الث ع7                                                                       
قلت ) تلقوا الرæبان وال يبع حاM Lاد ال(: �قال رسول اهللا : قال -رö اهللا عنهما-حديث طاووس عن ابن عباس 

  . لبخاريلمتفق عليه واللفظ   سمساراً ال يكون U:قال ؟"وال يبع حاM Lاد"ما قوU: البن عباس

uلَ تَ  ال � قو sال تستقبلوا، ال تتلقوا بتائ^ فحذفت إحداهما 2فيفاً : أصله اوْ ق Üين وا�عUملون السلع إ{ ا6ت لل�اء  ا¬
  .منه قبل قدومهم ومعرفة السعر

من السفر  القادمون وا�راد ثم صار يطلق [ Ú راكب وهو S األصل راكب اإلبل ،Áع راكب الرæبان :)نا الرæباوْ قs لَ تَ  ال(
 )ال تلقوا اaلب(بد¯ل ا�ديث اUي بعده  ةشاا� فيشمل ،ال مفهوم u أغل©والرdوب وصف  .بالسلع 6يعها S أسواق ا6ت

وهنا قال .  دداً أو واحدا و�نما خرج ا�ديث [ األغلب S أن اxالب يكون ع Áاعة ال فرق ب^ أن يكونوا أنهكما 
 :اMاديوالقرى وضده  ا�دن هو ا�قيم S :با�اLوdذلك ا�راد  .اسم فاعل ا�ا¼ من حµ :)يبيع حاLا Mاد وال(:أيضاً 

عته بسعر وقتها سواء ¥ن قدم من ا6ادية أو ¥ن حµيا كما لو لس 6يع با6اد القادم ا�راد :Mادٍ وقوu  6اديةوهو ا�قيم S ا
: ِسْمسار)  سمساراً  U وال يكون(: و�ذا قال بعد ذلك، ¯هاإ قرية إ{ مدينة أخرى فيعت± أيضا قادماً  من من مدينة أوجاء 

ب^ ا6ائع وا�ش>ي  الوسيط: فمعناه ،وا�ش>ي ا6ائع  فالن أو توسط ب^َ� مْ بك� أوu وسكون ثانيه اسم فاعل من سَ 
  .ا6يع للبائع أو ال�اء للمش>ي  سواء ¥ن متو¯اً  با~الل لتسهيل الصفقة وهو ما يس�

 وا�ß ،ا�ß عن تل§ القادم^ 6يع سلعهم وال�اء منهم قبل أن يصلوا إ{ السوق [ د¯لوهنا S هذا ا�ديث  -

 .ا?حريم :ن مقت- ا�ß عند اإلطالقأل ؛اxمهورعند  للتحريم

 ن تل� الرæبان ؟من ا�
 ع ا�كمة ماالسؤال هنا  ولكن  

فيش>ي منه  ،ألنه ال يعرف األسعار، S ثمن سلعته خسجل أن ال يُبلعل ا�كمة الرفق بصاحب السلعة أل :اxواب
ن إف ،السوق اUي فيه إثبات اHيار للبائع ال ألهل �يؤيده حديث أü هريرة  الشاف� وهذا قول .ا�ش>ي بدون القيمة

ما اUين أهذا هو S الغالب  ،من ثمنها بأقل مدينة فلربما ال يدرك قيمة السلعة فيبيعهااUي يقدم بسلعته [ بت أو 
 ًÞنوا رÖ ا6ت ل�ى السعر  إ{ يدخل أن �فأراد ا�©  ،قبل أن يقدم إ{ ا6ت هالسلعة من بأخذهم ايتلقونه إنما أرادوا أن

  . يكون هناك غرر و¼ر عليهíال غG ويُ íال فيها و

فضل اهللا وø تل§ الرdبان  من ا�كمة الرفق ليس بصاحب السلعة و�نما الرفق بأهل السوق اUين جاءوا يبتغون لوقي 
 )ال تلقوا السلع حß يهبط بها إ¦ السوق( وفيه -عنهما اهللا ر�-يؤيده حديث ابن عمر  مالكوهذا قول  .إفساد عليهم

 عرف ألنه قد يكون هو ا�نتفع ألنه إذا هبط السوق ا6ائع أيضاً  أن يكون ذلك �نفعة يمكن وال داللة S ذلك ألنه
  .السعر

 ،ا�كمت^ تكونان موجودت^ S هذا األمر هات^ فلعل ،اإلمام الشو�Àكما قاu  علم من اxمع ب^ العلت^أوال مانع واهللا 
 ألهل نفعاً  ويكون أيضاً  ،عون بما يقتنعون فيها �م حينما يعرفون السعر فيبينفعً  هذا ن Sإنه إذا دخل الرdبان السوق فإف
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  .نآخري دون عند قوم حينما 
لب إ¯هم هذه السلع من أماكن ش½ وبشh وافر وال تكون ñتكرةً  السوق
 :اختلف العلماء [ حكم °اء متل� الرæبان V قول� وقد  
 xنت رجال أن لو

ً
و يكون صحيحا  ماٍض  يكون ه أو هذا اMيعؤفهل °ا تل8 القادم� فاش{ى منهم سيارة أو بضاعة أيا

  :V قول� ؟ اأو يكون مردودً 
 فقال مام ا6خارياإلوقد جزم بذلك  .ألنه بيع منß عنه وا�ß يقت% الفساد مطلقاً  ؛مردود ن ا6يعإقالوا  :األول القول
خداع S ا6يع واHداع ال Öوز  وهو ن به ¤�اآثم إذا ¥ ن صاحبه ¤ٍص أل ؛بيعه مردود نأعن تل§ الرdبان و ا�ßباب 

وهو  الصنعا�قال  ،بعض ا�نابلةوالشو�À إ{ بعض ا�الكية  نسبهو �دأهو رواية عن اإلمام وبن قدامة اوقد ذكر ذلك 
 . األقرب

واستدلوا  الشو�À اختارهو ا�افظ مال إ¯هو اiالثةمذهب األئمة وهو  .قالوا إن ا6يع صحيح وللبائع اHيار :ا�ا� القول
 : بد©ل�

 .لم Öعل للبائع اHيار [ انعقاد ا6يع وصحته ولو ¥ن فاسداً  يدل نهإحديث أü هريرة ا�ذكور ف :األول
ا�نß عنه وهو  عن و�نما يعود إ{ أمر خارج، S حديث ا6اب ال يعود إ{ ذات العقد وال إ{ }طه ا�ß أن :ا�ا�

  :قال  � ا�© نإف هتهاجووهذا القول u ، لرdبان وهذا ال يقت% الفساداإل¼ار با
 . واضح ا~اللة [ ا�راد  اHيار ثبتأن ا�ديث اUي إولم يقل ال تش>وا ثم  )اوْ قs لَ ال تَ (

 . ابن القيم ر�ة اهللا وغفر �ا وu ذلك نزاع S ثبوت اHيار للبائع مع الغG ح� ال   

 :ديثمسائل ا� من

حد ا�قيم^ أ u وصورة ذلك أن يأ� إ{ ا6ت من يريد بيع سلعته فيتوå بيعها، بيع ا�ا¼ للبادي نß د¯ل [ ا�ديث -
إال  يبيعهاألنه ال  ؛حد منهمأإذا باعها عليهم  ا�قيم^ علم خشية إغالء السلعة [أولعل ا�كمة S ذلك واهللا  ؛S ا6ت

 األسعار نه ربما يبيعها برخص وهو الغالب فتحصل ا?وسعة [ ا�اس ف>خصإا6ادي ف باعها إذا بسعر ا6ت  الف ما
ا�ديث  )Mاد دعوا ا�اس يرزق اهللا بعضهم من بعض حاLا ال يبيع(ذلك بقوu  إ{ � �©وقد أشار ا ،وتتأثر ا�Hات
 مسلمأخرجه اإلمام 

نه سيبيعها بسعر مع^ إف السلعة خذ ا�ا¼أألنه إذا اش>ى منه أو إذا  ؛للباد ا�كمة ظاهرة S نß بيع ا�ا¼ هذه فلعل 
 u ر هم أهل ا6تأوربما ¥نµة وا�ت�جر السم . 

 قولوهو  عندهم ا�شهور ا�نابلة Sو ا�الكيةوهم  بهذا ا�ديث من قال ببطالن بيع ا�ا¼ للبادي استدل -
 . وا�ß يقت% فساد ا�نß عنه فعليه يكون باطال،يبيع ا�ا¼ للباد أن ن¢ � أن ا�© :وجه االستدالل.الظاهرية

إن ا�ß يعود إ{  :وقالوا ا�د رواية عن اإلماموهو  إ{ صحة بيع ا�ا¼ للباد بعض ا�الكيةو الشافعيةو ا�نفية وذهبت
Üمع ßغ� ا6يع وهو اإل¼ار بأهل ا6ت وا� S عنه¤د إ{ غ� ا� إذا ßعلم أوهذا واهللا نه ال يوجب بطالن العقد إف ،ن

  .ا�µة و�نما يكون ا�ß �ا قد ي>تب عليه من ن ا6يع إنما يكون صحيحاً أواألقرب  األظهر القول هو

- S  اصةا�ديثHبان يمنع فاإلسالم، د¯ل [ تقديم ا�صالح العامة [ ا�صالح اdالر éجل أل ؛مصلحة فرد واحد يتل
اآلخرين  ظوظا�فس وس� � ظوظوø هذا استبعاد �، من ال�اء Áيعاً  ينتفعوا مصلحة أهل ا6ت اUين �م ا�ق S أن

  .Áيعاً 
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يتب^ �ا أن اإلسالم جاء بما  هذا [و. عن األنانية واالستئثار باألمر دون اآلخرين دس� �فع اآلخرين وبع يضاأ وفيه 
نه سيكون إS مصلحة اxميع ف س�ن من إبل ، أقواماً دون آخرين يفيد ال بما وبما يفيدهم Áيعاً  ينفع ا�سلم^ Áيعاً 

هذه  واحتãر ،اإنما ينفع ا�اس Áيعً  أن تكون األشياء بعيدة عن الغالء وبعيدة عن رفع األسعار S ألن الس� ؛مأجورا
نفع اxميع مقدم وال ريب [ نفع قوم  أن خرين وال شكنافعا لقوم فقط دون آ كوناألمور [ قوم دون آخرين إنما ي

هو ا�نهج  باألمور واالستئثار يةناغِ والشك أن ا6عد عن األ، تعا{ ا6يع ح½ ينتفع ا�سلمون Áيعاً  اهللا حلأو ،دون آخرين
aي رUَويُْؤثُِرونَ {: اإلسالم عليه ا�سلم^ كما قال عز وجل ا  xَ نُفِسِهْم َولَْو

َ
 أ
َ
Vَ ٌَن بِِهْم َخَصاَصة {ماdقال و :}... َوَمن يُوَق

 ِ
َ
èْو

ُ
ُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َك ُشحs َغْفِسِه فَأ

ْ
إنما يقع ء بال0 االستئثار لكن اUي ال يوق شح نفسه ويقع S اxشع والطمع وحب، }ال

الضيق [ قوم  دسببا S إÖا والشحناء ويكون أيضاً  ا6غضاء S ا�قيقة فيما يµه وما ال ينفعه ويكون سببا S إÖاب
ديننا  نإف، ال يريده اإلسالم بل Ãا يأباه ديننا ا�نيف وام وهذا وال شك Ãاأقويضيق [  قوم دون آخرين فكأنه يوسع [

 S ب^ ا�سلم^ أنا�نيف س� سعيا حاثا ووضع قواعد وضوابط �Hيسعون فيما ينفعهم  ضاا�سلم^ أي نأو ينت� ا
  .دون قوم آخرين اً ال ما ينفع أقوام Áيعاً 

 ،من ا�ا¼ة أو ا6ادية سواء اإلسالم حينما ن¢ عن ذلك إنما ن¢ عنه �صلحة اUين يقدمون [ هذا ا6ت نإف ومن هنا
حد السيما أيتحقق للمصلحة xميع ا�اس ليس ألحد دون  بما ن اإلسالم جاءإف تمن ¥ن من أهل ا6 أيضاً  حةأو S مصل

 هؤالء نه والشك أن تل§�و ،ن هؤالء أوå بالعناية بهمإوا�ساك^ وا�حتاج^ ف وا�عوزين من الفقراء ن ¥ن ñتاجاً م
ا6يع للبادي قد يكون سببا S  أن كما، الرdبان قد يكون سببا S ا?ضييق عليهم هم أو S ا?ضييق [ أهل ا6ت

وJ ¼ر جاء اإلسالم بإزا?ه إما إزالة 
ية أو با?خفيف منه  أيضاً  ا6ت  أهلS رفع السعر [ ا?العب عليه هو أو أيضاً 
ا فيما يكون ساعيً  حينما وال شك أن ا�سلم ،S أمور دينهم ودنياهم وبالس� فيما ينفع ا�سلم^ Áيعاً  اإلمãن [ قدر

و[ ثواب و[ خ� والشك وال  -عز وجل- من اهللا أجر ينفع إخوانه ا�سلم^ S أمور دينهم ودنياهم إنما يكون [
السماح  2الف وهذه ا�قيقة )رحم اهللا امرئ سمحا إذا باع سمحا إذا اش{ى ( :فقال د¤ �ن ا�© إريب S ذلك ف
  .والرفق با�اس

عليهم أن ال ا�Hات وال1وات واألموال ومن وسع اهللا  وأصحاب ينبö لألغنياء أنهوينبö حقيقة Ãا يؤخذ من هذا   
اUين  هم ألنهم ؛أو ا�حتاج^ برفع السلع واستغالل هذه األمور من الفقراء أو ا�عوزين ¥نوا [ إخوانهم Ãن يضيقوا

خذ الربح أ نعم،هذه السلعة وتلك ¬تاجون وهؤالء،Öلبون السلع من أقاæ ا~نيا ومن مشارق األرض ومغاربها �ؤالء
 يكون ن الأأن يرا9 أحوال ا�حتاج^ وأحوال الفقراء و أيضاً لكن ينبÚ، ö إنسان ¯هإ نه Ãا يس�أواالنتفاع الشك 

 ÃاوUلك  ،هؤالء الفقراء ماءمص د من هناك من االستغالل ما يدفع الفقراء إ{ مزيد من الفقر ويدفع األغنياء إ{ مزيد
ن هذا يزيدهم إاآلخر فء وسبب }اء ال0ء هذا ال0 بسبب }اء كواهلهم يقع فيه اآلن الكث�ون من ا~يون الá أثقلت

نظر  الفقراء من األغنياء ينظرون إ{ طريزيدهم ماال وتضخما فيصبح ا�جتمع [ شطرين ش وأوíك، وهنا وفقرا وضعفا
ا فإذا ما تكاتف ا�سلمون Áيع، وبغضاء وشطر من الفقراء ينظرون إ{ األغنياء نظر حقد وحسٍد وشحناء، استغالل

يبارك �م فيما أعطاهم وينفعهم فيما حازوا من  -عز وجل- ن اهللا إإ¯هم ف وأحسنوا وتعاون األغنياء مع الفقراء وبذلوا �م
ه ليس أناستغالل و دين األخوة األكارم أن اإلسالم ليس او[ هذا يتب^ �ا أيه، سوى ذلك أو سلعة أو ما بضاعة مال أو

أموال اآلخرين [ أي وجه ¥ن إنما  أخذواالنغماس فيها و ا~نيا S أمور هماكاالن إنآلخرة فدين إقبال [ ا~نيا ونسيان ل
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 واستغالل خذ أموال اآلخرينأا¯هود اUين يرdبون ويأخذون Ú حيلة S سبيل  وخصوصاً  ا�سلم^ هذا من أخالق غ�
ñسنا إ¯هم مدخال ال�ور عليهم  يكون نهإلم^ فما ا�سلم ا�وفق ا�كيم الرفيق الرقيق مع إخوانه ا�سأ، مقدراتهم

 نفعهم Hلقه وا�اس Áيعا ñتاجون إ{أأن أحب اHلق إ{ اهللا  والشك.  -عز وجل-بأنواع من اإلحسان الá ¬بها اهللا 

ãفل جاء بما يكفل ا? اإلسالم و[ هذا يتب^ �ا أن، فا�اس للناس والñ hتاج إ{ ربه سبحانه وتعا{ بعضهم
�ا هم إال  ليسا�ادية ا6حتة الá  عاتتاما عن ا�جتم اختالفا ن mتمع ا�سلم^ Iتلفأوا?عاطف ب^ ا�سلم^ و
هذا  فتجد شد الفقرأاألموال ح½ يكون ا�اس كما ذكرنا أغنياء S �ية الغناء وفقراء S  من استغالل ما عند ا�اس

ثقل ¥هله ويصبح ذلك من ديون ش½ تُ  شابه و~ه وما ~راسةول�اء بيته ولزواجه ويأخذ من ا~ين والقرض ل�اء سيارته 
[ mتمعه و[ من معه مال أو من بيده  أو حاقداً  اً مح½ يكون ناق ذمته بذلك ا~ين اUي علق S ناً سن^ عددا مرته

سبحانه - اهللا نإراحم بينه وب^ بعض فا�سلم mتمع تعاطف وتكاتف وت عوحينما يكون ا�جتم ،وا�Hات هذه ال1وات
ريب أن مساÙ ا�سلم مع إخوانه و�حسانه  وال والشك ،يوفق اxميع �ا ينفعهم ويرفعهم S أمر ا~ين وأمر ا~نيا -وتعا{

  .-Ãا ال يريده اهللا سبحانه وتعا{ ا?ضييق نأو -لعز وج-Ãا يريده اهللا  همإ¯
 نه أكمل ا�دي وأفضل القدوةألوجدنا  ه وحال السلف الصالح Áيعاً ئوحال خلفا �© و�ذا فإننا لو س±نا حال ا�   

يفعل ذلك إنما يبتö بذلك وجه اهللا  حينما وا�سلم، S اإلحسان إ{ اآلخرين S ا?عامل S أمر ا~نيا أو أمر ا~ين واألسوة
منه عوضه اهللا تعا{ S ا~ين وعوضه اهللا S  اً خ� -سبحانه وتعا{-اهللا  عوضه اآلخرة ومن ترك شيئا هللا رعز وجل وا~ا

تنÒع  أنعليه و يضيق نه [ خطر أنإومن لم يكن كذلك وضيق [ ا�سلم^ ف، اهللا S العاجلة واآلجلة وعوضه ا~نيا
حانه وتعا{ السيما مع S أمور ال يرضاها اهللا سب استغالالً  أو إثماً السيما إن ¥ن عمله  ،ن Æل عليه ا�قماتأمنه ال±dة و

، أحسن اهللا إ¯ه للناس ن [ ا�سلم أن ¬سن ومن أحسنإوعظيم االحتياج �ا عنده ف الفقر فاقة وحاجة ا�اس وشدة
  َهْل {ورد من جنس العمل  كما واxزاء، ومن وسع عليهم وسع اهللا عليه، با�اس رفق اهللا به رفق ومن

s
ِْحَساِن إِال

ْ
َجَزاء اإل

ِْحَس 
ْ
فقد تعرض للتضييق اهللا  وضيق ومن أساء، أحسن فقد تعرض لر�ة اهللا عز وجل وñبته وñبة ا�خلوق^ فمن } انُ اإل

عنه وعدم تعاملهم معه وعدم تر�هم عليه S حياته أو  وابتعادهم تعا{ عليه و6غض اهللا u وبغض ا�اس u ونفرتهم منه
 هذا ثم نال ñبة اHلق وب^ من لم يكن كذلك فشتان ب^ -عز وجل-  يكون قد نال رضا اهللا من وشتان ب^ ،بعد وفاته

  . وذاك

  )>P(ا�لقة 
  ا�ديث الرابع ع7

يا : ا�اس فقال �با�دينة V عهد رسول  السعر غال(: ابن مالك رö اهللا عنه قال أنس ثحدياUي معنا ا¯وم  ا�ديث  
� ألرجو أن أل8 اهللا yو الرازق ر القابض اMاسطاهللا هو ا�سع¿  إن(: � فقال رسول اهللا، �ا رفسع¿  السعر غالاهللا  رسول

 .ال النساä وصححه ابن حبانإا»مسة  رواه )منكم يطلبº بمظلمة [ دم وال مال أحدٌ تعا¦ وليس 

 .اiمن ا�رادأسعار و هÁع:والسعر بك� أوu وسكون ثانيه ،هعتادارتفاع السعر [ م :ءالغال: رغال السع � أنس قول
uبسعر إالأمتعتهم  يبيعواأهل السوق أن ال  هنائب أو األمر وا�راد أن يأمر و# ،ألشياءاحدد �ا أثمان أي ا�راد  :�ا رسع¿  وقو 

 . منه للمصلحة الراجحة ا�قصان كذا فيمنع من الزيادة عليه أو

uسعر إن( وقو�قال : )اهللا هو اnي ي هو هأنأي  ابن األثUوز  يغليها رخص األشياء واÖ لك الUفال اع>اض ألحد و
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 وَاهللاô {:كما قال تعا{ أي مضيق الرزق وغ�ه [ من شاء كيف شاء وموسعه :)اMاسط القابض( وقوu .التسع� عنده
  }َفْقبُِض َويَبُْسُط 

 uي يهب العباد :)الرازق(وقوUذلك ،أرزاقهم أي اdالرّ  و uقو Sوالرزق بالغة وهو من أسماء اهللا تعا{وهو صورة م :زاق  Ú
 . ينتفع به من األمور ما

uمنكم حد أألرجو أن أل8 اهللا وليس  إ�( وقوºعها مظالم طلبيُ ا�راد ما  :)بمظلمة يطلبÁوا�©  ،بسبب الظلم و� 
 .حد ¥ئنا من ¥نأعن Ú ظلم أو تقص� أو اعتداء [  ا6عد Ú بعيد

ن أل وذلك ؛فيه غالءالعادية الá ال  األحوالÖ  Sوز[ أن التسع� ال : األئمة األربعة ومنهم علممن أهل ال اxمهور
ن التسع� S هذا أل: قالوا . تسعٌ� S األحوال العادية يكون يسعر وقت غالء السعر فمن باب أوå أن ال لم �الرسول 

وdذلك ، غالءً  ألسعارأبدا فبذلك تزداد ا سلعهملتسع� لن يقدموا باxا6^ إذا بلغهم ا نأل ؛للغالء ا�ال قد يكون سببا
و¬صل بذلك اإل¼ار ، األسعار إ¯ه فتغال ¯صلوا من عنده بضاعًة Iفيها فيطلبها أهل ا�اجة فال Öدونه فيدفعون ثمنها

 .من الوصول إ{ غرضه وبا�ش>ي با�الك S منعهم من بيع أمالكهم
  :التسعn [ حالة الغالء العلماء [ حكم اختلف

¤ديًة ليست S غالء والشك أن  األسعار حينما تكون الÓم األول S منع اxمهور من التسع� S األحوال العادية إذن 
أما إذا ، فقد تكون بالنسبة لقوم ولكن الع±ة باعتبار األغلب ةنسبي أمور إنما هذه الءأو كونه فيه غ األمر كونه ¤دياً 

 :عند األك¡ فقد اختلف العلماء [ حكم التسعV n قول� غال سعرxن ال

استدلوا Þديث ا6اب  ،الشو�À اختارهو ا�نابلةو الشافعيةوقال كث� من ا�الكية وبه  .ال Öوز التسع� قالوا :األول القول
 :وجه^ووجه ا~اللة من 

  .ألجابهم إ¯ه اً لتسع� جائزر وقد سألوه ذلك ولو ¥ن الم يسعë  �أن ا�©  :األول

حجر عليهم والظلم حرام فعليه  التسع� ا�اس مسلطون [ أموا�م وø نأل ؛علل امتناعه بكونه مظلمة � أنه :ا�ا�
 .Öوز التسع� S حال الغالء ال هأنالقول األول  إذاً . يكون التسع� حراما

قول وهذا األسعار وباع ا?جار بأك1 من األسعار ا�عقولة  تغل إذا Öوز التسع� عند ا�اجة وذلك نهأ :ا�ا� القول
االختيار اiا� ألنه  هذا فإذاً . تلميذه ابن القيم رحم اهللا اxميعواختاره شيخ اإلسالم ابن تيميه و ا�الكية بعضوا�نفية 

وهذا القول اUي ذهب إ¯ه شيخ . هالبسط مقاماً  اهذ وليس بما تقدم من األدلة الá ذكروها واستدلوا .Öوز التسع�
و	ن  عبد  U [عتق °ً	 أ من( :قال �Þديث البن عمر ر� اهللا عنهما أن ا�©  استدلوا اإلسالم ابن تيمية وابن القيم

 )عليه العبد وyال فقد عتق منه ما عتق وعتق ه حصصهمءم عليه قيمة عدٍل فأعطى °	U من ا�ال ما يبلغ ثمن العبد قو¿ 
  .ومسلم ا6خاري كما جاء S ا�ديث اUي أخرجه اإلمام أو

فمن يرى S التسع� أن فيه مصلحة  ،من عدمها التسع� ما وقع �ا يرى العلماء من فضل أو مصلحةإنهذا االختالف 
 لما ألصحابومن يرى أن S ذلك  ظ .ن فيه منعا الستغال�موأل ؛التسع�فقالوا ب السلع للناس اUين ¬تاجون إ{ هذه

ا�ديث          .هذه ا�سألة S أعلمواهللا تعا{ عن ذلك  متناعو�بعادا �م عن االستفادة Ãا يمتلكون يرى اال السلع
  ا»امس ع7

Àُصْ�َ  مر � أن رسول اهللا ( �هريرة  حديث أ V ٍيا صاحب  هذا ما: فقال ،يده فيها فنالت أصابعه بلالً  أدخلف عامط ة
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 مسلم هروا )من غش فليس مº؟ ا�اس يراه أفال جعلته فوق الطعام >: أصابته السماء يا رسول اهللا قال :قال؟ الطعام

uُصْ�َ :قو V عها ُصَ± كغرفة وغرف .سميت بذلك إلفراغ بعضها [ بعض .الطعام الكومة منص±ة ال :طعام ةٍ مرÁو، 
 . كغرف وُص± ،ةُص±ه كغرف :فيقال

uت يده بلال : )فنالت بلال( وقوdفكأن ، وهذا ا6لل ¥ن مستورا بالطعام ا¯ابس ،وا�داوة الرطوبة :وا6لل ا�راد .أي أدر
 إنكاري استفهام وهذا )؟ما هذا:(فقالل صاحب الطعام أس أي �فسأu ا�© ، األسفل S ا¯ابس ¥ن S األ[ وا6لل

ه باسمه لعدم العلم ءه ترك نداأن¬تمل : )الطعام يا صاحب( قوu، أي ما هذا ا6لل الُمنَِبْئ �6ا عن الغش وعدم الصدق
   .به زيادة S زجره وتوبيخه غش إ{ ما تهه للتست� عليه بإضافأن أو ،به

 uنه :)أصابته السماء(وقوãه جائز وهو من ا�جاز ا�رسل عند أنوهذا الشك  ،نازل منها ألنه أي ا�طر فسماه باسم م
  .ا6الغي^

uي هو من أقبح: )؟فوق جعلته أفال( وقوUيراه  األوصاف استفهام يراد به ا�صح واإلرشاد أي لتسلم من الغش ا b
u سوء فعله  ب^  �ثم أن ا�© .ليس فيه إشãل يبسا إذا رأوه مبلال ليس كما إذا رأوه ن ا�اسأل ه؛ا�اس تعليم �ا قبل

) غشنا من( دمالرواية بدون ضم� وø رواية أخرى كما تق هذه )غش نم( :به ديننا اإلسال· قال جاء نه �الف �اأو
  .اiا� معناه من غشنا مع� ا�سلم^ نأل ؛أعم ولواللفظ األ

هنا Ú  بالعيب وا�راد كتم عيب ا�بيع أو اiمن :وا�راد هنامن الغشش وهو ا��ب الكدر  مأخوذ والغش ضد ا�صح 
) غش أو من غشنا فليس مº من(:  فقال،  بذu و اطلع عليه لم يأخذه بذلك اiمن اUيه لأنعلم من حال آخذه وصف يُ 

ليس [ هدينا ومن : أي )منا فليس(وعم� وحسن طريقá وø رواية أخرى  بعل� واقتدى Ãن اهتدى بهدِي  ليس :أي 
عند أهل  اإلسالم لك ال Iرجه عنالفاعل Uلك S ا�قيقة قد ارتكب ñرما وترك واجبا و�ال فذ ألن ا؛أهل طريقتن

فا�راد  ،لست م¶ ولست منك :عند معاقبته لو~ه و�نما هذا للمبالغة S الردع عن الوقوع S ذلك كما يقول الرجل ،ا�ق
ألنه من ا�قرر عند أهل السنة واxماعة أن صاحب الكب�ة  ؛بواجبات اإليمان قاموا أن فاعل ذلك ليس من ا�ؤمن^ اUين

  .Iرج من اإلسالم فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكب�ته ومعصيته ال أنه
هذه  S بلغ S زجرها ومنعها من الوقوعأ�د كراهة تأويله ¯كون أوقع S ا�فوس وأ واإلمام عيينةوجاء عن سفيان بن  

 . ا�آثم

ن ينصح S أو ،وال�اء أن يت§ اهللايتعاc ا6يع  من ن الواجب [أو ال�اءÆريم الغش S ا6يع و د¯ل [ وا�ديث -
وقد حرم اإلسالم ذلك ، ومذموم فاعله عقال وعرفاً  mمع [ Æريمه }¤ً  فالغش، ن ¬ذر اHيانة والغشأا�عاملة و

 )بسلعته عن أخيه إن علم بها ترæها ما غيبخو ا�سلم ال wل المرئ مسلم أن يُ أا�سلم ( :قال �وا�©  قاطعا ماÆري
ن هذا الغش منß عنه وهو ñرم إو[ هذا ف .S كتابه الفتح ا�افظ وحسنه ةبن ماجا�د وأاUي أخرجه اإلمام  ا�ديث

تهديد كهذا ا?هديد أو  أو ؤ منه وما جاء فيه ت± ،)فليس مº أو فليس منا: (قال � ©ا� نأل ؛اUنوب بل هو من كبائر
 �وا�©  -عز وجل-نه Ãا يسخط اهللا أمن كبائر اUنوب و وأنه ،±الكِ  [ أن هذا إحدى ةقطعي ةالوعيد فدل هذا دالل

  . ��ية اإلنكار بقوu وبفعله  ذلك أنكر
ن ذلك سبب ا�دوث ولكنه جاء بلفظ العموم واللفظ العام إذا ورد [ أل ؛ا6يع S شS ا�ديث مرتبط بالغ ßا� -

غش فh غش  Ú فيكون ¤ما S ،بعموم اللفظ ال  صوص السبب الع±ة نأل ؛وجب العمل به بعموم اللفظ خاص سبب
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أن  فيجب ح½ ولو غش غ� مسلم مسلما سواء ¥ن غش ،نه ñرم S اإلسالمإحد من ا�اس فأوقع من ا�سلم [ 
 تعاملوا ولو أن ا�سلم^ فعالً ، وعهوده وتعامالته مع اآلخرين وعقوده ه وأخذه وعطائهئيكون ا�سلم صادقا S بيعه و}ا

Öعل اهللا S  نأو ،من^ مطمئن^آالغش واHيانة وا?دليس وا?لبيس لãن ذلك سببا S أنهم يعيشون  عن وا6عد دقبالص
عليهم دينهم  أوجبتعامل ا�سلمون مع غ�هم بما  لو وdذلك، بيوعهم وø بضاعتهم وø أموا�م من ا�H وال±dة ما فيها

  .ا�قيقيةوا?دليس واHداع لãن ذلك أيضا S إعطاء صورة اإلسالم  واHيانة عن الكذبمن الصدق والوفاء وا6عد 
 ،صورة اإلسالم يشوه قةإنما هو S ا�قي �سلم^بعض ا�نتسب^ لإلسالم من غش أو كذب أو خداع لغ� ا من وما يقع  
ألنها 2الف هدي ديننا و2الف إسالمنا اUي  ؛األمور Ú ا6عد عن هذه من هذه األمور وبعيدٌ  ئًان ¥ن اإلسالم بري�و

: يقولتعا{ وال شك أن الغش أكل ألموال ا�اس با6اطل واهللا ، والكذب واHديعة الغش أمرنا اهللا تعا{ با6عد فيه عن
} sَحل

َ
َْيَع وَ  وَأ

ْ
Mا ôمَ اهللاsَبا َحر  �هو ñرم السيما وأن ا�© أما الغش فليس حالال بل  ،عن الغش ا6عيد عا6ي اهللاأحل } الر¿

 . ذلك تأكيدا جازما بقوu وتهديده ووعيده أكد

- øليس [ طريقته حيث  �كمال }يعة الرسول ا�ديث  و uوحرص اإلسالم حذر من الغش واعت± من يزاو ] 
  .Hداع والكذبالغش وا من سالمة الكسب وطيب ا�أكل وذلك بطلب الرزق من الوجوه ا��وعة وا6عد عن ا�حرم

وفيه أيضا أن Ã- -  uا قد يقعون فيه من غش وخيانة  ذرهمُ¬  نأ[ و# األمر أن يتفقد أحوال رعيته و أنهأيضا  وفيه -
Ãن  لغ�هو أو Iدعهم أو يكذب عليهم أو يدلس عليهم أن يعاقبه بما يراه راد¤ u ا�سلم^ نه يغشأأن يعاقب من يرى 
   .S ذلك من الµر ا�اتج [ ا�سلم^ Áيعاً قد يقع S الغش �ا 

   بالغش سواء ¥ن ،ن يبتعد عن Ú ما ¥ن حراماأا�الل و كلأن ا�سلم ¬رص [ أ يضاأ وفيه -
 إنهبأنه ليس م¶ أو ليس منا و[ أي وجه ف الغش [ ذلك ووصف من يفعل ذلك توعد �أو بغ� الغش و�ذا ا�© 

فلو ، أحداً أن يغش  u فا�سلم ال Öوز ،نه يدخل S الغش كما مر Ú غش يقع من اإلنسانأحبة األ اأيه شك وال، ñرم
ن¢ اهللا عز  S ذلك غشاً  نأل ؛S االختبار معلومات فال Öوز للطالب أن يعطي زميله أو صاحبه االختباردخل  أنه مثالً 

سيلة من أي الوسائل معلومات فيكون ذلك من الغش من كتاب أو ورقة أو و يأخذ للطالب أن Öوزوجل عنه وdذلك ال 
ُ  ،مرحلة من ا�راحل ع± الغش واHيانة 
اوز ويكون قد ل�وجه أو  شخص إنسان عن ألسوdذلك من الغش حينما ي

ُ إجاء بذلك األثر ف كما وهو مؤتمن -عز وجل-أمام اهللا  ئولمس إنهف ئوللو¯ه عمل فحينما ينصح ا�س سأل نه مؤتمن فيما ي
عنه ألنه يبغضه وال كذلك  ئولعليه أن يقول ا�ق فال يذم ا�س فينبö ل S أمر زواج أو S أمر عملأعنه حينما يس

 فيجب ،خ� أو S { S عما يقوu سواء ¥ن ئولوهو مس،مؤتمن ئولا�س نأل ؛¬به فال يقول إال ما يعلمه حقا ألنه حهيمد
   أن يقول إال ا�ق وال أنو ن يكون واضحاً أعليه أن يب^ ذلك و

ومن ذلك السيارة مثال  ،منه ¬ذر أنوdذلك أي نوع من األنواع الá فيها غش Öب [ ا�سلم  .إخوانه S ذلك يغش ال
� أمامه صح لكنه قد ال يدرك ، � أمامك: فيقول ؟عيب بها بعض ا�اس إذا جاء ¯بيع سيارة فسأu من يريد }اءها هل

 يقال وما ،ه �ذه السيارة أو ا�رdبةئنه سيوقعه S أمر حرج S }اأذلك العيب ويعلم  يدرك ائعها قدما فيها من العيب وب
ن ال أو ،صادقا S بيعه يكون عن السيارة يقال عن ا6يت وعن األرض وعن الزراعة وعن â Úء فينبö للبائع أن

و�ا فيه Ãا يوجد  ،و�ا فيه من أكل أموال ا�اس با6اطل ،وا?دليس �ا S الغش من الكذب واHيانة وانهإلخ يكون �شاً 
الá ال ح� وال عد  األخرى اآلثارا فيه من نزع ال±dة S ا�ال اUي أخذه و�ا ي>تب عليه من �و ،وا6غضاء من الشحناء
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 وأفعاu ^ بأقواuب قد �ا�©  إنف و�ذا. � ا�© و�ا فيه من غضب اهللا عز وجل وابتعاد صاحبه عن منهج ،�ا
فيه كيف يتعامل ا�سلم مع إخوانه  غبار جليا ال إشãل وال 3ًواضحاً  ¥فياشافيا ً وأخالقياته وسلوdياته وتعامالته بياناً 

بل يكون  ،س عليهم S أمور ا6يع وال�اءIدع اآلخرين وال يلبë  وال أحداً  بل ح½ مع غ� ا�سلم^ فال يغش ،ا�سلم^
wب  ما ا�سلم ºحw ßب ألخيه يع(كما جاء S ا�ديث  )فال يؤمن أحدكم( [ نفع إخوانه احريًص  نويكو صادقاً 
و�ذا ¥ن ال ، u أن يغش هو اآلخرين Öوز ال ش فكذلكغَ يع¶ من ا�H فإذا ¥ن ال ير< وال ¬ب �فسه أن فُ  )�فسه

إنما هو Iدع  أنه م اUي يغش أو يكذب أو يلبس أو يدلسو¯عل، اآلخرين ¬ب أن Iدع فال Öوز u هو أيضا أن Iدع
نه لن Iدع خالقه وربه إأو اإلنسان ف ا�خلوق خدع الب� أو �نو وهو }اهللاs َوُهَو َخاِدُقُهمْ  ُ�َاِدُعونَ { نفسه S ا�قيقة

  ْظلِمُ اهللاs الَ فَ  إِنu } s با�رصاد - عز وجل-ورازقه واهللا 
ً
نُفَسُهمْ  ِكنs َولَـا�sاَس َشْيئا

َ
 -عز وجل-  فاهللا }َفْظلُِمونَ  ا�sاَس أ

 . إ¯هم و�يصال ا�H إ¯هم اإلحسان [ غش ا�سلم^ وعدم أبا�رصاد �ن 
ر

  ا�ديث األخn [ ا�نهج                                                              
 وصححه ةأبو داود وابن ماجرواه  )ن أقال مسلما بيعته أقال اهللا ع¡تهم(  �: قال رسول اهللا:قال � يرةحديث أÀ هر

 . حبان وا�اكم ابن

 حسنا وÁيال Öدر با�سلم أن ال يغيب من مناقب ا�سلم^ وفعالً  منقبة � ¯ب^ ا�©  جاء  �ا�ديث من ا�©  هذا -

   .ذلك الفعل عنه
  uقو S)اللغة تع¶ ال اإلقالة :)من أقال Sذلك  ومن، أي رفعه من سقوطه تهأقال اهللا ع1 قو�م ومن ذلك .رفع و اإلزالة

  .ونقض و�بطال  للعقد ألنها رفع ؛S ا6يع اإلقالة
 أقال مسلم من:( وقوuاً،من أقال مسلم، وآثاره ب>ا� الطرف^ حكمه لغاء�رفع العقد و :S اصطالح الفقهاء اإلقالة و

ً
 )ا

 من أقال نادموقد ورد عند الdار بلفظ ،غ� ا�سلم إقالةثواب اإلقالة ثابت S  نأل ؛�رج الغالب رجهذا خ
ً
 .معأ فكأنه ا

S u ا~ين وهو أوå  خٌ أإحسانا �ن هو  يكون إ¯ه سانن اإلحا�سلم الشك أوå باإلحسان إ¯ه أل نأل ؛با�سلم يدهيوتق
قل األحوال أ?أ¯ف قلبه وحبه �ذا ا~ين أو [  لك سبباً فقد يكون ذ ا�سلم لكن إذا أحسن لغ�، هباإلحسان من غ�

  .عن ا�سلم^ وحسن تعاملهم وحسن أخالقهم مع اآلخرين Áيالً  تصوراً  أن يأخذ
  .واHطيئة للخطأ والزلة وا�فوة يتعرٌض شك أن Ú منا  وال واHطيئة � الزلة: والع1ة ؛)أقال اهللا ع¡ته(
ن اإلنسان قد يندم S حق ا�قيل أل ومعروف وهو إحسان ،[ فضل اإلقالة S ا6يع أو غ�ه يستدل الفقهاء بهذا ا�ديث -

لظهور الغS G ا�بيع أو لزوال حاجته إ¯ه أو لكونه ال Öد اiمن أو ´و  إما فقد يندم ا�ش>ي ،إذا باع ويندم إذا اش>ى
  .ذلك

ا�بارdة وهو أن اهللا تعا{ يقيل  ا~عوة فقد أحسن إ{ أخيه وح% بهذه أقال ا6ائع ا�ش>ي أو أقال ا�ش>ي ا6ائع فإذا 
ِْحَسانُ  َهْل {: العمل جنس ن اxزاء منأل ؛ع1ته S ا~نيا وø اآلخرة

ْ
 اإل

s
ِْحَساِن إِال

ْ
أخاك  تقيل وحسبك يا من} َجَزاء اإل

 ،ان قد ال يدري أين اS �H اإلمضاء أو عدمهإن اإلنس ثم، �ن يستجيب اهللا دعوة نبيك أا�سلم أن يقيل اهللا ع1تك و
 ا�سلم والشك أن، ابيع أو عن }اء أو إقدام أو إحجام فجعل اهللا فيما رجع إ¯ه خ�ا كث� عن وdم من إنسان أقال إنسانا

ط الرزق �ن لعبادة وهو اUي يبس الرازق سيثيبه واهللا عز وجل هو -تعا{–ن اهللا إحينما يفعل ذلك ابتغاء رضوان اهللا ف
  .يشاء من عباده ويقدر
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 :قول�اإلقالة بأقل أو أك¡ من ثمن السلعة V  حكم العلماء [ اختلف

  .ما يدل [ كراهة الزيادة �دأ قل عنوقد نُ  باiمن إال أنها ال 
وز :األول لقولا

بن اورجح ا�افظ  ،ذلك ما يدل [ جواز �دأ وقد نقل عن اإلمام اإلقالة بأقل أو أك1 من اiمن èواز قالوا :ا�ا� القول
  .من اiمن مادام أن الطرف^ قد رضيا بهذا أك1 نه Öوز أن تكون اإلقالة بأقل أوأالقول األخ� و ،رجب S القواعد

S للمسلم أن يكون رفيقا öور إ¯هم واإلحسان إ¯همأمع إخوانه ا�سلم^ و تعامله وينب�ن منإف ،ن يكون مدخال لل 
 و�حسانه إ¯ه عليه ومن أكرمهم تعرض لر�ة اهللا وتوسعته ،ومن رفق با�اس رفق اهللا به ،اهللا إ¯ه أحسن للناس أحسن

} sُمْحِسنِ�َ  إِن
ْ
َن ال من  جانب لعياu اUين هم S ا�قيقة قد يكونون S أنفعهماHلق إ{ اهللا  وأحب } رَْ ََت اهللا¿ قَِريٌب م¿

ذو حاجة أو فاقة ثم رأى أن ي>اجع عما  إنسان ¥ن اإلنسان غنيا أو ثريا أو قد وسع اهللا عليه ثم جاءا�اجة السيما إذا 
فرزق ربك أعظم Ãا قد  } وَاهللاsُ يَْرُزُق َمن يََشاُء بَِغnِْ ِحَساٍب { : اهللا عز وجل بيد أقدم عليه فينبö أن يوسع عليه والرزق

 نكأو �حينما تفعل ذلك إنما أرضيت اهللا وأرضيت رسوu  نكأ ا�سلم اهأيك وحسب ،يكون S ناظرنا أو ب^ أعيننا
 يَنَفعُ  يَْومَ {اهللا تعا{ يقيل ع1تك S  وأن �ا�©  ~¤ء تعرضت

َ
ٍب َسلِيمٍ } ��{َوالَ َنُنونَ  َماٌل  ال

ْ
َ� اهللاsَ بَِقل

َ
 َمْن أ

s
 } }��{إِال

ِخيهِ  يَْومَ {,
َ
َمْرُء ِمْن أ

ْ
نِيهِ وَ } PR{يَِفرô ال

َ
ِه وَأ م¿

ُ
نٌ } =P{َوَبنِيهِ  َوَصاِحَبتِهِ  }�P{أ

ْ
ْنُهْم يَْوَمئٍِذ َشأ  هذه }}�P{ُفْغنِيهِ  لÝُِ¿ اْمرٍِئ م¿

اهللا يقيل ع1تك يوم القيامة فأي جزاء أعظم من هذا اxزاء  ¥ن الع1ات العظيمة الá إقا?ها أعظم من ا~نيا بأ�ها فإذا
وعند اهللا  ،اآلخرة فلو أننا فعال وضعنا ب^ ناظرينا هذا اiواب العظيم واألجر الكريم S، باiوا وأي ثواب أعظم من هذا

فلنبتö فيما  ،قليال منها راً إذا ¥ن شيئا يس�ا ونز فكيف وأبé من هذه ا~نيا برمتها عز وجل لوجدنا أن ما عند اهللا خ�ٌ 
 . وآجال ¤جال ن اهللا تعا{ سيثيبنا وIلف عليناإف -عز وجل- وجه اهللا أن ما فعلناه ابتغاء  و�علم تانا اهللا ا~ار اآلخرةآ

ن يرزقنا ا?أ/ واالقتداء بنبينا أوالعمل الصالح و ا�افع اهللا تعا{ بأسمائه ا�سÜ وصفاته الع® أن يرزقنا العلم أسال
  والسالم عليكم ور�ة اهللا وبرÀته .  � ñمد وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا

 


