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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة :

 وعليه امليت  للنعشيت ، وبكسرها اجلنائز : مجع جنازة بالفتح والكسر ، وهو امليت ، وقيل : اجلَنازة بفتح اجليم للم
 ن الصالة على امليت أهم ما يفعل به ، وانفع ما يكون له ، ألن فائدهتا أخروية ، وذكر اجلنائز يف آخر كتاب ) الصالة ( أل

 وهي الدعاء له والشفاعة ، لعل هللا تعاىل أن يرمحه ويتجاوز عنه ، وإال فحقه أن يذكر بني الوصايا والفرائض .
  املوت ، حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا ذكر يسن اإلكثار من (   اِذِم اَللَّذَّاِت: اَْلَمْوِت ـهَ ذِْكَر وا َأْكِثر)    َرَواه

، َوَصحََّحه  اْبن  ِحبَّاَن   ِْمِذيُّ، َوالنََّساِئيُّ  اَلّتِِ
 أي لذات الدنيا .اللذات [ قاطع . ] بالذال أي هاذم [ أي يف نفوسكم ، وفيما بينكم .  ] ] أكثروا [ 

  ت ، يف نفس اإلنسان ، وفيما بينه وبني الناس .ففي هذا احلديث استحباب اإلكثار من ذكر املو 

  يف أمر النيب : باإلكثار من ذكر املوت فوائد 

: ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة ( ويف رواية : ) وترق  أنه يرقق القلب ، ولذلك قال أواًل : 
 القلب وتدمع العني ( .

 يا الفانية ويهون مصائبها .أنه يزهد يف هذه الدنثانياً : 
 كما قال احلسن : ) من أكثر من ذكر املوت هانت عليه مصائب الدنيا ( .

 يرغب يف اآلخرة وحيث على االجتهاد إليها .ثالثاً : 
روي أن احلسن البصري دخل على مريض يعوده ، فوجده يف سكرات املوت ، فنظر إىل َكربه وشدة ما نزل به ، فرجع إىل أهله 

 اللون الذي خر  به من عندهم ، فقالوا له : الععام فلم يككل وقال : فوهللا لقد رأيت مصرعا  ال أزال أعمل له ح ى اللقاء بغري
. 

 يردع عن فعل املعاصي واملنكرات .رابعاً : 
 أن ذكره موعظة وعربة .خامساً : 
 .أن اإلكثار من ذكره استعداد له قبل حلوله باألعمال الصاحلة سادساً : 
 القناعة بالقليل من الدنيا .سابعاً : 

 وقد جاءت أحاديث كثرية يف فضل عيادة املريض منها : يسن عيادة املريض 
ربِِ   يَا اْبَن آَدَم َمرْضت  فـََلم تـَع ْدين ، قال : يا) : إنَّ هللا عزَّ وجل يـَق ول  يـَْوَم القَياَمة  قال رسول هللا : قال عن أيب هريرة . 

ً  َمِرَض فـََلْم تـَع ْده  ، أَما َعلمَت أنَّك َكْيَف أع و  لو ع ْدته لوجدتين  د َك وأْنَت َربُّ الَعاَلمني ؟ قال : أَما َعْلمَت أنَّ َعْبدي ف الَنَا
فلم تععمين ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني ، قال : أما علمت أنه استععمك  أطعمتكعنده ؟ يا ابن آدم 

رب   ععمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين ، قال : ياعبدي فالن فلم ت 
وأنت رب العاملني ؟ قال : استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي  أسقيككيف 

  رواه مسلم .  (؟ 
قيل : يا رسول هللا « عاد أخاه املسلم مل يزل يف خ ْرفَِة اجلنة ح ى يرجع  املسلم إذا إنَّ » قال :  عن النيب  وعن ثوبان 

 من الثمر . أي واجتىن« : َجَناها » ه مسلم . روا« َجَناها » وما خ ْرَفة  اجلنة ؟ قال : 
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ميسي  ما من مسلم يعود مسلما  غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك ح ى) يقول  قال : مسعت رسول هللا   يوعن عل
رواه الّتِمِذي وقال : حديث ( يصبح ، وكان له خريف يف اجلنة  ون ألف ملٍك ح ىـية  إال صلى عليه سبعـاده عشـ، وإن ع
 حسن .

) من عاد مريضا  ، نادى مناٍد من السماء : أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 . اجلنة منزال  ( رواه الّتمذي

أن يف ذلك تذكريا  للعائد بنعمة هللا عليه  –أنه ال يزال يف خرفة اجلنة  –: يؤدي حق أخيه املسلم  منهاولعيادة املريض فوائد : 
 أن فيها جلبا  للمحبة واملودة . –يف الصحة 

 : وقد اختلف العلماء يف حكمها على ثالثة أقوال 
 سنة مؤكدة . ا: أهن القول األول

 العلماء . وهذا قول مجهور
 الكثرية اليت سبقت يف فضلها . لألحاديث

 : أهنا فرض كفاية . القول الثاين
 وهذا اختيار ابن القيم رمحه هللا ، وهذا القول هو الراجح .

تْشميت ِبَعياَدِة اَلمرِيِض . َواتِِباع اجلَنائز ، وَ »ِبَسبٍع :  أمرنا رسول  هللا  )اء بن عازٍب رضي هللا عنهما قال الرب  حلديث
 .متفق عليه  (شاِء السَّالم ، وإبراِر املقسم الَعاطس ، ونصِر الضَِّعيف ، َوَعْون املظلوم، وإفْ 

ريض ، َواتباع  اجلنائز  ) قال  أن رسول هللا  أيب هريرة  حلديثو  
َ
َحقُّ اْلم سِلِم َعَلى اْلم سِلِم ََخٌْس ، َردُّ السَّالم. َوِعياَدة  امل

 متفق عليه . ( وة . وتشميت العاطسوإجابة الدَّع، 
رِيَض ، َوَأْطِعم   ل  هللِا قال : قاَل رسو  وعن أيب موسى 

َ
  )الَعاين(.  رواه البخاري  ( وا اجلَائَع، وَفكُّوا الَعاين)ع ود وا امل

 األِسري .
  ه ، فـَي ذكَّر التوبة من املعاصي ، وتذكريه بالتوبة ، ألهنا واجبة على كل حال وتتككد يف حق املريض ، وهو أحو  إليها من غري

واخلرو  من مظامل العباد برد أمواهلم وحتللهم من أعراضهم ، لكن ال يواجهه بذلك ابتداء ، بل ميهد لكالمه مبقدمة مناسبة 
. 

 

ُ  )  النيب قَاَل م /   . َرَواُه ُمْسلِّم   (َلق ُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل إَِّلَه إِّالا َاَّللا
------------------------- 

ليستدل به على استحباب تلقني (  َلقِِن وا َمْوتَاك ْم اَل ِإَلَه ِإالَّ َاّللَّ  )  حديث أيب سعيد يف قوله  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 احملتضر كلمة التوحيد .

أي من حضره  [ موتاكم. ] امليت  التلقني أن يقول الشيء ليتبعه غريه ، فاملعىن اذكروا ال إله إال هللا ليتبعكم عليها[  لقنوا] 
 املوت .

 حيث مل ر يف احلديث لالستحباب ال للوجوبال إله إال هللا ، وهذا األم :رهعند احتضا استحباب تلقني امليت يف احلديث ،
 يقل أحد من العلماء بالوجوب .

  رواه أبو داود إال هللا دخل اجلنة ( . احلكمة من تلقني امليت الشهادة ، أنه ورد يف احلديث : ) من كان آخر كالمه ال إله 
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 : كيفية التلقني 

 قال بعض العلماء : 
o حلديث الباب .تضر قوي اإلميان فإنه يؤمر هبا ، إن كان احمل 

 رواه أمحدعاد رجال  من األنصار ، فقال : قل : ال إله إال هللا ... ( .  وحلديث أنس : ) أن رسول هللا 
o   مضعربا  ، فإهنا تذكر عنده . وأما إذا كان احملتضر متكثرا 
o لقوله حتضار الكافر ، فإنه يكمره هبا ، وأما إذا حضر املؤمن ا  يا عم ، قل ال إله إال هللا ( . لعمه ( 

 عدد مرات التلقني : 

  كربه .  ه فيقول : ال أقول ، أو يتكلم بغريها مما ال يليق ، لضيق حاله وشدةح ى ال يضجر حلصول املقصود ، و يلقن مرة واحدة 
 .فإذا قاله مرة واحدة ال تكرر عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كالمه 

فإذا تلقنها احملتضر وقاهلا مرة فال تعاد عليه لئال يضجره ، وقد كره أهل العلم اإلكثار عليه من التلقني  ” قال القرطيب :
 .“هم عنه ذلك واإلحلاح عليه إذا هو تلقنها ، أو ف  

وأمجع العلماء على هذا التلقني ، وكرهوا اإلكثار عليه واملواالة ، لئال يضجر بضيق حاله ، وشدة كربه ، فيكره ” وقال النووي :
 . “ذلك بقلبه ، ويتكلم مبا ال يليق

 . استحباب احلضور عند احملتضر وتذكريه الشهادة ، وكذلك تذكريه الوصية والتوبة 

  يف حكم تلقني امليت بعد دفنه ) وهو أن يقوم امللقن عند رأسه بعد تسوية الّتاب عليه ويقول : يا فالن اختلف العلماء
 :اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  عبده ورسوله ... ( على أقوال 

 : أنه مستحب . القول األول
 وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة .

: ) إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الّتاب على قربه ، فليقم أحدكم على رأس  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب أمامة
: اذكر ما خرجت ة ، فإنه يستوي قاعدا  ، مث يقول: يا فالن بن فالنفإنه يسمعه وال جييبه ، مث يقول قربه مث ليقل : يا فالن ،

ت باهلل ربا  وباإلسالم دينا  وحممد نبيا  ، وبالقرآن إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا ، وأنك رضي عليه من الدنيا : شهادة أن ال
 إماما   ( رواه العرباين .

، وضعفه ابن مفلح   “ليس إسناده بالقائم”:  قال ابن الصالح،  “إسناده ضعيف” : قال النوويهذا احلديث ال يصح ،  
 . “ال يصح رفعه ، وضعفه العراقي”:  وقال ابن القيميف الفروع ، 

 أنه مكروه وبدعة . القول الثاين :
 وهو اختيار ابن القيم .

 ، فلم يثبت من فعله وال من قوله ، فيكون فعله مكروها  غري مشروع . ألنه مل يكن من هدي النيب 
 : أنه مباح . القول الثالث

 ل بكنه أعدل األقوال .وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ووصف هذا القو 
ولعل مستنده أن حديث التلقني بعد الدفن مل يثبت ، ومل يرد النهي عنه ، فيكون مباحا  لدخوله يف عموم الدعاء بالثبات 

 املكمور به .
 والراجح القول الثاين ، وأنه بدعة .
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 . “يت كما يفعله الناس اليوم [ جيلس يقرأ عند القرب ، وال يلقن امل ومل يكن ] أي النيب ” قال ابن القيم : 
 َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوالناَسائِّيُّ . () اقْ َرُؤوا َعَلى َمْوتَاُكْم يس م / وقال 

------------------------- 
ليستدل به على استحباب قراءة سورة يس الذي رواه أبوداود والنسائي ،  - حديث معقل بن يسار –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 تضر .عند احمل
نقل أبو بكر بن وأعله ابن القعان باالضعراب وجبهالة أيب عثمان وأبيه ، ”:  قال احلافظ يف التلخيصوهذا احلديث ضعيف ، 

 . “، وال يصح يف الباب حديثالدارقعين أنه قال: هذا حديث ضعيف اإلسناد، جمهول املنتالعريب عن 
 أي احملتظر ، وليس املراد امليت .] موتاكم [ 

 لكن كما سبق أن احلديث ،  ليستدل به على استحباب قراءة سورة يس عند احملتضر –رمحه هللا  –ديث ذكره املصنف احل
 ، ألن األحكام الشرعية ال تثبت باألحاديث الضعيفة . ليه فال يشرع قراءهتا عند احملتضرضعيف ، وع

 تعاىلـرى باجلنة ، كما قال اد والبشـملعا من التوحيد واـن قراءهتا عند من استحب ذلك ، ملا فيهـاحلكمة م 

) إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون (  وجعلين من املكرمني ( ، وقوله تعاىل ريب ) يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل 
 فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء هللا فيحب هللا لقاءها .

 فنه : فرض كفاية .م / وجتهيز امليت بغسلهِّ وتكفينه والصالة عليه ومحله ود
------------------------- 

 عن الباقني . ، إذا قام هبا من يكفي سقط اإلمثأي : أن هذه األمور األربعة املتعلقة بامليت فرض كفاية 
وهذا أمر واألمر للوجوب ، لكنه وجوب كفائي  .متفق عليه ( غسلوه مباء وسدرا)  يف الذي وقصته الناقة : قوله  ودليل غسله

 ، ال أن يراد من كل واحد من املخاطبني ذلك .، ألن املقصود أن حيصل تغسيله 
 متفق عليه .(  اغسلنها ثالثا ، أو َخسا  أو سبعا ، أو أكثر من ذلك) ملا ماتت  يف ابنته زينب  وقال

 ) وكفنوه يف ثوبيه ( متفق عليه . : قوله  ودليل تكفينه
 يصلي على األموات باستمرار .  فقد كان : فعله  ودليل الصالة عليه

 صلوا على صاحبكم.فقال:  فذكروا ذلك لرسول هللا  تويف يوم خيرب، )أن رجال  من أصحاب النيب   لدحلديث زيد بن خاو 
ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا  من خرز اليهود ال يساوي درمهني(  لذلك، فقال: إن صاحبكم غل يف سبيل هللا، فتغريت وجوه الناس

 .اه أبو داودرو 
 ) قد ت ويَف اليوم رجل صاحل من احلبش ، فهلمَّ فصلوا عليه ( متفق عليه . وقال 

 وصلى على املرأة اليت رمجت .
( فككرم هللا امليت بدفنه ، فلم يلق للسباع والعيور ، وألن يف تركه هتكا  حلرمته ،  مث َّ أََماَته  فَكَقْـبَـَره  : قوله تعاىل ) ودليل دفنه

 للناس به . وأذى
( ومعىن ) كفاتا  ( أي : سّتا  هلم يف حمياهم ومماهتم ، يستّتون هبا يف احلياة  َأْحَياء  َوأَْمَواتا  .  أملَْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفاتا  وقال تعاىل )

 يف الدور والقصور ، ويف املوت يف القبور يف بعن األرض .
َوى َذلَِّك َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن َأْسرُِّعوا بِّاْْلََنا ) : وقال النيب  م / ر  تُ َقد ُِّمونَ َها إِّلَْيهِّ، َوإِّْن َتُك سِّ ًَة َفَخي ْ زَةِّ، فَإِّْن َتُك َصاحلِّ

 ُمت اَفق  َعَلْيهِّ . ( رِّقَابُِّكْم 
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------------------------- 
ٌر تـ َقدِِم ونـََها جْلََنازَِة، فَِإْن َتك  َأْسرِع وا بِا حديث أيب هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف  َصاحلَِة  َفَخيـْ

إذا وضعت اجلنازة ، واحتملها الرجال على أعناقهم  ) وجاء عند البخاري( ِإلَْيِه، َوِإْن َتك  ِسَوى َذِلَك َفَشرٌّ َتَضع ونَه  َعْن رِقَاِبك ْم 
الت يا ويلها أين تذهبون هبا ، يسمع صوهتا كل شيء إال فإن كانت صاحلة قالت قدموين قدموين ، وإن كانت غري صاحلة ق

 ، ليستدل به على استحباب اإلسراع باجلنازة .اإلنسان لو مسعه لصعق ( 
  ال نعلم فيه خالفا  بني األئمة  ”:  قال يف املغين، احلديث دليل على استحباب اإلسراع باجلنازة“ . 

 “ر امليت أو تغريه وحنوه فيتكىن سراع باجلنازة إال أن اخا  من اإلسراع انفجاواتفق العلماء على استحباب اإل”: وقال النووي 
 . ) ذهب ابن حزم إىل وجوب اإلسراع لألمر بذلك (

 اختلف يف اإلسراع املستحب : 

 : املراد اإلسراع حبملها إىل قربها ، ورجحه القرطيب والنووي . قيل
 لقوله ) تضعونه عن رقابكم ( .

 إلسراع بتجهيزها وغسلها ودفنها ) وهذا القول أعم ( .: املراد ا وقيل
) إذا مات أحدكم فال حتبسوه  :  مبا أخرجه العرباين بإسناد حسن عن ابن عمر قال : قال النيب  ويستدل هلذا القول

 وأسرعوا به إىل قربه ( .
 وحلديث ) ال ينبغي جليفة مسلم أن يبقى بني ظهراين أهله ( .

 بامليت . احلكمة من اإلسراع 
 . اقتداء بالنيب  أواًل :
 ( . وين قدموينـاحلة قالت قدمـفإن كانت صعن اخلري إن كان من الصاحلني ففي احلديث )  يف تكخريه حرمان له ثانياً :
 أن إكرام امليت دفنه . ثالثاً :
  ال  السنة ، حبجة انتظار من تكخري دفن اجلنازة يوما  كامال  أو يومني خ –يف هذا الزمن  –ما يفعله بعض الناس

 أقاربه ليشهدوا جنازته .
 . ال بكس بالتكخري القليل ملصلحة تكثري املصلني ، ككن ميوت يف الصباح فينتظر به إىل الظهر 

 ؟ املشي بامليت يةكيف 

 به خعوة خعوة . : أن ميشى أوالً 
 القيم [ . فهذا بدعة مكروهة خمالفة للسنة ومتضمنة التشبه بكهل الكتاب . ] قاله ابن

 إسراعا  كثريا  اخشى على اجلنازة أو يشق على احلاملني  فهذا ال جيوز . : أن يسرع به ثانياً 
 وهذا هو السنة .بني السرعة والبطء ،  أن ميشي به : ثالثاً 

عليهم السكينة  اخر  به الرجال حيملونه إىل املقربة ال يسرعون وال يبعئون بل  كان امليت يف عهد النيب ”:  قال ابن تيمية
 . “وال يرفعون أصواهتم ال بقراءة وال بغريها وهذه هي السنة باتفاق املسلمني

ْمِّذِّيُّ  ( نَ ْفُس اَْلُمْؤمِّنِّ ُمَعلاَقة  بَِّدْينِّهِّ، َحَّتا يُ ْقَضى َعْنُه  : ) م / وقال   .َرَواُه َأمْحَُد، َواَلرت ِّ
------------------------- 
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ِْمِذيُّ َوَحسََّنه   (ِه، َح ىَّ يـ ْقَضى َعْنه  ـنـَْفس  اَْلم ْؤِمِن م َعلََّقٌة ِبَديْنِ  )َأيب ه َريـَْرَة حديث  – رمحه هللا –ذكر املصنف  .   َرَواه  َأمْحَد ، َواَلّتِِ
 يت .ليستدل به على املبادرة بقضاء دين امل الدين كل ما ثبت يف الذمة .معلقة بدينه [ يعين روحه ، ] ] نفس املؤمن [  

  ِفما يفعله بعض الورثة من تكخري الورثة إذا ترك امليت ماال  ،  بلاحلديث دليل على أنه جيب املبادرة لقضاء دين امليت من ق
 السداد ، جناية يف حق امليت ، ألن نفسه معلقة ح ى يسدد عنه .

  ال تفرح مبا هلا من النعيم ح ى يقضى عنه الدين .  : ) معلقة بدينه ( قيل قوله 

  ، وذلك لسببني :املبادرة لسداد الدين يف احلياة 

 نه .نفس املؤمن معلقة بدي ألن 
 سداد دين ميتهم مع أنه ترك ماال  .كثريا  من الورثة ال حيرصون على وألن  
 عد موته ، ففيه حثال يزال امليت مشغوال  بدينه ب نهوهذا احلديث من الدالئل على أ”:  قال الصنعاين يف هذا احلديث 

قبل املوت ، وأنه أهم احلقوق ، وإذا كان هذا يف الدين املكخوذ برضا صاحبه ، فكيف مبا أخذ غصبا  وهنبا   منهعلى التخلص 
 . “وسلبا  

 .  حديث الباب حممول على من مات وترك دينا  وترك ماال 

  ) ا  ، أو زكاة مل يؤدها نعام ستني مسكيككفارة عتق رقبة ، أو إط  دين هللا :يشمل دين هللا ، ودين اآلدمي ، قوله ) بدينه
 : ) دين هللا أحق بالقضاء ( . لقوله ، 

 م / والواجب يف الكفن : ثوب يسرت مجيعه ، سوى رأس احملرم ،  ووجه احملرمة .
------------------------- 

 الكفن ثوب واحد يسّت مجيع البدن ، ألن به حيصل املقصود من السّت .أي : أن الواجب يف 
 . األفضل يف الكفن أن يكون بثالثة أثواب 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
َها قَاَلْت: حلديث  ِفيَها َقِميٌص َواَل  يف َثاَلثَِة أَثـَْواٍب بِيٍض َسح ولِيٍَّة ِمْن ك ْرس ٍف، لَْيسَ  ك فَِِن َرس ول  َاّللَِّ   )َعاِئَشَة َرِضَي َاّللَّ  َعنـْ

 ْيِه .م تـََّفٌق َعلَ   ( ِعَماَمةٌ 
 إال األفضل . وألن هللا مل يكن ليختار لنبيه 

 . األفضل أن يكون الكفن لونه أبيض حلديث عائشة السابق 
 ض فالبسوها وكفنوا هبا موتاكم ( رواه الّتمذي .وحلديث ) إن من أفضل ثيابكم البيا

 أي على استحبابه  . “جممع عليه ”:  قال النووي
 سّت مجيع البدن سّت رأسه وجعل على رجليه حشيشا  .فإن ضاق الكفن ومل يوجد كفن ي 

ِِف َسِبيِل اّللَِّ نـَْبَتِغى َوْجَه اّللَِّ فـََوَجَب َأْجر نَا َعَلى اّللَِّ َفِمنَّا َمْن َمَضى مَلْ  َهاَجْرنَا َمَع َرس وِل اّللَِّ ) َخبَّاِب ْبِن اأَلَرتِِ قَاَل  حلديث
ا َوَضْعَناَها َعَلى رَْأِسِه نـْه ْم م ْصَعب  ْبن  ع َمرْيٍ . ق ِتَل يـَْوَم أ ح ٍد فـََلْم ي وَجْد لَه  َشْىٌء ي َكفَّن  ِفيِه ِإالَّ َنََِرٌة َفك نَّا ِإذَ يَْكك ْل ِمْن َأْجرِِه َشْيئا  مِ 

« َضع وَها ممَّا يَِلى رَْأَسه  َواْجَعل وا َعَلى رِْجَلْيِه اإِلْذِخَر »  َخَرَجْت رِْجالَه  َوِإَذا َوَضْعَناَها َعَلى رِْجَلْيِه َخرََ  رَْأس ه  . فـََقاَل َرس ول  اّللَِّ 
 ( .. َوِمنَّا َمْن أَيـْنَـَعْت َله  ََثََرت ه  فـَه َو يـَْهِدبـ َها 

ناا َمْن َمَضى ََلْ يَْأُكْل مِّْن َأْجرِّهِّ َشْيئًا ]  ناا َمْن َأيْ نَ َعْت َلُه ََثََرتُُه ]  من جزاء عمله .قال النووي : معناه مل يوسع عليه الدنيا ومل يعجل له شيء [ َفمِّ أي : [ َومِّ
بُ َها أدركت ونضجت . ]   بفتح أوله وسكون اهلاء أي يقعفها وجينيها ، وهذا استعارة ملا فتح عليهم من الدنيا .[ فَ ُهَو يَ ْهدِّ
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 . “احلياة دليل حالها ألهنا أهم يف السّت بفإن مل جيد إال ما يسّت العورة سّت ”:  قال ابن قدامة

 اختلفوا يف عدد كفن املرأة ، فقال كثريون : ”:  قال ابن املنذر أن املرأة تكفن يف َخسة أثواب ، ذهب بعض العلماء إىل
تكفن يف َخسة أثواب ، كذلك قال النخعي والشعيب وحممد بن سريين وبه قال األوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور 

 . “وأصحاب الرأي
عند وفاهتا ، فكان أول ما  ستدلوا حبديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت ) كنت فيمن غسل أم كلثوم ، بنت رسول هللا وا

جالس عند  احلقاء مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث أدرجت بعد يف الثوب اآلخر ، قالت : ورسول هللا  أععانا رسول هللا 
 داود وهو ضعيف ال يصح  رواه أبو . با  (الباب معه كفنها ، يناولنا ثوبا  ثو 

وجاء يف حديث أم ععية رواية عند اجلوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم 
 . “وهذه الزيادة صحيحة اإلسناد”:  قال احلافظ يف الفتحععية قالت ) وكفناها يف َخسة أثواب ، وَخرناها كما خنِمر احلي ( 

 وقالوا : بكن املرأة تزيد على الرجل يف اللباس يف احلياة فكذلك بعد املوت .
، واألصل تساوي الرجال والنساء باألحكام إال ما خصه الرجل ، إذ ال دليل على التفريق إىل أن املرأة كوذهب بعض العلماء 

 ورجحه األلباين .الدليل ، 
  ( حلديث ا سوى رأس احملرم وجه احملرمةقوله ) بن عباس يف الذي وقصته ناقته بعرفة فمات ، قال  اغسلوه مباء وسدر (

 وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا  ( متفق عليه .

 : أن يقوم فيكرب . م / وصفة الصالة عليه
------------------------- 
 أركان ، ألهنا مبنزلة الركعات .كلها  أي : يكرب التكبرية األوىل ، وتكبريات اجلنائز

 فيقرأ الفاحتة .
------------------------- 

 أي : بعد التكبرية األوىل يقرأ الفاحتة ، وذلك بعد التعوذ والبسملة .
هللا بن عو  قال ) صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب  والدليل على ذلك : ما ورد عن طلحة بن عبد

فقوله ) لتعلموا ري ، ر ح ى أمسعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسكلته فقال : إَنا جهرت لتعلموا أهنا سنة ( رواه البخاوسورة ، وجه
 .، وليس املراد ما يقابل الواجب  أهنا سنة ( أي طريقة مكخوذة عن النيب 

  لنيب ألن صالة اجلنازة صالة ، فقد مساها ا –هذا القول هو الصحيح  –وقراءة الفاحتة ركن  صالة ، فقال حينما قدمت
هلم جنازة ) صلوا على صاحبكم ( وملا مات النجاشي قال ) صلوا عليه ( ، فإذا كانت صالة فإهنا تدخل يف عموم األدلة 

) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  القاضية بوجوب قراءة الفاحتة يف كل صالة كحديث عبادة بن الصامت قال النيب 
 يه . ) وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ( .( متفق عل

 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال تشرع قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة .
 وهذا قول احلنفية واملالكية .

 داود . ) إذا صليتم على امليت فكخلصوا له الدعاء ( رواه أبو يب هريرة . قال : قال رسول هللا حلديث أ
 باب قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة .وذهب بعض العلماء إىل استح
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ن صالة اجلنازة هو الدعاء دليل يدل على وجوهبا ، وألن املقصود األكرب م يخ اإلسالم ابن تيمية ، لعدم وروداختيار شوهذا 
 والراجح الوجوب .للميت ، 

  ناها على التخفيف .أنه ال استفتاح يف صالة اجلنازة ، قالوا : ألن مب –رمحه هللا  –وعلم من كالم املصنف 
 . مث يكرب ويصلي على النيب  م /

------------------------- 
كما يصلي عليه على أي صفة ، وإن صلى عليه كما يصلي عليه يف التشهد   أي : فيكرب التكبرية الثانية فيصلي على النيب 

 فحسن .
 .مث يكرب ويدعو للميت  م / 

----------------------- 
 ، فإن مل يعرفه فبكي دعاء دعا جاز  لثالثة ويدعو بعدها للميت ، واألفضل أن يكون باملكثور عن النيب أي : يكرب ا

  لص الدعاء فيها للميت واخصه ، حلديث أيب هريرة . قال : قال ) إذا صليتم على امليت فكخلصوا له  وينبغي أن اخ 
 ه .الدعاء ( رواه أبوداود ، واإلخالص له : أن ال ي دعى لغري 

  الدعاء الوارد عن النيب  –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف  الدعاء للميت فقال :يف 

 ول : اللهم اغفر حلينا وميتنا ، وصغرينا وكبرينا ، وشاهدنا وغائبنا ..... .فيقم / 
------------------------- 

 قَاَل:  َعْن َأيب ه َريـَْرَة  هداود يف سنن وأبرواه يف الدعاء للميت ، وقد  هذا الدعاء من األدعية الواردة عن النيب 
: "اَللَّه مَّ اْغِفْر حِلَيَِِنا، َوَميِِِتَنا، َوَشاِهِدنَا، َوَغائِِبَنا، َوَصِغريِنَا َكاَن َرس ول  َاّللَِّ   ) ، وََكِبريِنَا، َوذََكرِنَا، ِإَذا َصلَّى َعَلى َجَنازٍَة يـَق ول 

ميَاِن، اَللَّه مَّ َوأ نـْثَانَا، اَللَّه مَّ مَ  ْساَلِم، َوَمْن تـََوفَـّْيَته  ِمنَّا فـَتَـَوفَّه  َعَلى َاإْلِ   ( اَل حَتْرِْمَنا َأْجَره ، َواَل ت ِضلََّنا بـَْعَده  ْن َأْحيَـْيَته  ِمنَّا فََكْحِيِه َعَلى َاإْلِ
 . َرَواه  م ْسِلمٌ 

َي َِّنا، َوَمي ِّتَِّنا]  نَاغفر جلميع أحيائنا وأمواتنا معشر املسلمني ] [ أي : ا اَللاُهما اْغفِّْر حلِّ [ أي : أجر جتهيزه  اَللاُهما اَل حَتْرِّْمَنا َأْجَرهُ  ]  [ أي : حاضرنا  َوَشاهِّدِّ
لاَنا بَ ْعَدهُ  ] والصالة عليه ، وتشييعه ودفنه ، وأجر صربنا على املصيبة فيه . ليط الشيعان علينا ح ى ينال منا [ ويف رواية : وال تفتنا بعده ، أي : بتس َواَل ُتضِّ

 معلوبه ، وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات .
  دعاء آخر يف الدعاء للميت يف صالة اجلنازة فقال : –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 

 م / اللهم اغفر له ، وارمحه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نزله .... .
------------------------- 

َعَلى َجَنازٍَة، َفَحِفْظت  ِمْن  َصلَّى َرس ول  َاّللَِّ  )  قَالَ  َعْن َعْوِ  ْبِن َماِلٍك اء رواه اإلمام مسلم يف صحيحه هذا الدع
ْع م ْدَخَله ، َواغْ  بِاْلَماِء َوالثَـّْلِج َواْلبَـَرِد، َونـَقِِِه ِمْن َاخلَْعَايَا  ِسْله  د َعائِِه: "اَللَّه مَّ اْغِفْر َله ، َواْرمَحْه  َوَعاِفِه، َواْعف  َعْنه ، َوَأْكرِْم نـ ز لَه ، َوَوسِِ

َنَة اَْلَقرْبِ َوَعَذابَ َكَما نـَقَّْيَت اَلثَـّْوَب َاأْلَبـَْيَض ِمَن الدََّنِس، َوأَْبِدْله  َدار ا َخيـْر ا ِمْن َدارِِه، َوأَْهال  َخيـْر ا ِمْن أَهْ   ِلِه، َوأَْدِخْله  َاجْلَنََّة، َوِقِه ِفتـْ
 َرَواه  م ْسِلٌم  .   (على ذلك امليت قال عو  : فتمنيت أن لو كنت أنا امليت ، لدعاء رسول هللا ، اَلنَّاِر 

 صفة تقتضي اإلنعام واإلكرام واإلحسان باملرحوم .] ارمحه [ املغفرة السّت مع التجاوز .] اغفر له [ 
] النزل ما يهيك للضيف .] أكرم نزله [ فعله حال الدنيا . جتاوز عما] واعف عنه [ عذاب القرب .العافية من املؤذيات يف القرب ووحشته وظلمته و ] عافه [ 
 خلصه .] نقه [ مكان الدخول وهو القرب .مدخله [ 

 .تبديل أوصا  ، أي زوجته تكون أحسن يف اجلنة باألخالق واجلمال وقيل : عوضه عن أهله أهال  يف اجلنة . ]  أهالً خرياً من أهله [ 



 11 

وإن كان صغريًا قال بعد الدعاء العام : اللهم اجعله فرطًا لوالديه وذخرًا وشفيعًا جمابًا ، اللهم ثق ِّل به موازينهما ، م / 
 وأعظم به أجورمها ، واجعله يف كفالة إبراهيم ، وقهِّ برمحتك عذاب اْلحيم .

------------------------- 
 ديث املغرية قال أنه مل يثبت دعاء خـاص للعفل ،لكن ورد ح . ) والعفل يدعى لوالديه باملغفرة والرمحة ( : 

 ، استحب أن يقول املصلي : اللهم اجعله لنا سلفا  وفرطا  وأجرا  ، روي ذلك عن إذا كان املصلى عليه طفال  ” قال الشوكاين :
 . “البيهقي من حديث أيب هريرة

على املاء ، يهىيء هلم ما حيتاجون إليه من األرسال والدالء ، واملراد هنا : شافعا  يشفع لوالديه وللمؤمنني [ الفرط بالتحريك هو الذي يتقدم الواردين  فرطاً ] 
 [ سلف الرجل : آباؤه املتقدمون . سلفاً املصلني عليه .] 

 م / مث يكرب ويسلم .
------------------------- 

الصالة بالتسليم ( فهو دليل بعمومه ، وألهنا افتتحت بالتكبري أي : مث يكرب الرابعة فيسلم ، حلديث عائشة ) وكان اختم 
 فتختتم بالتسليم ..

  أنه ال يدعو بعد الرابعة ، وقيل : يشرع الدعاء بعد الرابعة . –رمحه هللا  –وظاهر كالم املصنف 

  ( ( أي تسليمة واحدة ، حلديث أيب هريرة ) أن رسول هللا  ويسلموقوله ليها أربعا  ، وسلم صلى على جنازة فكرب ع
 تسليمة واحدة ( أخرجه الدارقعين واحلاكم .

يفعلهن ، تركـهن الناس ، إحداهن :  ولو سلم تسليمتني جاز ، حلديث ابن مسعود قال ) ثالث خالل كان رسول هللا 
 التسليم على اجلنازة مثل التسليم يف الصالة ( رواه البيهقي ، قال النووي : إسناد جيد .

  ورد هو التكبري أربع تكبريات .أكثر ما 
 أنه ال يزاد على أربع تكبريات .ولذلك ذهب مجهور العلماء : 

وغريهم يرون التكبري على اجلنازة أربع تكبريات ، وهو  العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب ” قال الرتمذي :
 . “د وإسحاقن املبارك والشافعي وأمحقول سفيان الثوري ومالك بن أنس واب

 . “ذهب أكثر أهل العلم إىل أن التكبري أربع”وقال ابن املنذر : 
 . “وانعقد اإلمجاع بعد ذلك على أربع” قال ابن عبد الرب :

 واستدلوا :
اْلم َصلَّى، َفَصفَّ هِبِْم، وََكبـََّر  إىلَ  هِبِْم اَت ِفيِه، َوَخرَ نـََعى اَلنََّجاِشيَّ يف اَْليَـْوِم اَلَِّذي مَ  َأنَّ اَلنَّيبَّ  ) َأيب ه َريـَْرَة  كما يف حديث

 .م تـََّفٌق َعَلْيِه   (َعَلْيِه أَْربـَع ا 
 أربعا  وَخسا  وستا  وسبعا  ، فجمع عمر أصحاب رسول هللا  وعن أيب وائل قال : ) كانوا يكربون على عهد رسول هللا 

 وحسنه احلافظ رواه البيهقي ريات ( . فكخذ كل رجل منهم مبا رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكب
 ورجح اْلمهور ما ذهبوا إليه مبرجحات :

 أهنا ثبتت من طريق مجاعة من الصحابة أكثر عددا  ممن روى منهم اخلمس .أواًل : 
 أهنا يف الصحيحني .ثانياً : 
 أنه أمجع على العمل هبا الصحابة .ثالثاً : 
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على اجلنائز أربع ( لكنه  حديث ابن عباس بلفظ : ) آخر ما كرب رسول هللا  كما يف  أهنا آخر ما وقع منه رابعًا : 
 ضعيف ال يصح كما قال البيهقي واحلافظ ابن حجر .

 أنه ال بكس بالزيادة على ذلك .القول الثاين : 
أَْرَقَم ي َكربِِ  َكاَن زَْيد  ْبن    ) لَيـَْلى قَاَل: َعْن َعْبِد اَلرَّمْحَِن ْبِن َأيب ف أنه كرب َخسا  كما يف حديث زيد بن أرقم . ألنه ثبت عن النيب 

 ..  َرَواه  م ْسِلٌم  (ي َكربِِ َها  َعَلى َجَنائِزِنَا أَْربـَع ا، َوِإنَّه  َكبـََّر َعَلى َجَنازٍَة ََخْس ا، َفَسكَْلت ه  فـََقاَل: َكاَن َرس ول  َاّللَِّ 
" ( ْهِل ْبِن ح نَـْيٍف ِستًّا، َوقَاَل: ِإنَّه  بَْدرِيٌّ أَنَّه  َكبـََّر َعَلى سَ  ) َوَعْن َعِليٍِ  القول وهذا َرَواه  َسِعيد  ْبن  َمْنص وٍر َوَأْصل ه  يف "اَْلب َخارِيِِ

 هو الصحيح .
 وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبري يف األمة ، فال مانع أن يكرب عليه َخسا  أو ستا  .

َشفاَعُهْم َاَّللاُ فِّيهِّ  َما مِّْن رَُجٍل ُمْسلٍِّم ََيُوُت، فَ يَ ُقوُم َعَلى َجَنازَتِّهِّ َأْربَ ُعوَن رَُجاًل، اَل ُيْشرُِّكوَن بَِّاَّللاِّ َشْيًئا، إِّالا )  ل النيب وقام / 
 َرَواُه ُمْسلِّم    (

------------------------- 
، فـَيَـق وم  َعَلى  ) يـَق ول   َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه َما: مسَِْعت  اَلنَّيبَّ  اْبِن َعبَّاسٍ  حديث –رمحه هللا  –ذكر املصنف  َما ِمْن َرج ٍل م ْسِلٍم مَي وت 

، اَل ي ْشرِك وَن بَِاّللَِّ َشْيئ ا، ِإالَّ َشفََّعه ْم َاّللَّ  ِفيِه  تكثري املصلني على   على استحباب، ليستدل به َرَواه  م ْسِلٌم  (َجَنازَتِِه أَْربـَع وَن َرج ال 
 . اجلنازة
ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال )  ديث عائشة قالت: قال رسول هللا ويف ح

 .رواه مسلم (  شفعوا فيه
فهم يسكلون من هللا له  ومعلوم أن املصلني على اجلنازة يشفعون إىل هللا هلذا امليت، ”:  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا

 . “ املغفرة والرمحة، والدعاء للميت يف اجلنازة أوجب ما يكون يف الصالة، بل هو ركن ال تصح صالة اجلنازة إال به
  مالك بن هبرية قال: قال رسول هللا  حلديث وإذا قل العدد استحب أن يصفوا ثالثة صفو  (فيصلي  ما من مسلم ميوت

 رواه أبو داود. ( سلمني إال فقد أوجبصفو  من امل ةعليه ثالث
  احلديث دليل على استحباب تكثري املصلني على امليت ، وأن من صلى على جنازته أربعون رجال  ] بالشرط املذكور [ فإن

 هللا يقبل شفاعتهم فيه .

  ( ل غ وَن ِماَئة  يف حديث عائشة عند الّتمذي ) ما من ميت ميوت ( ، وجاء  أَْربـَع وَن َرج ال  ( ويف حديث ابن عباس )  يـَبـْ
 فيقوم عليه ثالثة صفو  من املسلمني إال وجب ( واجلمع : 

 . “قيل هذه األحاديث خرجت أجوبة للسائلني سكلوا عن ذلك فكجاب كل واحد عن سؤاله”:  قال القاضي
عة أربعني فكخرب به ، مث أخرب بقبول شفاعة مائة فكخرب به ، مث بقبول شفا وحيتمل أن يكون النيب ”:  وقال النووي

ثالثة صفو  وإن قل عددهم فكخرب به ، وحينئذ كل األحاديث معمول هبا وحتصل الشفاعة بكقل األمرين من ثالثة 
 . “صفو  وأربعني

  يشّتط لشفاعتهم عدم الشرك باهلل سواء الشرك األكرب أو األصغر ، فاملشرك األكرب ال تصـح صالته ، واملشرك األصغر ال
 فاعته .تقبل ش

  ، فضل التوحيد باهلل .وفيه وفيه التحذير من الشرك 
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". قِّيَل: َوَما اَْلقِّريَ َمْن َشهَِّد َاْلْ )  م / وقال  َها فَ َلُه قِّريَاط ، َوَمْن َشهَِّدَها َحَّتا ُتْدَفَن فَ َلُه قِّريَاطَانِّ اطَانِّ  َنازََة َحَّتا ُيَصلاى َعَلي ْ
ْثُل َاْْلَبَ َلنْيِّ اَلْ   ( متفق عليه . َعظِّيَمنْيِّ قَاَل: "مِّ

------------------------- 
َها فـََله  ِقريَاٌط، َوَمْن َشِهَدَها ) حديث أيب هريرة يف قوله  –رمحه هللا  –ذكر املصنف  َمْن َشِهَد َاجْلَِنازََة َح ىَّ ي َصلَّى َعَليـْ

 نازة واتباعها .على فضل شهود اجل.... ( ليستدل به  َح ىَّ ت ْدَفَن فـََله  ِقريَاطَان
  تباع اجلنائز على مرتبتني :ا أن 

 : اتباعها من عند أهلها ح ى الصالة عليها . األوىل
 : إتباعها من عند أهلها ح ى يفرغ من دفنها . الثانية

 وهذه املرتبة الثانية أفضل حلديث الباب حيث حيصل على قرياطني .

 (  ديث أبو هريرة قال : أكثر علينا أبو هريرة ، فكرسل خبابا  إىل عائشة كان ابن عمر يصلي عليها مث ينصر  ، فلما بلغه ح
هريرة مث يرجع إليه فيخربه ما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى املسجد يقلبها يف يده ح ى رجع إليه  كهلا عن قول أيبيس

يده األرض مث قال فرطنا يف الرسول ، وقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف 
 قراريط كثرية ( .

  تباع اجلنائز ومل يعزم علينا ( فيحرم عية ) هنينا عن القول أم عالنساء ، أن هذا الفضل يف اتباع اجلنائز إَنا هو للرجال دون
 وهذا مذهب أمحد ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم .على املرأة اتباع اجلنائز ، 

 يف النهي أنه للتحرمي . ، واألصل لنهي النيب 
) ومل يعزم علينا (  أو لعل املراد بقوهلا :،  ) ومل يعزم علينا ( فهذا اجتهاد منها وتفقه ، والعربة بكالم النيب ععية وأما قول أم 

 مل يؤكد النهي . لعلها تريد
 يف اتباع النساء للجنائز عدة أضرار : ويرجح هذا القول : أن

 . خمالعة الرجالأواًل : 
 جزع املرأة وعدم صربها .ثانياً : 
 أهنا فتنة .ثالثاً : 

 

  ( ظاهره أن حصول القرياط متوقف على فراغ الدفن  من شهدها حَّت تدفنقوله ) ،حيصل مبجرد الوضع يف اللحد ،  وقيل :
 : عند انتهاء الدفن قبل إهالة الّتاب . وقيل، لرواية عند مسلم ) ح ى توضع يف اللحد ( 

 ضع يف القرب ( وهللا أعلم. ح ى تو  لرواية )

ََن َعَلْيهِّ  م / ) وهنى النيب  ُر، َوَأْن يُ ْقَعَد َعَلْيهِّ، َوَأْن يُ ب ْ  ( . َأْن ُُيَصاَص اْلَقب ْ
------------------------- 

، َوَأْن يـ ْقَعَد عَ  هنى النيب  حديث جابر قال ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف  على أمور  ليستدل به(  .. َلْيهِ َأْن جي َصََّص اْلَقبـْر 
 حمرمة تفعل يف القرب .

 . احلديث دليل على حترمي جتصيص القرب هلذا احلديث 
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 صل بصاحبه إىل ملا يف ذلك من تعظيم القبور واملباهاة فيها ، وهذا باب قد يسد ذريعة الشرك ، و  : واحلكمة من النهي
وال حاجة للميت يف قربه للزينة ، أن يف ذلك خيالء  للزينة وإلحكام البناء ، أن التجصيص واألبنية إَنا هواإلخالل بالتوحيد ، و 

 ويلحق بالتجصيص كل ما شاهبه من تلوين القرب أو تزويق أو ختليق أو جعل الرخام عليه .وإسرا  ، ويف ذلك تضييعا  للمال ، 
 أيب هريرة حديث  حرمي ، وما يدل على التحرمياحلديث دليل على حترمي اجللوس على القرب ، ألنه هني واألصل يف النهي الت

: ) ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إىل جلده ، خري له أن جيلس على قرب ( .  قال : قال رسول هللا 
 رواه مسلم 

  احلديث دليل على حترمي البناء على القبور لنهي النيب . عن ذلك ، واألصل يف النهي التحرمي 
  أن ذلك وسيلة إىل عبادهتا ، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض ، سد باب الشرك ، أن ذلك  من ذلكاحلكمة :

 إسرافا  وتضييعا  للمال .

يُكْم َوَسُلوا َلُه التا )إَِّذا فَ َرَغ مِّْن َدْفنِّ اْلَمي ِّتِّ َوَقَف َعَلْيهِّ َوقَاَل:  َكاَن َرُسوُل َاَّللاِّ م /  َخِّ  (ْثبِّيَت، فَإِّناُه اْْلَن ُيْسَألُ اِّْستَ ْغفُِّروا ألِّ
 َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوَصحاَحُه احْلَاكِّمُ    .

------------------------- 
تَـْغِفر وا ِإَذا فـَرََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِِِت َوَقَف َعَلْيِه َوقَاَل: "ِاسْ  َكاَن َرس ول  َاّللَِّ   ) قَالَ  ع ْثَماَن  حديث -رمحه هللا  –ذكر املصنف 

باب الدعاء للميت بعد تحليستدل به على اسَرَواه  أَب و َداو َد، َوَصحََّحه  احْلَاِكم    ( أِلَِخيك ْم َوَسل وا َله  التَّْثِبيَت، فَِإنَّه  اآْلَن ي ْسَكل  
 دفنه .
  دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه هبذا الدعاء الوارد .احلديث 

 ظة عند القرب ، حيث أن النيب أنه ال تشرع املوع  مل يرد عنه ذلك ومل يفعل ، وإَنا الوارد هو الدعاء له بالثبات
 وال عن أحد من الصحابة الوعظ عند القرب . فلم يرد عن النيب وهذا هو الصحيح ، واالستغفار ، 

يلحد ، فجلس انتهينا إىل القرب وملِا يف جنازة رجل من األنصار ، ف ول هللا ـوقد ورد حديث الرباء قال : ) خرجنا مع رس
 رواه أبو داودذاب القرب ... ( . ـنا العري ، فقال : استعيـذوا باهلل من عـوجلسنا حوله ككَنا على رؤوس رسول هللا 

د ( يف احلديث ) وملِا يلح فهذا يدل على جواز املوعظة عند القرب يف بعض األحيان وليس ذلك سنة راتبة ، بل إن قول الرباء
موعظة أصحابه إىل أن ي نتهى من  على أن الوعظ كان لعارض وهو تكخر دفن امليت ، ألن القرب مل جيهز ، فكراد النيب  دليل

 جتهيز القرب .
  ، أمجع العلماء على أن الدعاء لألموات ينفعهم ” قال النووي : أن الدعاء ينفع امليت ، وهو أفضل ما يقدم للميت

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـق ونَا بِاأْلِميَاِن(عاىل : )، قال تثوابه  مويصله  :  وقال  َوالَِّذيَن َجاء وا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَق ول وَن رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
 ) اللهم اغفر حلينا وميتنا ( .

 يت عن ربه ودينه ونبيهامل هي سؤال امللكني: وفتنة القرب،  وأن العبد إذا وضع يف قربه يسكل ويفنت، إثبات سؤال القرب. 
 فتنة القرب ثابتة بالكتاب والسنة  :و 

نـَْيا َويف اآْلِخَرِة ( قال تعاىل :   .)يـ ثَبِِت  اّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت يِف احْلََياِة الدُّ
 حممدا  رسول هللا ، فذلك قوله : ال هللا وأن قال : ) املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إ وعن الرباء أن رسول هللا 

 ( .ت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ) يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثاب



 15 

: ) وأنه قد أوحي إيل أنكم  يف حديث صالة الكسو  ، وفيه : قال  –رضي هللا عنهما  –وعن أمساء بنت أيب بكر 
 متفق عليهيح الدجال ... ( . تفتنون يف القبور قريبا  أو مثل فتنة املس

القرب  كان يقول : ) اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم ، واملكمث واملغرم ، ومن فتنة القرب وعذاب   وعن عائشة أن النيب 
 متفق عليه... ( . 

 رواه أمحد قال : ) فيب تفتنون وعين تسكلون ( .  أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –وعن عائشة 
 رواه أبو داود وا له التثبيت ، فإنه اآلن يسكل ( . قال : ) استغفروا ألخيكم وسل عثمان بن عفان وعن 
   من يقوم بالفتنة 

 الذي يقوم بالفتنة يف القرب ، مها : منكر ونكري .
ن يقال ألحدمها : ) إذا قرب امليت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان أسودان أزرقا قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

املنكر واآلخر النكري ، فيقوالن : ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول : هو عبد هللا ورسوله ، أشهد أن ال إله 
 رواه الّتمذي.............. ( إال هللا وأن حممدا  عبده ورسوله 

 : الذين ال يفتنون 

 األنبياء . -أ 

 للميت : من نبيك ؟ .ألن األنبياء ي سكل عنهم ، فيقال 
 الشهداء . -ب 

قال: يا رسول هللا، ما بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد ؟ قال: )  عن رشد بن سعد عن رجل من أصحاب النيب 
 كفى ببارقة السيو  على رأسه فتنة ( . رواه النسائي

 الصديق . -  

 : ال يسكل . قيل

  .وأعظم أجرا  أن ال يفنت  إذا كان الشهيد ال يفنت ، فالصديق أجل خعرا  
  .دم ذكره يف التنزيل على الشهداء قألنه م

 . وقد صح يف املرابط الذي هو دون الشهيد أنه ال يفنت ، فكيف مبن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد 
 : يسكل . وقيل

 وهللا أعلم “ سكل غريه األحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبني أن الصديق يسكل يف قربه كما ي ” قال ابن القيم :
 وهذا القول هو الراجح .

 املرابط . -د 

: ) رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ،  قال 
 رواه مسلم عن سلمانوأمن الفتان ( . 

 م / ويستحب تعزية املصاب بامليت .
------------------------- 

 حب تعزية املصاب بامليت ، قال ابن قدامة : ال نعلم يف ذلك خالفا  .أي : يست
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 ويدعو للميت املسلم .ويرغبهم يف الرضا بالقضاء والقدر، ،  حيملهم على الصرب بوعد األجرمبا  : هي أن يسلى أهل امليت ،والتعزية
 واألدلة على مشروعيتها :

 ى ( .قوله تعاىل ) وتعاونوا على الرب والتقو 
أَِو  -فََكْرَسَلْت ِإلَْيِه ِإْحَدى بـََناتِِه َتْدع وه  َوخت ْرب ه  َأنَّ َصِبيًّا هَلَا  َعْن أ َساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل ك نَّا ِعْنَد النَِّبِِ  : وثبتت التعزية من فعله 

َها فَكَ  : ِِف اْلَمْوِت فـََقاَل لِلرَّس ولِ  -ابْنا  هَلَا  ْخربَْها ِإنَّ ّلِلَِّ َما َأَخَذ َوَله  َما أَْعَعى وَك لُّ َشْىٍء ِعْنَده  بَِكَجٍل م َسمًّى َفم ْرَها اْرِجْع ِإلَيـْ
ْبن  ع َباَدَة َوم َعاذ  ْبن  َجَبٍل َوقَاَم َمَعه  َسْعد   فـََعاَد الرَّس ول  فـََقاَل ِإنَـَّها َقْد أَْقَسَمْت لََتْكتِيَـنـََّها . قَاَل فـََقاَم النَِّبُّ « فـَْلَتْصربْ َوْلَتْحَتِسْب 

َناه  فـََقاَل  َهِذِه  : وَل اّللَِّ قَالَ ـَذا يَا َرس  ـٌد َما هَ ـلَه  َسعْ َواْنعََلْقت  َمَعه ْم فـَر ِفَع ِإلَْيِه الصَِّبُّ َونـَْفس ه  تـََقْعَقع  َككَنَـَّها ِِف َشنٍَّة فـََفاَضْت َعيـْ
َا يـَْرَحم اّللَّ  ِمْن ِعبَ ـَرمْحٌَة َجَعَلَها اّللَّ  ِِف ق    (  متفق عليه  اِدِه الرُّمَحَاءَ ـل وِب ِعَباِدِه َوِإَنَّ

« . ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا ق ِبَض تَِبَعه  اْلَبَصر   )ر ه  فََكْغَمَضه  مث َّ قَاَل َعَلى َأِِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبصَ  َعْن أ مِِ َسَلَمَة قَاَلْت َدَخَل َرس ول  اّللَِّ 
ن وَن َعَلى » َفَضجَّ نَاٌس ِمْن أَْهِلِه فـََقاَل  اللَّه مَّ اْغِفْر  : مث َّ قَاَل « . َما تـَق ول وَن اَل َتْدع وا َعَلى أَنـْف ِسك ْم ِإالَّ ِِبَرْيٍ فَِإنَّ اْلَمالَِئَكَة يـ َؤمِِ

  َعِقِبِه ِِف اْلَغاِبرِيَن َواْغِفْر لََنا َوَله  يَا َربَّ اْلَعاَلِمنَي َواْفَسْح َله  ِِف قـَرْبِِه . َونـَِوِْر َله  ِفيهِ أَلِِب َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَته  ِِف اْلَمْهِديِِنَي َواْخل ْفه  ِِف 
 ( رواه مسلم .

  ( ويعزى املصابوقوله  )ومل يقل تعزية القريب ...... فكل مصاب ولو بعيدا  ي عزى ”:  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 . “ل من مل يصب ولو قريبا  فإنه ال يعزى ، من أصيب فعزه ، ومن مل يصب فال تعزه، وك
  ، فكما لفظ التعزية فال حجر فيها ، فبكي لفظ عزاه ”:  قال النوويليس للتعزية دعاء حمدد ، فلو عزاه بكي صيغة جاز

ان ، وحيصل به للمعزي األجر املذكور يقال له تعزية بكي لفظ ك فكل ما جيلب للمصاب صربا  ”:  وقال الشوكاين. “حصلت
 . “يف األحاديث

 . ِإنَّ ّلِلَِّ َما َأَخَذ َولَه  َما أَْعَعى وَك لُّ َشْىٍء ِعْنَده  بَِكَجٍل م َسمًّى َفم ْرَها فـَْلَتْصربْ َوْلَتْحَتِسبْ  الصيغ : ومن 
 . “أحسن ما يعزى بهوهذا احلديث ”: قال النووي ، البنته يف وفاة ابنها  كما سبق يف قوله 

 .متفق عليه(  اتقي هللا واصربي: )  ومنها
واغفر لنا وله يا رب العاملني، وأفسح له يف  اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني وأخلفه يف عقبه يف الغابرين،) :  ومنها

 .رواه مسلم ( قربه ونور له فيه
 

 صابكم ، فكله جائز .وإن قال : عظم هللا أجركم ، أو أحسن هللا م
 علته  مع ركم يدو بل يعزى املصاب ما دام أن املصيبة قائمة، ألن التعزية للتقوية والتسلية، واحل،  ليس للتعزية وقت حمدد

حديث ال عزاء فوق ثالث، ال أصل ، و  وذهب بعض العلماء إىل أن مدة التعزية ثالثة أيام وهو قول ضعيف،  وجودا  وعدما  
 . اينله، قاله األلب

 على امليت وقال : إهنا رمحة . م / وبكى النيب 
------------------------- 

فََكْرَسَلْت ِإلَْيِه ِإْحَدى بـََناتِِه َتْدع وه  َوخت ْرب ه   ك نَّا ِعْنَد النَِّبِِ   :)أ َساَمَة ْبِن زَْيٍد قَالَ  قععة من حديث  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
َها فََكْخربَْها ِإنَّ ّلِلَِّ َما َأَخَذ َولَه  َما أَْعَعى وَك لُّ  : اْلَمْوِت فـََقاَل لِلرَّس ولِ  يف -أَِو ابْنا  هَلَا  -ا َأنَّ َصِبيًّا هلََ  ِعْنَده  بَِكَجٍل  شيءاْرِجْع إِلَيـْ

َوقَاَم َمَعه  َسْعد  ْبن  ع َباَدَة  ْقَسَمْت لََتْكتِيَـنـََّها . قَاَل فـََقاَم النَِّبُّ فـََعاَد الرَّس ول  فـََقاَل ِإنَـَّها َقْد أَ « م َسمًّى َفم ْرَها فـَْلَتْصربْ َوْلَتْحَتِسْب 
َناه  فـََقاَل َله  َسْعٌد َما َوم َعاذ  ْبن  َجَبٍل َواْنعََلْقت  َمَعه ْم فـَر ِفَع ِإلَْيِه الصَِّبُّ َونـَْفس ه  تـََقْعَقع  َككَنَـَّها ِِف َشنٍَّة فـََفاضَ  َهَذا يَا َرس وَل اّللَِّ ْت َعيـْ



 17 

َا يـَْرَحم  اّللَّ  ِمْن ِعَباِدِه الرُّمَحَاءَ  : قَالَ  متفق عليه ، ليستدل به على جواز البكاء على ( . َهِذِه َرمْحٌَة َجَعَلَها اّللَّ  ِِف قـ ل وِب ِعَباِدِه َوِإَنَّ
 أحاديث كثرية تدل على اْلواز :جاءت وقد امليت من غري نياحة ، 

 حديث أسامة السابق . : كما يف كى ملا مات ابن ابنتهفقد ب
القرب ، فرأيت  جالس عند ورسول هللا  تدفن ، ا  للرسول بنت كما يف حديث أنس قال ) شهدت  : وبكى ملا ماتت ابنته

 عينيه تدمعان ( رواه البخاري .
 اْشَتَكى َسْعد  ْبن  ع َباَدَة َشْكَوى لَه  فَكََتى َرس ول  اّللَِّ ) اَل َعْبِد اّللَِّ ْبِن ع َمَر قَ  كما يف حديث   سعد بن عبادة : وبكى ملا زار

 «أََقْد َقَضى » َلْيِه َوَجَده  ِِف َغِشيٍَّة فـََقاَل يـَع ود ه  َمَع َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍ  َوَسْعِد ْبِن َأِِب َوقَّاٍص َوَعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسع وٍد فـََلمَّا َدَخَل عَ 
َأاَل َتْسَمع وَن ِإنَّ اّللََّ اَل يـ َعذِِب  » َبَكْوا فـََقاَل  فـََلمَّا رََأى اْلَقْوم  ب َكاَء َرس وِل اّللَِّ  . قَال وا اَل يَا َرس وَل اّللَِّ . فـََبَكى َرس ول  اّللَِّ 

 ( متفق عليه .أَْو يـَْرَحم   -اَر ِإىَل ِلَسانِِه َوَأشَ  -ِبَدْمِع اْلَعنْيِ َواَل حِب ْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـ َعذِِب  هِبََذا 
على ابنه إبراهيم وهو جيود بنفسه ، فجعلت عينا  كما يف حديث أنس قال ) دخلنا مع النيب   ابنه إبراهيم :مات وبكى ملا 

، مث أتبعها بكخرى ، رسول هللا تذرفان ، فقال له عبدالرمحن بن عو  وأنت يا رسول هللا ! فقال : يا ابن عو  ، إهنا رمحة 
 فقال : إن العني تدمع ، والقلب حيزن ، وال نقول إال ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون ( رواه البخاري .

 .متفق عليه .نعى جعفر وأصحابه ملا  اؤهبكومنها : 
 

 كان رمحة له .بل ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إىل استحباب البكاء على امليت إذا  
.... لكن البكاء على امليت على وجه الرمحة حسن مستحب ، وذلك ال ينايف الرضا ِبال  البكاء عليه ”قال رمحه هللا :  

ا يـَْرَحم  َهِذِه َرمْحٌَة َجَعَلَها اّللَّ  ِِف قـ ل وِب ِعَباِدِه َوِإَنََّ ملا بكى على امليت وقال )  لفوات حظ فيه ، وهبذا يعر  معىن قول النيب 
 . “اء من يبكي حلظه ال لرمحة امليت ( فإن هذا ليس كبك اّللَّ  ِمْن ِعَباِدِه الرُّمَحَاءَ 

 م / مع أنه لعن النائحة واملستمعة .
------------------------- 

 َلَعَن َرس ول  اّللَِّ  )قَاَل  َأيب َسِعيٍد اخْل ْدرِيِِ  حديثة ، ففي معوكذلك املستعلى امليت ،  لعن النائحة الرسول  أي : أن
 . َأْخَرَجه  أَب و َداو َد  {اَلنَّاِئَحَة ، َواْلم ْسَتِمَعَة 

أي اليت تقصد مساع النياحة ، ففيه أن املستمعة للنياحة راضية بذلك ،  ) واملستمعة (  النائحة : هي اليت تبكي بصراخ وجزع .
َوَقْد نـَزََّل َعَلْيك ْم يِف اْلِكَتاِب أَْن )  قال تعاىل :، إل باإلنكار عليهم أو القيام عنهم فهي آَثة ، فال جيوز اجللوس مع أهل املنكر إ

ْعت ْم آيَاِت اّللَِّ ي ْكَفر  هِبَا َوي ْستَـْهَزأ  هِبَا َفال تـَْقع د وا َمَعه ْم َح ىَّ اَخ وض وا يف َحِديٍث َغريِْ   . (ْم ِه ِإنَّك ْم ِإذا  ِمثْـل ه  ِإَذا مسَِ
 ومن األدلة على حترمي النياحة :

 .متفق عليه ( وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية ليس منا من لعم اخلدود،)  عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا  
ال يّتكوهنن: الفخر يف األحساب...والنياحة، وقال:  أربع يف أميت من أمر اجلاهلية)  عن أيب مالك قال: قال رسول هللا و 

 .رواه مسلم (  ة إذا مل تتب قبل موهتا، تقام عليها يوم القيامة سربال من قعران ودرع من جربالنائح
أي : يسلط على أعضائها اجلرب واحلكة  ] ودرع من جرب [تبعث من قربها . ] سربال [ أي قميص .  ] تقام يوم القيامة [أي تقلع  ] إذا َل تتب [

 ص .حبيث يغعي بدهنا تغعية الدرع وهو القمي
 .رواه مسلم( اثنتان يف الناس هم هبما كفر: الععن يف النسب، والنياحة على امليت)  قال رسول هللا :  وعن أيب هريرة قال

 م / وقال ) زوروا القبور ، فإهنا تذكر اْلخرة ( رواه مسلم .
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------------------------- 
نـََهْيت ك ْم َعْن زِيَارَِة اْلق ب وِر فـَز ور وَها  ) كنت   قال : قال  اأْلَْسَلِميِِ  يبصَ بـ َرْيَدَة ْبِن احلْ   حديث  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

استحباب زيارة القبور للرجال .على  ليستدل به، َرَواه  م ْسِلم ٌ (  ، فإهنا تذكر اآلخرة

 كالنووي .وهذا مذهب مجاهري العلماء ، أن زيارة القبور للرجال مستحبة ، بل نقل بعضهم اإلمجاع  
قرب أمه ، فبكى وأبكى من حوله فقال : استكذنت يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل ،  وحلديث أيب هريرة قال : ) زار النيب 

 رواه مسلم واستكذنته يف أن أزور قربها فكذن يل ، فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت ( . 
 من أمره .و  فهذا دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النيب 

 احلكمة من زيارة القبور : 
 ( . وترق القلب ) تذكر اآلخرة ( ) تذكر املوت ( ) وتزهد يف الدنيا فقد جاء يف رواية العربة واالتعاظ ،  أواًل :
 االستغفار له .انتفاع امليت بالدعاء و  ثانياً :
 . االقتداء بالنيب  ثالثاً :

 ة فهي اليت يقصد هبا أن يعلب من امليت احلوائج ، أو يعلب منه الدعاء والشفاعة وأما الزيارة البدعي”:  قال شيخ اإلسالم
 .   “، أو يقصد الدعاء عند قربه لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء ، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة

  يكون يوم اجلمعة ، واستدل ليس لزيارة القبور وقت معني ، وقد ذهب بعض العلماء إىل أن األفضل يف زيارة القبور أن
إن املوتى وقالوا : هؤالء حبديث : ) من زار قرب والديه أو أحدمها يف كل مجعة مرة غفر له وكتب بارا  ( .وهو حديث ضعيف 

 يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة .
، مل حتدد القبورمر بزيارة اليت فيها األ األحاديثبل ظاهر ، لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس هلا وقت معني ال يوم وال وقت

 فضعيف ال يصح ، ومثل هذا احلديث ال يصلح االعتماد عليه وال العمل به معلقا  . وأما احلديث،  زمنا  وال وقتا  
فهذا القول ال دليل عليه سوى بعض األخبار واملنامات ، ومن املقرر عند  ، إن املوتى يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة  وأما قوهلم 

 لم أن االحتجا  باملنامات ال يصح إلثبات األحكام الشرعية .أهل الع
  ( فزوروهاوقوله  )زيارة النساء للقبور . استدل به من قال جبواز 

 .  “باجلواز قعع اجلمهور”قال النووي : وهذا مذهب اجلمهور ، 
 هللا واصربي ... ( . على امرأة تبكي عند قرب ، فقال هلا : اتقي واستدلوا حبديث أنس قال : ) أتى النيب 

 . “قعودها عند القرب ، وتقريره حجة مل ينكر على املرأة وموضع الداللة من احلديث أنه ”قال احلافظ : 
 .) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها (  وحبديث بريدة

 . “الفتنةإذا أمنت  هو قول األكثر ، وحمله”قال احلافظ : أن اخلعاب عام ، فيدخل فيه النساء ، وجه الداللة : 
وحبديث عائشة العويل ، وفيه : ) قالت : كيف أقول هلم يا رسول هللا ؟ قال : قويل : السالم على أهل الديار من املؤمنني ... 

 لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة املقابر للنساء . وتعليم النيب قالوا : رواه مسلم ( . 
 وهذا مذهب احلنابلة . ، ا مكروهةأهنالقول الثاين : 

 حلديث أم ععية : ) هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا ( .
 والزيارة من جنس االتباع ، فيكون كالمها مكروها  غري حمرم .قالوا : 
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 أهنا حرام . : القول الثالث
 وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

ِْمِذيُّ، َوَصحََّحه  اْبن  ِحبَّانَ  (َلَعَن زَائِرَاِت اْلق ب وِر  َاّللَِّ  أَنَّ َرس ولَ  ) َأيب ه َريـَْرَة  حلديث  َأْخَرَجه  اَلّتِِ
 .وألن سد الذرائع مقدم على جلب املنافع 
 وأما اإلجابة عن أدلة من قال باإلباحة :

 يجاب عنه :فتبكي عند قرب فقال : اتقي هللا واصربي ... (  مِر بامرأة أما حديث أنس أن النيب 
مل يقِر املرأة على فعلها ، بل أمرها بتقوى هللا اليت هي فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه ، ومن مجلتها النهي عن  أن النيب 

 زيارة القبور ، ففي هذا إنكار قعودها عند القرب ، وإذا جاء االحتمال بعل االستدالل .
مل ينكر عليها الزيارة وإَنا أمرها بالصرب ، ولو كانت  لنساء للقبور ، فإنه احتج به على جواز زيارة ا”:  قال ابن ابن القيم

 . “قد أمرها بتقوى هللا والصرب ، وهذا إنكار منه حلاهلا من الزيارة والبكاء حراما  لبنِي هلا حكمها ، وأجيب عن هذا بكنه 
 لقبور أو ال ؟ وهي إما أن تكون دالة على اجلواز فالأن هذه القضية ال يعلم هل كانت قبل أحاديث املنع من زيارة النساء ل

نع ، أو تكون دالة على املنع بكمرها بتقوى هللا فال داللة فيها ، وعلى اجلواز على التقديرين ال داللة على تكخرها عن أحاديث امل
 تعارض أحاديث املنع ، وال ميكن دعوى نسخها هبا .

 فيجاب عنه :رة القبور فزوروها ( : ) كنت هنيتكم عن زيا أما قول النيب 
  أنه خعاب للرجال دون النساء ، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو خمتص بالذكور بكصل الوضع فال يدخل فيه النساء ، وهذا هو

 املذهب الصحيح املختار يف األصول . 

 فاإلذن ال يتناول النساء فال يدخلن يف احلكم الناسخ . وعلى هذا
  ماء يف ذلك قولني :لفإن للعال  للنساء بعريق التبع والتغليب ، أن اخلعاب إن كان متناو 

إنه حيمل على ذلك وقيل : إن ذلك حيتا  إىل دليل منفصل ، وحينئٍذ فيحتا  تناول ذلك للنساء إىل دليل منفصل ، قيل : 
اصة املستفيضة يف هني عند اإلطالق ، وعلى هذا فيكون دخول النساء بعريق العموم ضعيف ، والعام ال يعارض األدلة اخل

النساء عن زيارة القبور ، بل وال ينسخها عند مجهور العلماء ، ح ى ولو علم تكخر العام وتقدم اخلاص ، فكيف إذا مل يعر  
 أن هذا العام بعد اخلاص إذ قد يكون هني النساء عن زيارة القبور بعد اإلذن للرجال يف زيارة القبور ، بل هذا هو األقرب .

 فيجاب عنه :يث عائشة : ) قويل : السالم على أهل الديار ... ( أما حد
  بكن احلديث ال داللة فيه على جواز زيارة القبور للنساء ، ألن احلديث إَنا سيق لتعليم السالم على أهل القبور دون إباحة

ا  إىل التسليم عليهم ، فال يلزم من تعليمه الزيارة للنساء ، وقد متر املرأة على أهل القبور يف مسري هلا من غري قصد الزيارة فتحت
 هلن إباحة الزيارة قصدا  .

  أن هذا التعليم من النيب . لعائشة حيتمل أن يكون قبل النهي األكيد والوعيد الشديد لزِوارات القبور 
 ون ... .م / وينبغي ملن زارها أن يقول : السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني ، وإنا إن شاء هللا بكم ال حق

------------------------- 
دعاء الذي يقال عند زيارة القبور ، وهو رمحه هللا ذكر دعاء لكنه يف الواقع جممع من عدة ال –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 أحاديث ، ولذلك سكذكر كل دعاء لوحده باحلديث الذي ذكر به .
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جوا إىل املقابر أن يقول قائلهم : السالم عليكم  أهل الديار من يعلمهم إذا خر  : حديث بريدة قال ) كان رسول هللا  منها
 رواه مسلم حقون ، نسكل هللا لنا ولكم العافية  سلمني ، وإنا إن شاء هللا بكم الاملؤمنني وامل

 رواه مسلم جاء يف رواية : ) أنتم لنا فرط ، وحنن لكم تبع ، أسكل هللا لنا ولكم العافية ( . 
شة يف حديث هلا طويل قالت : ) قلت : كيف أقول هلم يا رسول هللا ؟ قال : قويل السالم على أهل عائ: حديث  ومنها

 رواه مسلم الديار من املؤمنني واملسلمني ، ويرحم هللا املستقدمني مِنا واملستكخرين ، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون ( . 
اخر  من آخر الليل إىل البقيع فيقول :  ن ليلتها من رسول هللا كلما كا  ) كان رسول هللا : حديثها الثاين قالت  ومنها

السالم عليكم دار قوم مؤمنني ، وأتاكم ما توعدون غدا  مؤجلون ، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون ، اللهم اغفر ألهل بقيع 
 رواه مسلم الغرقد ( . 

 م / وأي قربة فعلها وجعل ثواهبا حلي أو ميت مسلم نفَعه ذلك .
------------------------- 

املراد بالقربة ما ي تقرب به إىل هللا تعاىل من العاعات مثل الدعاء ، واالستغفار ، والصدقة ، والصالة ، والصوم ، واحلج ، وقراءة 
 القرآن وغري ذلك ، فال فرق بني القربة البدنية واملالية .

 امليت أو من غريهم . شخص مسلم سواء كان من أقاربفعلها ( أي :  فعلها)  قوله
 ( أي : يصل ثواهبا إليه بكرم هللا ورمحته . نفعهقوله ) 

دى لألموات ويصل ثواهبا إليهم ، وهذا مذهب  وهذا ما ذهب إليه املؤلف هو أحد األقوال يف املسكلة : وهو أن مجيع القرب هت 
 احلنابلة .

 واستدلوا بالقياس على ما ثبت يف الشرع .
: أنه ال يهدى لألموات إال ما دل الدليل على جواز إهدائه ، ألن وصول الثواب إىل األموات من  املسألةوالقول الثاين يف 

 األمور التوقيفية اليت ال جمال للرأي فيها ، وإَنا يعمل فيها مبا يقتضيه الدليل .
 وقد ورد النص يف أمور ينتفع هبا امليت :

 الدعاء ، وهذا باإلمجاع . منها :
ميَاِن َوال)قال تعاىل  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـق ونَا بِاإْلِ  جَتَْعْل يف قـ ل وبَِنا ِغاِل  لِلَِّذيَن آَمن وا َوالَِّذيَن َجاء وا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَق ول وَن رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 ( . رَبَـَّنا ِإنََّك َرؤ وٌ  َرِحيمٌ 
 ن ثالث : .... وذكر منها أو ولد صاحل يدعو له ( رواه مسلم .) إذا مات ابن آدم انقعع عمله إال م وقال 

 وصالة اجلنازة ، فإن أهم ما فيها الدعاء للميت .
 واألدعية اليت سبقت اليت تقال يف صالة اجلنازة للميت .

ت وقف عليه إذا فرغ من دفن املي وكذا الدعاء له بعد الدفن ، كما يف سنن أيب داود من حديث عثمان قال ) كان النيب 
 فقال : استغفروا ألخيكم ، واسكلوا له التثبيت فإنه اآلن يسكل ( .

 وكذلك الدعاء هلم عند زيارة قبورهم .
 الصدقة . ومنها :

: إن أمي افت لتْت نفس ها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل هلا أجر إن  حلديث عائشة قالت ) أن رجال  قال للنيب 
 ( متفق عليه . تصدقت  عنها ، قال : نعم
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فقال : يا رسول هللا ، إن أمي توفيت  هللا بن عباس ) أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فكتى النيب  وعن عبد
 وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت  عنها ، قال : نعم ( رواه البخاري .

 الصوم . ومنها :
 ن مات وعليه صيام صام عنه وليه ( متفق عليه .) م حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 

 احلج . ومنها :
فقالت : إن أمي نذرْت أن حتج فلم حتج ح ى ماتت ، أفكحج  حلديث ابن عباس ) أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب 

 أحق بالوفاء ( رواه البخاري عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيِت لو كان على أمِك ديٌن أكنِت قاضيتَـه ؟ اقضوا هللا ، فاهلل
. 

 الدين . ومنها :
 فقد أمجع املسلمون على أن قضاء الدْين من ذمِة امليت يسقعه ، ولو كان من أجنيب ، ومن غري تركته .

ا  أنه قال ) أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ، فمن تويَف من املؤمنني فّتك ديْن وقد دل على ذلك حديث أيب هريرة . عن النيب 
 فعلِي قضاؤه ، ومن ترك ماال  فلورثته ( متفق عليه .

 القرآن وغريها : لعبادات البدنية كالصالة وقراءةواختلفوا يف ا
 فقال بعض العلماء باْلواز .

 كما ذكر ذلك املؤلف رمحه هللا .
 واستدلوا بالقياس على ما ثبت يف الشرع .

 وذهب بعض العلماء : إىل أنه ال يصل شيء من ذلك .
ألن ذلك مل يكن من فعل السلف ، فلم يكن السلف إذا قرأ أحدهم القرآن أهدى ثوابه مليته ، أو صلى تعوعا  أهدى ذلك 

 لألموات ، أو صام تعوعا  وأهدى ذلك لألموات ، فاألفضل واألوىل االقتصار على ما ورد به النص .
 وهذا القول هو الراجح .

 كتاب الزكاة
 مقدمة :

 تعريفها: 
 النماء والزيادة. لغة:

 هي نصيب مقدر شرعا  يف مال معني يصر  لعائفة خمصوصة. وشرعاً:
 ومسيت زكاة: 

، وتعهر نفس الغين من الشح والبخل ، وتعهر نفس الفقري من احلسد والضغينة ،  وتزكي صاحب املال،  ألهنا تزكي املال
 وتسد حاجة اإلسالم واملسلمني .

 ا ( .صدقة تعهرهم وتزكيهم هب خذ من أمواهلم)  كما قال تعاىل
 ( رواه مسلم . ما نقصت صدقة من مال)  وقال 

كمِّها : ، وأيضا  فيها حملبة واملودة بني أفراد اجملتمع، تقوية روابط اجملتمع ، تزيد اري أصحاب األموال من الشح والبخلتعه ومن حِّ
الضعفاء وكفاية أصحاب احلاجة ، وتكفر اخلعايا وتدفع  ل حمبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانةامتحان للنفس ، ألن املا
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  .البالء ، وجملبة للمحبة 
 واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاع:  حكمها. 

 ة ( .وأقيموا الصالة وآتوا الزكا ) قال تعاىل
 ( .صَّالَة َوآت وا الزََّكاَة ق ول وا لِلنَّاِس ح ْسنا  َوأَِقيم وا الوقال تعاىل ) و 

 ( . فَكَِقيم وا الصَّالَة َوآت وا الزََّكاَة َواْعَتِصم وا بِاّللَِّ ه َو َمْوالك ْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصري  ) وقال تعاىل 
شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا، وإقام اإلسالم على َخس:  بين)  وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا 

 .متفق عليه(  زكاة...الصالة، وإيتاء ال
 .متفق عليه (  م فّتد إىل فقرائهمـذ من أغنيائهـم صدقة، تؤخـوأعلمهم أن هللا افّتض عليه)  وحلديث بعث معاذ إىل اليمن وفيه:

وأمجع املسلمون على وجوهبا، فمن جحد وجوهبا وهو ممن عاش بني املسلمني فإنه كافر، ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع 
 .املسلمني

 ذا تركها هتاوناً وكسالً إ : 
  وهذا مذهب للجمهور:  ،فالصحيح أنه ال يكفر

 رواه مسلم(  فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار) ...  وبة من مل يؤد الزكاة قالـملا ذكر عق حلديث أيب هريرة أن رسول هللا 
 إىل اجلنة . ، وهذا يدل على أنه ال يكفر ، إذ لو كان كافرا  ما كان له سبيل

 اختلف العلماء على قولني : ؟ وتؤخذ منه قهرا ، ولكن هل تربأ ذمته 
 : أن اإلمام إذا أخذ الزكاة قهرا  بال نية من املزكي فإهنا جتزىء عن صاحبها . القول األول

 وهذا قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .
 ذها من املمتنع اتفاقا  ، ولو مل تكن جمزئة ملا أخذها .قالوا : أن لإلمام والية يف أخذها ، ولذلك يكخ

وهذا ، : أن اإلمام إذا أخذ الزكاة قهرا  بال نية من املزكي فإهنا ال جتزىء عن صاحبها باطنا  ، وإن أجزأت ظاهرا   القول الثاين
 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 اىل ، فال تسقط مع القدرة عليها ، وهذا القول أصح .ألن الزكاة عبادة ، يشّتط لصحتها نية التعبد هلل تع
  :مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصالة ألربعة أسباب 

 ألن الزكاة قرينة الصالة يف كثري من املواضع. أواًل:
 ألهنا تكيت بعد الصالة يف األمهية. ثانياً:
 شدة حاجة املكلف إليها. ثالثاً:
 ( . وإيتاء الزكاة... وإقام الصالة بين اإلسالم على َخس...)  اقتداء حبديث ابن عمر  رابعاً:

 عقوبة تارك الزكاة: 
 عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية: 

 العقوبة األخروية: 
ل له يوم القيامة شجاعا  أقرع له زبيبتان يعوقه يوم ثِ آتاه هللا ماال  فلم يؤد زكاته م   ) من  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا

 .متفق عليه(  مث يقول: أنا كنزك، أنا مالك - يعين بشدقيه - ، مث يكخذ بلهزمتيهالقيامة
 نقعتان سوداوان فوق العينني وهو أخبث احليات. [الزبيبتان]الذي ال شعر له لكثرة مسه وطول عمره.  [ األقرع] احلية الذكر.  [الشجاع] 
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 العقوبة الدنيوية: 
 .رواه ابن ماجه «ماءسقوم زكاة أمواهلم إال منعوا القعر من ال منع ...وما)  عن ابن عمر قال: قال رسول 

 :الزكاة  فرض
 َوالَِّذيَن يف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعل وم( وقال تعاىل )َوآت وا َحقَّه  يـَْوَم َحَصاِدِه لقوله تعاىل )  –كما قاله ابن كثري   –أصل فرضها يف مكة 

 هذه آيات مكية .( . و  لِلسَّاِئِل َواْلَمْحر ومِ  ًٌ 
 ة يف السنة الثانية .نوأما فرضها بتقدير األنصبة واملقادير فهو يف املدي

 م / وهي واجبة على كل مسلٍم .
------- 

 اإلسالم . اة العامة ، فذكر الشرط األول وهو:بذكر شروط الزك –رمحه هللا  –بدأ املؤلف 
 ه ( .م كفروا باهلل وبرسولا منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم) و لقوله تعاىل،  فالكافر ال جتب عليه وال تصح منه

...فادعهم إىل التوحيد، فإن هم أجابوك فكعلمهم أن )  احلديث فيه بعث معاذا  إىل اليمن. وحلديث ابن عباس )أن النيب 
 . متفق عليه ( هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فّتد على فقرائهم

 ا إذا أسلم.وال يعالب هب 
 ف ( .للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سل ) قل لقوله تعاىل
 م : حر .

----------- 
 ال ميلك ، ألن املال الذي بيده لسيده .ألنه ،  فال جتب على العبد هذا الشرط الثاين ، أن يكون حرا  ،

 م / مَلَك نصاباً .
---------- 

اختلف فال بد أن يكون عند اإلنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو  با  .هذا الشرط الثالث ، وهو أن ميلك نصا
 فإن مل يكن عند اإلنسان نصاب فإنه ال زكاة فيه. ، باختال  األموال

 ي رتب الشارع وجوب الزكاة عليهالنصاب: هو القدر الذ . 
 ودليل هذا الشرط أدلة كثرية :

] .متفق عليه(  ليس فيما دون َخس أواق صدقة، وليس فيما دون َخس ذود صدقة)  عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا 
 ليس له مفرد من لفظه، ويعلق على الثالث من اإلبل إىل العشر. [ذود] أوقية وهي تعادل أربعني درمها   مجع [أواق

 ( . يف كل أربعني شاة شاة) ويف حديث أنس 
 م / وال زكاة يف مال حَّت حيول عليه احلول .

------------ 
 ر عليها حول وهي يف حوزة مالكها ) أي : أن يتم على املال بيد صاحبه سنة كاملة ( .هذا الشرط الرابع ، بكن مي
 .] وهو خمتلف بني رفعه ووقفه [ ول عليه احلول ( رواه أبوداود ) ال زكاة يف مال ح ى حي حلديث علي قال : قال 

 ان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقعين وابن عبد احلق وابن حجر .واألقوى أنه موقو  على أيب بكر وعثم



 24 

كان يبعث عماله على الصدقة كل عام مث عمل بذلك   السنة الفعلية ، فإن النيب  –املختلف فيه  –ثر ويغين عن هذا األ
 اخللفاء مبا عملوه من سنته ، بل بعضهم من السعاة كعمر .

أو رفق باملالك ليتمالك النماء فيواسي منه ، ألهنا لو وجبت يف كل شهر لكان ذلك ضررا  يف املالك  النظر : اشّتاطه فيه منو 
 صحاب األموال ، ولو وجبت يف السنتني أو الثالث أو أكثر لكان ذلك ضررا  على أهل الزكاة .بك

 

 دو السلع التجارية والنقو ] وهي اإلبل والبقر والغنم [ ألنعام وهذا الشرط خاص با . 
  اعترب احلول يف النعم ، ألهنا مرصدة للدر والنسل ، واحلول مظنة النماء ، فيكون إخرا  الزكاة من الريع فيكون أسهل وأيسر

. 
  التكليف ] بكن يكون بالغا  عاقال  [ ألن القول الراجح أن الزكاة جتب يف مال الصيب واجملنون  –رمحه هللا  –مل يذكر املصنف

 لعلماء .، وهذا مذهب أكثر ا
 لعموم األدلة اليت تدل على وجوب الزكاة يف مال األغنياء ومل تستثن .

( وكل األغنياء من عاقل وجمنون ، وصغري وكبري ، حمتا  إىل طهارة هللا هلم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ...  وقوله تعاىل )
 وتزكيته إياهم .

: ) من ويل يتيما  له مال فليتجر به وال يّتكه ح ى تككله  هللا وحلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
 رواه الّتمذي الصدقة ( . 

وألن املعىن الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر هللا جل وعال وطهارة املال ، يسري على مال الصيب واجملنون ، إذ مها حباجة 
 إىل شكر هللا وطهارة أمواهلم أسوة بغريهم من األغنياء .

: شكرا  هلل تعاىل على نعمة املال ،  األمر األول:  مرينألوذلك لة الفقري من مال الغين، فإن املقصود من الزكاة سد خوأيضا  
 : تعهريا  للمال ، وماهلما قابل ألداء القربات منه ، وهو حمل للشكر وحمل للتعهري . األمر الثاين

 ا من ذوي اليسار .وألن الزكاة واجب مايل ، فتجب يف ماهلما كغريمه
 .انني والصبيان مع كثرة وجود ذلككان يبعث سعاته لقبض الزكاة ومل يقل هلم ال تكخذوا الزكاة من مال اجمل  وألن النيب 

 ، فقد قال بوجوهبا : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر وال يعلم هلم خمالف . أن هذا قول أصحاب النيب 
 يتامى وال تككلها الصدقة .قال عمر : اجتروا يف أموال ال

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون .
 : ) رفع القلم عن ثالثة : عن اجملنون ح ى يصحو ، وعن الصيب ح ى يبلغ . . . ( . لقوله 

حاجة إىل ذلك ، ألن التعهري إَنا وقالوا : إن األمر بكخذ الزكاة من األغنياء للتعهري والتزكية ، والصيب واجملنون ليسا يف 
 يكون من الذنوب وال ذنب هلما .

 والراجح القول األول .

، لضعف عقله وبدنه ِبال  املالية  ،هذا احلديث يف العبادات البدنية واجلواب عن حديث ) رفع القلم عن ثالثة : ... ( أن
 فإن مالَه كماِل غريه ) ماٌل ناٍم تام الشروط ال مانع منه ( .

 : األجرة هل يشّتط هلا احلول أم ال ؟ ككجرة العقارات على سبيل املثال ؟ مهمةمسألة 
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اختلف العلماء كما لو كان لشخص عقار ، فكجر هذا العقار فهل هذه األجرة يشّتط يف وجوب الزكاة فيها احلول أم ال ؟ 
 فيها على ثالثة أقوال :

 .: اهنا جتب بعد مضي حول على العقد  القول األول
 وهذا مذهب احلنابلة والشافعية .

وجبت الزكاة من غري فرق بني أن  25حمرم ( من عام  1إذا جاء )  – 24حمرم ( من عام  1مثال : رجل أجر عقاره يف ) 
 يكون قبض الزكاة عند العقد أو بعد مرور شهر أو مرور شهرين أو مرور سنة .

 لكنه ال يلزمه إخرا  الزكاة إال إذا قبضها .
 هم يقولون ألنه بالعقد صار مستحقا  للزكاة ، فككنه صار مالكا  هلا يف ذلك الوقت .دليل

 : جتب بعد مضي حول على القبض القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة 

 مبعىن انه لو استهلكها بعدما قبضها فإنه ال زكاة فيها .
 لعموم األدلة كحديث )  ال زكاة يف مال ح ى حيول عليه احلول ( .

 املال ، فككن هذا املال غري ناٍم . ض غري قادر على االستفادة من هذاومن النظر : قالوا ألنه قبل القب
 وإَنا اخر  الزكاة وقت القبض ، م ى قبض األجرة أخر  زكاهتا . ال يشّتط احلول أصال   : القول الثالث

 . اختيار ابن تيمية ومجع من املعاصرين
 رة احلادثة .ألن أجرة العقار مبنزلة الثم

 والقول الثاين هو الراجح . وهللا أعلم .
 : يستثىن مما ال يشّتط له حوالن احلول ما ذكره املصنف رمحه هللا بقوله 
 

 م / اخلارج من األرض .
----------- 

اجها من له مضي عام كامل ، بل جيب إخرا  زكاهتا عند حصادها واستخر  طفاخلار  من األرض من احلبوب والثمار ، ال يشّت 
 األرض .

 . (َوآت وا َحقَّه  يـَْوَم َحَصاِدِه لقوله تعاىل ) 
 م / وما كان تابعاً لألصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة ، فإن حوهَلما حول أصلهما .

--------------- 
 أي : ومما ال يشّتط له حوالن احلول :

 . فحول النتا  حول األمهات مناء النصاب :
( ففيها ثالث 220( من الغنم ففيها شاتان، وقبل متام احلول بشهر ولدت مائة، فكصبح له )120د شخص )لو كان عن مثال:

 . ب فيه الزكاة ألن حوله حول أصلهشياه، مع أن أوالدها مل يتم هلا إال شهر )أي مل حيول عليه احلول( ، لكن جت
مائة وإحدى وعشرين شاة ، فهنا جيب  أصبحتون ح ى مثال آخر : لو أن إنسانا  عنده أربعون شاة ، فكنتجت هذه األربع

 إخرا  زكاهتا وهي شاتان ، مع أن النماء مل حيل عليه احلول ، وذلك ألن النماء يتبع األصل .
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 . فإن حوله حول أصله:  ربح التجارة 
آال ، ويف شهر صفر َخسة لو فتح إنسانا  حمال  يف شهر حمرم ورأس ماله َخسة آال ، مث إنه ربح يف شهر حمرم َخسة  مثال:

آال ، ويف شهر ربيع َخسة آال ، وملا انتهت السنة فإذا معه َخسون ألفا ، ففي هذه احلالة يزكي عن اخلمسني ألفا ، ألن الربح 
 فرع والفرع تبع لألصل.

عن املائة ألف،  إنسان عنده أرض تساوي َخسني ألفا ، وقبل متام السنة صارت تساوي مائة ألف، فإنه هنا يزكي مثال آخر:
 . ألن الربح فرع والفرع تبع لألصل مع أن اخلمسني الثانية مل حيل عليها احلول، لكنه ربح اخلمسني األوىل فيتبع األصل،

 السائمة من هبيمة األنعام . : م / وال جتب الزكاة إال يف أربعة أنواع
---------------- 

 ة أنواع فقط أوهلا :أي : أن األموال اليت جتب فيها الزكاة هي أربع
 هي: اإلبل والبقر والغنم. : السائمة من هبيمة األنعام

يؤدي زكاهتا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال )  ودليل وجوب الزكاة فيها قوله 
 ( . وأمسن تنعحه بقروهنا

  :يشّتط أن تكون سائمة 
 ن ( .ومنه شجر فيه تسيمو )  ه قوله تعاىلالراعية، ومن : السائمة لغة

 . كتفية بالرعي املباح أكثر العامفهي امل:  وأما يف الشرع
سائمتها يف ديث أنس يف الكتاب الذي كتبه أبو بكر يف الصدقات: )ويف الغنم والدليل على أنه يشّتط أن تكون سائمة : ح

 . يف كل أربعني شاة شاة(
رواه ....(  ِة ِإِبٍل: يف أَْربَِعنَي بِْنت  لَب ونٍ ـيف ك لِِ َساِئمَ  ) َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِِه قَاَل: قَاَل َرس ول  َاّللَِّ َوَعْن بـَْهِز ْبِن َحِكيٍم، 

 أمحد .
الم ر السوم ال بد له من فائدة يعتد هبا ، صيانة لكن املعلوفة ال زكاة فيها ، ألن ذكْ فذْكر السوم يف احلديث يدل مبفهومه على أ

 الشارع عن اللغو .
ويعلفها  –مثال   –فال جتب الزكاة يف هبيمة األنعام إال إذا كانت سائمة أكثر احلول ترعى الكأل املباح ، بكن ترعى سبعة أشهر 

َخسة أشهر ، واعترب األكثر ، ألن له حكم الكل ، وهذا ِبال  املعلوفة فال زكاة فيها ، ألهنا تكثر مؤنتها ، فيشق على 
 وس إخرا  الزكاة منها ، ِبال  السائمة .النف

 [ وأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاهتا زكاة هبيمة األنعام .أغنام ، َثانية أشهر ال يعلفها ]يف الرب: شخص عنده  مثال
 . احلكمة من اشّتاط السوم : الرفق باملالك 

 

  :أحوال السائمة 
 أن تسوم احلول فهذه فيها زكاة. أواًل:
 رعى أكثر احلول ففيها الزكاة وهذا املذهب.أن ت ثانياً:
 أن تكون راعية أقل من النصف فهذه ال زكاة فيها. رابعاً:
 . )إذا  يشّتط لزكاة هبيمة األنعام: أن تكون سائمة وأن ترعى احلول كله أو أكثره( 
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 م / واخلارج من األرض .
 .هذا النوع الثاين من أنواع األموال اليت فيها الزكاة 

 . ] وسيكيت تفصيلها إن شاء هللا [ . (َوآت وا َحقَّه  يـَْوَم َحَصاِدِه )  تعاىل على وجوب الزكاة فيها قوله والدليل
 م / واألَثان .

--------- 
هذا هو النوع الثالث من األنواع اليت فيها الزكاة وهي األَثان وتشمل : الذهب والفضة واألوراق النقدية اليت تنوب عنها ، 

 األسهم والسندات . وتشمل أيضا  
ْره ْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعاىل )  ( .َوالَِّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يـ ْنِفق ونـََها يِف َسِبيِل اّللَِّ فـََبشِِ

َها َحقَّهَ ) وقال  ا ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوم  اْلِقَياَمِة ص فَِِحْت لَه  َصَفاِئَح ِمْن نَاٍر فَك محَِْى َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفضٍَّة اَل يـ َؤدِِى ِمنـْ
َها ِِف نَاِر َجَهنََّم فـَي ْكَوى هِبَا َجْنب ه  َوَجِبين ه  َوَظْهر ه  ك لََّما بـََرَدْت أ ِعيَدْت َله  ِِف يـَْوٍم َكا  يـ ْقَضى َن ِمْقَدار ه  ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة َح ىَّ َعَليـْ

 ( رواه مسلم . بـَنْيَ اْلِعَباِد فـَيـ َرى َسِبيل ه  ِإمَّا ِإىَل اجْلَنَِّة َوِإمَّا ِإىَل النَّارِ 
 : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب ] وسيكيت تفصيلها إن شاء هللا [ . وجتب الزكاة فيها بشرطني

 رأة هل فيه زكاة أم ال على قولني :لكن اختلف العلماء يف الذهب املباح املستعمل الذي تستعمله امل 
 القول األول: أنه فيه الزكاة :

وجابر بن زيد ، وميمون بن  وبه قال عمر بن اخلعاب ، وعبد هللا بن عمرو ، وعائشة ، وسعيد بن جبري ، وابن املسيب ،
، وعلقمة ، واألسود ، لح، وعبد هللا بن شداد ، ومكحو ، وععاء بن أيب ربا مد بن سريين، وجماهد، والزهري، وحممهران

 وإبراهيم ، وابن املبارك ، وابن شربمة ، والعحاوي ، وابن حزم ، وابن املنذر ، والصنعاين .
 وهو مذهب أيب حنيفة .

 ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني رمحهما هللا تعاىل .
 أدلتهم :لبليهي . ورجحه احتياطا  : اخلعايب ، والشنقيعي ، وأبو بكر اجلزائري ، وصاحل ا

 . (والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم  )قوله تعاىل : 

عدم إخرا  ما جيب فيهما من زكاة وغريها من احلقوق ، واآلية عامة يف مجيع الذهب والفضة ، واملراد بكنز الذهب والفضة : 
 و  احللي املباح املستعمل من هذا العموم فعليه الدليل .مل ختصص شيئا  دون شيء ، فمن ادعى خر 

: ) ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي فيها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت  ما ثبت يف حديث مسلم من قوله 
 له صفائح ... ( . واحلديث عام .

أتعطني زكاة ها مسكتان من ذهب ، فقال هلا : ويف يد ابنت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النيب 
 فكلقتهما . رواه أبو داود والّتمذي . أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من نار  ؟ قالت : ال ، قال : هذا 

  “ .إسناده صحيح ” :  وقال ابن امللقن . “إسناده قوي”:  وقال النووي . “إسناده قوي”  قال ابن حجر:
 .  “إسناده حسن”:  وقال األلباين . “قل درجاته احلسنأ”:  وقال الشنقيطي

ويف يدي فتختان من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن  ديث عائشة قالت : ) دخل علي رسول هللا وحل
” :  قال النووي حلاكمرواه أبو داود واأتزين لك يا رسول هللا ، فقال : أتؤدين زكاهتن ؟ قلت : ال ، قال : هو حسبِك من النار ( . 

 وصححه األلباين . “ . إسناده حسن
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 أنه ال زكاة فيه  .القول الثاين : 
وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأمساء ، وعمرة بنت عبد الرمحن ، واحلسن البصري ، وطاووس ، والشعيب ، 

 وابن املسيب .
 : أدلتهموهو مذهب مالك والشافعي وأمحد . 

 : ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة ( . يف قوله  يث أيب هريرة حد

 “ .هذا احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها ” :  قال النووي
 رواه البيهقي : ) ليس يف احللي زكاة ( .  يف قوله  حديث جابر و 

 . ، واملنذري ، وابن دقيق العيد وزية ، وابن اجلأنه صححه : أبو زرعفقد ذكر الشيخ البسام : وهذا خمتلف فيه :
 وضعفه األلباين ..  باطل ال أصل له : وقالوضعفه : البيهقي ، 

 وروي هذا القول عن مجع من الصحابة .
 أيف احللي زكاة ؟ قال : ال ، قيل : وإن بلغ عشرة آال  ؟ قال : كثري ( أخرجه فقد جاء عن جابر ) أنه سئل : 

 الرزاق . عبد
وعن نافع ) أن ابن عمر كان حيلي بناته وجواريه الذهب مث ال اخر  من حليهن الزكاة ( أخرجه مالك ، قال الشنقيعي : هذا 

 اإلسناد يف غاية الصحة .
 وعن أنس ) أنه سئل عن احللي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ( أخرجه البيهقي .

 أمرهم بالزكاة يف ذلك . أنه  أموال من احللية ما هو معرو  ومل يثبت أنه كان للصحابة 
 أجاب هؤالء عن أدلة القول األول :

 أن اآلية واحلديث ، هذه عمومات ، وهلذا العموم أدلة ختصص معناه وتقيد اطالقه . .أ 

 أما األحاديث اليت فيها األمر بإخرا  الزكاة ) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغريه ( ففيها ضعف   .ب 

 . “ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب، يصح يف هذا الباب شيء  ليس”: قال الرتمذي 
 . “شيء يف الذهب مل يثبت عن النيب ”:  قال ابن عبد الرب

 أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاين :
 أن حديث ) ليس يف احللي زكاة ( ضعيف .

 لزكاة يف الذهب إذا أعد للنفقة واألجرة .وعلى فرض صحته : فكنتم ال تقولون به ، حيث أهنم يوجبون ا
 والراجح القول األول ، وهللا أعلم .

 م / وعروض التجارة .
--------------- 

فيها الزكاة وهي عروض التجارة : وهي ما أعد لبيع وشراء ألجل الربح من احليوانات جتب هذا هو النوع الرابع من األموال اليت 
 لغذائية ومواد البناء وحنو ذلك .واألقمشة والسيارات واملواد ا

عموم قوله تعاىل ) خذ من أمواهلم صدقة ( وقوله ) والذين يف أمواهلم حق معلوم ، ومال  االزكاة فيهب والدليل على وجو 
 .التجارة أعم األموال فكانت أوىل بالدخول 

 ض ( .من األر  ميا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لك  )قال تعاىلو 
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 ( . أعلمهم أن هللا افّتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم..)ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  ولقوله 
 . ( وعروض التجارة مال يف أمواهلم فقوله )

احلديث خمتلف )وهذا  رواه أبو داوديكمرنا أن خنر  الصدقة من الذي نعده للبيع(  وعن مسرة بن جندب قال )كان رسول هللا 
 يف صحته( .

وألن غالب أموال الناس عروض جتارة ، فلو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لسقعت الزكاة يف جزء كبري من أموال املسلمني ، 
 وهذا اخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة .

 . “لتجارةعلى وجوب الزكاة يف عروض ااألئمة األربعة وسائر األمة ” قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
  مسي بذلك ألنه ي عرض ليباع ويشّتى ، أو ألنه يعرض مث يزول ويفىن 
 . ] وجتب الزكاة يف العروض بشرطني : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب ] وسيكيت تفصيلها إن شاء هللا 

 
 
 

 زكاة السائمة
ه مما مل يزرعه اآلدمي ليت ترعى العشب وحنو ائمة ، وهي اما يتعلق بزكاة الس -رمحه هللا  –أي : يف هذا الباب سيذكر املصنف 

 حوال  كامال  أو أكثر احلول .
 وهذا مذهب مجاهري العلماء ( . سبق أن السوم شرط يف وجوب زكاة هبيمة األنعام وقد ( 
  ة .والسائمة اليت جتب فيها الزكاة هي : اإلبل والبقر والغنم ، وما عداها ال جتب فيه الزكاة إال إذا كانت عروض جتار 

 نصاب اإلبل
د ِّيَق  َوَعْن أََنٍس م /  َعَلى اَْلُمْسلِّمِّنَي،  َهذِّهِّ َفرِّيَضُة اَلصاَدَقةِّ اَلايتِّ فَ َرَضَها َرُسوُل َاَّللاِّ ) َكَتَب َله ُ   َأنا أَبَا َبْكٍر اَلص ِّ

بِّ  َا َرُسوَلهُ  يفِّ َأرْبٍَع َوعِّْشرِّيَن مَِّن َاإْلِّ يفِّ ُكل ِّ ََخٍْس َشاة ، فَإَِّذا بَ َلَغْت ََخًْسا َوعِّْشرِّيَن إِّىَل  لِّ َفَما ُدونَ َها اَْلَغَنم ُ َواَلايتِّ َأَمَر َاَّللاُ هبِّ
تًّا َوَثاَل  فِّيَها بِّْنُت ثِّنَي إِّىَل ََخٍْس َوَأْربَعِّنَي فَ ََخٍْس َوَثاَلثِّنَي َففِّيَها بِّْنُت خَمَاٍض أُنْ َثى فَإِّْن َلَْ َتُكْن فَاْبُن لَُبوٍن ذََكرٍ فَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ

قاة  َطُروقَُة َاْْلََمل فَإَِّذا بَ َلَغْت وَ  ت ِّنَي َففِّيَها حِّ تًّا َوَأرْبَعِّنَي إِّىَل سِّ ت ِّنَي إِّىَل ََخٍْس َوَسْبعِّنَي َففِّيَها لَُبونٍ أُنْ َثى، فَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ َدًة َوسِّ احِّ
تًّا َوَسْبعِّنَي إِّىَل تِّْسعِّنَي  قاَتانِّ َجَذَعة   فَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ اَئٍة َففِّيَها حِّ فَفِّيَها بِّْنَتا لَُبوٍن، فَإَِّذا بَ َلَغْت إِّْحَدى َوتِّْسعِّنَي إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّ

نيَ  اَئٍة َففِّي ُكل ِّ َأْربَعِّنَي بِّْنُت لَُبوٍن، َويفِّ ُكل ِّ ََخْسِّ ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّْشرِّيَن َومِّ قاة ، َوَمْن َلَْ َطُروقَ َتا َاْْلََملِّ َيُكْن َمَعُه إِّالا َأْرَبع    حِّ
بِّلِّ فَ َلْيَس فِّيَها صَ   ( . َدَقة  إِّالا َأْن َيَشاَء رَب َُّها مَِّن َاإْلِّ

---------------- 
 نصاب اإلبل :

 دليل على وجوب الزكاة يف اإلبل كما سبق . احلديث 
 غت َخسا  ، ويدل لذلك قوله أن الزكاة يف اإلبل جيب إذا بل  َخس ذْوِد صدقة ( .) وليس فيما دون 
  إال إذا شاء رهبا . -وإن كانت سائمة  –أن من عنده أقل من َخس ال زكاة فيها 

 : جدول نصاب اإلبل 
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 كالتايل :  120 – 5نصاب اإلبل من 
 : شاة واحدة . 5-9

 : شاتني . 14 - 10
 شياه  . 3:  19 -15
 شياه . 4:  24 -20
 : بنت خماض . 35 – 25
 بنت لبون . 45 – 36
 حقة . 60 – 46
 جذعة . 75 – 61
 [ بنتا لبون . 90 – 76] 
 [ حقتان . 120 – 91] 

 ، يف كل َخسني حقة ، ويف كل أربعني بنت لبون . 120وعلى هذه املقادير انعقد اإلمجاع . مث بعد : 
 حقاق . 3: فيها  150         : فيها حقة واحدة وبنتا لبون . 130

 ت هلا سنتان ومسيت بذلك ألن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لنب غالبا  .بنت اللبون : هي أنثى اإلبل مت
 بنت خماض : أنثى اإلبل وهلا سنة واحدة ، ومسيت بذلك ألن الغالب أن أمها حامل .

 حقة : األنثى هلا ثالث سنوات مسيت بذلك ألهنا استحقت أن يعرقها الفحل .
 سنوات . 4جذعة : أنثى اإلبل ومتت هلا : 

 نمنصاب الغ
اَئٍة إِّىَل يف َويفِّ َصَدَقةِّ اَْلَغَنمِّ م /  مِّائَ تَ نْيِّ  َسائَِّمتَِّها إَِّذا َكاَنْت َأْربَعِّنَي إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّاَئةِّ َشاةٍ َشاة ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّْشرِّيَن َومِّ

، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى مِّائَ تَ نْيِّ إِّىَل َثاَلَثِّاَئٍة َففِّيَها  َياهٍ    فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى َثاَلَثِِّّاَئٍة َففِّي ُكل ِّ مِّاَئٍة َشاة ، فَإَِّذا  َففِّيَها َشاتَانِّ َثاَلُث شِّ
َدًة فَ َلْيَس فِّيَها َصَدقَة    َكاَنْت َسائَِّمُة اَلراُجلِّ نَاقَِّصًة مِّْن َأْربَعِّنَي َشاةٍ   ( . ، إِّالا َأْن َيَشاَء رَب َُّهاَشاًة َواحِّ

--------------- 
 : الغنم نصاب 

 . احلديث دليل على وجوب الزكاة يف الغنم 
  40: أمجع العلماء على أن أول نصاب الغنم . 
 : جدول نصاب الغنم 

 . ثالث شياه :  399-201 ،   شاتان : 200-121،  شاة : 120 -40
 .  َخس شياه 599 - 500،  أربع شياه 499 – 400، فمثال  :  ( شاة100مث يف كل )

 . َتمٍِّع َخْشَيَة اَلصاَدَقةِّ نْيَ ُمتَ َفر ٍِّق َواَل يُ َفراُق بَ نْيَ جمُْ َواَل ُُيَْمُع ب َ م / 
----------------- 

 أي : أنه حيرم أن جيمع بني متفرق  ، أو يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  .
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فهذا أمر  [ يف جهة ، 20[ يف جهة ، و]  20[ شاة ، فلما علم بقدوم املصدق فرقها ، جعل ]  40: شخص عنده ]  مثال
 حمرم ، ألنه فرق من أجل اهلروب من الزكاة .

[ شاة ، جتب على كل واحد شاة ، فلما علمـوا بقدوم املصدق ، مجعوها يف  40: ثالث أشخاص عند كل واحد ]  مثال
فهذا فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة ،  [120واحدة ، ألنه يصري جمموعها ] مكان واحد ، من أجل أن يكون فيها شاة

 أمر حمرم .
 وق أو ختفيفها حمرمة يف الشريعة ، وقد مسخ هللا تلك القرية قردة ملا حتايلوا على ارتكاب احليل اليت تؤدي إىل إبعال احلق

 ( . ِئنيَ َوَلَقْد َعِلْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنك ْم يف السَّْبِت فـَق ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدة  َخاسِ احملرم كما قال تعاىل ) 
 لو كان مال الرجل نفسه متفرق: :  دة فائ 

 ( شاة يف الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، ألن املالك واحد.20( شاة يف رفحاء، و )20شخص عنده ) مثال:
ْن َخلِّيَطنْيِّ فَإِّن اُهَما يَ تَ َراَجعَ )   نَ ُهَما بِّالساوِّياةِّ َوَما َكاَن مِّ  ( . انِّ بَ ي ْ

--------------- 
 اخللعة مؤثرة وجتعل املالني مال واحد.: أن  أي

نَـه َما بِالسَّوِيَّةِ  ) –رمحه هللا  –للحديث الذي ذكره املصنف   ( . َوَما َكاَن ِمْن َخِليَعنْيِ فَِإنَـّه َما يـَتَـرَاَجَعاِن بـَيـْ
،  تجعل املالني كاملال الواحدا ، فعندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلعناها مجيع مثال:

 لكن تكون اخللطة مؤثرة بشروط :
: أن يكون اخلليعان من أهل الزكاة ) بكن يكونا مسلمني حرين ، فلو كان أحدمها مسلم واآلخر ذمي ، فإنه ال الشرط األول 

 أثر خللعة غري املسلم ، ألن الزكاة غري واجبة على الذمي أصال  .
 ا يف نصاب ، بكن يكون جمموع ماليهما يبلغ نصابا  ) ككربعني من الغنم ( .: أن اختلع الشرط الثاين

اختلعا يف زرع أو يف عروض أو أَثان  ا املشهور من مذهب احلنابلة ( فلو: أن تكون اخللعة يف السائمة ) وهذ الشرط الثالث
 فإنه ال أثر هلذه اخللعة .

 وهي :، العلماء : أن اختلعا يف األوصا  اليت ذكرها  الشرط الرابع
 فلو كان مال زيد له فحل ومال عمرو له فحل فاخللعة غري مؤثرة.،  أي فحل املالني واحد االشرتاك يف الفحل:
 أي يسرحن مجيعا  ويرجعن مجيعا . االتفاق يف املسرح:

 أي املكان الذي حتلب فيه يكون واحدا . احمللب:
 ا يف شعبة الوادي الشرقية، والثاين يف الشعبة الغربية.أي يكون املرعى هلا مجيعا  فليس غنم هذ املرعى:
 أي يكون املراح مجيعا ، فال يكون غنمي هلا مراح وحدها، وغنمك هلا مراح وحدها. املراح:

، وأما إذا متيز مال كل منهما عن اآلخر  هنا تصري املالني كاملال الواحد فهذه إذا اشّتكت يف هذه األشياء اخلمسة، فإن اخللعة
 فإنه ال يكون ماهلما كاملال الواحد . االرتفاق، وإذا مل حيصل متام  االرتفاق شيء من هذه األوصا  فإنه ال حيصل متام يف

فلو اختلعا يف بعض احلول أو افّتقا يف بعض احلول  –وهذا الشرط باإلمجاع  –أن اختلعا يف مجيع احلول  الشرط اخلامس :
اب الزكاة معلقة باخللعة ، فإذا عدمت اخللعة عِدم وجوب الزكاة ، وإذا عدم يف بعض احلول ألن إجي ،فإنه ال أثر هلذه اخللعة 

 سقعت الزكاة .
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  ذكرت  قبل قليل أن اخللعة مؤثرة يف السائمة فقط على ما هو املشهور من مذهب احلنابلة ، وذهب بعض العلماء إىل أن
لكنهما يبلغان نصابا   –ومال كل واحد منهما ال يبلغ نصابا   – اخللعة تؤثر يف مجيع األموال ، فلو خلط شخصان ماليهما

 ، وهللا أعلم . االرتفاقا  على السائمة جبامع ـإذا اجتمعا ، فإن اخللعة تكون مؤثرة وجتب الزكاة على هذا القول ، قياس

 نصاب البقر
ا  ) َوَعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل م /  ْلَيَمنِّ، فََأَمَرُه َأْن يَْأُخَذ مِّْن ُكل ِّ َثاَلثِّنَي بَ َقَرًة تَبِّيًعا َأْو تَبِّيَعًة، َومِّْن ُكل ِّ بَ َعثَُه إِّىَل اَ  َأنا اَلنايبِّ

ناةً   ( رواه أهل السنن . َأْربَعِّنَي ُمسِّ
---------- 

 حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 وهذا ثابت بالسنة واإلمجاع :، لبقر وجوب الزكاة يف ا على احلديث دليل 

) ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ، ال يؤدي زكاهتا ، إال جاءت   قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 
 يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنعحه بقروهنا . . . ( .

  -رمحه هللا  –وللحديث الذي ذكره املصنف 

 . “خالفا  يف وجوب الزكاة يف البقرفال أعلم ”:  قال ابن قدامة،  “يث يف زكاة البقرهو أصح حد”:  قال النووي
وإَنا مل يذكر زكاة البقر يف كتاب أيب بكر ، لقلة البقر يف احلجاز ، فلما بعث معاذا  إىل اليمن ”:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . “ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم
  اب البقر يبدأ من ثالثني بقرة ، فال زكاة فيما أقل من ذلك .أن نصاحلديث دليل على 

 . “لبقر ، وهو قول مجهور الفقهاءوال زكاة فيما دون الثالثني من ا”:  قال ابن قدامة
 . أن يف كل ثالثني بقرة تبيع أو تبيعة ، ويف كل أربعني مسنة 

 : مسنة 40: تبيع أو تبيعة            30   
 : مسنة وتبيعة 70         : تبيعان        60

 : مسنتان           وهكــذا . 80      
  ، هو رعي أكثر احلول .وم : والسيشّتط يف زكاة هبيمة األنعام السوم ، كما سبق يف احلديث املاضي 

 صدقة األَثان
 ر .تبلغ مائيت درهم ، وفيها ربع العشم / وأما صدقة األَثان ، فليس فيها شيء حَّت 

------------- 
 . األَثان : مجع َثن واملراد الذهب والفضة وما قام مقامهما 

 نصاب الذهب والفضة .
 ، وفيها ربع العشر .س أواق( ( درهم )َخ200نصاب الفضة )

 ( متفق عليه . ليس فيما دون َخس أواق صدقة)  : قال رسول هللا  عن أيب سعيد قال
 .حلديث أربعون درمها  باالتفاق ألوقية يف هذا اومقدار ا] أواق [ مجع أوقية ، قال يف الفتح : 

 

فنصاب الفضة َخس أواق، وهي مائتا درهم بنص احلديث واإلمجاع، وأما الذهب فعشرون مثقاال  واملعول فيه  ” :قال النووي
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  . “ على اإلمجاع
 . ( مثقاالً 20نصاب الذهب )

( جرام ففيه 85ام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ )جر 85والنصاب )أي الذهب( ”: قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
( فما خر  فهو الزكاة، مثال: إذا كان 40الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونكخذ ربع عشر قيمته، وذلك بكن نقسم القيمة على )

 . “ ( وعلى هذا نقيس1000( فزكاته )40.000احللي يساوي )
  من الفضة ،  عربيا   رياال   56مثقاال  ، =  140درهم هي  200: معتربة بالفضة ، التعامل اآلن باألوراق النقدية ، نصاهبا

  .فإذا أردت أن تعر  مقدار الزكاة فاعر  مقدار الريال العريب من الفضة 
 وجب فيها الزكاة . رياال   560، فمن ملك  560صاب فالن 10كانت قيمته   فإذابالفضة ، نسال عن قيمة الريال العريب 

 . 56ال العريب من الفضة مث اضربه كم الري
 نصاب اخلارج من األرض

) ليس فيما دون َخسة أوسق من التمر صدقة (  م / وأما صدقة اخلارج من األرض من احلبوب والثمار فقد قال 
 ( . صاع بصاع النيب  300والوسق ستون صاعاً ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : 

---------- 
 رض :ب اخلارج من األنصا
  ( أوسق ، يساوي :  5احلديث دليل على أن نصاب اخلار  من األرض )ديث الذي ذكره املصنف رمحه صاع  للح 300

 صاع صدقة . 300هللا ، فليس فيما دون 
 واختلفوا يف غريها. ،: احلنعة والشعري والزبيب والتمراتفق العلماء على وجوب الزكاة يف أصنا  أربعة 
  بط الثمار والزرع اليت فيها الزكاة :اختلف العلماء يف ضاو 

 السابقة .ال جتب إال يف األصنا  األربعة فقيل : 
 وهبذا قال مجاعة من أهل العلم منهم احلسن البصري ، واختاره الشوكاين واأللباين .

; َوم َعاٍذ َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه َما; َأنَّ اَلنَّيبَّ حلديث  اَل تَْكخ َذا يف اَلصََّدَقِة ِإالَّ ِمْن َهِذِه َاأْلَْصَناِ   )قَاَل هَل َما:   َعْن َأيب م وَسى َاأْلَْشَعرِيِِ
 َرَواه  اَلعَّبَـرَاينُّ، َواحْلَاِكم    (.َاأْلَْربـََعِة: اَلشَِّعرِي، َواحْلِْنَعِة، َوالزَّبِيِب، َوالتَّْمِر 

 وهذا احلديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة : 
 رواه البيهقي . : الرب، والشعري، والتمر، والزبيب (ألربعةإال يف هذه ا دقة يف عهد النيب كن الصعن جماهد قال: )مل ت

، واإلبل . . . ( عري، والتمر، والزبيب، والذرة: الرب من الششرة أصنا الصدقة إال يف ع مل يفرض رسول هللا وقال احلسن: )
 رواه البيهقي . 

فاحلق ما ذهب إليه الثوري واحلسن  (وآتوا حقه يوم حصاده  )ص العمومات ، مثل : فهي تنتهض بتخصي” :  قال الشوكاين
البصري والنخعي ، واحلسن بن صاحل يف وجوهبا يف هـذه األربعة ، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة ، لكن يعضد زيادة : والذرة ، 

 “ .مرسل احلسن البصري وجماهد 

 : جتب يف كل ما يقتات ويدخر .وقيل 
 ا مذهب املالكية والشافعية .وهذ

 كاحلنعة ، والشعري ، واألرز ، والذرة ، ِبال  اجلوز واللوز والفستق ، هذه تدخر لكنها ال تقتات .
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 وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى ال زكاة فيها ، ألهنا ال تدخر .
ق هذه األصنا  يف هذه العلة فإنه يلحق به يف إجياب مل يقصد التعيني ، بل قصد التعليل ، وأن ما واف أن النيب وقالوا : 

 الزكاة .
 جتب يف كل ما يكال ويدخر .وقيل : 

 واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم هللا اجلميع  .
 جتب يف كل خار  من األرض .وقيل : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 . (. .  وآتوا حقه . )لعموم قوله تعاىل : 

 قول الثاين أو القول الثالث .والراج  ح ال
 ياء إَنا ، ومثل هذه األش، ألهنا ليست مدخرة وليست مكيلة، كالتفاح والربتقال واملوز واملشمشأنه ال زكاة يف اخلضروات

، فهي مككوالت مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإَنا هي للتمتع والتفكه، واحلاجة إليها هي ذات منفعة عاجلة
 الفقراء .األغنياء دون 

  شروط وجوب زكاة اخلار  من األرض :( فيه أن من  اخلارج من األرض)  قوله 
o . أن يكون خارجا  من األرض 

 فلو أن إنسانا  اشّتى طنا  من الرب ، فهذا ال جتب فيه الزكاة إال إذا أراده عروض جتارة ، ألهنا ليست خارجة من األرض .
o . أن تبلغ النصاب 

 صاع . 300صاعا  =  60وسق [ . الوسق : وقد سبق وهو ] َخسة أ
 صاع ، فتجب فيها الزكاة . 300فإذا أخر  من األرض ) بر أو شعري أو ذرة . . . ( 

 مقدار ما خيرج من اخلارج من األرض
: نِّْصُف اَْلُعْشرِّ فِّيَما َسَقتِّ اَلساَماُء َواْلُعُيوُن، َأْو َكاَن َعَثرِّيًّا: اَْلُعْشُر، َوفِّيَما ُسقَِّي بِّالنا  ) وقال م /    َرَواُه اَْلُبَخارِّي  (  ْضحِّ

----------- 
قال  بفتح العني] أو كان َعثريًا [ هي الينابيع اليت تنبع من األرض أو من سفوح اجلبال.العيون [  املراد بذلك املعر . ] ] السماء [ 

بعاًل [  ]. الناضح، وهو البعري] اخرجه [ اء الذي ينضحهسقي الزرع بامل] بالنضح [ .“و الذي يشرب بعروقه من غري سقيه”: اخلطايب 
مجع سانية ، وهي الدابة من اإلبل أو البقر أو احلمر ذاهبة وآيبة ختر  ] السواين [ البعل : األشجار اليت تشرب بعروقها من األرض .

 املاء من البئر .
  ليس فيه مؤونة كثرية ، ونصف العشر فيما سقي يف احلديث وجوب العشر فيما سقي مباء السماء واألهنار وحنوها فيما

 .بالنواضح وغريها مما فيه مؤونة كثرية ، وهذا متفق عليه . ] شرح النووي [ 
  إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وباملعر تارة ، فإن كان ذلك على جهة االستواء وجب ثالثة أرباع العشر ، وهو قول أهل

 العلم .
 . “ا  ه خالفال نعلم في”: قال ابن قدامة 

  ضابط املؤونة : املقصود باملؤونة هي مؤونة استخرا  املاء ال تصريفه ، ألنه ح ى الذي يسقى بال مؤونة حيتا  إىل تصريف
 املاء بني األحواض .
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 وال يؤثر يف املؤونة حفر األهنار والسواقي وتنقيتها ، ألن هذا البد منه ، فهو كحرث األرض .
 اخلالصة :

 كالذي ينبت على األهنار واألمعار.،   بال مؤونة فيه العشر ما سقي أواًل :
 املقصود باملؤونة: ما سقي بالرشاشات واآلبار واملكائن. ، ما سقي مبؤونة فيه نصف العشرثانياً : 
 . رما سقي نصفه مبؤونة والنصف اآلخر بال مؤونة فيه ثالثة أرباع العشثالثا  : 

 وهو أن حيمر أو يصفر كما جاء يف احلديث . مرثإذا اشتد احلب وبدا صالح ال :وقت وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار ، 
 . فائدة هذا القول : أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل املالك فإنه ال زكاة عليه 
 هااألكل من الثمار واالقتيات من ألن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه؟ ملاذا جعل الشارع بدو الصالح وقتا  لوجوب الزكاة. 

 زكاة عروض التجارة
م / وأما عروض التجارة : وهو كل ما أعد للبيع والشراء ألجل الربح ، فإنه يقوم إذا حال احلول باألحظ للمساكني من 

 ذهب أو فضة ، وُيب فيه ربع الشعر .
------------- 

 د للبيع والشراء .كل ما أع  عروض التجارة 
 م احلول وال يعترب ما اشّتيت به بل العربة بقيمتها احلالية.م عند متاوِ تق اة عروض التجارة :كيفية زك 
 لعروض من أعياهنا  اختلف العلماء هل ُيوز إخراج زكاة ا 

 ؟، فهل جيوز أن اخر  زكاته من هذه األقمشة مثال : إنسان عنده حمل لبيع األقشمة 
 : أنه ال جيوز ، وأنه جيب إخرا  زكاهتا من قيمتها . القول األول

 ذهب مجاهري العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة .وهذا م
خرَ  منها .

 
 قالوا : ألن عروض التجارة معتربة بالقيمة ، فوجب أن يكون امل

 : أنه جيوز . القول الثاين
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 قالوا : أنه ساوى الفقراء بنفسه ، فهو ميلك عروض فكععاهم منها .
 ن ) ائتوين بعرض ثياب ، َخيص أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري والذرة ( .وبقول معاذ ألهل اليم

الن املقصود من الزكاة سد خلة الفقراء ، وإذا كان األصلح واألنفع للفقري أن يكخذ هذا العرض ، فإن هذا يوافق املقصود من 
 الزكاة .

 فجاز إخراجها منه كسائر األموال .وقالوا : إن إخرا  العني هو األصل ، ألن هذا مال جتب الزكاة فيها 
 والراجح األول ، وهو أن األصل إخرا  القيمة يف عروض التجارة ، ألنه أنفع للمستحق غالبا  .

 زكاة الدين
 . أو معسر ال وفاء له فال زكاة فيه م / ومن كان له دين ومال ال يرجو وجوده كالذي على مماطل

-------------- 
 : والديون تنقسم إىل قسمنيزكاة الديون ،  – رمحه هللا –ذكر املصنف 
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وفاء له ، فهذا ال زكاة فيه   ، ككن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر ال ه: أن يكون الدين مما ال يرجو وجود القسم األول
 . كما قال املصنف رمحه هللا 

ب املال يف هذه احلال ، فإن ذلك سيخالف ألنه جيب إنظار املعسر إىل املْيسرة بنص القرآن ، ولو وجبت الزكاة على صاح
 املقصود من إمهال املعسر ، ألنه يّتتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على املعسر .

 وذهب بعض العلماء إىل أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، وهذا قول املالكية ، واختاره الشيخ ابن عثمني رمحه هللا .
كما ذكره هنا ، وهذا القول هو   –رمحه هللا  –جديدا  ، وهذا اختيار املصنف السعدي  وقيل : ال يزكيه بل يستقبل به حوال  

 الراجح ، لعدم متام امللك ، وألنه غري مقدور على االنتفاع به ، بل يستقبل به حوال  جديدا  .
  : من يؤخر السداد الذي عليه بغري حق .واملماطل هو 

 ففيه الزكاة . م / وإال 
------------- 

 باذل فتجب فيه الزكاة . مليءأي كان عند 
 هو القادر على السداد بقوله ومباله وببدنه . املليء : 
 ب حضوره .ضر إذا طل[ بكن حي ببدنه]  [ بكن يكون باذال  ال جاحدا  ، مباله [ أن يكون مقرا  به ] بقوله]  

 الدليل على أنه جتب فيه الزكاة :
ألن الدين الذي عند املليء كالدراهم نتفاع به ، وهو مملوك له ، فلزمته زكاته كسائر أمواله ، ألن هذا الرجل قادر على قبضه واال

 .اليت يف جيبك
 

 لكن اختلفوا يف الوقت الذي خترج فيه الزكاة  
 زكاته ال تلزمه ح ى يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته ما مضى من السنني . : القول األول

 صحابة كعلي .قالوا : هذا املروي عن بعض ال
 . مليءوألن هذا الدين ثابت يف الذمة ، فال يلزمه إخراجه قبل القبض كما لو كان على غري 

 وألن الزكاة جتب على طريق املواساة ، وليس من املواساة أن اخر  زكاة ماٍل ال ينتفع به .
 نده .نه جيب عليه أن اخر  زكاته يف كل حول ولو مل يكن هذا املال عأ : القول الثاين

 وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله فال بكس ألنه أسرع يف إبراء الذمة ( .وهذا مذهب الشافعي ، والقول األول أقوى ) 

 : مسألة 
 اختلف العلماء :فهل جتب يف هذا املال زكاة أم ال ، من كان عليه دين وعنده مال زكوي 

 : أن الدْين مينع الزكاة . القول األول
 ر .وهذا قول اجلمهو 

 . (ين فليؤدهه دهذا شهر زكاتكم فمن كان علي)واستدلوا بقول عثمان : 
 دينه أكثر من ماله ( مما حيل له أخذ الزكاة ، فيكون فقريا  فال جتب عليه الزكاة . وا : إن هذا الشخص املدين ) الذيوقال

حمتا  إىل قضاء دينه كحاجة الفقري ، وليس من وقالوا : إن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرا  لنعمة الغىن ، وهذا املدين 
 احلكمة تععيل حاجة هذا املالك حلاجة غريه .
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 : أن الدين ال مينع الزكاة . القول الثاين
 واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني .

 لعموم األدلة يف وجوب الزكاة يف كل مال بلغ النصاب.
، وهذا  الم، مع أن الغالب أن عليهم ديونساملزارع ومل يستفصل عليه الصالة وال كان يبعث السعاة إىل أصحاب  وألن النيب 

 القول هو الصحيح .
 ؟ ا زكاة أم الـ( اليت عنده فيه20.000( لاير، فهل الـ )30.000( لاير وعليه دين )20.000إنسان عنده ) مثال:

 م اخليار إال أن يشاء رهبا ./ وُيب اإلخراج من وسط املال ، وال ُيزىء من األدون ، وال يلز م 
------------- 

 . الرديءأي : أن الواجب يف إخرا  الزكاة أن يكون من وسط املال ، فال جيوز إخرا  
 .(  َوال تـََيمَّم وا اخْلَِبيَث ِمْنه  تـ ْنِفق وَن َوَلْست ْم ِبآِخِذيِه ِإالَّ أَْن تـ ْغِمض وا ِفيهِ لقوله تعاىل ) 

 ( أن يشاء املصدق إال ال اخر  يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس )  قال  ويف حديث أنس أن النيب
 . يعين معيبة، كالعوراء البني عورها، والعمياء [ذات عوار. ]  الكبرية وسقعت أسناهنا[ اهلرمة] 

 وألن يف ذلك إضرارا  بالفقراء .
 األجود واألعلى إال إذا شاء رهبا صاحبها .هو ر و اخلياإخرا  أي : ال جيب  يلزم اخليار إال أن يشاء رهبا ، وال 

 ملعاذ ) إياك وكرائم أمواهلم ( متفق عليه . لقوله 
 وألن يف ذلك إضرارا  بصاحب املال .

 فس صاحبها .[ مجع كرمية ، وهي النفيسة اجلامعة للكمال املمكن يف حقها من غزارة لنب ، ومجال صورة ، وكثرة حلم وصو  ، وهي اليت تتعلق ن كرائم] 
 . إال إذا شاء صاحبها أن اخر  كرمية فله اخليار 

 م / وحديث أيب هريرة مرفوعاً ) يف الركاز اخلمس ( متفق عليه .
---------------- 

 لك من العالمات .ِلك من ملوكهم ، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو حنو ذما وجد يف ِدفن اجلاهلية ، ويعر  أنه من اجلاهلية إما باسم مَ ]  الركاز [
 . احلديث دليل على وجوب اخلمس يف الركاز للحديث الذي ذكره املصنف رمحه هللا 
 . أن الركاز لواجده ألنه أحق به ، ولفعل عمر وعلي ، فإهنما دفعا باقي الركاز لواجده 
 . أن الركاز ليس له نصاب ، فيزكى قليله وكثريه 
 ينتظر دوران احلول عليه . وقت إخرا  زكاته من حني العثور عليه ، فال 
 . مصرفه يكون ملصاحل املسلمني العامة ] بيت املال [ وال اخص به األقسام الثمانية 

 باب زكاة الفطر
 املراد بزكاة الفعر : الصدقة اليت اخرجها املسلم عن نفسه أو عن غريه يف هناية شهر رمضان لتزكية صومه .

 ويؤيده قوله يف ” قال احلافظ :لكوهنا جتب بالفعر من رمضان ، ر اآليت .وقد أضيفت إىل الفعر كما يف حديث ابن عم
 . “ق احلديث :  زكاة الفعر من رمضانبعض طر 
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ُهَما قَالَ م /  َي َاَّللاُ َعن ْ َعَلى اَْلَعْبدِّ  زََكاَة اَْلفِّْطرِّ، َصاًعا مِّْن ََتٍْر، َأْو َصاًعا مِّْن َشعِّرٍي: فَ َرَض َرُسوُل َاَّللاِّ )  َعنِّ اِّْبنِّ ُعَمَر َرضِّ
َا َأْن تُ َؤداى قَ ْبَل  ُمت اَفق    (ُخُروجِّ اَلنااسِّ إِّىَل اَلصااَلةِّ َواحْلُر ِّ، َوالذاَكرِّ، َواأْلُنْ َثى، َوالصاغِّريِّ، َواْلَكبِّريِّ، مَِّن اَْلُمْسلِّمِّنَي، َوَأَمَر هبِّ

 َعَلْيه ِّ  . 
------------ 

 ليبني فيه حكم زكاة الفعر .زكاة الفعر ... (  ) فرض رسول هللا حديث ابن عمر  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
  فرض ( .وجوب زكاة الفعر لقوله احلديث دليل على ( 

  وهو أمر متفق عليه  :  قال احلافظ) من املسلمني (  ، لقوله  كل مسلمواجبة على  أهنا. 
 وألهنا طهرة والكافر ليس مكانا  للعهرة .

 صاع ، سواء من الرب أو غريه ، لقوله  أن مقدارها . )  صاعا ( 

  إن كان ب بإخراجها وليه ، فعرة الصغري يف ماله ، واملخاط جتبقالوا : أهنا واجبة على الصغري والكبري ، واجلمهور
 للصغري مال وإال وجبت على من تلزمه نفقته .

 بتذلوا أنفسهم بالسؤال .أن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء يف يوم العيد ، لئال ي 

 م / وجتُب لنفسه .
----------- 

أي : جتب زكاة الفعر على الشخص عن نفسه ، فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفعر ، ولو كان صغريا  لغناه 
 مبال أو كسب ، واخرجها أبوه عنه .

 وملن تلزمه مؤنته .
---------------- 

نه ، أي ينفق عليه ، كالزوجة واألم واألب واالبن والبنت وغريهم ممن ينفق عليهم ، حلديث أي : تلزم الشخص فعرة من ميو 
 ) .... أدوا الفعرة عمن متونون ( ولكنه حديث ضعيف والصواب وقفه . ابن عمر . أن رسول هللا 

لى األب بنفسه ، وعلى وعلى هذا فالصحيح أن زكاة الفعر واجبة على اإلنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وع
 الولد بنفسه ، إن كان له مال ، فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .

ألن حديث ابن عمر املتقدم دليل واضح على أن الفعرة فرض على كل مسلم يف نفسه ) على الذكر واألنثى والصغري والكبري 
 .سرته برضاهم فال بكس بذلك ها عن أـبإخراج ( تفيد الوجوب ، لكن لو تربع األبو) على ، من املسلمني ( 

  يستثىن من ذلك العبد فال زكاة عليه ، وإَنا جتب على سيده ، حلديث أيب هريرة . أن رسول هللا  قال ) ليس يف العبد
 صدقة إال صدقة الفعر ( متفق عليه .

 إذا كان ذلك فاضالً عن قوت يومه وليلته . 
----------- 

)  ة ، وهو أن يكون غنيا  ، والغين يف باب زكاة الفعر كونه واجدا  قوت يومه وليلته ومن ميون لقوله شرط لوجوب الزكا هذا
 ابدأ مبن تعول ( رواه البخاري .

 وهذا أمر البد ، ألن املقصود من زكاة الفعر إغناء الفقري يف ذلك اليوم .
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  مل يصم ملرض أو عذر . ح ى ولوأنه إذا مت الشرطان وجبت زكاة الفعر ظاهر كالم املصنف 
هلما حبديث ابن عباس اآليت  لِ دِ ، واست  صام رمضان وذهب سعيد بن املسيب ، واحلسن البصري أهنا ال جتب إال على من 

 ) صدقة الفعر طهرة للصائم ( .  بلفظ 
 . “ر  خمر  الغالبـوأجيب بكن ذكر التعهري خ”:  قال يف الفتح

 وكان أمحد يستحبه وال يوجبه ، وكان عثمان نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك ، نني ، و أن زكاة الفعر أهنا ال جتب على اجل
 اخرجها عنه .

 
 

 أو شعري أو أقط أو زبيب أو بر ، واألفضل فيها األنفع . م / صاع من َتر
------------ 

 هذا قدر الواجب يف زكاة الفعر ، ونوع ما ختر  منه .
 وين وربع كيلو [ كما يف حديث ابن عمر السابق .اع ] والصاع كيلفالقدر فيها : ص

 قط . : التمر والشعري والزبيب واإلوالنوع الذي ختر  منه ما ذكره املصنف رمحه هللا 

من شعري ، أو صاعا  من متر ، أو صاعا  من أقط ، أو  الفعر صاعا  من طعام ، أو صاعا  حلديث أيب سعيد قال ) كنا خنر  زكاة 
 تفق عليه .صاعا  من زبيب ( م

 فيخري يف إخرا  زكاة الفعر بني هذه املذكورات .
 صاعا  من متر، أو صاعا  من شعري، أو )  ذهب بعض العلماء إىل أهنا ال جتزيء إال من األصنا  اليت وردت يف احلديث

 ( ولو مل تكن قوتا  . صاعا  من أقط، أو صاعا  من زبيب
على هذه األصنا  ألهنا هي  وإَنا نص النيب  لو من غري هذه األصنا  ،، و  أن اإلنسان اخرجها من قوت بلده والصحيح

 . القوت املتداولة عندهم باملدينة
  اختلف الفقهاء يف إخرا  القيمة عن زكاة الفعر ، فذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال

 جيوز إخرا  القيمة .
 .ز ألحد من الصحابة إخراجها قيمة، ومل يثبت أنه جو النقود كانت يف عهده ، مع أن لعدم ورود النص يف ذلك

وذهب احلنفية إىل أنه جيوز إخرا  القيمة ، بل هو أوىل ، ليتيسر للفقري أن يشّتي أي شيء يريده يف يوم العيد ، ألنه 
 هور أصح .قد ال يكون حمتاجا  للحبوب ، بل حمتا  إىل مالبس أو حلم أو غري ذلك ، وقول اجلم

 

طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكني ، فمن  العيد ، وقد فرضها رسول هللا م / وال حيل تأخريها عن يوم 
 داود . أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات ( رواه أبو

----------------- 
 ديث ابن عباس ) فرض رسول هللا صدقة الفعر .... ( ليبني وقت إخراجها ، واحلكمة منها .ح–رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 وزكاة الفطر هلا أوقات :
 أواًل : االستحباب .
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 وهو يوم العيد قبل الصالة .
 م تـََّفٌق َعَلْيهِ   .   (َوأََمَر هِبَا َأْن تـ َؤدَّى قـَْبَل خ ر وِ  اَلنَّاِس ِإىَل اَلصَّاَلِة حلديث ابن عمر السابق ) .....

 

 ثانياً : وقت جواز .
 قبل العيد بيوم أو يومني .

 رواه البخاري لقول نافع : ) كانوا يععون قبل الفعر بيوم أو يومني ( . 
 وقت حترمي . ثالثاً :

 بعد صالة العيد لغري عذر .
زََكاَة اَْلِفْعِر; ط ْهَرة  لِلصَّائِِم ِمَن اَللَّْغِو،  فـََرَض َرس ول  َاّللَِّ )  ا قَالَ َعِن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه مَ : للحديث الذي ذكره املصنف 

َرَواه  (  اَلصََّدقَاتَد اَلصَّاَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن َوالرََّفِث، َوط ْعَمة  لِْلَمَساِكنِي، َفَمْن أَدَّاَها قـَْبَل اَلصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقب وَلٌة، َوَمْن أَدَّاَها بـَعْ 
 .أَب و َداو َد، َواْبن  َماَجْه، َوَصحََّحه  َاحْلَاِكم    

 ) املذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إىل الغروب ، والتحرمي بعد غروب الشمس من يوم العيد ( .
 ، فهي دين هلم ال يسقط إال  اتفق الفقهاء على أن زكاة الفعر ال تسقط ِبرو  وقتها ، ألهنا وجبت يف ذمته ملستحقيها

 باألداء ، أما حق هللا يف التكخري عن وقتها فال جيرب إال باالستغفار والندم .
 . يف احلديث احلكمة من زكاة الفعر : طهرة للصائم ، وطعمة للمساكني 

الرفث هنا ” :  ] الرفث [ قال ابن األثري . هو الكالم الذي ال فائدة فيه] اللغو [ أي تعهريا  لنفس من صام رمضان من اللغو .] طهرة للصائم [ 
 “ .الفحش من الكالم 
 صدقة التعوع

 الصدقة : ما يدفعه اإلنسان للفقراء واملساكني بنية التقرب إىل هللا .
َعة  يُظِّلُُّهُم اَّللاُ ِفِّ ظِّل ِّهِّ يَ ْوَم الَ ) قَاَل  َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة َعنِّ النابِّ ِّ م /  َماُم اْلَعادُِّل َوَشابٌّ َنَشَأ بِّعَِّباَدةِّ اَّللاِّ  ظِّلا إِّالا  َسب ْ ظِّلُُّه اإلِّ

دِّ َورَُجاَلنِّ حَتَاباا ِفِّ اَّللاِّ اْجَتَمَعا َعَلْيهِّ َوتَ َفراقَا َعَلْيهِّ َورَ  ٍب َومَجَاٍل فَ َقاَل َورَُجل  قَ ْلُبُه ُمَعلاق  ِفِّ اْلَمَساجِّ ُجل  َدَعْتُه اْمَرَأة  َذاُت َمْنصِّ
َالُُه َورَُجل  ذَ إِّّن ِّ  َناَأَخاُف اَّللاَ . َورَُجل  َتَصداَق بَِّصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحَّتا اَل تَ ْعَلَم َيِّيُنُه َما تُ ْنفُِّق ِشِّ  ه ( .َكَر اَّللاَ َخالِّياً فَ َفاَضْت َعي ْ

----------- 
 أيب هريرة الذي فيه فضل الصدقة . حديث –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 فضلها عظيم ، وقد جاءت النصوص الكثرية من الكتاب والسنة يف فضلها : وصدقة التعوع
 ومن فضائلها: 

 . أهنا برهان على صدق إَيان صاحبها

 .رواه مسلم (  والصدقة برهان)  حلديث
 . “وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة اإلميان”:  قال ابن رجب

 .أهنا تطهري للنفس

 م ( .خذ من أمواهلم صدقة تعهرهم وتزكيهم هبا وصل عليه ) ل تعاىلكما قا 

 مضاعفة احلسنات: 
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مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعف ملن   )كما قال تعاىل
 ء ( .يشا

 مغفرة الذنوب: 
 .رواه الّتمذي(  ريعفئ املاء النا والصدقة تعفئ اخلعيئة كماث ) ويف احلدي

 درجة الرب )اْلنة( تنال باإلنفاق: 
 نالوا الرب ح ى تنفقوا مما حتبون ( .لن ت ) كما قال تعاىل

 وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به .
 أمان من اخلوف يوم الفزع األكرب: 

 ن ( .را  وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم وال خو  عليهم وال هم حيزنو م بالليل والنهار سـالذين ينفقون أمواهل)  كما قال تعاىل
 صاحب الصدقة موعود باخلري اْلزيل واألجر الكبري: 

 أي اخلفه عليكم يف الدنيا بالبذل ، ويف اآلخرة باجلزاء والثواب . ه ( .وما أنفقتم من شيء فهو اخلف)  كما قال تعاىل
 : د املال وال تنقصهأهنا تزي
 .رواه مسلم ل ( ما نقصت صدقة من ما)  حلديث

 . أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة
 .رواه أمحد(  العبد يف ظل صدقته يوم القيامة)  حلديث

  : يف اْلنة سبب يف جماورة النيب 
 . متفق عليه(  كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة)  حلديث

 أهنا من صفات املتقني :
 ( . الَِّذيَن يـ ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب َوي ِقيم وَن الصَّالَة َوممَّا َرزَقْـَناه ْم يـ ْنِفق ونَ  َذِلَك اْلِكَتاب  ال رَْيَب ِفيِه ه دى  لِْلم تَِّقنيَ )قال تعاىل 

 سبب لدعاء املالئكة .
خلفا  ، ويقول اآلخر : اللهم أعط ) ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها : اللهم أعط منفقا   قال 

 ممسكا  تلفا  ( متفق عليه .
 أن هللا يريب الصدقة .

 ( .يـ ْريب الصََّدقَاِت مَيَْحق  اّللَّ  الرِِبا وَ كما قال تعاىل )
 ) إن هللا يريب الصدقة كما يريب أحدكم فلوه ( متفق عليه . وقال 

 . أن هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
) من نِفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نِفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ، وهللا يف عون العبد ما كان العبد  قال 

 يف عون أخيه ( رواه مسلم .
 أهنا عالج لقسوة القلب .

 م ( رواه أمحد .قسوة قلبه فقال : أطعم املسكني وامسح رأس اليتي جاء يف احلديث ) أن رجال  اشتكى إىل النيب 
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 اآلخرةن يف الصدقة عشر خصال حممودة َخس يف الدنيا وَخس يف فإ، عليك بالصدقة مبا قِل أو كثر ”:  قال السمرقندي 
. 

 ما اليت يف الدنيا :أ
 ) أال إن البيع حيضره اللغو واحللف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ( . تعهري املال كما قال النيب  فأوهلا :

َلْيِهْم خ ْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدقَة  ت َعهِِر ه ْم َوتـ زَكِِيِهْم هِبَا َوَصلِِ عَ فيها تعهري البدن من الذنوب ، كما قال هللا تعاىل )  أن والثاين :
. ) ..... 
 ) داووا مرضاكم بالصدقة ( . أن فيها دفع البالء واألمراض ، كما قال النيب  الثالث :
 ، وأفضل األعمال إدخال السرور على املؤمنني .سرور على املساكني دخال الأن فيها إ والرابع :

 ( .ف ه  َما أَنـَْفْقت ْم ِمْن َشْيٍء فـَه َو اخ ْلِ ، كما قال تعاىل ) و  الرزق يف سعةيف املال و بركة أن فيها  واخلامس :
 اخلمس اليت يف اْلخرة : وأما

 يف شدة احلر . لصاحبها : أن تكون الصدقة ظال  فأوهلا 
 . فيها خفة احلسابأن  والثاين :

 . هنا تثقل امليزانأ والثالث :
 . جواز على الصراط: والرابع 

 . “زيادة الدرجات يف اجلنة واخلامس :
  :األفضل أن تكون سرًا إال ملصلحة 

بعة يظلهم هللا يف س»: أيب هريرة قال: قال رسول هللا  حلديث، األفضل يف الصدقة سواء كانت واجبة أو تعوعا  أن تكون سرا  
 .متفق عليه «ظله يوم ال ظل إال ظله: وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فكخفاها ح ى ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه

  املقصود املبالغة يف إخفاء الصدقة حبيث أن مشاله مع قرهبا من ميينه وتالزمهما لو تصور أهنا تعلم مبا عملت ما فعلت اليمني
 لشدة إخفائها(.

 التطوع هلا وقتان:  صدقة 
o :وهو يف كل وقت. وقت استحباب 
o :وقت احلاجة والشدة واجملاعة والنكبات. وله أوقات مثل:  وقت تأكد االستحباب 
o  ألن النيب يف العشر األواخر من رمضان(  . )كان أجود ما يكون يف رمضان 
o قالوا: وال  - يعين عشر ذي احلجة -لعشرمن هذه اأحب إىل هللا ما من أيام العمل فيهن )  حلديث يف عشر ذي احلجة

 .رواه البخاري(  اجلهاد يف سبيل هللا..احلديث
 ومن الصدقات املؤكدة: 

o متفق عليه «ما زال جربيل يوصيين باْلار حَّت ظننت أنه سيورثه»: حلديث :على اْلار. 
o :لقول النيب  الصدقة عند الكسوف البخاريرواه  «وتصدقوا صلوا وادعوا»: ملا كسفت الشمس . 

 باب أهل الزكاة
 .املراد بكهل الزكاة ، أهلها الذين يستحقوهنا ، اليت جاءت نصوص الكتاب والسنة ببياهنم 
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َها م / ال تدفع الزكاة إال لألصناف الثمانية الذين ذكرهم هللا بقوله ) َا الصاَدقَاُت لِّْلُفَقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَلي ْ إِّمنا
 ( .  َعلِّيم  َحكِّيم  ُمَؤلاَفةِّ قُ ُلوبُ ُهْم َويفِّ الر ِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّنَي َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللاِّ َواْبنِّ السابِّيلِّ َفرِّيَضًة مَِّن اَّللاِّ َواَّللاُ َوالْ 

-------------- 
 اآلية اليت فيها أهل الزكاة وهم : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 أو جيدون نصف الكفاية )هم أشد حاجة من املساكني( . هم من مل جيدوا شيئا  راء : لِّْلُفق
 . فقر أسكنهموهم الذين جيدون نصف الكفاية أو أكثرها، مسوا بذلك ألن ال:  َواْلَمَساكِّنيِّ 

َها   وهم جباهتا وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذ الصدقات من األغنياء.: َواْلَعامِّلِّنَي َعَلي ْ
يكونوا فقراء، بل يععون ولو كانوا أغنياء، ألهنم يعملون ملصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم، ويف احلديث: )ال يشّتط أن  

 ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: للعامل عليها..( .
 العامل يشرتط فيه شروط: 

 .أن يكون مسلما ، ألهنا ضرب من الوالية 
 . ) أن يكون مكلفا  )بالغا  عاقال 
 ( .إن خري من استكجرت القوي األمني)  ا ، قال تعاىلأن يكون أمين  
 .أن يكون أهال  للعمل 

كما ذهب إليه بعض  مجع م ؤَّلف ، من التكليف ، وهو مجع القلوب ، واملراد به : السيد املعاع يف عشريته : َواْلُمَؤلاَفةِّ قُ ُلوبُ ُهمْ 
 العلماء .

ب إليه بعض العلماء، ألن احلكمة املتحققة يف السيد املعاع متحققة يف )ال يشّتط أن يكون سيدا  معاعا  يف قومه كما ذه 
 غريه( .

 أقسامهم: 
o . )أن يكون كافرا  يرجى إسالمه فيععى )ال بد من قرائن تدل على رغبته يف اإلسالم 
o .أن يكون كافرا  اخشى شره فهذا يععى إذا كان له سلعة ونفوذ 
o يث عهد بإسالمميانه، ككن يكون حدأن يرجى بععيته قوة إ . 

  منهم من يععى للحاجة إليه ، كمن يععى لكف شره ، ومنهم من يععى حلاجة نفسه ،   –املؤلفة قلوهبم  –هذا الصنف
 كمن يععى لقوة إميانه ورجاء إسالمه .

  وسهم املؤلفة قلوهبم باٍق بعد وفاة النيب -  لوجود العلة . اءوهذا مذهب أكثر العلم –على القول الراجح ، 
 

 يشمل صور: : و َويفِّ الر ِّقَابِّ 
  ليكون حرا  . فهذا يععى من الزكاة،  الرقيق الذي اشّتى نفسه من سيده وهو:  املكاتبإععاء 
  ى من أموال الزكاة أرقاء يعتقونأن يشّت . 
   فكاك األسري املسلم ، فيععى األسري من الزكاة لفكاكه من األسر ، ألن يف ذلك فك رقبٍة من األسر ، فهو

 فك رقبة من الرق ، وألن يف ذلك إعزازا  للدين .ك
 هو من عليه دين. الغارمون :



 44 

 وهو ينقسم إىل قسمني: 
o . من تدين ملصلحة نفسه ككن يستدين لزوا  أو غريه، فهذا يععى إذا كان فقريا 
o نة بني مجاعتني ، فدخل ، مثاله : كانت هناك عداوة وفت ذا يععى من الزكاة ولو كان غنيا  من تدين إلصالح ذات البني، فه

زيد لإلصالح بينهم ، لكن ال يتمكن من الصلح بينهم إال ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما مببلغ وقدره كذا من 
أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يععى من الزكاة ما يدفعه يف هذا اإلصالح ، فيععى هذا املبلغ الذي اشّتطه 

 ه .على نفس
 : يف سبيل هللا

 وهم الغزاة املتعوعة ويشمل أيضا  ما يتعلق باجلهاد كآالت احلرب، وكل ما يتعلق باجلهاد.
 والعرق وغريها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه  )قول بعض العلماء: إن )يف سبيل هللا( يشمل أيضا  مجيع القرب كعمارة املساجد

 من املستحقني(. الناس لو علموا لبنوا املساجد وتركوا كثريا   ألن كثريا  من مقصور باجملاهدين الغزاة،
 ابن السبيل: 

 يععى ما يوصله إىل حاجته ويرده إىل بلده( .) وهو املسافر الذي انقعع به العريق
 . )يشّتط أن يكون السفر مباحا ، ألننا لو قلنا جيوز يف سفر املعصية لكان ذلك من باب التعاون على اإلمث( 
  ط أن يكون فقريا ، ح ى لو كان غنيا  يف بلده( .)ال يشّت 

ملعاذ ) فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ  م / وُيوز االقتصار على واحد منهم لقوله 
 من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ( متفق عليه .

------------- 
الثمانية وال جيب أن يعممهم ، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل  أي : أنه جيوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هؤالء

 العلم .
ئهم فّتد على فقرائهم ( والفقراء صنف واحد من األصنا  الثمانية صدقة تؤخذ من أغنياللحديث الذي ذكره املصنف ) .. . 

. 
 مية .أمر بين ز رَْيق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر ( رواه ابن خز )  وألن النيب 

 لَقِبيصة ) أقم يا قبيصة ح ى تكتينا الصدقة ، فنكمر لك هبا ( رواه مسلم . وقال 
َا باآلية ) وذهب الشافعية إىل أنه جيب التعميم وإععاء كل صنف من األصنا  الثمانية الثمن من الزكاة اجملتمعة ، واستدلوا  ِإَنَّ

َها َواْلم َؤلََّفِة قـ ل وبـ ه ْم َويف الِرِقَاِب الصََّدقَات  لِْلف َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلعَ   . ... ( . والصحيح القول األولاِمِلنَي َعَليـْ
 مسائل مهمة :

 . جيب أخرا  الزكاة على الفور ، فال جيوز تكخريها عن وقت وجوهبا 
م يف الزكاة ثابت ، فيكون تكخريها ألن هللا أمر بإيتاء الزكاة ، واألمر يقتضي الفور ، وأيضا  فإن حاجة الفقراء ناجزة ، وحقه

 عنهم منعا  حلقهم يف وقته .
  ، وهذه احلاالتهناك حاالت جيوز فيها تكخري الزكاة عن وقت وجوهبا : 
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إذا كان يف تكخري إخراجها مصلحة للفقري ، مثال : أكثر الناس اخرجون زكاهتم يف شهر رمضان رغبة يف حصول األجر ،  أواًل :
األخرى ككيام الشتاء اليت ال توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة ، فلو أخرها املزكي إىل هذا الوقت  لكن يف بعض األيام

 جاز ذلك ، ألن يف ذلك مصلحة ملستحقيها .
 أن ال يتمكن من إخراجها عند حلول احلول ، ككن يكون هذا املال يف ذمة موسر . ثانياً :
قتها ، ككن اخشى أن يرجع عليه الساعي مرة أخرى ، أو يكون املزكي بني قوم لصوص إذا كان يتضرر بإخراجها يف و  ثالثًا :

واخشى على نفسه وماله وعياله إن أخرجها نظروا إليه فيعلمون أن معه ماال  فيسعون عليه ، فهنا جيوز له تكخريها إىل حني زوال 
 الضرر .

 : فإن أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلفت فله حالتان 
 : إن أخرها مث تلف املال بسبب تفريعه أو بتعٍد منه على املال فهنا ال تسقط الزكاة . األوىلاحلالة 

 : وإن أخرها مث تلف املال من غري تعد وال تفريط منه فإهنا تسقط عنه . احلالة الثانية
 . إن تلف املال قبل وقت الوجوب سقعت الزكاة 
 . جيوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب 

 تعجل من العباس صدقة سنتني ( . وهذا قول اجلمهور . ) أن النيب  حلديث علي
وألن يف تعجيل الزكاة مصلحة ألهلها ، وتكخريها إىل حلول احلول من باب الرفق باملالك ، فإن أداها قبل متام احلول عن رضا 

 منه فال مانع .
 جيوز لعامني وهذا الصحيح . : وقيل: ال جيوز تعجيلها أكثر من عام ،  فقيل:  واختلف يف التعجيل

 . فإن عجل إخرا  زكاته فكععاها لغري مستحقيها مل جيزئه ولو صار عند الوجوب من أهلها 
 ألنه وقت الدفع ليس مستحقا  هلا .

  وإن تعجل إخرا  زكاته فكععاها ملستحقها ] لفقري أو مسكني [ ، مث مات بعد أن قبضها أو استغىن بعد أن قبضها  فإهنا
 ، ألنه أداها إليه وهو من أهلها ) فالعربة حبال اإلععاء ( .جتزىء 

  :ال ُيوز إبراء املدين من الزكاة 
إنسان يريد من عمرو ألف لاير، وعليه زكاة ألف لاير، فقال لعمرو: أبرأتك من الدين الذي عليك مقابل الزكاة الذي  مثال:
 علي.

 هذا ال ُيوز: 
o أخذ وال ععاء. ألن الزكاة أخذ وععاء، وهذا ليس فيه 
o .وهذا أيضا  من باب إخرا  الرديء عن العيب، ألن األموال احلاضرة أجود من املؤجلة 
o .وأيضا  أن الغالب أن الذي يدفع هذا، ال يفعله إال وقد يئس منه 

  (3/132)فتاوى جملة الدعوة:    “ال جيوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة”: قال الشيخ ابن باز رمحه هللا
 :مسالة : نقل الزكاة 

o . ال خال  يف مشروعية تفريق الزكاة يف بلد املال الذي وجبت فيه الزكاة 
o . أيضا  ال خال  يف جواز نقلها إذا استغىن أهل بلد املال 

 واختلفوا يف نقلها إذا َل يستغن أهل بلد املال  
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 آخر أمث وأجزأته . : جيب تفرقتها يف بلد املال ، وإن نقلها إىل بلد القول األول
 وهذا مذهب احلنابلة والشافعية .

 ملعاذ ) ..... صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فّتد يف فقرائهم ( أي فقراء أهل اليمن . واستدلوا بقوله 
ال ، قال عمران : قال له : أين املوقالوا : إن زياد بن أبيه ملا بعث عمران بن حصني ساعيا  يف الزكاة ، فلما قدم عليه عمران ، 

 ووضعناه فيما كنا نضعه يف عهد رسول هللا  مث قال : أخذناها من حيث كنا نكخذها يف عهد رسول هللا  ؟أللمال بعثتين 
 ، أي أنه صرفها يف أهلها .

: مل أبعث إليك  وقالوا : إن عمر ملا بعث له معاذ زكاة أهل اليمن عاتبه على ذلك وقال له : مل أبعثك جابيا  ، فقال له معاذ
 شيئا  وأنا أجد من يكخذه ] يعين من أهل اليمن [ .

 شد حاجة من أهل بلد املال [ .و من هم أ، أ: جيوز النقل للمصلحة الشرعية ] كقرابة حمتاجني  القول الثاين
 وهذا قول احلنفية واختاره ابن تيمية .

 : إن هللا مل يفرق بني فقراء وفقراء .واستدلوا بالعمومات ) إَنا الصدقات للفقراء .... ( قالوا 
 وحبديث معاذ ) .... فّتد يف فقرائهم ( قالوا املراد بالفقراء هنا فقراء املسلمني .

 قاله له  –يريد منه العون على هذه احلمالة  وقد حتمل محالة وقدم على النيب  –لَقِبيصة بن املخارق  وبقوله 
 ] هذا من أقوى األدلة [ . ر لك هبا ( فدل على أن الصدقات تكيت إىل النيب ) أقم عندنا ح ى تكتينا الصدقة فنكم

 وهذا القول وجيه ، وإَنا قيدوه باملصلحة مجعا  بني األدلة .
 : واألفضل أن يفرقها يف فقراء بلده ويف ذلك فوائد 

فقراء بلده تتعلق أطماعهم به ومبا عنده من  أنه أيسر ، وأقل خوفا  ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضا  أن
 املال ، وأيضا  أنه إذا أععى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورمحة .

 . واألفضل أن يفرقها بنفسه 
لينال أجر القيام بتفريقها ، وليربىء ذمته بيقني ، ويدفع عن نفسه املذمة وال سيما إذا كان غنيا  مشهورا  ، ورمبا ينال دعوة 

لكن جيوز أن يوكل من  قة من فقري ، ورمبا يععيها للفقري وهو يف وقت كربة فيتذكرها الفقري ويدعو له كل ما تذكره ،صاد
 . يدفعها عنه

 . ُيب إخراج الزكاة بنية 
 فتجب النية على املخر  ، ألن إخرا  املال يكون للزكاة ويكون للصدقة ، وال حيدد نوع اإلخرا  إال النية .

  كاة ملن يظنه أنه من أهلها ، مث بان أنه غنيا  ، فإهنا جتزئه إذا دفع الز . 
َلَة ِبَصَدَقٍة َفَخرََ  ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِِف يَِد زَانَِيٍة فََكْصَبح وا يـََتَحدَّ  )قَاَل  َأِِب ه َريـَْرَة َعِن النَِّبِِ  حلديث ث وَن قَاَل َرج ٌل ألََتَصدََّقنَّ اللَّيـْ

َلَة َعَلى زَانَِيٍة . قَاَل اللَّه مَّ َلَك احلَْْمد  َعَلى زَانَِيٍة ألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدقٍَة . َفَخرََ  ِبَصَدقَِتهِ ت ص دَِِق ال  فـََوَضَعَها ِِف يَِد َغىِنٍِ فََكْصَبح وا لَّيـْ
يَِد َسارٍِق فََكْصَبح وا  َ  ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها يف ألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة . َفَخرَ يـََتَحدَّث وَن ت ص دَِِق َعَلى َغىِنٍِ . قَاَل اللَّه مَّ َلَك احلَْْمد  َعَلى َغىِنٍِ 

فـََقْد  فَك ِتَى َفِقيِل لَه  أَمَّا َصَدقـَت كَ يـََتَحدَّث وَن ت ص دَِِق َعَلى َسارٍِق . فـََقاَل اللَّه مَّ َلَك احلَْْمد  َعَلى زَانَِيٍة َوَعَلى َغىِنٍِ َوَعَلى َسارٍِق . 
ه ( متفق ْععَاه  اّللَّ  َوَلَعلَّ السَّارَِق َيْسَتِعفُّ هِبَا َعْن َسرِقَتِ ق ِبَلْت أَمَّا الزَّانَِية  فـََلَعلََّها َتْسَتِعفُّ هِبَا َعْن زِنَاَها َوَلَعلَّ اْلَغىِنَّ يـَْعَترب  فـَيـ ْنِفق  ممَّا أَ 

 عليه .
 كلف نفسا  إال وسعها .وألنه فعل ما استعاع عليه ، وهللا ال ي
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 من ال حتل هلم الزكاةباب 
 ب .وال حتل الزكاة لغين ، وال لقوي مكتسِّ م / 

-------- 
  .“وال خال  يف هذا”:  قال ابن قدامة، أي : ال جيوز دفع الزكاة لغين بكسب أو مال 

 .[ الذي يستعيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة  املكتسب[ سليم األعضاء ]  القوي] 
 . رواه مسلم(  سوي إن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرةٍ )  ه لقول

ن فقال : إن يْ دَ يسكالنه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآمها جلْ  وعن عبيد بن عدي ) أن رجلني أخرباه أهنما أتيا النيب 
 شئتما أععيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب ( رواه أمحد .

 إَنا الصدقات للفقراء .. ( فمفهومه أهنا ال حتل لغين . وأيضا  آلية الصدقة )
 . مة وجوهبا وهو إغناء الفقراء هباوألن أخذ الغين منها مينع وصوهلا إىل أهلها، واخل حبك

 هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار . ضابط الغَن : 
 يهم .وال ْلل حممد وهم بنو هاشم وموالم/ 

------------- 
 . “هاشم ال حتل هلم الصدقة املفروضةيف أن بين خالفا  ال نعلم ” : قال ابن قدامة

 . املراد ببين هاشم : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل احلارث 
رواه  (  الناس اخـد، إَنا هي أوسإن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حمم)  عبد املعلب بن ربيعة قال: قال رسول هللا  حلديث

 .مسلم
: »  َأخذ احلسن  بن  عليٍِ رضي اّللَّ عنـْه ما مَتْرة  ِمْن مَتِر الصَّدَقِة َفجعلَها يف ِفيِه فقال رسول  اّللَّ  )قال  أيب هريرَة  وعن

 .متفق عليه  (؟ أَنَّا ال نْكك ل  الصَّدقَة ك ْخ ك ْخ ، ِإْرِم هِبَا ، أَما عِلْمَت 
اخلَاِء ، ويـ َقال  بَكسرَِها مع التـَّْنوِيِن وهَي كلمة  َزْجر  بإسكاني قال  « ِكْخ ِكْخ » وقوله : « إنا ال حتَِلُّ لَنا الصَّدقة  » ويف روايٍة :  

ْسَتقَذرَاِت ، وَكاَن احلسن  
 
 صِبيا  . للصَّيبِِ عن امل
العلة يف حترميها على بين هاشم، وأهنا لكرامتهم وتنزيههم عن األوساخ، قوله: إَنا هي أوساخ الناس: تنبيه على ” قال النووي:

فهي كغسالة  ()خذ من أمواهلم صدقة تعهرهم وتزكيهم هبا ري ألمواهلم ونفوسهم كما قال تعاىل:هومعىن أوساخ الناس أهنا تع
 .“األوساخ

 ( الصدقة لفظ يشمل الواجبة وهي الزكاة، ويشمل التعوع، إن الصدقةقوله ) ولكن حيدد املعىن هنا التعليل وهو قوله: إَنا
 هي أوساخ الناس، فهذا يعين أن املراد هبا الزكاة.

   مس من بيت مال املسلمني ، أما عند عدمه وكوهنم فقراء فإهنم لكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يكخذون اخل
، هور ال جيوز هلم أخذ الزكاة ح ى ولو منعوا من اخل م س ] اجلميكخذون منها ، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقالوا : إن الصدقة حرمت عليهم لشرفهم ، وهذا املعىن ال يزول مبنع ، ألصل فال تنقلب حالال  إهنا حمرمة عليهم يف اقالوا : 
 .اخلمس [ 

 اؤهم من صدقة التعوع .اختلف العلماء هل يععى اهلامشي من صدقة التعوع ؟ قوالن ، والراجح أنه جيوز إعع 
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 م / وال ملن جتب عليه نفقته حال جرياهنا .
--------------- 

فمن لزمته نفقته فال جيوز دفع الزكاة إليه ، فإذا لزمته نفقة خاله أو خالته أو عمه أو أخيه ، لكوهنم حمتاجني وهو غين يستعيع 
 يهم ، فإنه ال يععيهم من الزكاة .اإلنفاق عل

 زكاة إليهم جيلب إىل نفسه نفعا  ، ويسقط عن نفسه فرضا  وهو وجوب النفقة عليه .وألنه بدفع ال 
 واستدلوا : –ما عدا األصول والفروع  –وذهب بعض العلماء إىل أن الزكاة تدفع إىل األقارب معلقا  

فلة ، ومل يفرق بني وارث ناديث ) الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة ( رواه الّتمذي ، فإنه مل يفرق بني فريضة و حب 
 وغريه .

وآية الزكاة تشمل القريب بعمومها ، ومل يرد خمصص صحيح اخرجه ، ِبال  الزو  واألصول والفروع ، فقد خصصوا منها 
وهللا  “ة مانعان فعليه الدليل وال دليل األصل عدم املانع ، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفق”: قال الشوكاين باإلمجاع ، 

 أعلم .
  ، هؤالء ال جيوز دفع الزكاة إليهم ) الوالدين واألوالد ( .فأما األصول والفروع 

 إليهم .وحكى ابن املنذر اإلمجاع على أنه ال جيوز دفع الزكاة 
تغنيهم ألن األصل والفرع جيب النفقة هلما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غين ، فال يععيهم من الزكاة ، وألن دفع الزكاة إليهم  

 قعها عنه فيعود نفع الزكاة إليه ] كما لو قضى دْين نفسه [ .عن نفقته ، وتس
  وقد أجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية دفع الزكاة إىل األبوين وإن علو ، وإىل الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن

 ثيمني رمحه هللا .نفقتهم ، ألنه يصبح هو اآلن كاألجنيب ، واختار هذا القول الشيخ ابن ع
 م / وال لكافر .

---------- 
 أي : ال جيوز دفع الزكاة لكافر .

 . “ أن زكاة األموال ال تععى لكافرال نعلم خالفا  يف” : قال ابن قدامة
 لكن يستثىن إذا كان مؤلفا  فإنه يععى.

 مسألة : دفع الزكاة للزوجة والعكس .
 :الزوج إىل زوجتهدفع  أواًل :

وذلك ألن نفقتها واجبة عليه فيستغىن هبا عن أخذ  علم على أن الزو  ال يععي زوجته من زكاته،لأمجع أهل ا”: نذرقال ابن امل
 .“الزكاة فلم جيز دفعها إليها

  : واختلف العلماء هل ُيوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقري من الزكاة على قولني
 ال جيوز.:  القول األول

 لرجل من امرأته كاملرأة من زوجها فيشبه األصل مع الفرع .لقوة الصلة بينهما ، ألن ا
 جيوز، وهذا مذهب الشافعي واختاره الشوكاين. القول الثاين :

 ( ....  ء إَنا الصدقات للفقراة )لعموم آي
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 . رواه البخاري ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)  لزينب امرأة ابن مسعود ولقوله 
 وألنه ال جتب نفقته فال مينع دفع الزكاة إليه كاألجنيب. : هذا القول قال ابن قدامة مرجحا  

 ها إىل هؤالء وغريهم .م / فأما صدقة التطوع فيجوز دفعُ 
------------- 

لكن على )كل معرو  صدقة(  لقوله كاهلامشي والعبيد وغريهم لألصنا  الثمانية وإىل غريهم  : جيوز دفع صدقة التعوع أي
 ( . الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة هي صدقة وصلة كما يف احلديث السابق )القريب أفضل ف

 أما صدقة الفريضة فال جيوز صرفها إال ملن عينه هللا يف كتابه وهم األصنا  الثمانية كما سبق . 
 
 

 م / ولكن كلما كانت أنفع نفعاً عاماً أو خاصاً فهي أكمل .
------------ 

 وع كلما كانت أعظم نفعا  فهي أفضل ، ألن احلكمة منها هو سد حاجة املعوزين واحملتاجني .أي : أن صدقة التع
  والفقراء . وجيتهد يف البحث عن احملتاجنيوعليه ينبغي للمتصدق أن حيرص  

َا َيْسَأُل مَجًْرا، فَ ْلَيسْ ) م / وقال النيب   .  َرَواُه ُمْسلِّم    (َتقِّلا َأْو لَِّيْسَتْكثِّْر َمْن َسَأَل اَلنااَس َأْمَواهَلُْم َتَكث ًُّرا، فَإِّمنا
 وقال لعمر ) ما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك ( .

------------- 
 اس :، ومن األدلة على حترمي سؤال النإال لضرورة ؤال الناس ـهذه األحاديث ليبني حترمي س –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 م تـََّفٌق َعَلْيِه .  ( َما يـَزَال  اَلرَّج ل  َيْسَكل  اَلنَّاَس َح ىَّ يَْكيتَ يـَْوَم اَْلِقَياَمِة لَْيَس يف َوْجِهِه م ْزَعة  حلَْم)  قوله 
 رواه أبو داود : ) من يكفل يل أن ال يسكل الناس شيئا  وأتكفل له باجلنة ( .  قال 

[ الذي يستشر  بقلبه ، والسائل الذي يسكل بلسانه  املشرف[ أي قععة .]  مزعة[ ما يعاقب عليه بالنار .]  مجراً ا جيتمع عنده .] [ لتكثري ماله مم تكثراً ] 
 . 
 سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد : ”:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 إىل غري هللا وهي نوع من الشرك  . مفسدة االفتقار
 وهي نوع من ظلم اخللق .املسؤول  ومفسدة إيذاء 

  .       “وفيه ذل لغري هللا وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة
 احتج إىل  كما قيلأعظم ما يكون العبد قدرا  وحرمة عند اخللق : إذا مل حيتج إليهم بوجه من الوجوه .”:  وقال رمحه هللا :

ولو يف  –ه ، وأحسن إىل من شئت تكن أمريه ، وم ى احتجت إليهم من شئت تكن أسريه ، واستغن عمن شئت تكن نظري 
ون الدين كله هلل ، وال يشرك به وهذا من حكمة هللا ورمحته ، ليك نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم ، –شربة ماء 

 .                                     “شيئا  
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 كتاب الصوم

 مقدمة :
 إلمساك .ا لغة:  تعريفه 

 : هو التعبد هلل باإلمساك عن األكل والشرب وسائر املفعرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس . وشرعاً 
  فرض يف السنة الثانية من اهلجرة. 

 . “وقد صام تسع رمضانات ة من اهلجرة ، فتويف رسول هللا وكان فرضه يف السنة الثاني”:  قال ابن القيم
 : مراحل فرضية رمضان 

 م رمضان فرض على ثالث مراحل :صيا
 : صيام عاشوراء . أوالً 

( رواه ضان كان من شاء صام ومن شاء أفعرأمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رم كان رسول هللا حلديث عائشة قالت )
 البخار ي.

 : مرحلة التخيري بني الصيام والفدية . ثانياً 
 مسكني فمن تعوع خريا  فهو خري له وأن تصوموا خري لكم ( .قال تعاىل ) وعلى الذين يعيقونه فدية طــعام 

 : فرض الصيام على التعيني . ثالثاً 
 ر فليصمه ( .شهد منكم الشهقال تعاىل ) فمن 

 : فضائل الصي ام 
 ة من النار .: الصوم ج نِ  أوالً 
 ة يستجن هبا العبد من النار ( رواه أمحد .) الصيام ج ن قال 

 يصوم يوما  يف سبيل هللا إال باعد هللا بذلك وجهه عن النار سبعني خريفا  (متفق عليه .) ما من عبد  وقال 
 ( أي مسرية سبعني عاما  . سبعني خريفاً ( سّت من النار .         )  جنة) 

 : الصيام طريق إىل اجلنة . ثانياً 
قال : عليك بالصوم فإنه ال ِمثل له ( رواه النسائي عن أيب أمامة قال ) قلت : يا رسول هللا ، دلين على عمل أدخل به اجلنة ؟ 

. 
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 : الصوم فضله عظيم اختص هللا به . ثالثاً 
 .قال هللا تعاىل ) كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به ( متفق عليه  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  

َياُم َكَما ُكتَِّب َعَلى الاذِّيَن مِّْن قَ ْبلُِّكْم َلَعلاُكْم تَ ت اُقونَ يَا أَي َُّها الاذِّ م / األصل فيه : قوله تعاىل )   ( . يَن آَمُنوا ُكتَِّب َعَلْيُكُم الص ِّ
------------- 

اآلية اليت هي أصل يف وجوب صيام شهر رمضان ، فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
. 

َيام  َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ يَا أَ  قال تعاىل )  ( . يُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  الصِِ
( تسلية للمؤمنني وإشعار هلم بكن هللا قد فرض هذا األمر على من  كما كتب على الذين من قبلكم( أي فرض  )  كتب) 

 ( فيه بيان احلكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى هللا . تقونلعلكم تقبلهم من األمم ) 
 منها : وصوم رمضان ( متفق عليه  ) بين اإلسالم على َخس ....... وذكر وعن ابن عمر . قال : قال رسول هللا 

 ) قاله ابن قدامة ( .وأمجع املسلمون على وجوب صيام رمضان . 
وما  بالضرورة من الدين ، وأما من تركه هتاونا  وكسال  فالصحيح أنه ال يكفر وهذا ) من أنكر وجوبه كفر ألنه أنكر أمرا  معل

 مذهب اجلمهور ( .
 م / وُيب صيام رمضان على كل مسلم .

-------- 
 أي : فال جيب على الكافر وال يصح منه ، والدليل على ختصيصه باملسلمني :

َيام   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتبَ قوله تعاىل ) ( ، فاخلعاب جاء للمؤمنني ، واملراد باملؤمنني معلق أهل اإلميان ، أي ... َعَلْيك م  الصِِ
 يا معشر املسلمني .

الَّ َوه ْم ك َساىَل َوال يـ ْنِفق وَن ِإالَّ َة إِ َوَما َمنَـَعه ْم َأْن تـ ْقَبَل ِمنـْه ْم نـََفَقاتـ ه ْم ِإالَّ أَنَـّه ْم َكَفر وا بِاّللَِّ َوِبَرس ولِِه َوال يَْكت وَن الصَّالوقال تعاىل ) 
 ( فإذا كانت النفقة ال تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد ، فما كان نفعه قاصرا  كالصيام من باب أوىل أال يقبل . َوه ْم َكارِه ونَ 

 للعبادة . وألن الكافر ليس أهال  
  أثناء رمضان لزمه الصيام من حني أسلم .وإذا أسلم 

 غ .م / بال
---------------- 

 الصوم . عليه فالصغري ال جيب
 ) رفع القلم عن ثالثة : .. عن الصغري ح ى يبلغ ( رواه أبو داود . حلديث علي . قال : قال رسول هللا 

 ] رفع القلم [ كناية عن سقوط التكليف  وألنه ليس أهال  للتكليف .
  (سنة ، أو إ 15: بلوغ السن وهو :  عالمات البلوغ. ) نبات شعر العانة ، أو إنزال املين ، وتزيد األنثى احليض 

 م / عاقل :
---------- 

 ه .ب الصوم على اجملنون وال يصح منفال جي
 حلديث علي السابق ) .... وعن اجملنون ح ى يصحو .. ( .
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 وألنه ليس أهال  للتكليف .
  ) ومثله املعتوه واملهذري وكل من ليس له عقل وال يععم عنه (. 

 م / قادر على الصوم .
------------ 

 فإن كان عاجزا  بكن يكون مريضا  فال جيب عليه الصوم .أي :  بكن يكون قادرا  على الصوم ، 
 لقوله تعاىل ) ال يكلف هللا نفسا  إال وسعها ( .

 والعجز ينقسم إىل قسمني :
 : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفعر ويقضي . القسم األول

  ) فمن كان منكم مريضا  أو على سفر فعدة من أيام أخر ( .قال تعاىل
 : عجز دائم ال يرجى برؤه : فهذا يفعر ويععم . القسم الثاين

لقول ابن عباس يف قوله تعاىل ) وعلى الذين يعيقونه فدية طعام مسكني ( ليست مبنسوخة ، هي للكبري الذي ال يستعيع 
 الصوم ( رواه البخاري .

 له ، أو أكمال شعبان ثالثني يوماً .م / برؤية هال
-------------- 

 أي : أن صوم رمضان ُيب بأمرين :
 برؤية اهلالل .األمر األول : 

( متفق  عليكم فككملوا شعبان ثالثني يوما  صوموا لرؤيته وأفعروا لرؤيته،  فإن غم )  حلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا 
  عليه .

 لة رصد فإنه يعترب ذلك موجبا  لثبوت شهر آ اجملردة أو بالواسعة كاملنظار أو ةبالرؤي ةالرؤي تء كانسوا (إذا رأيتموه) : قوله
 رمضان. 

 االعتماد عليه وهذا مذهب األئمة األربعة يف احلساب وال يصح ةأنه ال عرب   : إذا رأيتموه : وأيضا  يستفاد من قوله . 
 يوما  . 30كمال شهر شعبان : إ األمر الثاين

 . “ألنه يتيقن به دخول شهر رمضان وال نعلم فيه خالفا  ”:  ل يف املغينقا
 أن حيول غيم أو قّت دون اهلالل ليلة الثالثني من شعبان .صيام يوم الشك ،   مسألة :

 حرام ، ونسبه النووي جلمهور العلماء . حكم صومه
َوذََكَره  اَْلب َخارِيُّ تـَْعِليق ا، َوَوَصَله  َاخْلَْمَسة ، (  فـََقْد َعَصى أَبَا اَْلَقاِسِم  َمْن َصاَم اَْليَـْوَم اَلَِّذي ي َشكُّ ِفيهِ )  قَالَ ر حلديث عما

 َوَصحََّحه  اِْبن  خ َزمْيََة، َواْبن  ِحبَّاَن  . 
    ويف رواية : ) فككملوا شعبان ثالثني يوما  ( . : ) فإن غم عليكم فاقدروا له (  وحلديث

 فاقدروا له ( أن معىن اقدروا له متام العدد ثالثني يوما  . )لرواية وهذه مفسرة 
 وهذا مذهب احلنابلة .وذهب بعض العلماء إىل وجوب صومه ، 

 .: ) فاقدروا له (  لقوله 
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 ( .ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللا أي ضيقوا ، من قوله تعاىل )  ( اقدروا له)  ومعىن 
 ح القول األول .والراج ، ـعة وعشرون [ يوما  29سـوالتضييق أن جيعل شعبان ] ت

 م / ويصام برؤية عدل هلالله .
--------- 

رب برؤية هالل رمضان ، سواء كان ذكرا  أم أنثى ، بشرط أن يكون عدال  ، والعدل : من استقام يف  أي : يقبل شخص واحد اخ 
بصره ، أما من ال يوثق ِبربه لكونه معروفا  بالكذب أو بالتسرع أو كان ءته ، واملعين : أن يكون موثوقا  ِبربه ألمانته و و دينه ومر 

 ضعيف البصر حبيث ال ميكن أن يراه فال يثبت الشهر بشهادته .
 والدليل على أنه يقبل شخص واحد :

ه َما قَالَ اِْبِن ع َمر  حديث َأيِنِ َرأَيـْت ه ، َفَصاَم، َوأََمَر اَلنَّاَس  وَل َاّللَِّ تـَرَاَءى اَلنَّاس  اهلِْاَلَل، فََكْخبَـْرت  َرس  )  َرِضَي َاّللَّ  َعنـْ
 .  َرَواه  أَب و َداو َد، َوَصحََّحه  اِْبن  ِحبَّاَن، َواحْلَاِكم  ( ِبِصَياِمِه 

رَأَْيت  اهلِْاَلَل، فـََقاَل: " أََتْشَهد  َأْن اَل إِلََه ِإالَّ َاّللَّ ؟ "  ِإيِنِ  )فـََقاَل:  َوَعِن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه َما أَنَّ أَْعرَابِيًّا َجاَء ِإىَل اَلنَّيبِِ 
؟ " قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " فََكذِِْن يف اَلنَّاِس يَا بِ  ا َرس ول  َاّللَِّ ا" ـاَلل  أَْن َيص وم  قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " أََتْشَهد  َأنَّ حم َمَّد  ة ، َرَواه  َاخْلَْمسَ  (.وا َغد 

 .َوَصحََّحه  اِْبن  خ َزمْيََة، َواْبن  ِحبَّاَن 
 احلديثان يدالن على أهنا تقبل شهادة الواحد يف دخول رمضان .

وهو األصح ، ألنه خرب ديين ال هتمة فيه وأحوط ”: قال النووي و .“والعمل عليه عند أكثر أهل العلم”:  قال الرتمذي
 . “للعبادة

 لشاهد شروطاً يشرتط يف ا : 
 فال تقبل شهادة الكافر ألمور:   : ن يكون مسلماً أ

 . أتشهد أن ال إله إال هللا...:  حلديث األعرايب السابق : أوالً 
 أن هللا رد شهادة الفاسق من املسلمني، ومن باب أوىل رد شهادة الكافر.  ثانياً:
 . ألن الغالب فيه الكذب، واملتهم ال تقبل شهادته ثالثاً:
 والكافر ليس مبرضي. ( َهَداِء ْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشُّ )  مم ىلقوله تعا رابعاً:

 : أن يكون بالغاً عاقالً 
 ال تقبل.   فاجملنون  عاقل:
 الصيب ال اخلو من حالني:  بالغ:

 أن يكون غري مميز )ال يقبل قوله(.  األول:
 نه ال يوثق ِبربه، فال بد من البلوغ. واألكثر على أنه ال يقبل قوله، أل،  أن يكون مميز )وهذا حمل خال ( الثاين:

 م / وال يقبل يف بقية الشهور إال عدالن .
---------------- 

 . البد من شاهدين وهذا قول أكثر العلماء ، أنه
 م / وُيب تبيت النية لصيام الفرض .
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---------------- 
 والنذر . ت النية من الليل لصيام الفرض ، كرمضان ، وقضاء رمضان ،يأي : جيب تبي

َها، َعِن اَلنَّيبِِ  حلديث َياَم قـَْبَل اَْلَفْجِر َفاَل ِصَياَم لَه  )  قَالَ  َحْفَصَة أ مِِ اَْلم ْؤِمِننَي َرِضَي َاّللَّ  َعنـْ َرَواه  َاخْلَْمَسة ،  (َمْن ملَْ يـ بَـيِِِت اَلصِِ
ِْمِذيُّ ِإىَل تـَْرِجيِح َوْقِفهِ   ، َوَصحََّحه  َمْرف وع ا اِْبن  خ َزمْيََة َواْبن  ِحبَّاَن  . َوَماَل النََّساِئيُّ َواَلّتِِ

 : وجاء موقوفا  عن ابن عمر كما ،  اختلف يف هذا احلديث بني الرفع والوقف،  (اَل ِصَياَم ِلَمْن ملَْ يـَْفرِْضه  ِمَن اَللَّْيِل  )َولِلدَّاَرق ْعيِنِِ
 ر خمالف من الصحابة. عند مالك يف املوطك، وال يعلم حلفصة وال البن عم

 يف أي جزء من أجزاء الليل فمن نوى صوم الفرض من بعد صالة الصبح فال يصح، وتصح النية . 
 أما النفل فيجوز بنية من النهار .م/ 

------------ 
 أي : أن صوم النفل ) كصيام اإلثنني واخلميس ، وصيام ثالثة أيام من كل شهر ( جيوز أن ينويه من النهار .

َها قَاَلتْ ث حلدي َذاَت يـَْوٍم. فـََقاَل: " َهْل ِعْندَك ْم َشْيٌء؟ " قـ ْلَنا: اَل. قَاَل: " فَِإيِنِ ِإذ ا  َدَخَل َعَليَّ اَلنَّيبُّ )  َعاِئَشَة َرِضَي َاّللَّ  َعنـْ
 ( .َصائٌِم 

 . يشّتط إذا نوى الصوم من النهار أن ال يكون قد أكل شيئا  من بعد الفجر 
 ن يكون قبل الزوال ؟ ظاهر كالم املؤلف أنه ال يشّتط ، وأنه جيوز ولو نوى بعد الزوال ، وذهب أكثر العلماء وهل يشّتط أ

 إىل أنه يشّتط أن تكون النية قبل الزوال ، واألول أرجح .

 : إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوما  كامال  أو يكتب له من نيته ؟ قوالن للعلماء 
 أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .يل : ق

 قالوا : ألن الصوم الشرعي ال بد أن يكون من أول النهار .
 ال يثاب إال من وقت النية فقط .وقيل : 

 فإذا نوى عند الزوال فكجره على هذا القول نصف يوم .
 .وهذا القول هو الراجح امال  ، الصوم فال يكتب له األجر ك( وهذا أول النهار مل ينو حلديث )إَنا األعمال بالنيات

 من يباح هلم الفطر يف رمضان
 ، واملسافر : هلما الفطر والصيام . م / واملريض الذي يتضرر بالصوم

------------- 
 من يباح هلم الفعر يف رمضان ومها : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 املريض الذي يضره املرض .
 . وهو  )فكفعر( فعدة من أيام أخر يف اآلية مقدر ( .َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم أ َخَر رِيضا  أَْو َعَلى َسَفٍر َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم مَ لقوله تعاىل )

 ( . نـَْفسا  ِإالَّ و ْسَعَها ال ي َكلِِف  اّللَّ  وقال تعاىل ) 
 : املرض ينقسم إىل قسمنياألول : 

 . فهنا حيرم صومه،  أن يضره الصيام  : أوالً 
 ( . َوال تـَْقتـ ل وا أَنـْف َسك مْ  )لقوله تعاىل
 ( .التـَّْهل َكِة  َوال تـ ْلق وا بِكَْيِديك ْم ِإىَل  ) وقال تعاىل
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  فإن كان صيامه مع املرض يؤدي إىل التلف أو غلب على ظنه أنه لو صام أن يتلف أو حيصل له فوات عضو، فإنه يف(
 هذه احلالة حيرم صومه(. 

 . نا يكره صومهفه ، أن يشق عليه الصومثانياً: 
 ( . إن هللا حيب أن تؤتى رخصه)  حلديث وألنه ترك ختفيف وقبول رخصة هللا. ألن ذلك يتضمن إكراها  بنفسه 
  .)تكخري الربء بسبب الصيام يوجب الّتخيص، ألن تكخري الربء ضرر( 
 

 املسافر .الثاين : 
 ، وهذا جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع .فاملسافر جيوز له الفعر 

 -تقدير اآلية:  )فمن كان منكم مريضا  أو على سفر . (فمن كان منكم مريضا  أو على سفر فعدة من أيام أخر  )قال تعاىل : 
 ( . فعدة من أيام أخر - فكفعر

 ومنها : ومن السنة أحاديث كثرية ، 
َخرََ  َعاَم اَْلَفْتِح ِإىَل َمكََّة يف َرَمَضاَن، َفَصاَم َح ىَّ بـََلَغ ك رَاَع   أَنَّ َرس وَل َاّللَِّ  )ْبِن َعْبِد َاّللَِّ َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه َما;  َجاِبرحديث 

، مث َّ َدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء فـََرفـََعه ، َح ىَّ َنظََر اَلنَّاس  ِإلَْيِه، مث َّ َشِرَب، فَ  لنَّاِس َقْد ِقيَل لَه  بـَْعَد َذِلَك: ِإنَّ بـَْعَض اَ اْلَغِميِم، َفَصاَم اَلنَّاس 
 .  (َصاَم. قَاَل: "أ ولَِئَك اَْلع َصاة ، أ ولَِئَك اَْلع َصاة "

 متفق عليهفلم يعب الصائم على املفعر ، وال املفعر على الصائم ( .  كنا نسافر مع النيب   وحديث أنس قال : )
َياِم يف اَلسََّفِر، فـََهْل َعَليَّ ج َناٌح؟  )  قَالَ  َوَعْن مَحَْزَة ْبِن َعْمرٍو اأْلَْسَلِميِِ رَِضى َاّللَّ  َعْنه ; أَنَّه   ! َأِجد  يب قـ وَّة  َعَلى اَلصِِ يَا َرس وَل َاّللَِّ

، َفَمْن َأَخَذ هِبَا َفَحسَـ " ِهَي ر ْخص فـََقاَل َرس ول  َاّللَِّ   .  اه  م ْسِلمٌ َروَ ( ٌن، َوَمْن َأَحبَّ أَْن َيص وَم َفاَل ج َناَح َعَلْيِه َـ ٌة ِمَن َاّللَِّ
 ، وهو قول مجاهري العلماء ”:  قال النووي، و “وهذا قول أكثر العلماء” قال ابن قدامة : فإن صام املسافر فإنه جائز

 . “ومجيع أهل الفتوى ألحاديث الباب وغريها كثرية
 يه .حلديث أنس قال ) كنا نسافر فال يعب الصائم على املفعر ، وال املفعر على الصائم ( متفق عل

يف رمضان يف حر شديد ح ى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من  حلديث أيب الدرداء قال:  )خرجنا مع رسول هللا و 
 . متفق عليهوعبد هللا بن رواحة(  شدة احلر، وما فينا صائم إال رسول هللا 

   اختلف اْلمهور القائلون جبواز الصوم يف السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر 
 الفعر أفضل .قول األول : ال

 وهو قول أمحد وإسحاق .
ًَ بالرخصة .  عمال 

 وحلديث : ) ليس من الرب الصيام يف السفر ( .

 ) هي رخصة من هللا فمن أخذ هبا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ( . وحلديث 
 الصوم أفضل ملن قوي عليه من غري مشقة .القول الثاين : 

 واستدلوا :جلمهور . ونسبه ابن حجر إىل ا
يف شهر رمضان يف حر شديد ، ح ى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه  حبديث أيب الدرداء قال : ) خرجنا مع رسول هللا 

 متفق عليه وعبد هللا بن رواحة ( .  من شدة احلر وما فينا صائم إال رسول هللا 
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 هو خمري معلقا  .القول الثالث : 
 ما أيسرمها .أفضلهالقول الرابع : 

 واختاره ابن املنذر .
 . (يريد بكم اليسر  )لقوله تعاىل : 

 والراجح قول اْلمهور .
 . لكن إذا كان هناك مشقة حمتملة فاألفضل الفعر 

 حلديث : ) ليس من الرب الصيام يف السفر ( .
 وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غري حمتملة فهنا جيب الفعر .

 . (قتلوا أنفسكم وال ت )لقوله تعاىل : 
 وأما إذا كان ال يشق عليه فاألفضل الصوم كما سبق من مذهب اجلمهور .

 . ألنه فعل الرسول 

 أسرع يف إبراء الذمة .

 على املكلف . أسهل

 يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .

 حيرم عليهما الصيام وعليهما القضاء . اءس/ واحلائض والنف م
---------- 

ائض والنفساء الصوم فرضه ونفله ، وجيب عليهما قضاء رمضان ، فإذا حاضت املرأة أو ن ِفست يف جزء من أي : ال جيوز للح
 النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة ، ووجب عليها القضاء إن كان فرضا  .

احلال ، وأمجعوا على أنه جيب  أمجع املسلمون على أن احلائض والنفساء ال جتب عليهما الصالة والصوم يف” : قال النووي
 . “عليهما قضاء الصوم

َسكَْلت  َعاِئَشَة رضي هللا عنها فـََقلت  : َما بَال  احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم ، َوال تـَْقِضي الصَّالَة ؟ فـََقاَلْت :  م َعاَذَة قَاَلْت : ) حلديث
اِء الصَّْوِم ، َوال نـ َؤمر  ِبَقَضاِء ـر  بَِقضَ َن ي ِصيبـ َنا َذِلَك ، فـَنـ َؤم، َوَلِكينِِ َأْسَكل  . فـََقاَلْت : َكاَأَحر ورِيٌَّة أَْنِت ؟ فـَق ْلت  : َلْست  حِبَر ورِيٍَّة 

 . ( الصَّالِة 
 ( متفق عليه .، قلنا : بلى ) أليس إذا حاصت مل تصل ومل تصم  وحلديث أيب سعيد قال : قال 

 قوالن للعلماء؟  هل تؤجر احلائض على ترك الصيام والصالة : 

 : أهنا تؤجر ، ألهنا تركتهما تعبدا  هلل . القول األول
 ح األول .والصحي: ال تؤجر ،  القول الثاين

 م / واحلامل واملرضع إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً .
------------- 

 ما أفعرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا  ؟هيداحلامل واملرضع إذا خافتا على ولأي : أن 
 وإفطار احلامل واملرضع له أحوال :  -رمحه هللا  –هذا ما ذهب إليه املصنف 
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 فحكمهما حكم املريض يفعران ويقضيان فقط.  ;إن خافتا على أنفسهما فقط أواًل :
هما الفعر و عليهما القضاء، ال نعلم فيه خالفا  ألهنما إن احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فل” قال يف املغين

 . “مبنزلة املريض اخلائف على نفسه
 فعليهما القضاء فقط )نفس احلالة السابقة(. ; إن خافتا على أنفسهما وولديهما مجيعا  : ثانياً 
 إن خافتا على ولديهما فقط: : ثالثاً 

 وهذا املشهور من املذهب . -رمحه هللا  –صنف ، وهو ما ذكره امل فقيل عليهما القضاء والكفارة
قال فيها: )  (وعلى الذين يعيقونه فدية طعام مسكني  )ملا رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال يف قوله تعاىل : 

 نا  ( .نسخت هذه اآلية وبقيت للشيخ الكبري والعجوز واحلامل واملرضع إذا خافتا أفعرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكي
إن هللا تبارك )  قال الكعيب أن رسول هللا  . حلديث أنس بن مالكهو القول الراجحا وهذالقضاء فقط من غري الكفارة.  وقيل: عليهما

 . رواه الّتمذي (  وتعاىل وضع عن املسافر شعر الصالة، وعن احلامل واملرضع الصيام
 واألصل براءة الذمة. ، مل يذكر الكفارة فالنيب 

 / والعاجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً . م
----------- 

 سبق أن العجز عن الصيام ينقسم إىل قسمني :
 : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفعر ويقضي . القسم األول
 : عجز دائم ال يرجى برؤه : فهذا يفعر ويععم . القسم الثاين

قوله تعاىل ) وعلى الذين يعيقونه فدية طعام مسكني ( ليست مبنسوخة ، هي للكبري الذي ال يستعيع الصوم ( رواه لقول ابن عباس يف 
 البخاري .

َص لِلشَّْيِخ اَْلَكِبرِي َأْن يـ ْفِعَر، َوي ْعِعَم َعْن ك لِِ يـَْوٍم ِمْسِكين   )قَاَل:  -َرِضَي َاّللَّ  َعنـْه َما-َوَعِن اِْبِن َعبَّاٍس  َرَواه   (ا، َواَل َقَضاَء َعَلْيِه ر خِِ
 اَلدَّاَرق ْعيِنُّ، َواحْلَاِكم ، َوَصحََّحاه   . 

 : كيفية اإلطعام 
o . أن يدعو مساكني بعدد األيام يف آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم 

o . أو أن يوزع طعاما  ويعتين بعبخه وجيعل معه أدم 

 ل يوم مسكينا  ال أن يععم طعام ثالثني مسكينا  .وجيب أن يععم عن ك
 سكخر  طعاما  يكفي ثالثني مسكينا  لستة فقراء ، ال جيزئ .فلو قال : 

 املفطرات
 م / ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدًا ، أو حجامة ، أو إمناء مباشرة .

------------ 
 املفعرات اليت تفعر الصائم ، وأن من فعلها عاملا  عامدا  فعليه القضاء مع اإلمث وليس هناك كفارة . – ذكر املصنف رمحه هللا

 بأكل أو بشرب ( . قوله ( 
 ر األول .هذا املفعِ 

 . “وهذا ال خال  أن من تعمده يفعر وجيب عليه اإلمساك والقضاء”:  قال ابن قدامة
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َ َلك م  اخْلَْيط  اأْلَبـَْيض  ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مث َّ أمتُّ وَك ل وا َواْشَرب وا َح ىَّ ):لقوله تعاىل َياَم ِإىَل اللَّْيل يـََتبَـنيَّ  ( .وا الصِِ
 ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي (   ولقوله 

َا َأْطَعَمه  َاّللَّ  َوَسَقاه  َمْن َنِسَي َوه َو َصائٌِم، فََكَكَل أَْو َشِرَب، فـَْلي تِ ) ومن األدلة قوله   .  م تـََّفٌق َعَلْيهِ (  مَّ َصْوَمه ، فَِإَنَّ
    “ .وأمجع العلماء على أن الفعر باألكل والشرب  
 الععام عن طريق الفم أو عن طريق األنف، ألن األنف منفذ يصل إىل املعدة كما قال  اال فرق بني أن يدخل هذ  للقيط

 ( . ستنشاق إال أن تكون صائما   االبالغ يف)  بن صربة
  تقوم مقام األكل . ابذلك اإلبر املغذية ألهنويلحق 
 أو قيء عمدًا ( . ولهق ( 

 ( . أن يتقيك اإلنسان ما يف بعنه ح ى اخر  من فمه)  هذا املفعر الثاين وهو القيء عمدا  .
]  .  َرَواه  َاخْلَْمَسة   (َعه  اَْلَقْيء  َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َوَمْن اْستَـَقاَء فـََعَلْيِه اَْلَقَضاء  َمْن َذرَ  ) َأيب ه َريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرس ول  َاّللَِّ  حلديث
 أي غلبه وقهره.  [ ذرعه، ] ب إخرا  القيء من جوفه باختيارهطل [ استقاء

 وقد حكاه ابن املنذر باإلمجاع على أن القيء عمدا  يفعر .
إنه ال يفسد الصوم سواء كان غالبا  أو مستمرحا  ما مل يرجع فيه القيء ” :  بيعة والقاسموقال ابن مسعود وعكرمة ور 

 نقله الشوكاين عنهم [ “ ] باختياره 
 واستدلوا :

 بيانا  عاما  . أن احلديث ال يصح ، ومل يثبت دليل أن القيء مفعر ، ولو كان مفعرا  لبينه النيب 

 وهو حديث ضعيف رواه الّتمذي وغريه : القيء ، واحلجامة ، واالحتالم ( . واستدلوا حبديث : ) ثالث ال يفعرن 
  من اإلفعار بالقيء أنه إخرا  ما يضعف بدنه ، قاله ابن تيمية .احلكمة 
  ، والقيء عمدا  يشمل ما إذا كان قيئه بالفعل كجذبه بيده ، أو بالشم ككن يشم شيئا  له رائحة كريهة نِفاذة ليقيء هبا

  ككن يتعمد النظر لشيء قبيح يقىيء به .  أو بالنظر
 أو حجامة ( . قوله ( 

هو مذهب وهو أن احلجامة تفعر ،  –رمحه هللا  –هذا املفعر الثالث من مفعرات الصوم وهو احلجامة ، وما ذكره املصنف 
 احلنابلة واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم .

َعْن َشدَّاِد ْبِن أَْوٍس  ًَ  َأ ( ََّرس وَل َاّللَِّ ن  ََْواْلَمْحج و  أَْفَعَر َاحْلَاِجم   َتِجم  يف َرَمَضاَن. فـََقاَل:أََتى َعَلى َرج ٍل بِاْلَبِقيِع َوه َو حي) م 
ِْمِذيَّ، َوَصحََّحه  َأمْحَد ، َواْبن  خ َزمْيََة، َواْبن  ِحبَّانَ   َرَواه  َاخْلَْمَسة  ِإالَّ اَلّتِِ

 . أن احلجامة ال تفعر وذهب مجهور العلماء إىل
 رواه البخاري .احتجم وهو حمرم ، واحتجم وهو صائم ( .  حلديث ابن عباس : ) أن النيب 

عن  قال : ) هنى النيب  وملا رواه أبو داود بسند صحيـح عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب رسـول هللا 
  “ .إسناده صحيح ” :  قال احلافظبقاء  على أصحابه ( .احلجامة للصائم ، وعن املواصلة ومل حيرمهما إ

 أيب سعيد وله حكم الرفع  قال : ) رخص للصائم باحلجامة والقبلة ( . وسنده صحيح إىل وعن أيب سعيد اخلدري 
 وأجاب هؤالء عن حديث ) أفعر احلاجم واحملجوم ( بكجوبة :
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ى أن حديث ) أفعر احلاجم واحملجوم ( منسوخ ، ألنه جاء يف بعض فيه دليل عل”: قال ابن عبد الرب وغريه ،  أنه منسوخ
 . ، وسبق ذلك الشافعي  “طرقه أن ذلك كان يف حجة الوداع

 صح حديث ) أفعر احلاجم واحملجوم ( ، بال ريب ، لكن وجدنا من حديث أيب سعيد ) رخص النيب ” :  وقال ابن حزم
خذ به ، ألن الرخصة إَنا تكون بعد العزمية ، فدل على نسخ الفعر باحلجامة يف احلجامة للصائم ( وإسناده صحيح فوجب األ

 “ .سواء كان حامجا  أو حمجوما  
 ن كثريا  أم قليال  .التربع ال يفعر معلقا  ، سواء كا وهذا القول هو الراجح ، ويتفرع على هذا أن سحب الدم للتحليل أو

 يبلعه فهذا ال يفعر معلقا  ، سواء كان كثريا  أم قليال  ، ألنه خر  بغري أما الرعا  وخرو  الدم من اجلرح والسن إذا مل 
 اختياره ، واألصل صحة الصوم إال بدليل صحيح يدل على فساده .

 أو إمناء مباشرة ( ) قوله. 
مل يوجل ، وليس جل أو التقاء البشرتني ، ويستعمل يف اجلماع سواء أو :  ، واملباشرةهذا هو املفعر الرابع وهو االستمناء مبباشرة 

 أن يقبل زوجته مثال  فينزل منيا  .اجلماع مرادا  هنا ، وإَنا املراد 
 : القبلة ال ختلو من أمور”:  قال ابن قدامة يف املغين

 َها قَاَلتْ  حلديث، قال : ال نعلم فيه خالفا  ،  أن ال تنزل فال يفسد صومه َاّللَِّ  َكاَن َرس ول   ) َعاِئَشَة َرِضَي َاّللَّ  َعنـْ
  ْربِِه  . م تـََّفٌق َعَلْيهِ   (يـ َقبِِل  َوه َو َصائٌِم، َويـ َباِشر  َوه َو َصائٌِم، َوَلِكنَّه  أَْمَلك ك ْم إِلِ

  أن ميين فيفعر بغري خال“ . 

 هما .ه على املين ال يصح لظهور الفروق بينـاختار شيخ اإلسالم أن نزول املذي ال يفعر ، عمال  باألصل ، وألن قياس 
فيما يرويه  هذا من الشهوة اليت تنايف الصوم ، وقد قال النيب  مفسد للصوم ، أنمبباشرة والدليل على أن تعمد االستمناء 

 عن ربه ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ( رواه ابن خزمية .
 ومثله االستمناء بيده فإن هذا مفسد للصوم .

  ألنه ليس باختياره(.  يغتسل وصومه صحيح وال يضرهما إذا احتلم يف هنار رمضان فإنه أو 
  وأيضا  لو كرر النظر متعمدا  فكنزل منيا  فإنه يفسد صومه ، ألنه إنزال بفعٍل يتلذذ به ميكن التحرز منه ، وأما إذا مل يكرر

 لعدم إمكان التحرز منه . –وهذا املذهب  –النظر فإنه ال يفعر ولو أنزل 
 .إن َل يستطع فإطعام ستني مسكيناً ، ففإن َل ُيد فصيام شهرين متتابعني، إنه يقضي ويعتق رقبةأفطر جبماع فم / إال من 

-------------- 
 هذا املفعر اخلامس وهو اجلماع يف الفر  يف هنار رمضان .

. قَاَل: " َوَما أَْهَلَكَك ؟ " قَاَل: َوقـَْعت  َعَلى فـََقاَل: َهَلْكت  يَا َرس وَل َاّللَِّ  َجاَء َرج ٌل ِإىَل اَلنَّيبِِ )  قَالَ  َأيب ه َريـْرََة  حلديث
َم َشْهَرْيِن م َتَتاِبَعنْيِ؟ " قَاَل: اَل. ِاْمَرَأيت يف َرَمَضاَن، فـََقاَل: " َهْل جتَِد  َما تـَْعِتق  َرقـََبة ؟ " قَاَل: اَل. قَاَل: " فـََهْل َتْسَتِعيع  َأْن َتص و 

ِبَعَرٍق ِفيِه مَتٌْر. فـََقاَل: " َتَصدَّْق هِبََذا "، فـََقاَل:  ت ْعِعم  ِستِِنَي ِمْسِكين ا؟ " قَاَل: اَل، مث َّ َجَلَس، فَك يت اَلنَّيبُّ قَاَل: " فـََهْل جتَِد  َما 
َها أَْهل  بـَْيٍت َأْحَو   ِإلَْيِه ِمنَّا، َفَضِحَك اَلنَّيبُّ  ( َح ىَّ بََدْت أَنـَْياب ه ، مث َّ قَاَل: "اْذَهْب فََكْطِعْمه  أَْهَلك أََعَلى أَفْـَقَر ِمنَّا؟ َفَما بـَنْيَ اَلبـَتَـيـْ

 متفق عليه .
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 .  قال ابن قدامةاحلديث دليل أن من جامع يف الفر  فكنزل أو مل ينزل أو دون الفر  فكنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا 
 . “ال نعلم بني أهل العلم خالفا  ”: 

  للصائم يف هنار رمضان من الفواحش الكبار املهلكات ، ألن النيب  أن الوطءاحلديث دليل على  أقره على أن فعله هذا
 مهلك .

  ، وهي على الرتتيب :احلديث دليل على أن الوطء عمدا  يوجب الكفارة املغلظة 
هب مجهور العلماء على عتق رقبة مؤمنة ، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل يستعع فإطعام ستني مسكينا  ، وهذا مذ

 أهنا على الّتتيب ال على التخيري .
  ، جتب الكفارة إذا جامع يف هنار رمضان فقط ، فلو أن رجال  جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء  ، فال كفارة عليه

 وذلك ألن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم يف زمن حمّتم ، وهو شهر رمضان .
 . “ قول أهل العلم ومجهور الفقهاءب الكفارة يفوال جت”:  قال ابن قدامة

   اختلف العلماء هل ) املرأة ( عليها كفارة أم ال 
 ليس عليها كفارة .القول األول : 

 واستدلوا : وهو قول الشافعية ، 
ع( و ) هل تستعيعلى أن الكفارة عليه وحده دون املوطوءة ، وكذا قوله يف املراجعة ) ذلكبواستدلوا بإفراده ”:  قال ابن حجر

  هل جتد ( وغري ذلك . . . 
 . “عن إعالم املرأة بوجوب الكفارة مع احلاجة بسكوته  -أيضا   –واستدل الشافعية 

 عليها الكفارة .القول الثاين : 
 وهو مذهب اجلمهور .

 ألن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام إال ما خص بدليل .
حلكم للرجل بيان يف حقها الشّتاكهما يف حترمي الفعر وانتهاك حرمة الصوم كما مل يكمره بالغسل مث إن بيان ا”: قال ابن حجر 

 . “كلفني كا  عن ذكره يف حق الباقنيعلى احلكم يف حق بعض امل، والتنصيص 
 وهذا القول هو الصحيح أن على املرأة الكفارة إال إذا كانت مكرهة فال شيء عليها .

 صحاب القول األول ) وقت احلاجة ( :وأما اْلواب عن قول أ
وأجيب ممتنع احلاجة إذ ذاك ألهنا مل تعّت  ومل تسكل ، واعّتا  الزو  عليها ال يوجب عليها حكما  ”:  قال احلافظ ابن حجر

 . “ما مل تعّت 
وقد اختلف العلماء يف  قضاء هذا اليوم ، اجملامع متعمدا  ذاكرا   أن علىيقول  –رمحه هللا  –املصنف  -(  فإنه يقضيقوله ) 

 هذه املسألة على قولني :
 : أنه ال يقضي هذا اليوم . القول األول

 وهذا اختيار ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية . 
 بالقضاء . ألنه مل يكمره النيب 

 : جيب عليه قضاء هذا اليوم . القول الثاين
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 واستدلوا . وهذا مذهب مجهور العلماء .
 وجه االستدالل :) من ذرعه القيء فال قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء (  . قال : قال رسول هللا ديث أيب هريرة حب

 أن من استقاء عامدا  وجب عليه القضاء بنص هذا احلديث ، فيكون حكم اجملامع يف وجوب القضاء مثل حكمه .
فقال له  ) صم يوما  مكانه ( وهذه الزيادة خمتلف يف صحتها  أمر اجملامع بالقضاء واستدلوا أنه  جاء عند أيب داود أن النيب 

 وضعفها ابن تيمية ، وممن أثبتها احلافظ ابن حجر ، وبني أن هلا أصال  كما يف الفتح .
 واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة مل تربأ إال باألداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء .

 أنه قال ) فاقضوا هللا الذي له ، فإن هللا أحق بالوفاء ( رواه البخاري .  واستدلوا حبديث ابن عباس عن النيب
َا َأْطَعَمُه َاَّللاُ َوَسَقا)  وقال النيب م /  َي َوُهَو َصائِّم ، فََأَكَل َأْو َشرَِّب، فَ ْلُيتِّما َصْوَمُه، فَإِّمنا  .  ُمت اَفق  َعَلْيهِّ ه (َمْن َنسِّ

----------- 
ن املفعرات ناسيا  حديث أيب هريرة ليستدل به على أن الصائم إذا أكل أو شرب أو فعل مفعرا  م –ه هللا رمح –ذكر املصنف 

 ( . َمْن أَْفَعَر يف َرَمَضاَن نَاِسي ا َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه َواَل َكفَّارَةَ  فال شيء عليه وجاء يف رواية للحاكم )
 عي وأمحد .وهذا مذهب مجهور العلماء ، وأبو حنيفة والشاف

بكنه مل يرد يف واعتذروا عن العمل باحلديث وذهب بعض العلماء إىل أنه يفسد الصوم وجيب القضاء ، وهو مذهب املالكية ، 
 رواية احلاكم : ) من أفعر يف رمضان ناسيا  فال قضاء وال كفارة ( .ويرد هذا ، احلديث تعيني رمضان فيحمل على التعوع ، 

 ألكل وكثريه ، ملا أخرجه أمحد عن أم إسحاق : ) أهنا كانت عند النيب أنه ال فرق بني قليل ا  فكيت بقصعة من ثريد
: أمتي صومك  فككلت معه ، مث تذكرت أهنا كانت صائمة فقال هلا ذو اليدين : اآلن بعد ما شبعِت ؟ فقال هلا النيب 

 . “من فرق بني قليل األكل وكثريهد على ويف هذا ر ”:  قال احلافظ ابن حجرفإَنا هو رزق ساقه هللا إليك ( ، 
  قوالن للعلماءهل جيب على من رأى من يككل ويشرب يف هنار رمضان أن يذكره أم ال ؟ : 

 أنه جيب تذكريه .القول األول : 
 واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمني .

 رواه مسلم انه ، فإن مل يستعع فبقلبه ( . : ) من رأى منكم منكرا  فليغريه بيده ، فإن مل يستعع فبلس لقوله 

 أنه ال جيب تذكريه .القول الثاين : 
 واألول أرجح .، ألنك تعلم علم اليقني أنه أكل أو شرب نسيانا  ومل يرتكب حينئٍذ منكرا  ، وإَنا أطعمه هللا وسقاه 

َرْيٍ َما َعجاُلوا اَْلفِّْطَر م / وقال : )   ُمت اَفق  َعَلْيهِّ  . ( اَل يَ َزاُل اَلنااُس ِبِّ
---------- 

 ستحباب تعجيل الفعر ..... ( ليستدل به على احديث سهل بن سعد ) ال يزال الناس ِبري  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 . احلديث يدل على أدب من آداب اإلفعار ، وهو تعجيله واملبادرة به حني حلول وقته 

 من األفق يفعر . أنه مبجرد غياب قرص الشمسومعَن التعجيل : 
 : أن يف تعجيل الفطر َثرات عظيمة 

o  يف تعجيل اإلفعار اتباع هدي النيب . فقد كان يعجل اإلفعار ، 
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يف سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فالن ،  عن عبد هللا بن أيب أوِف قال : ) كنا مع رسول هللا 
ء [ فقال : يا رسول هللا ، لو أمسيت ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : إن عليك هنارا  قم فاجدح لنا ] أي اخلط السويق باملا

 متفق عليه مث قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفعر الصائم ( قال : انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح هلم ، فشرب النيب 

o . تعجيل الفعر من أخالق األنبياء 

أخالق األنبياء : تعجيل اإلفعار ، وتكخري السحور ، ووضع اليمني على الشمال يف الصالة (. قال أبو الدرداء : ) ثالث من 
 رواه العرباين 
o . أن يف تعجيل الفعور عالمة أن الناس ِبري 

 حديث الذي ذكره املصنف .لل
o . يف تعجيل الفعور خمالفة لليهود والنصارى 

 الدين ظاهرا  ما عجل الناس الفعر ، ألن اليهود والنصارى  : ) ال يزال قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 
 رواه أبو داوديؤخرون ( . 

o . يف تعجيل الفعور تيسري على الناس ، وبعد عن التنعع ، وقد امتثل هذا األدب الصحابة 
 “ .أفعر أبو سعيد حني غاب قرص الشمس ” :  قال البخاري

 رواه عبد الرزاقرع الناس إفعارا  ، وأبعكهم سحورا  ( . أس كان أصحاب حممد وقال عمرو بن ميمون : )  

  يفعر الصائم أول ما تغرب الشمس ، عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال : قال رسول هللا  إذا أقبل الليل من ( :
 ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفعر الصائم ( .

وحيتمل أن يكون معناه : فقد صار مفعرا  يف ، أي دخل يف وقت الفعر ” : حجر فقد أفطر الصائم ( :قال ابن قوله ) 
 . “احلكم لكون الليل ليس ظرفا  للصيام الشرعي ، وقد رد ابن خزمية هذا االحتمال ، وأومك إىل ترجيح األول

 . “وال شك أن األول أرجح”:  قال ابن حجر
 . ُمت اَفق  َعَلْيهِّ  ( بَ رََكة َتَسحاُروا فَإِّنا يفِّ اَلساُحورِّ   وقال )م / 

-------------------- 
 حديث أيب هريرة ) تسحروا .... ( ليستدل به على استحباب السحور . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

  ، أي يف استحبابه [ .“ وال نعلم فيه خالفا  ” قال يف املغين :احلديث دليل على استحباب السحور [ 
 . “عوا على أن السحور مندوب إليهمجوأ” :  وقال ابن املنذر
 . “وأصحابه واصلوا ومل يذكر السحور باب بركة السحور من غري إجياب ، ألن النيب ” وقال البخاري :

ل من املسلمني : إنك ـعن الوصال يف الصوم فقال رج ) هنى رسول هللا  قال  ويشري البخاري إىل حديث أيب هريرة 
مث يوما  يوما   : وأيكم مثلي ؟ إين يععمين ريب ويسقيين ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبم  تواصل يا رسول هللا ؟ قال

 ، مث رأوا اهلالل فقال : لو تكخر لزدتكم ، كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينتهوا ( .
 الربكة يف السحور حتصل جبهات متعددة :) بركة (  قوله 

o . اتباع السنة 

o  ففي صحيح مسلم قال رسول هللا خمالفة أهل الكتاب ،  فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ( 
 السحر ( .    
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o . أن السحور يععي الصائم قوة ال ميل معها الصيام 

o  أنه يكون سببا  لالنتباه من النوم يف وقت السحر الذي هو وقت االستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعال إىل
 السماء الدنيا .

o . مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلوع 

o . الزيادة يف النشاط 

o  ويسن تكخري السحور ، حلديث أيب هريرة قال رسول هللا قال : ( :يزال الناس ِبري ما عجلوا الفعر ال . ) متفق
 عليه

 زاد أمحد ) وأخروا السحور ( .
ىل الصالة ، قلت : كم كان بني األذان والسحور ؟ قال مث قام إ وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال : ) تسحرنا مع النيب 

 متفق عليه: قدر َخسني آية ( . 

ومعه زيد من سحورمها ،  فهذا احلديث يدل على أنه يستحب تكخري السحور إىل قبيل الفجر ، فقد كان بني فراغ النيب 
وسعة ال سريعة وال بعيئة ، وهذا يدل على أن وقت ودخوهلما يف الصالة ، قدر ما يقرأ الرجل َخسني آية من القرآن ، قراءة مت

 الصالة قريب من وقت اإلمساك .
 واملراد باألذان اإلقامة ، مسيت أذانا  ألهنا إعالم بالقيام إىل الصالة .

َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحاَحُه اِّْبُن  (فَإِّناُه َطُهور  إَِّذا َأْفَطَر َأَحدُُكْم فَ ْليُ ْفطِّْر َعَلى ََتٍْر، فَإِّْن َلَْ ُيِّْد فَ ْليُ ْفطِّْر َعَلى َماٍء، )  وقال م/ 
بااَن َواحْلَاكُِّم  .   ُخَزَْيََة َواْبُن حِّ

----------- 
 حديث ) إذا أفعر أحدكم فليفعر على متر .... ( ليستدل به على استحباب الفعر على متر . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ى رطب ، فإن مل جيد فتمر ، فإن مل جيد فماء .ففي هذا احلديث استحباب الفعر عل 
  هذا األمر باحلديث لالستحباب ، ويدل لذلك حديث ابن أيب أوِف قال : ) سرنا مع رسول هللا  وهو صائم ، فلما

 غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول هللا ، لو أمسيت . . . ( .
 جلدح حتريك السويق وحنوه باملاء بعود يقال له اجملدح .( باجليم مث باحلاء ، وا فاجدحقوله ) 

 . “وشذ ابن حزم فكوجب الفعر على التمر وإال فعلى املاء”:  قال ابن حجر
 احلكمة من الفطر على التمر  : 

ونصحهم وكان حيض على الفعر بالتمر ، فإن مل جيد فعلى املاء ، هذا من كمال شفقته على أمته ”:  قال ابن القيم رمحه هللا
. . وأما املاء فإن الكبد حيصل هلا  ن إععاء العبيعة الشيء احللو مع خلو املعدة ، أدعى إىل قبوله ، وانتفاع القوى به ، .إ، ف

ا كان أوىل بالظمآن اجلائع ، أن يبدأ قبل األكل بشرب ذبالصوم نوع يبس ، فإذا رطبت باملاء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، وهل
 . “ء ، مث يككل بعدهقليل من املا

وإَنا شرع اإلفعار بالتمر ألنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل يف ”:  وقال الشوكاين
 . “املناسبة وبيان وجه احلكمة

 . َرَواُه اَْلُبَخارِّيُّ  .(اَجة  يفِّ َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَُه َمْن ََلْ يَدَْع قَ ْوَل اَلزُّورِّ َواْلَعَمَل بِّهِّ، َواْْلَْهَل، فَ َلْيَس َّللِّاِّ حَ )  م / وقال 
------------------- 
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 ( ليستدل به على حترمي قول الزور والكذب يف رمضان .. ) من مل يدع قول الزور .. حديث –رمحه هللا  -ذكر املصنف 
 أي مبقتضاه .) والعمل به (  فه .الس) اْلهل (  الكذب .) قول الزور ( .  مل يّتك ) َل يدع ( 

  األشياء يف هنار رمضان ، وهي حرام يف رمضان وغري رمضان لكنها يف رمضان أشد حترميا  هذه احلديث دليل على حترمي 

 على أن هذه األفعال تنقص ثواب الصوم ، ومثلها الغيبة والنميمة وغريها . احلديث دليل 
  وأفرط ابن حزم فقال : ”: قال ابن حجر، ابن حزم إىل أنه يبعله كل معصية أن هذه األفعال ال تبعل الصوم ، وذهب

 . “ومجهور العلماء على أهنا ال تفعر الصائم، ومه ، سواء كانت فعال  أو قوال  يبعله كل معصية من متعمد هلا ذاكر لص
 بائع .آيات احلكمة من الشرائع ، وأن فيها هتذيب النفوس ، وتقومي األخالق ، واستقامة الع 
 ن على الذين من قبلكم لعلكم تتقو  كتب عليكم الصيام كما كتبيام تقوى هللا ، كما قال تعاىل )  املقصود من شرعية الص

 فبني هللا تعاىل أن احلكمة من الصيام تقوى هللا ، وهي فعل األوامر وترك النواهي .( .
. . ( ويف احلديث ) رب صائم حظه من صيامه زور . ففي احلديث الصحيح ) من مل يدع قول ال”:  وهلذا قال ابن القيم

اجلوع والععش ( فالصوم هو صوم اجلوارح عن اآلثام ، وصوم البعن عن الشراب والععام ، فكما أن الععام والشراب يقععه 
 “ .ويفسده ، فهكذا اآلثام تقعع ثوابه وتفسد َثرته ، فتصريه مبنزلة من مل يصم 

 فال مفهوم له ، فإن هللا ال حيتا  إىل شيء ، وإَنا معناه فليس هلل إرادة يف ” :  ابن حجر قال(  ) فليس هلل حاجة قوله
 .ة موضع اإلرادة صيامه ، فوضع احلاج

َيام  َصاَم َعْنُه َولِّيُُّه )  م / وقال   .ُمت اَفق  َعَلْيهِّ   (َمْن َماَت َوَعَلْيهِّ صِّ
------------- 

مشروعية الصيام عن امليت من قبل من مات وعليه صيام ... ( ليستدل به على  حديث ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 وليه .

 وا اإلمجاع على ذلك، وبالغ إمام احلرمني ومن تبعه فاِدعام ليس للوجوب عند مجهور العلماءوهذا األمر باحلديث بالصي. 
 .“ يعتد بكالمهم على قاعدته  وفيه نظر ، ألن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله مل” :  قال احلافظ ابن حجر

 ( .َوال َتزِر  َوازِرٌَة ِوْزَر أ ْخَرى  )الدليل على أنه غري واجب قوله تعاىل : 
 اختلف العلماء يف الصوم الذي يقضى عن امليت : 

 أنه يقضى عنه النذر فقط .القول األول : 
 وهو قول أمحد وإسحاق .

 يف حديث ابن عباس . محال  للعموم الذي يف حديث عائشة على املقيد
 يصام عن امليت النذر والواجب بكصل الشرع .القول الثاين : 

 وهذا مذهب أيب ثور ، وأهل احلديث ، ونصره ابن حزم ، واختاره الشيخ السعدي .
 للحديث الذي ذكره املصنف : ) من مات وعليه صيام ... ( .

 ال يصام عن امليت معلقا  .القول الثالث : 
 مهور .وهذا مذهب اجل

 أخرجه النسائي لقول ابن عباس : ) ال يصلِِ أحد عن أحد ، وال يصم أحد عن أحد ( . 
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 قالوا : .أخرجه عبد الرزاق ولقول عائشة : ) ال تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم ( . 
 فلما أف ى ابن عباس وعائشة ِبال  ما روياه ، دِل ذلك على أن العمل على خال  ما روياه .

وهذه قاعدة هلم معروفة ، إال أن اآلثار املذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما مينع ” :  ابن حجرقال 
 “ .الصيام إال األثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا  ، والراجح أن املعترب ما رواه ال ما رآه 

 والنذر .والراج  ح القول الثاين ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع 
 : أجاب اْلمهور عن حديث عائشة 

 ( أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو اإلطعام . صام عنه وليهقالوا املراد بقوله ) 

 . “وهو عذر بارد ال يتمسك به منصف يف مقابلة األحاديث الصحيحة” :  قال الشوكاين
 ومن مجلة أعذارهم : أن عمل أهل املدينة على خال  ذلك .

 “ .وهو عذر أبرد من األول ” :  وكاينقال الش
  يكون عليه صيام إذا متكن منه فلم يفعل ، أما إذا مل يتمكن فليس عليه صيام . ؟م ى يكون عليه صيام 

 [ أيام ، مث مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء ألنه مل يتمكن منه . 3إنسان نذر أن يصوم ] مثال : 
ن فكفعر ، وتواصل به املرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، مث مات ، فهذا ليس رمضا 20مثال آخر : إنسان مرض يف : 

 عليه صوم ، فال يقضى عنه ، ألنه مل مير عليه أيام يتمكن منها القضاء .
 : اختلف يف املراد بالويل 

 واألول أرج  ح .، عصبه وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : كل قريب ، فقيل : 
 صيام التطوع

َيَة َواْلَباقَِّيةَ  وَل َاَّللاِّ َرسُ  م / ) سئل  ( . َعْن َصْومِّ يَ ْومِّ َعَرَفَة. قَاَل: " ُيَكف ُِّر اَلساَنَة اَْلَماضِّ
------------- 

سئل عن صيام يوم عرفة ....( ليستدل به على استحباب صيامه  حديث أيب قتادة ) أن النيب  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
. 
  صيام يوم عرفة لغري احلا   احلديث دليل على استحباب. 

 فاألفضل عدم صومه .أما احلاج : 
، فقال بعضهم : صـائم ، وقال بعضهم  ) أن ناسا  متاروا بني يديها يوم عرفة يف رسول هللا  حلديث أم الفضل بنت احلارث 

   متفق عليه  ( . : ليس بصائم ، فكرسلت إليه بقدح من لنب وهو واقف على بعريه بعرفات ، فشـربه النيب 
ومع أيب بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع  -يعين يوم عرفة  -فلم يصمه  وقال ابن عمر : ) حججت مع النيب 

 رواه الّتمذي عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أهنى عنه ( . 

 اه أبو داود . وضعفه ابن القيمرو عن صيام يوم عرفة بعرفة ( .  وجاء يف حديث ضعيف : ) هنى النيب 

 : احلكمة من استحباب فطره للحاج 
 وهذا قول اخلرقي وغريه .قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء ، ”  قال ابن القيم :
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والدليل ” :  قال،  “احلكمة فيه أنه عيد ألهل عرفة ، فال يستحب صومه هلم -منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وقال غريهم 
النحر ، وأيام مىن ، عيدنا أهل اإلسالم ( قال شيخنا : وإَنا  أنه قال : ) يوم عرفة ، ويوم يث الذي يف السنن عنه عليه احلد

يكون يوم عرفة عيدا  يف حق أهل عرفة الجتماعهم فيه ، ِبال  أهل األمصار فإهنم إَنا جيتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد 
 /     [ 1زاد املعاد “  ] يف حقهم 

 . التكفري يقع للصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب مجهور العلماء 
 . ( إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  )لقوله تعاىل : 

: ) الصلوات اخلمس ، واجلمعة إىل اجلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا  قال : قال رسول هللا  وحلديث أيب هريرة 
فإذا كانت الصلوات اخلمس ال تقوى على تكفري الكبائر ، فمن باب أوىل صيام عرفة رواه مسلم ، الكبائر ( . بينهن ما مل تغش 

. 

 : مل كان عاشوراء يكفر سنة ، ويوم عرفة يكفر سنتني ؟ إن قيل 
 اء .أن يوم عرفة يف شهر حرام ، وقبله شهر حرام ، وبعده شهر حرام ، ِبال  عاشور أحدمها / فيه وجهان :قيل : 

 الفوائد [] بدائع أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا ، ِبال  عاشوراء ، فضوعف بربكات املصعفى . الثاين / 
َيةَ م / )  َيامِّ يَ ْومِّ َعاُشورَاَء. قَاَل: " ُيَكف ُِّر اَلساَنَة اَْلَماضِّ  ( رواه مسلم . َوُسئَِّل َعْن صِّ

------------- 
. ( ليستدل به على استحباب .سئل عن صيام يوم عاشوراء .  قتادة ) أن رسول هللا حديث أيب –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 صيام عاشوراء .
 . ) احلديث دليل على استحباب صيام يوم عاشوراء ) وهو اليوم العاشر من حمرم 
 اختلف يف يوم عاشوراء ، هل كان صومه واجبا  أم تعوعا  ؟ 

، وهذا قول أيب حنيفة ، وقال أصحاب الشافعي : مل يكن واجبا  وإَنا كان با  فقالت طائفة : كان واج”قال ابن القيم : 
 .“والراجح أنه كان واجباً  .تعوعا  

  : حاالت صيام عاشوراء 

 إفراده . .أ 

صام العاشر وأمر به ، وحيصل بصيامه  وحيصل به التكفري ، فال يشّتط أن يصوم التاسع معه ، وال يكره إفراده ، ألن النيب 
 ر املّتتب على ذلك .األج

 أن يصوم يوماً قبله ، وهذا أفضل . .ب 

 وعلى هذا جاءت أكثر األحاديث .
 رواه مسلم : ) لئن بقيت إىل قابل ألصومنَّ التاسع ( .  فقد قال رسول هللا 

 ) صوموا التاسع مع العاشر ( .بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال وقد روى عبد الرزاق 
 وكذلك حديث : صوموا يوما  قبله أو بعده ، ضعيفة ال تصح ( . –بله وبعده ) حديث : صوموا يوما  ق

 سبب صيام عاشوراء : .ج 

فرأى اليهود تصوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم َنى هللا نبيه  ما جاء يف حديث ابن عباس قال : ) قدم النيب 
  متفق عليهق مبوسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه (. موسى وبين إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى . فقال : أنا أح
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ثْ نَ نْيِّ، قَاَل: " َذاَك يَ ْوم  ُولِّْدُت فِّيهِّ، َوبُعِّْثُت فِّيهِّ، َأْو أُْنزَِّل َعَليا فِّيهِّ م / )   .  َرَواُه ُمْسلِّم  (  َوُسئَِّل َعْن َصْومِّ يَ ْومِّ َاالِّ
--------- 

.. ( ليستدل به على استحباب سئل عن صيام يوم اإلثنني .. رسول هللا  حديث أيب قتادة ) أن –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 . صيام يوم اإلثنني 

 والدة وهي : يستحب صيام يوم االثنني ألن يف ذلك اليوم امنت هللا على املسلمني بثالث منن عظام ،  أنه احلديث دليل
 .إنزال القرآن الكرمي يف هذا اليوم و رسوال  ـ  ـ وبعثته  النيب 

ثنني وَخيس ، فكحب أن قال ) تعرض األعمال كل إ أن النيب  وهي ما جاءت يف حديث أيب هريرة وهناك علة أخرى :
 رواه الّتمذي وأمحد يعرض عملي وأنا صائم ( . 

َيامِّ اَلداْهرِّ  )وقال م /  تًّا مِّْن َشوااٍل َكاَن َكصِّ  .ُه ُمْسلِّم  . َرَوا (َمْن َصاَم رََمَضاَن، مثُا أَتْ بَ َعُه سِّ
--------------- 

حديث أيب أيوب ) من صام رمضان مث أتبعه ستا  من شوال ... ( ليستدل به على استحباب صيام  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ست أيام من شوال .

 . احلديث دليل على أنه يستحب صيام ست من شوال ، وباالستحباب قال اجلمهور ، وهو مذهب السلف واخللف 
 .“ يت أحدا  من أهل العلم يصومها ما رأ”:  قال مالك، و“ ح ى ال يظن وجوهبايكره ذلك  ” مالك وأبو حنيفة :وقال 

 .“ وقوهلم قد يظن وجوهبا ، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغريها من الصوم املندوب ” :  قال النووي ردًا عليهم
فضال  عن عاملا  نصب مثله يف مقابلة السنة الصحيحة الصرحية ، وهو باطل ال يليق بعاقل ، ”:  وقال الشوكاين ردًا عليهم

 . “لصوم املرغب فيها ، وال قائل هباوأيضا  يلزم مثل ذلك يف سائر أنواع ا
أن هذا احلديث مل يبلغ مالكا  ، ولو بلغه ” :  وأحسن ما اعتذر به عن مالك : ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد الرب

 “ .لقال به 
 أي كامال  ، فال يصح صيام ست من شوال إال باستكمال رمضان ، وأما الذي عليه بقية من  ) من صام رمضان ( قوله

 رمضان فال يصدق يف حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستا  من شوال .
 . هذه األيام جتوز متفرقة ومتتابعة 

متوالية ، ومن صامها عقيب العيد أو يف أثناء واعلم أن أجر صومها حيصل ملن صامها متفرقة أو ” :  قال يف سبل السالم
 الشهر .

  لعدة اعتبارات :األفضل أن تكون عقيب العيد مباشرة 
 . املسارعة يف فعل اخلري 

 . املسارعة إليها دليل على الرغبة يف الصيام والعاعة 

 . أن ال يعرض له من األمور ما مينعه من صيامها إذا أخرها 

 كالراتبة بعد فريضة الصالة ، فتكون بعدها .  أن صيام ستة أيام بعد رمضان 

 . أن صيام الست من شوال كصيام الدهر ، واملراد بالدهر العام 
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قال العلماء : وإَنا كان ذلك كصيام الدهر ، ألن احلسنة بعشر أمثاهلا ، فرمضان بعشرة أشهر ، والستة ” :  قال النووي
 “ .نسائي بشهرين ، وقد جاء يف هذا حديث مرفوع يف كتاب ال

 اختلف العلماء يف صيام التطوع وعليه صيام واجب :
 جيوز .القول األول : 

 وهذا مذهب األئمة الثالثة ، وقاسوه على صالة التعوع قبل صالة الفرض يف وقتها .
 حيرم .القول الثاين : 

 هو اْلواز .و والصحي  ح األول ، وهذا املشهور من املذهب 
  وإن أخرها بعذر كمرض أو حيض  بال عذر ، فإنه ال يقضيها ألنه تركها بال عذر ، إن أخر صيام الستة من شوال

 فقوالن للعلماء :
 ى هذا الوقت .ضبوقت وقد ممؤقتة  األهنوهذا أرجح . ال يقضيها . وقيل / يقضيها .    قيل / 

ْن اَلشاْهرِّ َثاَلثََة أَيااٍم: َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْربََع َعْشَرَة َوََخَْس َعْشَرَة َأْن َنُصوَم مِّ  َأَمَرنَا َرُسوُل َاَّللاِّ  )قَاَل:  َذرٍ   وأَبِّ  قال ْ وَ م / 
باانَ   ( ْمِّذِّيُّ، َوَصحاَحُه اِّْبُن حِّ  .  َرَواُه الناَسائِّيُّ، َواَلرت ِّ

--------------- 
على  ... ( ليستدل به ص وَم ِمْن اَلشَّْهِر َثاَلثََة أَيَّامٍ َأْن نَ  أََمَرنَا َرس ول  َاّللَِّ  حديث أيب ذر )  -رمحه هللا –ذكر املصنف 

 . 15 – 14 – 13استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر ، وأن األفضل أن تكون : 
  ، وقد جاءت األحاديث بذلك :احلديث دليل على أنه يستحب لإلنسان أن يصوم ثالثة أيام من كل شهر  

 متفق عليه قال : ) صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ( .  ل هللا ففي حديث عبد هللا بن عمر أن رسو 
 وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :

فقد قال : ) أوصاين خليلي بثالث : صيام ثالثة أيام من كل شهر ، وركعيت الضحى ، وأن أوتر قبل أن  أبو هريرة  منهم
 متفق عليه أنام ( . 

) أوصاين خليلي بثالث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثالثة أيام من كل شهر ، وصالة الضحى أبو الدرداء فقد قال :  ومنهم
 رواه مسلم وبكن ال أنام ح ى أوتر ( . 

 أبو ذر كما عند الّتمذي . ومنهم
 . فمن أي الشهر صامها ) أوله ، أو أوسعه ، أو آخره ( أجزأ 

يصوم ثالثة أيام من كل شهر ؟ قالت:  أكان رسول هللا  وقد روى مسلم يف صحيحه عن معاذة قالت : ) قلت لعائشة :
 نعم ، قلت هلا : من أي األيام ؟ قالت : مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم ( .

 لورود أحاديث يف األمر هبا :[ ،  15،  14،  13وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون األيام البيض ] 
 كحديث الذي ذكره املصنف رمحه هللا .

قال : ) صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صبيحة ثالث عشر ، وأربع عشر  وحديث جرير عن النيب 
 “ .إسناده صحيح ” وقال احلافظ : “ . إسناده جيد ” ، قال املنذري : رواه النسائي ، وَخس عشر ( . 

 باب الصوم املنهي عنه
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َيامِّ يَ ْوَمنْيِّ ) وهنى  م /   . ُمت اَفق  َعَلْيهِّ   (: يَ ْومِّ اَْلفِّْطرِّ َويَ ْومِّ اَلناْحرِّ َعْن صِّ
--------- 

: يـَْوِم اَْلِفْعِر َويـَْوِم اَلنَّْحرِ    هنى)أيب سعيد حديث  -رمحه هللا  –ذكر املصنف  ( ليستدل به على حترمي صيام  َعْن ِصَياِم يـَْوَمنْيِ
 يومي العيد .

 ي العيد .احلديث دليل على حترمي صيام يوم 
  . “ا عن نذر ، أو تعوع ، أو كفارةأمجع العلماء على حترمي صوم هذين اليومني بكل حال ، سواء صامهم”:  قال النووي

 . “لنذر املعلق والقضاء والكفارةأمجع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، حمرم يف التعوع وا” وقال ابن قدامة :
  ، ؟ رهفهل يصح نذلو نذر صيامهما 

 ال يصح نذره ، وال ينعقد ، وال جيوز الوفاء به .
 متفق عليه : ) من نذر أن يعص هللا فال يعصه ( .  ألنه نذر معصية ، وقد قال النيب 

 ده ، كما صرح بذلك أهل واحلكمة يف النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضا  عن ضيافة هللا تعاىل لعبا”:  قال الشوكاين
 . “األصول

 َرَواُه ُمْسلِّم   . (  أَيااُم اَلتاْشرِّيقِّ أَيااُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوذِّْكٍر َّللِّاِّ  وقال )  م /
------------- 

( ليستدل به على  أَيَّام  اَلتَّْشرِيِق أَيَّام  َأْكٍل َوش ْرٍب، َوذِْكٍر ّلِلَِّ )  نبْيشة قال : قال  حديث –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
  . ن صومهاالنهي ع

ألن حلوم األضاحي :  .مسيت بذلك[ من ذي احلجة  13،  12،  11التشريق هي األيام اليت بعد يوم النحر ، وهي ]  أيام
 ألن اهلدي ال ينحر ح ى تشرق الشمس .وقيل : ،  تشرق فيها ، أي تنشر يف الشمس

 : اختلف العلماء يف صيام أيام التشريق 
 املنع معلقا  .القول األول : 
 . “عن الشافعي وعن علي وعبد هللا بن عمرو املنع معلقا  ، وهو املشهور” قال يف الفتح :

 . ] حلديث الباب ] حديث نبيشة 

  وعن كعب بن مالك  قال : قال رسول هللا  . ) رواه مسلم : ) أيام مىن أيام أكل وشرب 

 دي .ن إذا مل جيد اهلر اإال للمتمتع والق اال يصح صومهالقول الثاين : 
 ونسبه ابن حجر ] البن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمري [ .

، َرَواه  اَْلب َخارِيُّ  ( ملَْ يـ َرخَّْص يِف أَيَّاِم اَلتَّْشرِيِق أَْن ي َصْمَن ِإالَّ ِلَمْن ملَْ جيَِِد اهَْلَْديَ  ) قَااَل  اَرِضَي َاّللَّ  َعنـْه م َواْبِن ع َمر َعاِئَشة حلديث
 للمتمتع إذا مل جيد اهلدي أن يصوم أيام التشريق ( . ار قعين والعحاوي بلفظ : ) رخص رسول هللا وقد أخرجه الد

 . “ذاهبوهو أقوى امل”:  وقال، ورجحه الشوكاين  حوهذا القول هو الصحي
َلُه، أَ م / وقال )   .  ُمت اَفق  َعَلْيهِّ   (ْو يَ ْوًما بَ ْعَدُه اَل َيُصوَمنا َأَحدُُكْم يَ ْوَم َاْْلُُمَعةِّ، إِّالا َأْن َيُصوَم يَ ْوًما قَ ب ْ

--------- 
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..... ( ليستدل به على النهي عن إفراد يوم اجلمعة  اَل َيص وَمنَّ َأَحد ك ْم يـَْوَم َاجلْ م َعةِ )حديث  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 بالصوم .

  النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام .احلديث دليل على 
  جواز الصيام ، وزوال النهي بكمرين : على  يدلاحلديث 

o . أن يوافق يوم اجلمعة صيام معتاد ، ككن يصوم يوما  ويفعر يوما  ، فصاد  يوم صيامه يوم اجلمعة 
o . إذا مل يفرده بالصيام ، بل مجع معه غريه 

   اختلف العلماء يف النهي ، هل هو للتحرمي أم للكراهة 
 كثر .وهو مذهب األلكراهة ، االقول األول : 

 أجاز صيامه إذا صيم يوما  قبله أو بعده . أن النيب  والصار  عن التحرمي
 التحرمي .القول الثاين : 

 والراج  ح األول .، ألن األصل يف النهي التحرمي 
 : اختلف يف سبب النهي عن إفراده 

 لئال يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .فقيل : 
 “ .عىن املذكور مع صوم غريه معه وتعقب ببقاء امل”  قال يف الفتح :
 “ .ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه ” :  وقال ابن القيم

سدا  للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بكهل الكتاب يف ختصيص بعض األيام بالتجرد من وقيل : 
 ] قاله ابن القيم [  “ .األعمال الدنيوية 

 ورد فيه صرحيا  حديثان :” وقال :لكونه يوم عيد والعيد ال يصام ، ورجحه احلافظ ابن حجر ، وقيل : 
مرفوعا  : ) يوم اجلمعة يوم عيد ، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إال أن  رواه احلاكم وغريه عن أيب هريرة أحدمها / 

 تصوموا يوما  قبله أو بعده ( .
أيب شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ) من كان منكم متعوعا  من الشهر فليصم يوم اخلميس وال يصم يوم  رواه ابنوالثاين / 

 . “معة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر (اجل
 م / وقال ) من صام رمضان إَياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( .

----------- 
 ان ... ( ليستدل به على فضل صيام رمضان .حديث ) من صام رمض –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 حمتسبا  للثواب عندهللا ، فيعلب ثواب هللا ويبتغي مرضاته ال بقصد آخر من رياء أو مدح أو ثناء .[ أي  واحتساباً ]  هللا تعاىل . [ بوعد إَياناً ] 
 . احلديث دليل على فضل صيام رمضان ، وأنه سبب ملغفرة الذنوب 

 :ولصيام رمضان فضائل 
 : أن صومه سبب ملغفرة الذنوب . أوالً 

 حلديث الباب .
 : وغفران الذنوب بصيام رمضان مشروط بأمرين 
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 أن يكون احلامل على الصوم هو اإلميان والتصديق بثواب هللا . -1
 احتساب العمل عند هللا تعاىل واإلخالص فيه . -2

 : تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار . ثانياً 
: ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني ( قال: قال رسول هللا  هريرة  عن أيب

 متفق عليه 
: أي املردة منهم ، فقد جاء عند ابن خزمية بلفظ : ) إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني  صفدت الشياطني

 ل ، ويا باغي الشر أقصر ( .ومردة اجلن ، ويقال : يا باغي اخلري أقب
 : فيه ليلة القدر . ثالثاً 

 ( .ليلة القدر خري من ألف شهر  قال تعاىل )
 . املقصود بغفران الذنوب الصغائر ، وأما الكبائر فال تكفرها إال التوبة 
 لقوله واز قول رمضان من دون شهر رمضان ، ج . ) ... من صام رمضان ( : 

تعاىل رمضان ، واعتمدوا على حديث ضعيف : ) ال تقولوا رمضان ، فإن رمضان من أمساء هللا  وقد كره بعض السلف أن يقال
 لكن هذا القول ضعيف .، ولكن قولوا شهر رمضان ( ، 

 قام ليلة القدر إَياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( .وقال ) من م / 

------------- 
 ام ليلة القدر ... ( ليستدل به على فضل ليلة القدر وفضل قيامها .حديث ) من ق –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 وقد ورد لليلة القدر فضائل عديدة :
 احلديث الذي ذكره املصنف .الذنوب ، كما يف  : قيامها سبب ملغفرة أوالً 
 : أنزل فيها القرآن . ثانياً 

 ر ( .إنا أنزلناه يف ليلة القد قال تعاىل )
 .: أهنا مباركة  ثالثاً 

 ة ( .إنا أنزلناه يف ليلة مبارك قال تعاىل ) 
 : أهنا سالم . رابعاً 

 ر ( .سالم هي ح ى معلع الفج ىل )قال تعا
 : اختلف ملاذا مسيت ليلة القدر بذلك 

 ( .فيها يفرق كل أمر حكيم ث العام ، كما قال تعاىل ) ادألن هللا يقدر فيها األرزاق واآلجال وحو فقيل : 
 ا تكتب فيها املالئكة من األقدارقال العلماء : مسيت ليلة القدر مل”:  فقاللماء حيث صدر كالمه وعزاه النووي للع

 . “قوهلم لفالن قدر عند فالن ، أي : منزلة وشر بذلك ألهنا ليلة عظيمة وذات شر  ، من مسيت وقيل : 
 ( .ليلة القدر خري من ألف شهر  ويدل لذلك قوله تعاىل ) 

: ) من قام ليلة القدر إميانا  واحتسابا  غفر له  ويدل لذلك قوله ا تكسب من أحياها قدرا  عظيما  ، ألهنمسيت بذلك وقيل : 
 ما تقدم من ذنبه ( . 

 . اختلف العلماء يف حتديد ليلة القدر على أقوال كثرية ذكرها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 
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 وَيكن تقسيم هذه األقوال إىل :
 كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها ..هناك أقوال مرفوضة  .أ 

 كالقول بكهنا ليلة النصف من شعبان .هناك أقوال ضعيفة . .ب 
 كالقول بكهنا يف رمضان يف غري العشر األخرية منه .هناك أقوال مرجوحة . .ج 
 أهنا يف العشر األواخر من رمضان ، وآكدها أوتارها .القول الراجح . .د 

 . “ليلة سبع وعشرين ا عند اجلمهوروأرجاه”:  قال ابن حجر
 الدليل على أن أوتار العشر آكد :

 رواه البخاري ومسلم : ) حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان ( .  حديث عائشة قالت : قال رسول هللا 

 ويف رواية : ) يف الوتر من العشر األواخر ( .   
 : ) أرى رؤياكم يف العشر األواخر فاطلبوها  وحلديث ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال : قال رسول هللا

 رواه مسلم يف الوتر منها ( .     

 وآكد هذه األوتار ليلة سبع وعشرين ، األدلة :
 ] احملدث امللهم [ وحذيفة بن اليمان ] صاحب السر [ ال يشكون أهنا ليلة سبع كان عمر بن اخلعاب 

 وعشرين  .    

 ـ حيلف ما إله إال هو ، إهنا لفي رمضان نه كان يقول : ) وهللا الذي ال ما رواه مسلم عن أيب بن كعب أ
 .سبع وعشرين (ليلة بقيامها ، وهي  يستثين ـ ووهللا إين ألعلم أي ليلة هي ، هي الليلة اليت أمرنا رسول هللا     

 رؤيت فيها قدميا   ومما استدل به من رجح أهنا ليلة سبع وعشرين اآليات والعالمات اليت”:  قال ابن رجب
 . “وحديثا     

 : احلكمة من إخفائها 
قال العلماء : احلكمة يف إخفاء ليلة القدر ، ليحصل االجتهاد يف التماسها ، ِبال  ما ” : قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

 . “لو عينت هلا القتصر عليها
 : عالمات ليلة القدر 

أماراهتا أن تعلع الشمس يف صبيحة يومها  من أخرب جاء يف صحيح مسلم عن أيب بن كعب : ) أن النيب  .أ 
 بيضاء ال شعاع هلا ( . 

قال : ) ليلة القدر ليلة طلقة ال حارة وال باردة ، تصبح الشمس يومها  ما جاء يف حديث ابن عباس عن النيب  .ب 
 رواه ابن خزمية محراء ضعيفة ( . 

 ليلة ، طمكنينة القلب وانشراح الصدر من املؤمن .زيادة النور يف تلك ال وذكر بعض العلماء عالمات أخرى :
 بعض العالمات اليت ال أصل هلا :

وأن كل شيء يسجد  وذكر العربي عن قوم أن األشجار يف تلك الليلة تسقط إىل األرض مث تعود إىل منابتها” :  قال احلافظ
 “ .فيها 

 ال يصح .ذكر بعضهم أن املياه املاحلة تصبح يف ليلة القدر حلوة ، وهذا  .أ 
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 ذكر بعضهم أن الكالب ال تنبح فيها وال ترى َنومها ، وهذا ال يصح . .ب 

 . يسن ملن علمها أن يقول الدعاء الوارد 
عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) قلت : يا رسول هللا ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قويل اللهم 

 رواه الّتمذي .  إنك عفو حتب العفو فاعف عين (

 د : فوائ
 روى عبد الرزاق يف مصنفه أن التابعي اجلليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثالث وعشرين . -أ 

  “يقال أنه كان يرى ليلة القدر  ”قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية يف ترمجة أبو زيد األنصاري :  -ب 

 “ .كتمها ويسن ملن رآها   ”قال النووي يف اجملموع :  -  

  له أنه قامها وإن مل يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على اختلف العلماء هل حيصل الثواب املرتب عليها ملن اتفق 
 ؟كشفها 

 ذهب إىل األول العربي وابن العريب ومجاعة .
 فيوافقها ( .وإىل الثاين ذهب األكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أيب هريرة بلفظ : ) من يقم ليلة القدر 

 ويف حديث عبادة بن الصامت عند أمحد : ) من قامها إميانا  واحتسابا  مث وفقت له ( .
 “ .معىن يوافقها : أي يعلم أهنا ليلة القدر فيوافقها ”  : قال النووي

 باب االعتكاف
َر مِّْن رََمَضاَن، َحَّتا تَ وَ    وكان )  م /  . ُمت اَفق  َعَلْيهِّ    {فااُه َاَّللاُ، مثُا اْعَتَكَف َأْزَواُجُه مِّْن بَ ْعدِّهِّ َكاَن يَ ْعَتكُِّف اَْلَعْشَر َاأْلََواخِّ

----------- 
َكاَن يـَْعَتِكف  اَْلَعْشَر َاأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َح ىَّ تـََوفَّاه  َاّللَّ ، مث َّ اْعَتَكَف    كان   )حديث عائشة  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ليستدل به على مشروعية االعتكا  .(  ِمْن بـَْعِدهِ أَْزَواج ه  
 (ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون  )، ومنه قوله تعاىل : يقال: عكف باملكان إذا أقام فيه، اإلقامة :االعتكاف لغة. 

 لزوم املسجد بنية خمصوصة لعاعة هللا .وشرعاً : 
 كمه سنة للرجل واملرأة سواء .مشروعية االعتكا  يف رمضان ، وحاحلديث دليل على 

 د ( .لعائفني والعاكفني والركع السجو وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييت لقال تعاىل ) 
مل يّتكه ، فرأيت  نقل عن اإلمام مالك أنه قال : ) تكملت أمر االعتكا  وما ورد فيه كيف أن املسلمني تركوه مع أن النيب 

 ذلك عليهم ( .أهنم إَنا تركوه ملشقة 
 . “ما تركه منذ قدم املدينة ح ى قبضه هللا عجبا  للمسلمني تركوا االعتكا  مع أن النيب ” :  قال الزهري

 . “اعا  إال على من نذرهوليس واجبا  إمج”:  قال احلافظ وُيب بالنذر :
   متفق عليه، فقال : أو  بنذرك ( .  حلديث عمر أنه قال : ) يا رسول هللا إين نذرت أين أعتكف ليلة يف املسجد احلرام

 وحلديث عائشة : ) من نذر أن يعيع هللا فليععه ( .
  آكد االعتكا  يف رمضان ، وأفضله العشر األواخر ، ألن النيب . اعتكفها ح ى توفاه هللا عز وجل 
  ] واختلفوا يف أقله :، اتفقوا على أنه ال حد ألكثره . ] قاله يف الفتح 
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 لعمر أن يعتكف ليلة يف املسجد احلرام وفاء بنذره . أو ليلة ، ولعله يستكنس مبا تقدم من إذن النيب واألقرب يوم 
 : مبطالته 

o . اْلماع 

 . “اعتكافه امع امرأته وهو معتكف عامدا  لذلك يف فرجها أنه يفسدـوأمجعوا على أنه من ج”:  قال ابن املنذر
 . “باجلماع واتفقوا على فساده”:  وقال احلافظ ابن حجر

 . ( وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد  )قال تعاىل : 
 قل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع .ن

o . اخلروج جبميع بدنه بال عذر 

 فهذا يبعل اعتكافه باتفاق األئمة .
 رواه أبو داودر  حلاجة إال ملا ال بد له ( . حلديث عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) السنة للمعتكف أن ال اخ

  د ( .باشروهن وأنتم عاكفون يف املساجوال ت االعتكا  املسجد ، لقوله تعاىل )يشّتط لصحة 
 خروج املعتكف ينقسم إىل أقسام: 

 فهذا يبعل االعتكا  باتفاق األئمة. ، اخلرو  جبميع البدن بال عذر أواًل:
 هذا ال يبعل االعتكا . ف، خرو  بعض املعتكف ثانياً:
 : اخلرو  ملا ال بد منه كالغائط والبول. ثالثاً 

 .  “والبول للغائط هوامجعوا على أن للمعتكف أن اخر  عن معتكف” قال ابن املنذر:
 ال اخر  إال حلاجة اإلنسان( أي البول والغائط.  - أي النيب  - حلديث عائشة )وكان

 .  “ستثنائهماوقع اإلمجاع على ا”: قال الشوكاين
 ليس له ذلك إال إذا مل يكن هناك من يكتيه به، وهذا مذهب اجلمهور.  - اخلرو  لألكل والشرب رابعاً:

إذا ختلل االعتكا  مجعة وهو معتكف يف مسجد غري جامع وجب عليه اخلرو  لصالة اجلمعة إذا   - اخلرو  لصالة اجلمعة خامسًا:
 كان من أهلها. 

 فهذا جيوز إذا اشّتط ذلك.  - من القرب كعيادة مريض وصالة جنازة اخلرو  لقربة سادسًا:
 . “االعتكا  ال يكون إال يف مسجد أمجع العلماء على أن”:  قال القرطيب

 . “ال نعلم فيه خالفا  ”:  وقال يف املغين
 لكن اختلفوا ما هو ضابط املسجد :

 ال يصح إال يف املساجد الثالثة .فقيل :  
 رواه سعيد بن منصور وعا  : ) ال اعتكا  إال يف املساجد الثالثة ( . حلديث حذيفة مرف

 ال يصح إال يف مسجد مجاعة .وقيل : يصح يف كل مسجد سواء أقيمت فيه اجلماعة أم ال . وقيل : 
ثالثة عتكا  باملساجد الومل ينقل عن صحايب خالفه ، إال قول من خص االوهو قول عامة التابعني ، ”:  قال شيخ اإلسالم

 . “وهذا القول هو الصحيح، مجاعة أو مسجد 
 يفضي إىل أحد أمرين :وألن اعتكا  الرجل يف مسجد ال تقام فيه اجلماعة 

 وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثريا  . -إما ترك اجلماعة الواجبة 
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 عتكا  األكمل .أنه حديث ال يصح ، وعلى فرض صحته فهو حممول على االوأما اجلواب عن حديث حذيفة : 
 وهذا ، م فيه اجلماعة، سوى مسجد بيتها، ولو مل تقويصح اعتكافها يف كل مسجد، ملرأة يشرع هلا االعتكا  كالرجلأن ا

 مذهب اجلمهور .
  : (وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد  )لعموم قوله تعاىل . 

  استئذان أزواجه ( : وحلديث عائشة وفيه أن يعتكفن يف املس . ) متفق عليه جد فكذن هلن 

 وأجاز احلنفية للمرأة أن تعتكف يف مسجد بيتها ، وهو املكان املعد للصالة فيه .
 وهذا قول ضعيف ، ألن موضع صالهتا يف بيتها ليس مبسجد .

 شروط اعتكاف املرأة :
 أن تكون طاهرة .إذن الزو   ، وإذا أمنت الفتنة ، و 

 ان آكد من العمرة يف رمضان ، واجلمع بينهما أكمل ، فإن كان ال بد ألحدمها دون أن اعتكا  العشر األواخر من رمض
 فاالعتكاف أفضل لوجوه :اآلخر ، 

 كان يعتكف العشر األواخر ومل يعتمر .  أن النيب  .أ 

 أن االعتكا  يعترب يف بعض البالد من السنن املهجورة ، فكان إحياؤه أوىل من العمرة يف رمضان . .ب 

 يف العشر يفوت وقته ِبال  العمرة . وألن االعتكا  .ج 

دِّ َاأْلَقْ )  م / وقال  دِّي َهَذا، َواْلَمْسجِّ ، َوَمْسجِّ دِّ َاحْلََرامِّ َد: اَْلَمْسجِّ  ُمت اَفق  َعَلْيهِّ   (َصى اَل ُتَشدُّ اَلر َِّحاُل إِّالا إِّىَل َثاَلثَةِّ َمَساجِّ
 . 

--------------- 
... ( ليستدل به على أنه جيوز شد  دُّ اَلِرَِحال  ِإالَّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجَد: اَْلَمْسِجِد َاحلَْرَامِ اَل ت شَ حديث ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 الرحل ألحد هذه املساجد للصالة هبا أو لالعتكا  .
[ مسي بذلك لبعده  األقصىمه غالبا  . ]] مجع رحل وهو للبعري كالسر  للفرس ، وشده كناية عن السفر ، ألنه الز  الرحال[ تشد بضم الدال ]  ] ال تشد

 عن املسجد احلرام يف املسافة ، وقال الزخمشري : مسي أقصى ألنه مل يكن حينئذ وراءه مسجد .
 املسجد احلرام _ واملسجد النبوي _ السفر لقصد هذه املساجد الثالثة ، استحباب شد الرحال و  احلديث دليل على

 واملسجد األقصى .
ذكر هذا احلديث يف باب االعتكا  ليستدل به على أنه جيوز أن يرحل اإلنسان ويشد رحله ويسافر  –هللا رمحه  –واملصنف 

ليعتكف يف أحد هذه املساجد الثالثة دون غريها ، فلو قال : أنا هذا العام سكعكتف باملسجد احلرام ، فإن هذا جائز وال بكس 
 ، ألنه جيوز شد الرحل هلذه املساجد الثالثة .

 ه املساجد الثالثة تتميز مبزايا :وهذ
وبالنسبة للمسجد احلرام  ] كما يف احلديث الذي ذكره املصنف [ : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها  أوالً 

وليس على وجه األرض بقعة جيب على كل قادر السعي إليها ، ”: قال ابن القيم ، فالسفر له واجب وغريه مستحب 
 . “يت الذي فيه غريهاوالعوا  بالب

 : أن هذه املساجد أفضل البقاع . ثانياً 
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فاملسجد احلرام مبائة ألف صالة ، واملسجد النبوي بكلف صالة ، واملسجد األقصى ِبمسمائة : مضاعفة الصالة فيها ،  ثالثاً 
 مبائتني وَخسني صالة .وقيل : صالة ، 

 هللا وسالمه عليهم أمجعني .: أن هذه املساجد بناها أنبياء هللا صلوات  رابعاً 
 . فالكعبة املشرفة بناها إبراهيم وإمساعيل ، واملسجد األقصى بناه يعقوب ، ومسجد املدينة بناه النيب حممد 

 ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء هللا يف موضعها .
 . حترمي شد الرحال لغري هذه املساجد الثالثة 

 ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني حترمي شد الرحال لزيارة القبور : 
 : ال جيوز . وقيل: جيوز .  فقيل

 ، واختاره ابن تيمية رمحه هللا . وهذا هو الصحيح
حلديث الباب وهذا عام يشمل كل شيء من املساجد واملشاهد ملن زارها تعبدا  وتقربا  ما عدا املساجد الثالثة املذكورة باحلديث 

. 
 قرن الصحابة والتابعني  -ىل قبور األنبياء والصاحلني مل يكن موجودا  يف اإلسالم وقت القرون الثالثة وألن السفر إ

، ولو كان هذا السفر جائزا  فال بد أن يقع من أحدهم ، ومل حيدث هذا السفر إال  رسول هللا  االيت أثىن عليه -وأتباعهم 
 بعد القرون الثالثة املفضلة .

 ة ، كما هو مشاهد جتماعات عظيممقابر األنبياء والصاحلني يؤدي إىل اختاذها أعيادا  وا أن شد الرحال إىل. 
 أو إىل غريه . وال فرق بني شد الرحال إىل قرب الرسول 

 هلا أحوال : زيارة قرب الرسول 
 ملن باملدينة . : تستحب زيارة قربه  أوالً 
 : تستحب زيارة قربه  ملن زار مسجده . ثانياً 
: السفر وشد الرحل لقصد زيارة القرب فقط دون املسجد ، وهذه وقع فيها خال  بني العلماء والصحيح أنه ال جيوز وغري  ثاً ثال

 مشروع ورجحه ابن تيمية .
 قال ) ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ... ( . ألن النيب 

، لكن هذه األحاديث كلها ضعيفة وال يصح منها شيء  واستدل من قال باجلواز بكحاديث وردت يف فضل زيارة قرب النيب 
 كما ذكر ذلك ابن تيمية رمحه هللا .

 ومن هذه األحاديث :
 ) من زارين بعد ممايت فككَنا زارين يف حيايت ( .

 .) من زارين بعد ممايت كنت له شفيعا  يوم القيامة ( 
 ألمرين :، فهذا جائز ، وال يدخل يف النهي باتفاق العلماء ، أن السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريب أو األخ يف هللا 

 أن املسافر يف هذه احلاالت وما شاهبها مل يقصد املكان لذاته ، بل املراد ذلك املعلوب حيثما كان .األمر األول : 
َوآَخر وَن َيْضرِب وَن يف )أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك ، فهي خمصصة لعموم هذا احلديث ، كقوله تعاىل : األمر الثاين : 

 .( اأْلَْرِض يـَْبتَـغ وَن ِمْن َفْضِل اّللَِّ 



 77 

 : ) أن رجال  زار أخا  له يف هللا يف قرية أخرى ... ( . رواه مسلم وكحديث أيب هريرة عن النيب 
 ;; وهللا أعلم ;;

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


