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 الصوم

 االمساك والكّف. يقال صام عن الكالم، أي أمسك عنه، قال تعالى:  لغة: الصوم تعريف الصوم

 أي صمتا وإمساكا عن الكالم. 26المائدة/ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا﴾فقولي ﴿

 من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية.: هو االمساك عن المفطرات وشرعا

 : من خالل التعريف، فإن للصوم ركنان وهما:أركان الصوم

 االمساك عن شهوتي البطن والفرج. -2النية.   -1

 )من لم يجمع الصيام قبل : لما روي عن حفصة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: النية-1

الفجر فال صيام له(
1
. 

 .102يوسف/ ﴿إذ أجمعوا أمرهم﴾ية، ويعقد العزم على الصوم، ويؤيده قوله تعالى: يجمع، أي يحكم الن

 وتكفي النية الواحدة في كل صوم واجب التتابع؛ كصوم شهر رمضان، وصيام الكفارات أو النذر 

 المتتابع مالم ينقطع بمرض أو سفر. ويستحب تجديدها كل يوم.  

 هل تشترط النية في صوم التطوع

 ذهب المالكية إلى اشتراط تبييت النية في صيام التطوع من الليل، وأنه اليصح أن ينويه بعد الفجر.  

 )ال يصوم إال من أجمع واستدلوا على ذلك  بحديث حفصة .  وبما روي عن ابن عمر أنه كان يقول: 

 رواه مالك.       الصيام قبل الفجر(

 م يخص في هذا فرضا و ال سنة من نفل، وهذا حديث قال ابن عبد البر بعد ذكره حديث حفصة: "ل

 فرد في اسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. وروي عن ابن عباس وعلي وابن 

 مسعود وحذيفة وأنس، أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال.

 عن  من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. واالحتياط أن يكفّ  االمساك عن المفطرات:-2

 لقوله  المفطرات قبل الفجر بزمن يسير، ليقع جزء من صومه في الليل، ويصح االمساك مع طلوع الفجر

 ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى تعالى: 

                                                           
 أخرجه مالك وأصحاب السنن- 1
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 187البقرة/  الليل﴾

 فبينت اآلية طرفي زمن الصوم، وهما تبين الفجر، ودخول الليل الحاصل بغروب الشمس، وذلك يقتضي 

 التمادي باألكل والشرب إلى الفجر. عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .)إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم(

 وكان ابن أم مكتوم رجال أعمى ال ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت.

 حكم من شك في طلوع الفجر

 من شك في طلوع الفجر، لم يجز له األكل أو الشرب في مشهور المذهب، وقيل بالكراهة. وقال    

 ابن حبيب بالجواز وفاقا للجمهور.

 رمضان  قضاء على المشهور إن كان فيوعليه؛ فمن أكل وهو شاك في طاوع الفجر فيجب عليه ال

 ألن الذمة ال تبرأ من عهدة العبادة إال بيقين. وإن تبين له أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب فال شيء 

 لعدم وجود ركنها من قصد االنتهاك لحرمة الصيام.-ال قضاء وال كفارة-عليه

 : للصيام فوائد كثيرة من الناحية الروحية ومن الناحية المادية، نوجزها فيما يلي: فوائد الصيام

 ضوان هللا، رالصوم طاعة هلل تعالى، يثاب عليها المؤمن ثوابا مفتوحا ال حدود له، وينال بها -1

 سلماستحقاق دخول الجنات من باب خاص أعد للصائمين، يقال له الّريان. عن النبي صلى هللا عليه وو

 )إّن في الجنة باب يقال له الّريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل منه أحد غيرهم، أنه قال: 

يقال أين الصائمون، فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد(
1
. 

 ﴿ يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قال هللا تعالى:  ؛الصوم يحقق التقوى-2

 183البقرة/ من قبلكم لعلكم تتقون(

 د الصوم مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة؛ فهو جهاد للنفس، ويعوّ -4

 لها. األهواء والشدائد التي قد يتعرض  والصبر على اإلنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه، 

 .الصوم يعلّم األمانة ومراقبة هللا تعالى في السر والعلن-5

 الصوم يقوي اإلرادة، ويشحذ العزيمة، ويساعد على صفاء الذهن. قال لقمان البنه: "يا بني إذا -6

                                                           
1
 أخرجه البخاري. -
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 امتألت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت األعضاء عن العبادة".

 كما يشعر بوحدة المسلمين الحسية في مشارق األرض ومغاربها. . الصوم يعلم النظام واالنضباط-7

 الصوم ينمي عاطفة الرحمة واألخوة بين الناس، والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط -8

 المسلمين فيما بينهم.

 تخلص من تو، ما شاخ منها، وفيه إراحة للمعدة الصوم صحة لإلنسان، حيث تتجدد الخاليا ويطرح -9

 لفضالت والسموم المترسبة.ا

 الصوم جهاد للنفس، وكسر لحدة األهواء والشهوات. قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  -10

 )يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 

 أخرجه الشيخانفعليه بالصوم فإنه له وجاء( 

 هـ بعد مضي ليلتين من شهر شعبان، 2فرض صوم رمضان في السنة  :ودليل مشروعيته فرضية الصوم

 ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلجماع.من شعبان .و وقيل لعشر

 . ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ل تعالى: اق*

.185البقرة/ ن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾﴿فمإلى قوله تعالى . 183البقرة/  

 )بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: *

رسول هللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال(
1

 . 

 وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان.* 

 حكم الجاحد لوجوب صوم رمضان 

 .الجاحد لفرضية صوم رمضان كافر، يعامل كمرتد، فيستتاب، فإن تاب قبل منه، وإال قتل حدا   

 إذا كان قريب عهد باإلسالم. أو كان يعيش في جو ومجتمع غير إسالمي، فيعذر ويعلم.

               تارك الصيام كسال بغير عذر، ولم يكن جاحدا لوجوبه، فهو فاسق وليس بكافر. أما   

 : الصيام أنواع، نوردها فيما يلي:أنواع الصيام

 : وهو ثالثة أقسام؛ منه ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان، ومنه ما يجب الواجب -1

                                                           
 أخرجه الشيخان. 1
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     لعلة، وهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب االنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر.  

 الحرام:  -2   

 صيام المرأة نفال بغير إذن زوجها، أو علمها برضاه، إال إذا كان غائبا، أو محرما بحج أو عمرة، أو -

 د إال بإذنه() ال يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهمعتكفا، لخبر الصحيحين:  
1
 وألن حق الزوج فرض،  

 ال يجوز تركه لنفل.

 صوم يوم العيد )الفطر واألضحى(، وأيام التشريق بعده، سواء أكان الصوم فرضا أم نفال، ويكون  -

 ) أن رسول هللا صلى هللا عليه صومها عن الفرض. لحديث أبي هريرة  ئه عاصيا بصيامها، وال يجز

يوم الفطر ويوم األضحى(وسلم نهى عن صيام يومين: 
2
. 

 وأيام التشريق عند المالكية، اليومان بعد األضحى، وعند الجمهور ثالثة أيام بعده. 

 ) لم يرخص في أيام قاال:  رضي هللا عنهما، ودليل تحريم صيام أيام التشريق؛ حديث عائشة وابن عمر 

التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي (
3
 . 

  .قضاءالا موالنفساء، وال يصح وال ينعقد، وعليهصوم الحائض  -

 صيام من يخاف على نفسه الهالك بصومه. -

 :ليل والنهار من غير فطر وال سحور، فقد جاء في الحديث الالوصال في الصوم، وهو صوم  -

 )نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوصال رحمة بكم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إنّي 

 رواه البخاري. كهيئتكم، إني يطعمني ربّي ويسقيني(لست 

 الصوم المكروه:   

 صوم يوم الشك، والمشهور عند المالكية أنه يوم الثالثين من شعبان، إذا كان بالسماء في ليلته  -

 غيم )ليلة  الثالثين(، ولم ير هالل رمضان، فإن كانت السماء صحوا، لم يكن يوم شك، ألنه إذا لم 

 ة هالل رمضان، كان اليوم من شعبان جزما.تثبت رؤي

 ويكره صوم يوم الشك لالحتياط على أنه من رمضان، وال يجزئه صومه عن رمضان، و ذلك    

                                                           
1
 البخاري ومسلم 
2
 متفق عليه 
3
 البخاري 
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 للتردد في النية.

 وقضاء عن رمضان سابق، . وصادف يوم الشكويجوز صومه لمن اعتاد تطوعا سردا، أو يوما معينا،  

 عن يمين، أو نذر يوم معين، فصادف يوم الشك. وكفارة

 ومن أصبح مفطرا، ثم علم نهارا بثبوت شهر رمضان، وجب اإلمساك لحرمة الشهر، ويجب عليه  

 القضاء.

)الصام من صام الدهر(لقوله صلى هللا عليه وسلم:  صوم الدهر؛ -
1
. 

 )ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لحديث أبي هريرة:  -

يوما قبله أو يوما بعده(
2
. 

 .إفراد يوم السبت بالصوم -

  .لمن كان واقفا بعرفة من الحجاجعرفة صوم يوم -

 صوم اليوم الرابع من النحر إال لقارن أو متمتع، أو لمن لزمه هدي، لنقص في الحج، أو في حالة -

 النذر والكفارات، فال يكره.

 صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء.-

 صوم الضيف بدون إذن رب المنزل، ألن في صوم الضيف من غير إذن إعراض عن الضيافة -

 وسوء أدب.

 نذر صوم يوم مكرر ككل يوم خميس، ألن التزام يوم متكرر أو دائم يؤدي إلى التثاقل والندم،  -

 فيكون لغير الطاعة أقرب.

 صوم ستة من شوال إن وصلها بالعيد مظهرا لها. يكره-

 صوم السنة

 عن  صيام يوم عاشوراء؛ إذ لم يرد في يوم عاشوراء شيء مخصوص من العبادة غير الصيام. -

 )كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية، عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم أنها قالت: 

                                                           
1
 رواه البخاري. 
2
 رواه الشيخان 
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 هللا عليه وسلم  ه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول هللا صلىوكان رسول هللا صلى هللا علي

 عاشوراء، فمن  المدينة، صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم

شاء صامه ومن شاء تركه(
1
. 

 م سئل عن صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ عن أبي قتادة األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل-

 رواه مسلم. ) يكفر السنة الماضية و الباقية(صومه يوم عرفة فقال:

 )من صام صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -

رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر(
2
. 

 كان  )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمشعبان، عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها قالت:  صيام-

يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إال قليال(
3
 وهذا دليل على عدم الكراهة.  

 )ذلك شهر يغفل الناس عنه وقد سئل الرسول صلى هللا عليه وسلم عن إكثاره من الصيام في شعبان قال: 

جب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم(بين ر
4
. 

 صيام شهر محرم؛ سئل النبي صلى هللا عليه وسلم، أّي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال: -

)شهر هللا المحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل(
5

 

 )أوصاني خليلي صلى هللا عليه وسلم بثالث: هريرة قال:  صيام ثالثة أيام من كل شهر، لحديث أبي-

 .أخرجه الشيخان صيام ثالث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام(

)صوم ثالثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر(قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
6
. 

 العلم تخصيص هذه األيام الثالث بالبيض؛ لحديث عن النبي صلى هللا عليه  ويستحب عند بعض أهل   

 وأيام البيض صبيحة ثالث عشرة وأربع عشرة و  ،)صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهروسلم قال: 

خمس عشرة(
7

 . وسميت البيض، ألن لياليها مقمرة.

                                                           
1
 رواه مالك والبخاري ومسلم. 
2
 أخرجه مسلم 
3
 أخرجه البخاري ومسلم 
4
 أخرجه النسائي 
5
 أخرجه مسلم 
6
 أخرجه مسلم 
7
 النسائي، وإسناده صحيح 
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 وقع صومها فال كراهة. وقد كرهها المالكية لما في التحديد من التضييق، وإن   

 )تعرض األعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن صوم يوم االثنين والخميس، عن أبي هريرة قال:  -   

يعرض عملي وأنا صائم(
1
. 

 وهو الصوم في سائر األيام األخرى التي ال يحرم فيها الصوم، ولم يرد فيها عن النبي  صيام التطوع:

 ن أبي سعيد الخدري وينال بها الصائم األجر والثواب؛  بالصيام.صلى هللا عليه وسلم ترغيب خاص 

 )ما من عبد يصوم يوما في سبيل هللا إال باعد هللا بذلك اليوم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

وجهه من النار سبعين خريفا(
2
. 

 : تنقسم شروط الصوم إلى:شروط الصوم

 أوال: شروط وجوب:

 على الصبي وال يؤمر به إذا بلغ سبع سنين بخالف الصالة. فال يجب البلوغ:-1

 فال يجب الصوم على مجنون أو مغمى عليه، إذا طلع عليه الفجر وهو كذلك، ألنه وقت  العقل:-2

 ، وهذا إذا كان من الصوم حال جنونه أو إغمائهإنشاء النية.وإذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين يقضي ما فاته 

 )...وعن من أول الصوم، أو أغمي عليه كل النهار، أو أكثره، لقوله صلى هللا عليه وسلم:  اإلغماء

 .المجنون حتى يفيق(

 وإن لم يسلم  .وقت النية( سالما فال قضاء عليه فإن أغمي عليه نصف النهار أو أقله، وكان أوله) 

أوله، فالمشهور القضاء
3
. 

 بعد الفجر لمن بيت الصوم ال يضره، يسيرا كان أو كثيرا، وقد قيل إن اإلغماء "قال ابن عبد البر: 

 ."وهذا أولى بالصواب إن شاء هللا

 : فال يجب الصوم على المريض ومن في حكمه، مثل الشيخ الكبير، والمرأة القدرة على الصوم-3  

 ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعّدة من أيام آخر وعلى الذين الحامل، والمرضع، لقوله تعالى: 

                                                           
1
 الترمذي. 
2
 الشيخان.أخرجه  
3
ويصح صوم المغمى يصح صوم المغمى عليه عند الشافعية والحنابلة إذا افاق لحظة من النهار، فإن أغمي عليه جميع النهار لم يصح الصوم، ووجب عليه القضاء  

 وقد قيل في المجنون أنه ال يجب عليه القضاء فيما كثر من السنين، واختلف في حدها.  عليه مطلقا عند الحنفية.
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 يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾

  184البقرة/

 ويجوز الفطر للمريض إذا كان يشق عليه الصوم ويجهده، ويخاف معه الهالك، ويجب عليه القضاء بعد    

 مرضه. أما الشيخ الكبير الذي ال يقوى على الصيام، ال يجب عليه القضاء إذا أفطر، وإنما يندب له زوال 

 أن يتصدق بمّد من قمح عن كل يوم أفطره، وليس بواجب على من عجز عجزا ال يرجى زواله؛ ألن 

 الفرض يسقط عنه من غير أن يلزمه شيء بدال عنه.

 الصيام، أو تخاف على ولدها، فتفطر، فقد جاء في  ى كل منهماعل الحامل و المرضع إذا كان يشق أما   

.الصوم( )إن هللا تعالى وضع على المسافر الصوم وشطر الصالة، وعن الحامل أو المرضعالحديث: 
 1  

  فعدة من أيام أخر( ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفروعليهما قضاء األيام التي أفطراها. لقوله تعالى: 

 المرضع إذا أفطرت اإلطعام، فتتصدق عن كل يوم تقضيه مدا من قمح.ويجب على 

 ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من  فال يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى:اإلقامة:  -4

  أيام أخر(

 وفي الصحيح، أن حمزة بن عمرو األسلمي قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: "أأصوم في السفر؟" 

)إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر(فقال:  -وكان كثير الصيام  -
2

 

 )كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضان، وبما ثبت عن حديث أبي سعيد الخدري قال:

 فّمنا الصائم ومنا المفطر، فال يجد الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم، ويرون أن من وجد قوة 

سن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن(فصام فإن ذلك ح
3
  

 .)و أن تصوموا خير لكم(والصوم في السفر أفضل لمن ال يشق عليه الصوم. لقوله تعالى: 

 شروط إباحة الفطر في السفر.

      يعتبر المسافر من أصحاب األعذار الذين رخص لهم الشارع الحكيم اإلفطار في نهار رمضان،    

 الشروط التي تبيح له ذلك، كما يلي:متى توفرت 

                                                           
1
 أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. 
2
 أخرجه  البخاري. 
3
 أخرجه مسلم وأحمد. 
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 أن يكون السفر مباحا.-1

 أن يشرع في السفر قبل الفجر إذا كان أول يوم. -2

 كم. 84أن تكون المسافة مسافة قصر والمقدرة ب  -3

 أن ال ينوي إقامة أربعة أيام خالل سفره. -4

 أن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر. -5

 فال يجب على المرأة الصوم زمن الحيض أو النفاس، وال يصح منها،  س:الطهارة من الحيض و النفا-5

 )أليس إذا حاضت لم تصل ولم يجب عليها قضاؤه بعد الطهر، عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :

تصم(
1
. 

 قبل الفجر؛ فإذا طهرت وجب عليها أن تنوي الصوم، وتغتسل بعد  الطهر وقتتحري  يهايجب علكما       

 الفجر أو قبله. وإن شكت أطهرت قبل الفجر أو بعد الفجر، وجب عليها صوم ذلك اليوم، وعليها قضاؤه 

 احتياطا. وإن نزل منها الدم ولو قليال فسد صومها، ووجب عليها الفطر، وان استمرت طاهرا طول اليوم.

 صومشروط صحة ال

 : فال يصح صيام الكافر، فإن أسلم في أثناء الشهر، صام بقيته، وليس عليه قضاء ما مضى اإلسالم-1   

 ،وإن أسلم في أثناء اليوم أمسك بقية ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ لقوله تعالى: ،منه

 اليوم، وقضاه استحبابا.

 ح فيها الصوم. فال يجوز مثال في صوم الكفارة أن يبدأ في مدة أن يكون الصوم في األيام التي يص-2   

 تتخللها أيام يحرم الصيام فيها، فيؤدي ذلك إلى قطع تتابع صومه وإفساده، فيكون كالمتعمد لقطع صوم 

 أوجب الشرع تتابعه بخالف النسيان.

 سنن الصوم وآدابه

 )تسّحروا فإن في الّّسحور على شيء وإن قّل، ولو جرعة ماء، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:   -1  

 .أخرجه الشيخانالسحور بركة(

 ويبدأ وقته مع النصف الثاني من الليل، ويستحب تأخيره آلخر الليل.   

                                                           
1
 أخرجه البخاري. 
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 ل: قال رسول هللاتعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصالة. عن سهل بن سعد الساعدي قا -2 

)ال يزال الناس بخير ما عّجلوا الفطر(صلى هللا عليه وسلم:  
1
. 

 ويندب أن يكون اإلفطار على رطب، فتمر، فماء، وأن يكون وترا، عن أنس أن رسول هللا صلى هللا    

 كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن عليه وسلم )

(من ماءحسا حسوات 
2
. 

 ) اللّهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت، الدعاء عقب الفطر بالمأثور، بأن يقول: -3

 وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء هللا تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد 

 دعوة الصائم مستجابة؛ فقد روي عن أبي هريرة قال: قال  (.ألنهلل الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت

 ثالثة ال ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، واإلمام العادل ودعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:) 

(المظلوم
3
. 

 تفطير صائمين، ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما، واألكمل أن يشبعهم، لقوله صلى هللا -4

طّر صائما كان له مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا(من فعليه وسلم:)
4

 . 

 .االغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر، ليكون على طهر أول الصوم -5

 كف اللسان والجوارح من فضول الكالم و األفعال التي ال إثم فيها، أما الكف عن الحرام  -6

 تأكد في رمضان، وهو واجب في كل زمان، وفعله حرام في كل وقت.كالغيبة والنميمة والكذب في

 الصيام جنّة، فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )

(وال يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل إني صائم، إني صائم إني صائم
5
. 

 التوسعة على العيال، واإلحسان إلى األرحام، واإلكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين. -7

 االشتغال بالعلم، وتالوة القرآن ومدارسته، واألذكار، والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  -8

 كلما تيسر له ذلك ليال أو نهارا.

                                                           
1
 رواه مالك والبخاري ومسلم. 
أخرجه أبو داود والترمذي 
2  
أخرجه الترمذي وحسنه  
3  
4
 أخرجه الترمذي 

أخرجه مالك والشيخان. 
5  
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 ن، رجاء أن يصادف ليلة القدر.االعتكاف، ال سيما في العشر األواخر من رمضا -9

 مكروهات الصوم

 يكره للصائم كل فعل يخاف منه إفساد صومه، مع إمكان التحرز منه ومن ذلك:

 ذوق شيء له طعم، كملح وعسل وخل لينظر حاله، ولو لصانعه مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.  -1

 لقه فيجب القضاء.مضغ علك، كلبان وتمرة لطفل لتليينها، فإن سبقه شيء منها لح-2

 مقدمات الجماع، ولو فكرا أو نظرا. -3

 التطيب نهارا. -4

 المبالغة في المضمضة واالستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول هللا أخبرني عن -5

(:) أسبغ الوضوء، وخلّل بين األصابع، وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائماالوضوء. قال
1
. 

 مداوة نخر األسنان نهارا، إال لخوف ضرر في تأخيره لليل؛ بحدوث مرض أو زيادته أو شدة  -6

    في حكمه معجون األسنان. وقالوا بالكراهة لما فيه وتألم، فإن ابتلع من الدواء شيئا قهرا، قضى اليوم. 

 من التغرير والمخاطرة بصومه.

 اإلكثار من النوم بالنهار. -7

 هون الحجامة خشية من أن يضعف الصائم، وإال فال تكره. وقد سئل أنس، أكنتم تكرّ  الحجامة -8

(إال من أجل الضعف ،الللصائم؟ قال:) 
2
. 

)احتجم النبي صلى هللا عليه وسلم وهو صائم(وعن ابن عباس قال: 
3
. 

 : ابتالع النخامة المتولدة من أعلى األنف أو المنعقدة في الصدر، ال يفطر بها الصائم ولو مالحظة

  خالفا  أمكنه طرحها بخروجها إلى الفم على المعتمد في المذهب، وهو قول ابن القاسم وابن حبيب،

 القضاء. واختاره لسحنون في قوله: إن البلغم إذا خرج من الصدر إلى الفم حتى أمكن طرحه فابتلعه فعليه 

 كثير من الشيوخ المغاربة، منهم اللخمي وابن يونس والباجي وابن رشد وعياض.

 

                                                           
أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي. 
1  
أخرجه البخاري. 
2  
خرجه البخاري. 
3  
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 مفسدات الصوم

 :ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط: أوال

 اإلفطار متعمدا في صيام فرض غير رمضان، كقضاء رمضان والكفارات والنذر غيرالمعين وصوم   -1

 لهدي.المتمتع والقارن، إذا لم يجد ا

 أما النذر المعين، فإن أفطر فيه لعذر مانع من صحته، كحيض ونفاس وإغماء وجنون، فال يقضى لفوات 

 وقته، فإن زال عذره وبقي منه شيء وجب صومه.

 اإلفطار متعمدا في صيام فرض رمضان، إذا لم تتوفر شروط الكفارة؛ كالفطر لعذر مبيح كالمرض  -2

 والسفر.

      اإلفطار متعمدا في صوم التطوع؛ ألن الشروع في النفل ملزم، أما إن أفطر ناسيا أو بعذر مبيح  -3

 فال قضاء عليه.

 كمن  اإلكراه والخطأ، فمن أكره على تناول شيء مفطر، أو تناول شيئا مفطرا عن طريق الخطأ، -4

 ويجب عليه القضاء. مضمض فسبق شيء من الماء إلى الجوف. فيفسد صومه

  والمسألة ذات خالف في الكفارة القيء عمدا، يفسد الصوم ولو كان قليال، ويوجب القضاء. -5

 .وعدمها

 تناول المفطر مع ظن اإلباحة، كمن تسحر يظن بقاء الليل، ثم ظهر له أن الفجر قد طلع، وأنه  -6

 فظهر خالف ذلك. فيجب عليه  تسحر بعد طلوعه. أو أفطر آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت

 القضاء.

 الحيض والنفاس، ويجب القضاء على المرأة في الصوم ال في الصالة. -7

 الردة تفسد الصوم باإلجماع، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى اإلسالم، سواء عاد في نفس  -8

 اليوم أو بعد انقضائه. ألن الصوم عبادة تتنافى مع الكفر.

 بوصول شيء إلى محل الطعام، وهو المعدة واألمعاء سواء أكان من الفم أو غيره  يفسد الصوم -9

 من المنافذ، سواء كان مائعا مثل الدواء والماء أو جامدا، مثل الطعام. وكذلك من أدخل في جوفه 

 شيئا جامدا غير مغذ مثل حصاه أو درهم، إذا تعمد ذلك.
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         ألنف أو األذن، ووجد أثره في حلقه. ومثل القطرةيفسد الصوم بوضع القطرة في العين، أو ا -10

 الكحل في العين، ودهن الرأس بالزيت أو صبغه بالحناء، إذا علم أنه يصل إلى حلقه. وكان بالنهار.

 وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز مطلقا، وقال: ما كان الناس يشددون في مثل هذه األشياء. 

                   التبغ إلى الحلق وبخار القدر، وذلك يفسد الصوم ويوجب القضاء. تعمد إيصال دخان -11

 أما مجرد وصول الرائحة، فال شيء فيه، مثل شم رائحة المسك والعطور وغير ذلك.

 ثانيا: مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة

 الجماع عمدا، احترازا من الجاهل والناسي.  -1

 متعمدا، ومن احتلم نهارا فال شيء عليه. إنزال المني نهارا-2

 تعمد األكل والشرب في نهار رمضان بما يتغذى به، بخالف ماال يتغذى به، فيوجب القضاء فقط. -3

 على  اإلصباح بنية اإلفطار، ولو نوى الصيام بعده على األصح، وبرفض النية؛ أي رفعها نهارا  -4

 األصح.

    ه العذر، نحو مرض، أو سافر، أو حاضت المرأة، فتجب الكفارة تعمد الفطر بغير عذر، ثم حّل ب -5

 على المشهور.

 وكل من لزمته الكفارة، فالقضاء عليه واجب ال تسقطه عنه الكفارة.    

 شروط وجوب الكفارة

 جب الكفارة في غيره.تأن يكون الفطر في أداء رمضان، فال -1

 أن يتعمد الفطر. -2

 يكون مختارا، فال كفارة على من أكره على اإلفطار أو أفطر غلبة. أن -3

      أن يكون عالما بحرمة الفطر، فإن كان جاهال كحديث عهد باإلسالم، أو غير عالم بأن ذلك اليوم  -4

 من رمضان، فال كفارة عليه.

 ناسيا في  ؛ كمن أكلأن يكون قاصدا انتهاك حرمة شهر رمضان، فال كفارة على متأول تأويال قريبا -5

 بسبب سفر أقل من مسافة القصر ظانا أن الفطر مباح  نهار رمضان فتمادى في أكله بقية اليوم، أو أفطر

 184البقرة/)فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر(لظاهر قوله تعالى: 
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 أن يكون الواصل من الفم إلى المعدة. -6

 العمدي هي:: كفارة الفطر أنواع الكفارة

 .عتق رقبة، ويشترط أن تكون مؤمنة )بخالف األحناف( . وخالية من العيوب  -1

 .صيام شهرين متتابعين: ليس منهما رمضان، وال يوم منهي عنه صومه -2

     إطعام ستون مسكينا: مدا لكل مسكين من غالب قوة البلد. وقال مالك: "وكذلك في إطعام المساكين  -3

 ينبغي أن يطعم فيها إال المسلمون، وال يطعم فيها أحد على غير دين اإلسالم". في الكفارات ال

 : يشترط إطعام ستين مسكينا عند جمهور الفقهاء، وخالف الحنفية وقالوا: لو أطعم مسكينا مالحظة

 واحدا ستين يوما كفاه.

 دل من الصيام. ويخير المكفّر بين هذه الخصال الثالث. ويختار مالك اإلطعام، ألنه يشبه الب

 بخالف الجمهور، الذين يقولون بالترتيب. 

 وتتعدد الكفارة بتعدد األيام؛ ألن كل يوم عبادة منفردة. 

 ه وهم:على كل من تجب علي : هي مد من طعام لمسكين عن كل يوم،الفدية

وال تتكرر بتكرر  .من أخر قضاء رمضان مع اإلمكان والقدرة على الصيام حتى دخل رمضان آخر  -1

 السنين.

 المرضع. -2

 كما سبق وأن بينا ذلك.-العاجز لزمانة، أو هرم، وهي مستحبة في حقه -3

 الحامل إن خافت على نفسها ال تطعم، وإن خافت على ولدها أطعمت. -4

 ما ال يفسد الصوم

 غلبه القيء ولم يرجع منه شيء لحلقه، أو غلبه الذباب أو غبار الطريق أو غبار الدقيق  من  -1

    صانعه. وهو الطحان والمغربل والحامل ونحوه، في أثناء مزاولة المهنة، وناقل التراب لغرض، ألنه ل

 ال يمكن االحتراز عنه لضرورة الصنعة، أما غير الصانع فعليه القضاء.

 الحقنة. -2

  .دهن الجرح في البطن؛ ألنه ال يصل لمحل األكل والشرب -3
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 من ابتلع ريقه، أو ما بين أسنانه من بقايا الطعام إال إذا أكثر. -4

 المضمضة للعطش. -5

 اإلصباح بالجنابة باتفاق األئمة األربعة. -6

 نزع المأكول أو المشروب عند طلوع الفجر. -7

 في الصيام فقهية مسائل

 عتبرة في رؤية الهالل.الشهادة الم /1

 يثبت صوم رمضان بما يلي:   

 برؤية شاهدين عدلين، ويجب الصوم على كل من أخبراه برؤية الهالل، ولو لم يحكم به الحاكم، وال  -1

 تقبل شهادة رجل وامرأتان وال رجل وامرأة خالفا ألشهب. ودليل ثبوت الرؤية بشاهدين ما رواه زيد بن 

 : أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: "إني جالست أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه لخطابا

 وسلم وكلهم حدثوني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غّم 

 عليكم فأتموا ثالثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا( أخرجه النسائي.

     ية هالل رمضان برؤية عدل واحد إذا كان ذلك في بلد ال يعتني أهلها بالهالل ، فيجب وتثبت رؤ-2

 أما إذا   عليه الصوم في خاصة نفسه، ويجب على أهله وعلى كل من أخبره بهذه الرؤية أن يعمل بها، 

       ليه أنكان المحل يعتنى فيه بأمر الهالل، فال يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله، ولكن يجب ع

 ما رواه ابن عمر قال:)تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول هللا صلى دليل ذلك ويرفع أمره إلى الحاكم. 

 هللا عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام( أخرجه أبو داود

 برؤية الجماعة المستفيضة، وإن لم يكونوا عدوال. -2

 إكمال شعبان ثالثين يوما. -3

    / حكم من شرع في صوم التطوع.2

 القضاء. وجب عليهجب إتمام صوم التطوع، لمن شرع فيه، فإن أفطر متعمدا ي

 . وهو يقتضي 187البقرة/﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ ودليل وجوب االتمام عموم قوله تعالى: 

 عموم الفرض والنافلة.
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 ودليل وجوب القضاء، ما رواه الزهري أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى هللا عليه وسلم 

       أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول هللا صلى هللا

    ني أصبحت عليه وسلم، قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكالم، وكانت بنت أبيها، يا رسول هللا، إ

 أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام، فأفطرنا عليه،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 . أخرجه مالك)إقضيا مكانه يوما آخر(

 / حكم المسافر الذي نوى الصوم ثم بدا له أن يفطر.3

 أنشأه في السفر،  فال يجوز له الفطر إال لضرورة، ألنه كان مخيرا الصوم. أو المسافر إذا نوى

 في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم كان من أهله، فإذا أفطر من غير عذر كجوع أو عطش 

 في مشهور المذهب. شديدين فإن عليه القضاء و الكفارة النتهاكه حرمة الصوم.

 سفر يبيح له لفطر وإن أنشأ الصوم فيه فليس عليه كفارة.وقال أشهب: إن أفطر متأوال، ظانا بأن ال   

 استدل المالكية على مذهبهم، بأنه قد ألزم نفسه بالصوم وكان في سعة من أمره، فلم يكن له    

 الخروج من ذلك إال بعذر.

    ويصوم  المسافر الذي أنشأ الصوم له أن يفطرإال أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور؛ بأن 

  .يوما بدله، وذلك للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك

 ./ حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان4

      قال مالك: من أكل أو شرب في شهر رمضان ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه   

    قضاء يوم مكانه، ألن أحد ركني الصيام قد انخرم بوقوع االفطار، كترك النية، وترك أحد أركان 

 الصالة نسيانا حتى خرج منها. 

 )من نسي وهو  وقالوا: الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   

 . أخرجه الشيخانوسقاه(صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه هللا 

 ﴿ ثم أتموا الصيام الينافي وجوب القضاء، إذ ليس فيه إال األمر بإتمام الصيام كما أمر هللا بقوله:  

 مع االشعار بعدم االثم مع النسيان. 187البقرة/إلى الليل( 

 لى وقال الجمهور، يتم صومه وال قضاء عليه، استدالال بحديث أبي هريرة السابق، وبقوله ص   
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 .)رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(هللا عليه وسلم: 

 وقالوا: هذا عام يتناول مسألة من أفطر في نهار رمضان ناسيا.   

 األرجح هو مذهب الجمهور، لصحة حديث أبي هريرة، وأن الحديث يعم النفل والفرض، كما    

 أن الحديث ليس فيه ما يدل على وجوب القضاء.

 / حكم من مات وعليه صيام5

 من مات وعليه صيام شيء من رمضان أو غيره، فلم يقضه حتى مات، فإن كان لعذر فال شيء    

 عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره و ال إثم عليه. أما إن مات مفرطا في الصيام، فمذهب المالكية أن ال 

 يصوم عنه أحد من أهله، و ال غيرهم، وسواء مات مفرطا، أو لم يتمكن من الصيام 

 .39النجم/﴿ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( حتى مات، لعموم قوله تعالى: 

 وألنها عبادة بدنية فلم تدخلها النيابة كالصالة.

 في ثلث ماله، فيطعم  و ال يجب على الورثة االطعام عليه، إال إذا أوصى بذلك إليهم، فيكون ذلك

 عنه لكل يوم مّد من تمر أو شعير.    

 حكم من فرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر./ 6

 )فمن كان يجب باتفاق الفقهاء القضاء على من أفطر يوما أو أكثر من رمضان، لقوله تعالى:    

 منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(.

 هائه، إلى مجيء رمضان المقبل، ويندب تعجيل القضاء إبراء ووقت قضاء رمضان ما بعد انت   

 للذمة، ويجب العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فورا.

 يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاءفأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر،    

 والفدية. 

 الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة عن ستة من -يعني وجوب االطعام-قال ابن عبد البّر: "وجدته 

 مخالفا" 

 مسائل معاصرة في الصيام
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وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثالث عناصر: الماء، ، بخاخ الربو

اللجنة  إلى قولين، وقد ذهبت اختلف فيه المعاصرونوقد .واألكسجين، وبعض المستحضرات الطبية

مليلتر من الدواء السائل؛  10لك أن العبوة الصغيرة تشتمل ؛ ذأنه ال يفطر وال يفسد الصوم .الدائمة لإلفتاء

أن كما .وهذه الكمية ُوضعت لمائتي بخة، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر، وهذا يسير جًدا

وصحته،  دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمًرا قطعيًا بل مشكوك فيه؛ األصل بقاء الصوم

 .واليقين ال يزول بالشك

وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى  منظار المعدة 

ر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير .المعدة والفائدة منه: أنه يصوِّ

ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار الظاهر أنه ال يفطر، و .ذلك من األمور الطبية

 .مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر

الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه ، الدهانات والمراهم والالصقات العالجية

 وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطًرا؟.عن طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء جًدا

 إلى أنها غير مفطرة..مجمع الفقه اإلسالمي فقد ذهب

ذهب مجمع .وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين ألجل العالج أو التصوير، قسطرة الشرايين

 .المعدةالفقه اإلسالمي أنها ال تفطر ألنها ليست أكالً وال شربًا وال في معناهما وال يدخل 

 .ومثله الغسول المهبلي التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة

عند المالكية والحنابلة أن المرأة إذا قطَّرت في قبلها مائًعا فإنها ال ؛ تكلََّم علْيها العلماء قديًما وحديثًا

 .وعلَّلوا: بأنه لَْيَس هناك اتصاٌل بين فرج المرأة والجوف.تفطر
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والطبُّ الحديُث    .وِعلَّتُهُم وجود اتصال بين المثانة والفرج.أنَّ المرأةَ تُْفِطُر بَِذلِكَ   والشافعيَّةلحنفيَّة وذهب ا

 .يقوُل: بِأَنَّهُ ال منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة، وعلى هذا ال تفطر بتلك األشياء

ألن الصوم يفسد بما يصل إلى الجوف ال بما  قياسا على الحجامة؛ ال يفطر المتبرع بالدم التبرع بالدم:

 .ولكن يكره إذا كان يضعف المسحوب منه، يخرج 

ا، واألصل بقاء الصوم حتى يتبين فساده، محقن الدم ال يفطر، ألنه ليس أكال وال شربا، وال بمعناه وكذلك

ه المجتمعون في الندوة الفقهية التاسعة التابعة ومن القواعد المفررة اليقين ال يزول بالشك وهو ما اتفق علي

 .1997للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت بمشاركة مجمع الفقه اإلسالمي عام 
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 االعتكاف

 اإلقامة والحبس. والمالزمة له. قال ابن عبد البر: أما االعتكاف في كالم العرب،  تعريف االعتكاف: لغة:

 على الشيء والمواظبة عليه .فهو القيام 

 تعريف االعتكاف شرعا: ورد تعريف االعتكاف بعدة صيغ، نوردها كما يلي:   

 اإلقامة على عمل مخصوص دون سواه في موضع مخصوص ال يتعداه.-

 اإلقامة على الطاعة وعمل البر، على حسب ما ورد من سنن االعتكاف.  -

 الجماعة، مع الصوم،، ونية االعتكافاللبث في المسجد الذي تقام فيه  -

 إقامة المسلم المميز في المسجد للذكر والصالة وتالوة القرآن مع الصوم. -

 حتى قبض.  االعتكاف سنة، ومن أفضل األعمال، لفعل النبي صلى هللا عليه وسلم، ومداومته عليهحكمه: 

  187البقرة/ في المساجد( )وال تباشروهن وأنتم عاكفونواألصل في مشروعيته، قوله تعالى:  

 . 125البقرة/ )أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين(وقوله: 

     )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخروما روته عائشة رضي هللا عنها، قالت: 

.من رمضان حتى توفاه هللا، ثم اعتكف أزواجه من بعده(
1
  

 أجمع العلماء على مشروعيته. وقد   

 فإذا شرع المسلم في االعتكاف، وجب أن يتمه ولو كان ؛يكون االعتكاف واجبا بالشروع فيهو   

 تطوعا. كما يكون واجبا بالنذر إذا ألزم به نفسه؛ كأن يقول: هلل علي أن أعتكف يوما، أو أياما، 

 فيلزمه حينئذ ويجب عليه الوفاء به. 

 )أن النبي صلىع فيه من االعتكاف المندوب؛ لما روته عائشة رضي هللا عنها ويجب إتمام ما شر

 هللا عليه وسلم ترك االعتكاف مرة في العشر األواخر من رمضان بعد ما دخل معتكفه، فقضى 

 أخرجه مالك والشيخان  عشرة أيام من شوال( 

 ا.رذومعلوم أن اعتكافه صلى هللا عليه وسلم كان ند با ال ن 

 االعتكاف في السنة كلها، إال األيام التي يحرم فيها الصوم.               ويجوز

                                                           
 البخاري ومسلم. 1
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 يشترط في االعتكاف ما يلي:شروط االعتكاف: 

 .النية -1

 اإلسالم. -2

 فال يصح من مجنون، وال من صبي غير مميز. التمييز؛ -3

 ال اعتكاف إال بصيام.سواء أكان فرضا أو نفال، قال مالك: وعلى ذلك األمر عندنا، أنه ، الصوم -4

 واستدلوا بأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما يعتكف وهو صائم، ولم ينقل عن النبي صلى هللا عليه 

 وسلم أنه اعتكف مفطرا قط.

 الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، وإذن الزوج لزوجته. -5

 االشتغال بالعبادة على قدر االستطاعة ليال و نهارا. -6

 المسجد؛ ويشترط المسجد الجامع إذا نوى اعتكاف مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها.  -7

     واألصل في اشتراط المسجد، اإلجماع، والعمل النبوي المستمر؛ فإنه صلى هللا عليه وسلم لم يعتكف 

 .187البقرة/ )وأنتم عاكفون في المساجد(إال في المسجد. ولقوله تعالى: 

 االعتكاف مدة

 أقل االعتكاف يوم وليلة على المعتمد في المذهب، والمستحب أن ال ينقص من عشرة أيام؛ ألنه

 صلى هللا عليه وسلم لم ينقص عنها. ومنتهى المندوب شهر. وال حد عند أكثر الفقهاء في اقل مدته. 

 قيل: إذا دخل قبلو ،ويستحب له أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي يبدأ فيه

 .الفجر أجزأه 

 مبطالت االعتكاف

 تخلف شرط من شروط االعتكاف. -1

 ارتكاب المعتكف معصية من الكبائر، ولو ليال، ألن الكبيرة من المعاصي ينافي االعتكاف  -2

 الذي هو انقطاع العبادة هلل بالكلية.

 بغرض التجارة، وكذا الخروج الخروج من المسجد لغير حاجة، مثل الترفيه، البيع والشراء  -3

 للمرض الخفيف الذي ال يشق معه البقاء في المسجد.
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 فإذا خرج لمرض يشق معه البقاء في المسجد، فيجب عليه الخروج وعليه حرمة االعتكاف.

 فإذا زال العذر المانع من المكث في المسجد، بنى وجوبا، وقضى ما حصل فيه المانع، وأكمل

 نذره ولو انقضى زمنه. 

 وقال مالك في المرأة أنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في اعتكافها، أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت

 على ما مضى من اعتكافها. يرجعت إلى المسجد، في أية ساعة طهرت وتبن 

 الردة -4
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 الزكاة

 أوال: تعريف الزكاة  

 الزكاة لغة: أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنّماء والبركة. -1

 الزكاة شرعا: هي الصدقة الواجب أخذها من المال، إذا بلغ قدرا مخصوصا. -2

 أو هي اسم لما يجب على المسلم إخراجه في أموال مخصوصة بشروط مخصوصة ويصرف في 

 مصارف مخصوصة.

 رضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة قبل الصيام.: فثانيا: حكم الزكاة ودليل مشروعيتها

 وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة واالجماع. 

 .43البقرة/  ﴿وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾قوله تعالى: من الكتاب ،

 ، حديث )بني اإلسالم على خمس...(من السنة

 أجمع المسلمون على وجوب الزكاة، وأنها من فرائض اإلسالم. وقد

 : شروط وجوبها ستة:شروط وجوب الزكاة

  .: اإلسالم فال زكاة على كافر باإلجماعالشرط األول

 : الحرية فال تجب الزكاة اتفاقا على العبد.الشرط الثاني

 : كون المال مما تجب فيه الزكاة، وهو ثالثة أصناف: العين والحرث والماشية وما الشرط الثالث

 فال تجب في الجوهر والعروض وال أصول األمالك وال الخيل  ؛يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة

 وال العسل واللبن وال غير ذلك، إال أن يكون للتجارة.

 إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والدليل على  وهو المقدار الذي ؛بلوغ النصابالشرط الرابع: 

 )ليس فيما دون خمس أواق من الورق اشتراط النصاب أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

صدقة وليس فيما دون خمس ذود من االبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة(
1

 

الحول حوالنالشرط الخامس: 
2

 كاإلفراك في الزروع، والطيب في الثمار. ، وما في معناه، 

                                                           
  

1
  أخرجه البخاري ومسلم.

 يوم(. 354الحول المعتبر هو السنة القمرية  ) 2
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 واألصل في اشتراط حوالن الحول، ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول:)التجب في 

مال زكاة حتى يحول عليه الحول(
1

 

 والضائع  الملك التام، فقد تعتري الملك أسبابا تجعله ناقصا، كالمغصوب والمسروقالشرط السادس: 

 لى مالكها عزكاة التجب فيها على المالك حتى يقبضها. بخالف المودعة عند الغير، فإن والدين، فإن ال

 حكما.يده زكاتها، ألنها تحت 

 والمجنون،  البلوغ والعقل، فال خالف بين المالكية في وجوبها على الصبي الزكاة وليس من شروط

 خراجها.إويتولى أولياؤهما 

 ةشروط صحة أداء الزكا

 ن الكفارات وبقية الصدقات، لقول علنية: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، تمييزا لها ا-1

)إنما األعمال بالنيات(النبي صلى هللا عليه وسلم: 
2

 . وألنها عبادة كالصالة فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض 

 الدفع، ويكفي عند عزلها. . دتشترط النية عنو عن النفل.

 التمليك: يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة بأن تعطى للمستحقين، فال يكفي فيها االباحة أو االطعام إال  -2

 بطريق التمليك، والقدرة على التصرف فيما ملك. 

 تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:أنواع األموال التي تجب فيها الزكاة: 

 عروض التجارة. -4األنعام )اإلبل والبقر والغنم(       -3الحبوب والثمار     -2العين      -1

 المعادن والركاز. -5

والمقصود بالعين، الذهب والفضةأوال: زكاة العين: 
3

 ، ومثلها العمالت الجارية المتعامل بها هذه األيام، 

 الهجري وبلوغ النصاب. وتسمى زكاة النقد. وتجب بتمام الحول

 )والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل األصل في فرضية الزكاة في النقدين، قوله تعالى: 

 .هللا...( اآلية

 روى مالك عن عبد هللا بن دينار، أنه قال: سمعت عبد هللا بن عمر، وهو يسأل عن الكنز: ما هو؟

                                                           
1

 أخرجه الترمذي
2
 سبق تخريجه. 
 ال تجب الزكاة فيما سوى ذلك من لؤلؤ أو جوهر. إال أن يكون للتجارة . 3
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 زكاة.فقال: هو المال الذي ال تؤدى منه ال

 مقدار نصاب زكاة العين:

 غ، فإذا 84غ، وبعضهم جعله 85مقدار النصاب من الذهب عشرون دينار شرعيا، وهي تساوي  -

 غ.4.25بلغ الذهب عشرون دينارا ففيه ربع العشر. أي نصف دينار . والدينار يساوي 

 لدينار أي :ومقدار النصاب من الفضة مائتا درهم شرعي. والدرهم يساوي سبع أعشار من ا -

 غ.595.000=  2.975*  200وعليه فنصاب الفضة = 

 دراهم. 5غ ،وجبت فيها الزكاة بمقدار ربع العشر؛ أي 595فإذا بلغت الفضة 

 األصل في تحديد نصاب الذهب والفضة والمقدار الواجب فيها

 في تحديد نصاب الذهب والفضة حديث علي رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه  األصل

 )إذا كانت لك مائتا درهم )أي من فضة( وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم،قال: 

 وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإن كانت لك عشرون دينارا وحال عليها  

 رواه أبو داود وحسنه النووي وابن حجر.  ها نصف دينار(الحول ففي

 تجب كلها  العمالت المتداولة: سواء كانت محلية أو أجنبية، وسواء كانت أوراقا نقدية، أو نقودا معدنية-

 .فيها الزكاة

 معينا يساوي بقيمته عشرين دينارا ذهبيا، فقد بلغ النصاب،  اتأخذ قيمة الذهب والفضة، فإذا بلغت مقدارو

 منها. % 2.5ويخرج منها الزكاة 

 مسائل في زكاة العين

 لتعامل ايزكى نصاب الذهب والفضة ولو كانت مغشوشة عند المالكية، إن راجت وكانت قيمتها في -1

  .كالكاملة

 اتفاقا، سواء أكانت صحافا أو أكوابا أو أباريق  تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة إذا بلغت النصاب-2

 أو فناجين أو غيرها؛ ألن استعمالها حرام باإلجماع على الرجال والنساء. 

 الحلي الجائز، ال زكاة فيه، أما إذا تهشم أو تكسر بحيث ال يمكن إصالحه إال بسبكه ثانيا ففيه الزكاة، -3

 تجب الزكاة فيما أعد لنوائب الدهر، أو للعاقبة لمن سيوجد له من  سواء نوى إصالحه أم لم تكن له نية. كما
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 زوجة أو بنت، أو حلي امرأة اتخذته بعد كبرها، ولم تتزين به حتى يتواله من أعد له.

 إذا كان المصوغ حليا متخذا لزينة النساء، من كسبهن أو كسب أوليائهن، أو أزواجهن لزينتهن ولم يكن  -4

 سقطت عنه الزكاة .  لتجارة، وال لكراء

 العين الضائعة، تزكى بعد وجودها لعام واحد مضى، ولو كانت مفقودة أعواما كثيرة. -5

 من كان عنده مقدار من الذهب، وآخر من الفضة، وأخر من النقود، كل منهما يقل عن النصاب، ولكنها  -6

 إذا جمعت بلغت نصابا، فتجب فيها الزكاة.

 مدينة وغيرها، ال يرون ضم الدنانير إلى الدراهم، وال الدراهم إلى الدنانير. ومن أهل العلم، جماعة بال

 ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما.

 الذي يتاجر في الحلي، إن كان وزن الحلي يبلغ نصابا زكاه زكاة عين، ربع العشر في كل سنة، لعموم  -7

 ، وإن كان وزن الحلي دون ربع العشر( )وفي الرقة إذا بلغت خمس أواققوله صلى هللا عليه وسلم: 

 .النصاب، زكي زكاة تجارة كسائر العروض

 المعتبر في زكاة العين هو الوزن وليست القيمة. -8

 ثانيا: زكاة الحبوب والثمار 

                                                                      :تجب الزكاة في عشرين صنفاو

الجلبان  والبسيلة (.  والقمح، والشعير )أو  ،السبع )الحمص، الفول، اللوبيا، العدس، والترمسالقطاني -

السلت وهو نوع من الشعير الذي ال قشر له(، ويسمى عند المغاربة بشعير النبي صلى هللا عليه وسلم. 

والدخن )البشنة(  والعلس )نوع من الحنطة تكون الحبتان منه في قشرة واحدة، يزرع في اليمن(، والذرة

 .واألرز

وهي: الزيتون والسمسم والقرطم )حب العصفر( وحب الفجل األحمر، أما الزيوت األربعة وذوات - 

 الفجل األبيض فال زكاة في حبه إذ ال زيت له.

                                                                                         الثمار: تجب في التمر والزبيب والزيتون.-

 مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار 
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صاعا 60ال زكاة في أقل من خمسة أوسق. والوسق 
1

 ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى هللا عليه 

 وسلم، والمد رطل وثلث وزيادة شيء لطيف. 

أوسق صدقة()ليس فيما دون خمسة األصل في نصاب الحرث، قوله صلى هللا عليه وسلم: و
2
  

 القدر الواجب إخراجه                                                                                     

 يختلف باختالف سقي األرض، فما سقى بالمطر والعيون واألنهار ففيه العشر، وما سقي بدلو أو سانية 

 سقى بهما واستويا ففيه ثالثة أرباع العشر. لقوله صلى )اإلبل التي يستقى عليها(. ففيه نصف العشر، فإن 

)فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياهللا عليه وسلم: 
3
العشر، وفيما سقي بالنضح  نصف العشر( 

4
 

 كيفية إخراج زكاة الحرث 

 من نفس الحب أو التمر والزبيب، وأما ماله زيت فيخرج من زيته، وأما العنب والتمر الذي ال  تخرج -

 يجف، فيخرج الزكاة من ثمنه، إذا كان حبه قد بلغ نصابا إذا بيع. فإن لم يبع بأن أكل أو أهدى أو تصدق 

 به، فتخرج من قيمته يوم طيبه.

 واحد في الزكاة، ويضم القمح والشعير والسلت، ويخرج تضم القطاني السبعة لبعضها ألنها كالجنس ال -

 من كل صنف بقدره، ويجزئ إخراج األعلى عن األدنى دون العكس. 

 كما يضم الدخن واألرز والذرة إلى بعضها، وهي صنف واحد على المشهور.

 ن، إال إذا إذا احتفظ بالزرع أو التمر بعد إخراج زكاته، فليس عليه شيء بعد ذلك، ولو مرت عدة سني -

 باعه وحال الحول على ثمنه، ففيه الزكاة، ربع العشر كسائر الفوائد.

يحسب نصاب الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وتخرج زكاته من زيته -
5
 ال من حبه. حسب نوعية  

 السقاية، وال يشترط أن يبلغ الزيت نصابا، بالوزن أو الكيل. 

 ة من ثمنه، سواء كان الثمن نصابا أم ال، لمراعاة الحب في وإن باع الزيتون، أجزأه أن يخرج الزكا

 النصاب.

                                                           
 كغ652800=  5*  130.560أوسق =  5وسق. 1كغ =  130.560=  60*  2.176صاعا =  60كغ. 2.176الصاع =  - 1

 كغ. 672أوسق =  5كغ،    2.240في الجزائر. الصاع = 
 البخاري ومسلم 2
 عثريا: الذي يشرب بعروقه من مسيل المطر أو مجتمعه الذي يجتمع حوله.  3
 مالك والبخاري 4
 ل . 0.5125المد =  5



عبدو د/ سميرة                                                                 محاضرات في مقياس "فقه العبادات"  
 

28 
 

 نصاب الثمار الرطبة التي تجف كالنخيل واألعناب، تعتبر حال كونها تمرا وزبيبا، دون حال كونها  -

 رطبا وعنبا.

يتم خرص -
1
 ؛ فيضبط ما تجب فيه الزكاة )تقدير( ما على النخل أو الكرم من الثمار تمرا أو زبيبا 

 وذلك عندما يبدو صالح الثمر، حفاظا لحق الفقراء، ثم له أن يتصرف في الثمار بما يريد. وبعد الجفاف 

 يخرج بقدرها تمرا أو زبيبا.

 النخل، فتؤخذ  )أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرصعن عتاب بن أسيد قال: 

 أخرجه أبو داود والترمذي. ا تؤخذ زكاة النخل تمرا(زكاته زبيبا، كم

 إذا كان نوع الثمر ال يقبل الجفاف، خرص كما لو كان يقبله، وتخرج زكاته من ثمنه بعد البيع، فإن لم  -

 يبع، فمن قيمته ألن استبقاءه بمنزلة بيعه بقيمته.

 االدخار جزءا من الوصف المقتضى  التين إذا وجد في بالد يجفف ويدخر، فالزكاة فيه واجبة، العتبار -

 لوجوب الزكاة في الثمار. 

 ويقصد بها اإلبل والبقر والغنم )الضأن والمعز(.ثالثا: زكاة الماشية: 

 وتجب الزكاة فيها بشروط: 

 مجيء الساعي إن وجد، وأمكنه  –تمام الحول بالشهور القمرية  -الملك التام للنصاب  –الحرية  -

 ، ألن ذلك هو وقتها، فمن أخرجها قبل مجيئه فقد أخرجها قبل وقتها. وال تصح منه حتى لو كان الوصول

 ذلك بعد مرور الحول.

 وتجب الزكاة في الماشية، سواء كانت عاملة في الحرث والفالحة، أو غير عاملة، وسواء كانت سائمة 

 )التي تعيش على الرعي( أو معلوفة )التي تحبس في البيت تعلف(.

 ) مامن صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها. إال أقعد لها يوم لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء وال 

 . رواه مسلم.مكسورة القرن(

 يكمله، كانت بداية الحول هي يوم كماله. من كانت له ماشية أقل من النصاب، فاشترى ما -

                                                           
 يجيء من هذه النخلة ثلث وسق من التمر، ومن هذه الدالية خمس وسق من الزبيب. كأن يقول الخارص 1
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 زكاة اإلبل: 

)ليس فيما دون خمس ذود من اإلبل إذا بلغت اإلبل خمس، فتجب فيها الزكاة. لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

  صدقة(

 وقد أجمع العلماء على أن في خمس من اإلبل شاة، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. وفي العشر 

 لخمس عشرة ثالث شياه، وفي العشرين أربع شياه.شاتين، وفي ا

 ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة من اإلبل ودخلت في الثانية.   35-25وإذا بلغت 

 . . بنت لبون وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة45-36 وفي 

 وهي ما أتمت ثالث سنين ودخلت في الرابعة.  حقة، 60-46وفي 

 . هي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة ، جذعة. و 75-61وفي  

 بنتا لبون.  90-76وفي 

 حقتان.  120-91وفي 

 ثالث بنات لبون. 129-121وفي 

بنت لبون. وفي كل  40فأكثر تغير الواجب، ففي كل  130، بأن بلغت 129اإلبل على  إذا زادتقاعدة: 

 حقة. 50

 ففيها حقتان وبنت لبون. 40+  50+  50=  140مثال: 

 ففيها حقة وبنتا لبون. 50+  40+  40=  130

 = ثالث حقات. 3*  50=  150

 )الغنم ويشمل الضأن والمعز(زكاة الغنم: 

 وهي التي لها سنة ودخلت الثانية. شاة، . 120-40شاة. ففي  40يقدر نصاب الغنم ب 

  شاتان.   200 – 121وفي 

 ثالث شياه.   399 – 201وفي 

 اه.أربع شي 499إلى  400وفي 

 إذا زادت الغنم على ما ذكر فيصير الواجب عن كل مائة، شاة.قاعدة: 
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 ال زكاة في البقر حتى يبلغ ثالثين، فإذا بلغ ثالثين ففيه عجل تبيع ذكر أو أنثى؛ وهو زكاة البقر: 

 الرابعة.ما له سنتان ودخل في الثالثة . و إذا بلغ أربعين ففيه مسنة؛ وهي ما لها ثالث سنين ودخلت في 

 دليل نصاب البقر، أن معاذ بن حنبل األنصاري أخذ من ثالثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي 

 وسلم فيه شيئا، حتى  بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا. وقال: لم أسمع من رسول هللا صلى هللا عليه

 فأسأله، فتوفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. ألقاه

 قال ابن عبد البر: " ال خالف بين العلماء أن السنة في البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع 

 عليه فيه"

 إذا زاد العدد على ما ذكرنا ففي كل ثالثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.قاعدة: 

 تبيع ومسنة.                70  : فيمثال

 مسنتان.                         80في        

 .               أتبعهثالثة     90في       

 مسائل في زكاة الماشية

 يضم ما تجدد من الماشية بهبة أو صدقة أو دين أو شراء للنصاب، ال لما دونه، ولو كان ذلك -1

 المتجدد قبل الحول بيوم. 

 ال زكاة في أوقاص الماشية؛ واألوقاص، جمع وقص، وهو كل عدد من األنعام زائد على فريضة -2

 سابقة، زيادة ال تبلغ بها الفريضة التي تليها. 

 ال زكاة فيه، فكله وقص. 120إلى  40مثال: ما زاد على 

 ضم إلى البقر، والضأن إلى المعز، فإن وجبت تضم األصناف المتشابهة إلى أجناسها، فالجواميس ت -3

 ألكثر، ويتعين ا الزكاة في الصنفين، يخير الساعي في أخذها من أي الصنفين شاء، فإن لم يتساويا فمن

 ى، ولتعلق حق على الساعي أخذ الوسط من الواجب )الخيارها وال شرارها(. لتعلق أرباب األموال باألول

 .لمساكين بالثانيا

 الماشية كالمالك الواحد للزكاة بشروط:خلطاء -4

 ن نويت الخلطة. إ-
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 أن تجب الزكاة على كل منهما، فإن كان ألحدهما نصاب، ولآلخر أقل من نصاب، فيزكي صاحب  –

 النصاب وحده  زكاة المنفرد .

 االجتماع بملك أو منفعة، في مبيت وماء ومرعى. –

 الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض، كالضأن والمعز. أن تكون ماشية كل واحد  من -

 قال مالك: "إذا كان الراعي واحد، والمراح واحد، والفحل واحدا، والدلو واحدا، فالرجالن خليطان، وإن 

 عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه".

 ال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين مفترق. -7

 شياه.  3، وتجب فيها 202فاجتمع لديهما بالخلطة  101: لكل واحد من الشركاء مثال المجتمع

 فيفترقان ليجب على كل واحد منهما شاة فقط.

 عليهما شاة  شاة، فتجب على كل منهما شاة. فيجتمعان ليكون 40: لكل واحد من الشركاء مثال المفترق

 واحدة بدل شاتين. وهذا من الحيل المحرمة. 

 ن الغنم دون النصاب، ثم ولدت فبلغت مع أوالدها نصابا، فالزكاة واجبة في الجميع لتمام حول من ملك م -

 من ملك األمهات، ولو تم النصاب بالسخال قبل تمام حول األمهات بيوم واحد. كالربح فإنه إذا بلغ مع 

 رأس ماله نصابا، وجبت فيه الزكاة لحول األصل. 

 ،زيلة وال معيبة، وال تؤخذ كريمة وال فحل. لحديث معاذ بن جبل ال تجزئ في الزكاة هرمة وال ه -

 )...فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا 

 الشيخان حجاب(

ال تجزئ في الصدقة إال الجذعة او الثنية، وال تجزئ السخلة ولو كانت الغنم كلها سخاال، وكذا العجال  -

)تعّد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، وال تأخذها. وال والفصالن. لقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: 

الثنية وذلك عدل بين عزاء الغنم تأخذ األكولة وال الّربّى وال الماخض وال فحل الغنم، وتأخذ الجذعة و

 مالك وخياره(

 زكاة عروض التجارة

 العرض: هو ماال زكاة في عينه من األمتعة والعقار، والمأكول والحيوان وغير ذلك.
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 وعروض التجارة، ما يعد للبيع والشراء ألجل الربح. 

 والمراد بزكاة العروض: أي زكاة العين التي هي عوض العروض.

 :ثبتت مشروعية زكاة عروض التجارة  بالكتاب والسنةا: دليل مشروعيته

)يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض(من الكتاب: قوله تعالى:  -
1

 

 والكسب الحالل الطيب ما كان عن طريق العمل الصناعي أو الزراعي أو التجاري.

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمرنا أن نخرج قال: )من السنة: ما روي عن سمرة بن جندب  -

الصدقة مما نعد للبيع(
2

 

 فما يعد للبيع والشراء بقصد الربح فهو للتجارة.

 شروط زكاة عروض التجارة

 أن تكون هذه العروض مما ال زكاة في عينه، كالثياب واألقمشة والعقار. -1

 أن يكون قد ملك العرض بنية اإلتجار فيه، ال بنية االقتناء، فمن اشترى عرضا لالقتناء حتى  -2

 يجد مشتريا فيبيعه فهو مال تجارة.

 أن تبلغ النصاب. -3

 حوالن الحول، وبداية الحول هو تخصيصه هذا المال للتجارة، فإذا تم الحول قدر البضائع وأخرج  -4

 عنها الزكاة.

 التاجر المدير من العروض شيئا، حتى يصدق عليه وصف اإلتجار ولو بدرهم، لمن يبيع كل أن يبيع  -5

 يلزمه تقويم، ولم  وقت. أما إذا لم ينّض لصاحبه شيء، تجب فيه الزكاة، وإنما باع عامه كله بالعروض، لم

 تجب عليه لذلك زكاة، وهو قول ابن القاسم.

 و قول مطرف وابن الماجشون. وقيل: يخرج زكاة ذلك نّض أو لم ينّض، وه

 أن يملك العروض بمعاوضة؛ كشراء و إجارة ومهر، فإن ملكت بغير معاوضة؛ كإرث أو هبة  -6

 أو صدقة، فال زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة.

                                                           
 .276البقرة /  1
 أخرجه أبو داود. 2
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 كيفية زكاة عروض التجارة 

يحسب التاجر المدير
1
 معه من النقود، ويقّوم ما معه من العروض بالنقد، فيزكي الجميع بالنقد  ما 

 .إذا بلغ ذلك نصابا. ويعتبر مبدأ الحول هو وقت تملك الثمن الذي اشترى به عروض التجارة 

 أما التاجر المحتكر، فإنه ال يزكي إال إذا كان المقبوض نصابا فأكثر بعد بيع سلعته.

 الدين في الزكاة

 ى الدين ما دام لم يقبض، فإذا قبض نصابا، أو مكمال لنصاب، زكي لعام واحد، ولو بقي عند ال يزك-

 المدين سنين.

 من يوم  ديون المواريث والهبات والصداق والخلع والدية ال زكاة فيها، حتى تقبض ويحول عليها الحول-

 .القبض

 إن كان أصله من بيع ال من قرض،  الدين،( وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالحاضر ) يزكي المدير- 

 وإلى ما كانت عنده فإن كان نقدا، أضافه لنقده، وإن كان عرضا، قومه مع إضافته إلى قيم العروض التي 

 باع به من األموال، وهذا في كل عام.

 قبضه  التاجر المحتكر، يزكي الدين بعد استخالصه إذا كان عينا )ثمن عروض تجارية محتكرة( بعد-

 نصابا، ولو قبضه لعدة مرات إذا اجتمع، مرة واحدة بداية من حصول أصل الدين، ولو بقي على المدين 

 سنين.

 ال يسقط الدين زكاة األموال الظاهرة؛ من الزروع والثمار والماشية والمعدن، ألن النبي صلى هللا عليه -

 إلحصاء الزكاة، وما  فيخرصون على الناسوسلم، والخلفاء بعده، كانوا يبعثون الخّراص في وقت الثمار، 

 للناس في ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم، باألكل والبيع وغير ذلك، وال يؤمرون في ذلك بقضاء ما 

 عليهم من دين لتحصيل أموالهم، وكذلك السعاة يبعثون، فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم، وال 

 يسألونهم عن شيء من الدين.

 اة المال عن المدين، إذا كان مبلغه في عينه، أو قيمته، ينقص المال عن قدر النصاب، وال يجد تسقط زك-

 له من المال ما يكون في قيمته وفاء لدينه.

                                                           
 هو الذي يبيع ويشتري وال ينتظر وقتا، وال ينضبط له حول، كأهل األسواق. 1
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 خامسا: زكاة المعادن والركاز

 يزكى معدن الذهب والفضة الذي يستخرج من األرض، ال معدن غيرهما، كالنحاس المعادن: -1

 ،... إال إذا صارت عروض تجارة، فتزكي زكاتها. ويخرج منه ربع العشر والقصدير والياقوت

 بمجرد خروجه إذا بلغ نصابا بعد تصفيته، وما خرج بعد ذلك يؤخذ منه بحسابه، قل أو كثر، بلغ 

 نصابا أو لم يبلغ، ما دام عرق المعدن الذي حصل منه النصاب لم ينقطع.

 مين، أو يجعله في بيت المال لمنافعهم ال لنفسه.لإلمام أن يصرفه لمن شاء من المسلحكمه: 

 على صاحب المعدن إذا أخرج أقل من نصاب، إال إذا كان له مال آخر أقل من نصاب، حال وال زكاة  

 عليه الحول، يكمل به نصاب الزكاة إذا ضمه إلى المعدن، فإنه تجب عليه زكاة المعدن حينئذ، وال يضم 

 منجم آخر، إال إذا بدأ إنتاج العرق الثاني قبل انقطاع العرق األول، فإنه إنتاج عرق منجم ذهب إلى عرق 

 يضم لألول في تكميل النصاب.

 ويخرج  وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضة، والتي ال تحتاج إلى جهد في استخراجها،ندرة العين:  

 فقراء المسلمين، واألربعة  منها الخمس ولو دون النصاب. ويدفع لإلمام إن كان عدال، وإال فرق على

 أخماس حكمها حكم المعدن، يقطعها اإلمام لمن يشاء. 

 هو ما ارتكز باألرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر.  الركاز: -2

 المال المدفون في باطن األرض قبل اإلسالم، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك مما له ثمن، والركاز؛ 

 حف، اآلثار.مثل النحاس، الرخام، الت

 )وفي الركاز يجب على من وجده إخراج الخمس، قليال كان أو كثيرا، لما جاء في الصحيح:  حكمه:

 البخاري. الخمس(

 ملكية باقي الركاز بعد إخراج الخمس نبينها كما يلي : ملكيته:

 يكون  لواجده، إذا كان في أرض غير مملوكة ألحد. -

 هي للمالك األصلي، إذا وجد في أرض ملكها صاحبها بإحياء، أو ميراث، أوشراء إن علم فإن لم يعلم  -

 فهي لقطة.

 مصارف الزكاة
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 )إنّما الصدقات للفقراء تصرف الزكاة إلى األصناف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة. قال تعالى: 

 الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل فريصة والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 

 كما يلي:  ونبينها  .60التوبة/ من هللا وهللا عليم حكيم(

 الفقير؛ هو الذي ال يملك من القوت أو ثمنه ما يكفيه وأهله لسنة، ولو كانت له صنعة يتكسب الفقراء:  -1

 أحوال الناس.منها، أو أجرة من عمل أو وظيفة، وتقدر الكفاية باختالف 

 . 16البلد/  )أو مسكينا ذا متربة(وهو أشد احتياجا من الفقير، ألن هللا تعالى وصفه بقوله:  المسكين: -2

 قال القرطبي: أي ال شيء له حتى كأنه لصق بالتراب من الفقر؛ أي ليس له مأوى إال التراب.

 ، ويعطى منها ولو كان غنيا شرط أن كالساعي والجابي لها، والموزع لها، والكاتبالعاملون عليها:  -3

 يكون مسلما، بالغا، عدال، عالما بأحكام الزكاة، .

هم الكفار المرجو إسالمهم، فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم على اإلسالم وترغيبهم المؤلفة قلوبهم:  -4

 فيه.

 الرجوع إلى  كان يخشى ويشمل كذلك المسلم إذا كان حديث عهد باإلسالم، ليتمكن اإلسالم من قلبه، إذا

دينه
.

 

 للمسلمين. هو اإلنسان المملوك من المسلمين، فيشترى من مال الزكاة، ويعتق ويكون والؤهالرقاب:  -5

 هم المدينون الذين ليس لهم ما توفى بها ديونهم التي تداينوها لقوتهم، وقوت عيالهم، الغارمون:  -6

 تداين لسفه وفساد، أو اإلنفاق في المعاصي. ومصالحهم، ال إن

 ويعطى الغارم، شرط أن ال يكون له من المال، أو العقار الزائد على ضروراته، ما يمكنه أن يخلص به 

 دينه لو باعه.

 هم المجاهدون على تنوعهم، وينفق منه في السالح والعتاد، وكل ما يحتاج اليه في سبيل هللا:  -7

 . وكذا الجاسوس لمصلحة المسلمين.الجهاد من النفقات

 وهو المسافر، الغريب، المحتاج، المنقطع عن ماله، فيدفع له من الزكاة ما يبلغه إلى  ابن السبيل: -8

 مقصده، أو موضع ماله، ولو كان غنيا ببلده. شرط أن يكون سفره مشروعا.

 مسائل فرعية 
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 .ادعى الفقر والمسكنة، ولم يكن ظاهر حاله شاهدا على عكس ذلك، صدق وأعطي الزكاة من -

 ويجوز أن  .ال يعطي الرجل زوجته من زكاته، وال يعطيها كذلك لمن تلزمه نفقته كأبيه وأمه، وولده -

 .يعطيها في دين على أبويه الفقيرين، ويجوز أن يعطيها لقريب ال تلزمه نفقته

 ن تدفع الزكاة في دين على زوجها، إذا كان فقيرا.ويجوز للمرأة أ

 ينبغي للمسلم أن يتنزه ويتعفف عن المسألة، خصوصا إذا كان قادرا على الكسب، إال إذا كان في -

)إن المسألة ال تحل لغني وال لذي مرة سوي إال لذي فقر مدقع .لحديث: ؛أمر ال بد منه
1
أوغرم مفظع 

2
 ، 

له كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفاومن سأل الناس ليثري به ما
3
 يأكله من جهنم، ومن شاء  

 مسلم. فليقّل، ومن شاء فليكثر(

 أنها  ال تعطى الزكاة لصاحب المعصية، إن ظن أنه يصرفها في معصية هللا تعالى، إال إذا كان يظن -

 تصرف في قوته، وقوت عياله، فإنه يعطى منها. وإعطاؤها لمن يتقي هللا خير.

 إذا كثرت الزكاة، فرق ذلك باالجتهاد، وأثر المستور والمتعفف ومن ال يسأل وذا العيال. -

 .ال يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول على النصاب، إال باأليام اليسيرة -

 ال يشترط استيعاب الموجود من األصناف الثمانية بالعطاء، بل يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد أو  -

 صنفين. ويتحرى بها األحوج.

 إذا عزل المالك الزكاة، ثم ضاع ماله اآلخر، فيجب عليه أداء الزكاة. - 

 ذلك الموضع أشد حاجة من  تخرج الزكاة بموضع وجوبها أو قربه، إال إذا لم يكن مستحق، أو كان أهل -

 ب.أهل محل الوجوويفرق األقل على  محل الوجوب، فيجب نقل األكثر لهمأهل 

 تخرج الزكاة من عين ما وجبت فيه ال عوض عنه، فالعين عينا، والزروع والثمار منها، وكذا األنعام.  -

 .) زكاة كل مال منه(لقوله صلى هللا عليه وسلم :

 فإذا أخرج زكاة العين نقدا بدال من العين نفسها، أو إذا أخرج القيمة في زكاة الزروع والماشية 

 راهة. بخالف ما إذا أخرج العرض عن الزروع والماشية والعين، فال الفطر. فتجزئ مع الكزكاة و

                                                           
 مدقع : شديد.   1
 مفظع: حاجة الزمة.  2
 رضفا: حجارة محمأة. 3
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 تجزئ، وكذا إذا أخرج الماشية أو الزروع عن العين، أو الزروع عن الماشية.

 وقيل: يراعى أن يخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه ما أمكن، فإن دعت الضرورة أو المصلحة 

 مستحقون للزكاة القيمة ألنها أنفع، فتعطى لهم.أو الحاجة إلى دفع القيمة جاز، كأن يطلب ال

     كل من استفاد ماال بأي وجه كانت استفادته إياه؛ بميراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية أو وصية، -

 أو هدية أو صدقة، أو صداق، أو إيجار المباني. فال زكاة في شيء من ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما 

 منه عينا، ويمكث حوال في يده. من يوم ملكه نصابا. استفاده

 فإن لم يكن نصابا ضمت إلى ما بعدها، فإذا تحصل نصابا استقبل بها المالك حوال، وزكاه في آخر الحول 

 إذا لم ينقص عن النصاب طول مدة الحول.

 وال جديدا.وهكذا إذا جدت فائدة أخرى، فال تضم إلى النصاب الذي قبلها، وإنما يستقبل بها ح

 .)من استفاد ماال فال زكاة عليه حتى يحول الحول(عن ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 ال زكاة في األجور والرواتب وعائد المهن الحرة، ما لم يبق مدخرا منها بعد سائر النفقات المعاشية مما  -

 .%2.5بلغت النصاب وتزكى بنسبة يحول عليه الحول، فتعامل معاملة المال المكنوز، إذا 
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 زكاة الفطر

 عليه  )فرض رسول هللا صلى هللا: زكاة الفطر واجبة، لحديث نافع عن ابن عمر قال: حكم زكاة الفطر

 وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حرأو عبد ذكر أو 

 الموطأ.أنثى من المسلمين( 

 وأجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر، فال يجوز تركها. ويخرجها المسلم عن نفسه، وعن كل من تلزمه 

 نفقتهم، لقرابة أو زوجية.

 وفيه قوالن مشهوران: وقتها: 

 أو بطلوع فجر أول يوم من شوال.- .غروب شمس آخر يوم من رمضان-

 ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى الصالة، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويأمر 

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو عن ابن عمر )لما رواه الترمذي به، 

  .للصالة يوم الفطر(

 ولكن ال تسقط عن صاحبها.ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، إذا كان التأخير بال عذر، 

 .يوما أو يومين قبل العيدويجوز تقديمها 

 الواجب إخراجه في زكاة الفطر

 تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد من أصناف تسعة )القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، األرز،  

 التمر، الزبيب، األقط )لبن يابس(. أو نحو ذلك، مما يقتات الناس به عادة.

 رطل  صاع، والصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، وهو ما يقابلمقدارها: 

 وثلث.

 فروع:

 من مات ولم يخرج زكاة الفطر، ولم يوص بها، سقطت عنه، وإن أوصى بها أخرجت من ثلث  -

 ماله مثل سائر الوصايا.

 تصرف لمن  ر األصناف، وخالفه غيرهم وقالواتصرف زكاة الفطر عند مالك للفقير والمسكين دون سائ -

 تصرف لهم زكاة المال.
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 من أسلم قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، لزمه زكاة الفطر. -

 ئ.عن زكاة الفطر القيمة، وقيل تجز الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه، أنه ال تجزئ -
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 لحجا

  ظم.معناه القصد إلى مع ،الحاء ويجوز كسرهابفتح في اللغة  الحج تعريفه لغة: 

 .ة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوصرزيا هو وشرعا:

 واحدة في العمر، ن والسنة المتواترة واإلجماع مرة  آالحج فريضة ثابتة بالقرحكمه ودليل مشروعيته: 

 .شروطالمن توفرت فيه  في

                                                             ومن كفر فإن هللا غني عن البيت من استطاع اليه سبيال،) وهلل على الناس حج قوله تعالى:   من القرآن:

 97ل عمران/آ عن العالمين(

 ، ةيالفرض وهي صيغة إلزام وإيجاب، وذلك دليل )وهلل على الناس(ن هللا عبر بصيغة أ وجه الداللة:

 ي أالفرض الكفر،  فقد جعل مقابل عن العالمين(غني فر فإن هللا ك) ومن قوله تعالى: ويؤكد هذه الفرضية

 أن ترك الحج شأن غير المسلم.

 195البقرة / (هلل )وأتموا الحج والعمرة وقوله تعالى:

 ) بني االسالم على خمس، شهادة أن ال حديث ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ومن السنة:

حج بيت هللا الحرام( وصوم رمضان وقام الصالة وإيتاء الزكاة، إ، وهللا رسول ان محمدأال هللا وإله إ
1
. 

 ) يا أيها الناس لقد وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

 الها ثالثا، فقال رسول هللا فرض هللا عليكم الحج فحجوا( فقال رجل: أكل عام يا رسول هللا؟ فسكت حتى ق

 ا هلك من كان مبت ولما استطعتم( ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنجصلى هللا عليه وسلم: ) لو قلت نعم لو

 ذا نهيتكم عن إو ،ما استطعتم منه اتوأف يءذا أمرتكم بشإم، فهواختالفهم على أنبيائ همقبلكم بكثرة سؤال

   مسلم شيء فدعوه(

 كما ثبت الحج بفعله عليه الصالة والسالم، ووردت األحاديث الكثيرة التي تفيد العلم القطعي بثبوت 

 .فريضة الحج

 على أن الحج فريضة محكمة على كل ، اإلجماع منذ الصحابة الى يومنا هذا انعقدفقد أما اإلجماع: 

 ر بوجوبه وامتنع من فعله فاهلل ومن جحد وجوبه أو شك فيه فهو كافر. ومن أق .مستطيع في العمر مرة

                                                           
 متفق عليه-  1
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 حسبه.

 بي سعيد أزاد على المرة فهو مندوب، ويتأكد طلب الندب بإعادة الحج مرة كل خمس سنين لحديث وما

 ) إن عبدا أصححت له جسمه، ووسعت عليه في هللا: : قالري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالخدال

لمحروم  ليّ إعوام ال يفد أالمعيشة، تمضي عليه خمسة 
)1

   

 التعجيل بالحج: 

 والصحيح  أنه على التراخي اختلف الفقهاء في وجوب الحج، هل هو الفور عند تحقق شروط وجوبه أو

 :واستدلوا بأدلة منها. ثما آأنه يجب على الفور، فمن أخره بعد تحقق الشروط في عام يكون  الكيةعند الم

فليتعجل( ) من أراد الحجقوله صلى هللا عليه وسلم:
2

   

 عليه أن يموت يهوديا أو  التبلغه إلى بيت هللا الحرام ولم يحج ف ة) من ملك زادا وراحلوحديث:

نصرانيا(
3
  

 : أن االحتياط في أداء الفرائض واجب، وقد يموت بعد تفويت الفرض العام كما استدلوا بالمعقول، وقالوا

فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام، فيجب الحج على الفور احتياطا ،األول
4
  

 حكمة مشروعية الحج:

 د في ثنايا حياة المؤمن الروحية، ومصالح المسلمين في الدنيا تتشتمل فريضة الحج على حكم جليلة تم

  -والدين منها:

 التذلل هلل تعالى. إظهار -

 ا.وهما أعظم ما يتمتع به اإلنسان من نعم الدني ،شكر نعمة المال وسالمة البدن -

 صرار على تحقيق األهداف العالية.إليربي النفس على الصبر والتضحية وا -

  تبادل الخبرات والتجارب.وجمع إسالمي كبير للتشاور والتعاون تأنه  -

 .هبط الوحي ومنشأ التوحيدموربط القلوب ب ،تجديد الصلة بأصل الملة ومؤسسها -

                                                           
 2/368ى منتقال  1
2

 وقال حديث صحيح،  .داوود ه أبواخرج
 .مرفوعا وموقوفا قروي من طروفي ترك الحج،  ظليتغاخرجه الترمذي، باب ال  3
المستقبل، فلو ، بشرط العزم على الحج في ي، وأبو يوسف وأحمد وخالفه اإلمام الشافعي ومحمد فقال يحب على التراخيفة في رواية عنهحنوافق االمام مالك، أبو   4

 الوقت.  تعيينعن  مطلق ، ألن األمريةيل اآللالعجز أو هالك ماله حرم التأخير بد يخش
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 بأمنا هاجر، حيث   تفاءقا ،غرس روح العبودية هلل، واليقين بأن هللا ال يضيع من أطاعه وابتغى رضاه -

 حد وليس به أها ألمر هللا، ببقائها في مكان ليس فيه عضوخجزاء  سماعيل،اماء زمزم بين يدي  عتنب

 ع عند بيتك زراد غير ذي )ربنا إني أسكنت من ذريتي بوواستجابة لدعاء إبراهيم عليه السالم، ، ماء...

 . رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون(اإليهم و يالناس تهو من الصالة، فاجعل أفئدة يقيمواالمحرم، ربنا ل

 ل الحجضف

 ) من حج هلل فلم يرفث ولم يفسق أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ،عن ابي هريرة رضي هللا عنه

.مه(أرجع كيوم ولدته 
1

   

 يعتق هللا فيه  ) ما من يوم أكثر أن أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ،عائشة رضي هللا عنهاوعن 

من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة( عبدا
2
  

 يمان باهلل ورسوله، قيل ثم إ) أفضل قال: لوفي الصحيح، سئل النبي صلى هللا عليه وسلم: أي األعما

ثم ماذا؟ قال: حج مبرور( :جهاد في سبيل هللا، قيل قال: ماذا؟
3
  

 ) تابعوا بين الحج عن عبد هللا بن مسعود  رضي هللا عنه أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: و

 الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة  خبث ريوالعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الك

 (المبرورة إال الجنة
4
. 

 شروط وجوب الحج هي:  شروط وجوب الحج:

 أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سالصبي نفال يثاب عليه، وفي حديث ابن عباحج البلوغ: ويصح -1

  . مسلمجر(أنعم ولك  )ألهذا حج قال: رفعت اليه امرأة صبيا فقالت:

 ، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه سالفرض، لحديث ابن عبا حجةاذا بلغ وجب عليه ان يحج و

(ة أخرىحجعليه  صبي حج ثم بلغ الحنث، ماأيّ ): وسلم
5

 

 .عقلال-2

                                                           
 متفق عليه    1
 اخرجه مسلم والنسائي   2
 اخرجه البخاري 3
  اخرجه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي.  4
  د الطبرانيئوامجمع الز  5
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 .الحرية-3

 نفسه  على بحيث يأمن ؛من الطريقأاالستطاعة، وهي القدرة على الزاد وآلة الركوب، وصحة البدن و-4

 : وقد سئل صلى هللا عليه وسلم عن السبيل قال اإلياب،ه من الذهاب نوماله. والزاد يكون بنفقة وسط تمك

 ة(لالزاد والراح)

 والمرأة في االستطاعة مثل الرجل، إال انه يشترط أن يصحبها زوجها أو ذو رحم محرم منها مؤبد  

 في إذا كانت المسافة بينها وبين مكة مسيرة القصر  ،سواء بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة ،التحريم

 لواجب انساء في الحج  وأالناس تأمن معهم على نفسها سواء كانوا رجاال  منأو وجدت رفقة  السفر،

  ،ويكفي في المحرم التمييز ساء.نهو اشتراط ال ةمالكيالليه إكثر ما ذهب أو مأمونة،كون بنفسها تبشرط ان 

 وال يشترط فيه البلوغ.

 أو المحرم فقط باتفاق العلماء. إال مع الزوجله  السفرجوز للمرأة يفال  ،النقل حجاما 

 الزائدة على ضروريات عيشه والزائد على  األشياء اع منتويجب الحج على من كان معه ما يباع من الم

 ن من كان كذلك يعد مستطيعا ولو لم يكن معه النقد من المال.إما يسكن فيه من العقار، ف

 مال منتظر يوفي به دينه، فإن  هذا لم يكن لإويحرم عليه ذلك  ،ن يستدينأيجب على غير المستطيع  وال

 .كان له جاز 

 وهي: ،بها ىللحج ثالث كيفيات يمكن أن يؤدالوصف اإلجمالي للحج: 

  .اإلفراد: أن يحرم الحاج وينوي أداء الحج فقط -1

 ، ويجب ا في بعضها فتكفيه األعمال السابقةمن: أن ينوي أداء الحج والعمرة معا، فتدخل أعمالهراالق -2

  عليه الهدي

  وأالتمتع: وهو أن ينوي العمرة ويؤدي أعمالها، وهي الطواف، والسعي بين الصفا والمروة والحلق  -3

 ثم يقف بعرفة  نى،ميخرج إلى  حرام، ثم ينوي الحج، اليوم الثامن من ذي الحجة،إلالتقصير ويتحلل من ا

 )فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من لقوله تعالى:  ويجب عليه الهدي. .إلى آخر أعمال الحج

 هله أذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن إالهدى، فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة 

 19البقرة / حاضري المسجد الحرام(
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                                          .حج فال هدى عليه ألنه ليس متمتعاثم رجع ل ،رجع إلى بلده بعد العمرةومن 

 ل شيء منها كان ختتوقف عليها صحة الحج، وهي داخلة فيه، ولو ايوهي أعمال  :وواجباته أركان الحج

 .الحج باطال ال اعتبار له وهي : اإلحرام، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، طواف اإلفاضة

 ما يحرم تركه اختيارا، وال يفسد الحج بتركه بل وهو الواجببخالف  .هاألركان ال تجبر بدم وال غير وهذه

 .-كما سيأتي بيانه  - ،ر بالدمجبب

 وأركان الحج هي:

 لبية تين به ، كالقل متعلفعن الحج أو العمرة أوهما معا مع قول أو يسكنال حدهو نية أ اإلحرام : :أوال

 أو لبيك اللهم عمرة في القران،  ،لبيك اللهم عمرة وحجاأو  .لبيك اللهم حجا في اإلفراد: والتجرد. كقوله

 .لبيك اللهم حجا   :وقال ،الحج نوىفرع منها  للمتمتع، فإذا

  .نعمة لك والملك ال شريك لكاللبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد و صيغة التلبية:و

  إلى ثمان من ذي الحجة على المشهور عند المالكية. رستميعيد الفطر و ة:وقته من أول ليل زمان االحرام

 حرم قبل فجره، بلحظه وهو بعرفة أفمن  ر؛د حتى فجر يوم النحتوقيل: زمنه من أول ليلة عيد الفطر، وتم

 فقد أدرك الحج.

 مريد الحج والعمرة إال  هتجاوزي : مواقيت الحج والعمرة المكانية. وهو المكان الذي ال مكان اإلحرام

 محرما، ويختلف باختالف القادمين إلى مكة.

 حرام.السجد ميحرمون من بيوتهم ويندب لهم اإلحرام من ال أهل مكة:

 بيار علي"أيحرمون من ذي الحليفة " ولها، هأ غيرمن  المدينةوكل من يقيم في  أهل المدينة:

 وتسمى رابغ حاليا. .ندلساألالسودان وأهل المغرب وول الشام ومصر أهميقات  الجحفة:

  وتسمى الضريبة. .ومن واالهم وخراسان ميقات أهل العراق ذات عرق:

  .ميقات أهل اليمن والهند وما وراءهما يلملم:

  وتسمى وادي محرم. .ميقات أهل نجد قرن المنازل:

 أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل )الصحيحين عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:  ففي 

 ن ملالمدينة ذا الحليفة، وألهل الشام الجحفة، وألهل نجد قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم، هن لهن، و
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ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة  ،عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ىأت

 .من مكة(

 .حدد نفسه يحرم إذا حاذى الميقاتمر من المكان الميومن لم  

 حتى يستعدوا ويحرموا، فاذا وصلت لذلك تعلم الطائرات والبواخر الحجاج قبل محاذاتها الميقات  

 هما معا.بو أأعلنت لهم أن ينووا ويلبوا بالحج والعمرة حاذاته مب

 . هأما من كان في المناطق بين مكة والمواقيت فيهل بالحج من دار

 مكان من الحل، فيحرم بالعمرة، أدنى عليه أن يخرج من منطقة الحرم إلى ، أراد العمرة وهو في مكة ومن

 ( ن النبي صلى هللا عليه وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه)أدليله و

 كيلومتر. 6إلى مكة يبعد عنها حوالي قرب األطراف أ، والتنعيم متفق عليه

 حرم منها لم يلزمه الرجوع أومن دخل مكة و ،إحرام، رجع له وجوبا ليحرم منه الميقات بال تعدىمن و

 منه فال شيء عليه.، وأحرم ن يحرمأليه قبل إوعليه الدم، أما إذا رجع 

 يلزمه إحرام، وال شيء عليه إن  حد المواقيت، وهو ال يريد دخول مكة، بل يريد غيرها، فالأمن مر بو

 .ترك اإلحرام

 واجبات االحرام:

 أن يتجرد من المحيط والمخيط. -

 التلبية وتكون موصولة باإلحرام. -

 أن يكشف الذكر رأسه. -

 سنن اإلحرام:

 الغسل قبل اإلحرام للذكر واألنثى، ولو كانت حائض أو نفساء.  -

 ويشترط وصله باإلحرام  ،(واغتسل هاللهإلأن النبي صلى هللا عليه وسلم تجرد ) ،عن يزيد بن ثابت

 وليس في تركه دم.

 ي، روى مالك عن هالنافلة في وقت ن ىشرط أال تصلبأو نافلة  ،ة مفروضةحرام عقب صالإلأن يكون ا-

 فإذا ركعتين ليفة حالذي مسجد بصلى هللا عليه وسلم كان يصلى  هللا أن رسولبيه أن ع ةهشام بن عرو
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حلته أهل(اوت به رتاس
1

 

 قاة الرفاق وعند اليقظة الال، وعند معالصلوات المفروضات والنوافل وعند كل مكان  دبرالتلبية  تجديد -

 وال يرد الملبي سالما حتى يفرع من التلبية، ويستحب أن يرفع بها صوته، وال تكره للجنب  من النوم.

 والحائض أو النفساء.

   .إلى أن يصل إلى مصلى عرفة في التلبيةالحاج يستمر -

 إلحرام قبل الميقاتا

 إلى مكة جوا ألداء الحج والعمرة وال  اإذا كان السفر ألداء الحج عن طريق الجو، فعلى من كان مسافر

 حرم قبل جدة، ين أ فعليه ،يهبط إال في جدة بعد مجاوزة الميقات، وبنية التوجه إلى مكة من جدة مباشرة

 .صحيح باإلجماع كما نقله ابن المنذر  وإحرامه ،خر محطة قبل جدةآعندما يحاذي الميقات ولو عند 

 ورات اإلحرام:ظمح

                                     .ووجب عليه الهدى والقضاء ه،د حجفسذلك فمن فعل  ؛اعيهوالجماع ود-1

 سوق فالحج فال رفث وال  فيهن)فمن فرض لقوله تعالى:  .طاعة هللا تعالى، قوال أو فعال الخروج عن-2 

 197البقرة وال جدال في الحج(

 .وكذا تقليم األظافر ،حلق الرأس أو إزالته من أي موضع من الجسم ولو شعرة واحدة -3

 يب الذي له رائحة طفيجب اجتناب الصابون الم ؛لتداويلاستعمال الطيب في الثوب أو البدن ولو -4

 شراء شيء من الطيب، واالمتناع من النوم على شيء مطيب. واالحتياط عند. عطرية 

 أما إذا كان لعلة فيجوز. عث،دهن الشعر أو الجسم بدهن لما فيه من التحسين وإزالة الش -5

 ) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي تغطية الرأس أو حلق شعره من غير ضرورة، لقوله تعالى: -6

 196البقرة / فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك( محله

 بأي وجه  صيد البر أيا كان نوع الحيوان، ولو كان غير مأكول اللحم، ويحرم مساعدة من يريد الصيد -7

 ما دمتم ) وحرم عليكم صيد البر لقوله تعالى:  من الوجوه سواء كان ذلك في داخل الحرم أو خارجه.

 .96/المائدة ( احرم

                                                           
 أطاخرجه مالك في المو  1
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 حديث عائشة ا بخذأ ؛في الحل والحرم ،واتفق العلماء على جواز قتل خمسة من الحيوانات للحالل والحرام

 ) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 متفق عليه. (قوروالكلب الع، العقرب، الفأرة، والحدأةالحرم: الغراب، 

 كالقميص والسروال والعمامة...إال  ؛بأي عضو من جسده يط المحيطخس المبيحرم على الرجل ل -8

 واألصل في ذلك قوله صلى هللا  ،النعلين ما لم يكونا ساترين للكعبين. وال حزاما إال لحاجة كحفظ النقود

 )ال يلبس المحرم القميص وال العمامة وال قال:  ماابن عمر رضي هللا عنه يهعليه وسلم فيما يرو

 ن لم إف ،لينعإال لمن لم يجد الن ينالسراويل وال البرانس وال ثوبا مسه زعفران وال ورس وال الخف

 البخاري والمسلم. يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين(

 الركن الثاني: الطواف

 ، وال إلفاضةوالركن هو طواف  .الطواف هو الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية بال فصل كثير

 إلى آخر شهر ذي الحجة، فان أخره  حرووقته من طلوع فجر يوم الن .ويبطل حج من لم يفعله بدم جبري

 ر.نحوال يصح تقديمه على يوم ال، ديه عن ذلك فيلزمه

  يابويندب فعله بث ،الزوال وعقب الحلق بال تأخير إال بالقدر الضروريويندب فعله يوم النحر وقبل 

 هما.باإلحرام ليكون جميع أركان الحج 

 فهو واجب ويجبر بالدم، ويسقط عن المغمى عليه والحائض والنفساء والمجنون إذا أما طواف القدوم: 

 استمر عذرهم حتى حان الوقوف بعرفة.

 ألبعد من  وأولى ،و لما حاذاهأ تيقلكل خارج من مكة لميقات من المواهو مندوب ويكون طواف الوداع: و

 نصرفون في كل وجه، فقال ي روى ابن عباس رضي هللا عنه قال: كان الناس .به بيت هللا جيودع الحا ،هذا

 تى يكون أخر عهد بالبيت(ححد أ )ال ينفرنّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
1

 

 يشترط لصحة الطواف ما يلي: شروط صحة الطواف: 

 ثناء الطواف قطع وذهب أحدث في أة، فمن رطهارة من الحدث والخبث كما في الصالة وستر العولا-

يبني على ما سبق وال ئدتطهر ثم يبتلي
1
 على األصح،  بنى، نزعها وةن تذكر نجاسإور المذهب وهفي مش 

                                                           
 رواه مسلم-  1



عبدو د/ سميرة                                                                 محاضرات في مقياس "فقه العبادات"  
 

48 
 

 ال بطل لعدم المواالة.إن لم يطل الوقت، وإ

 ن أ)الطواف بالبيت صالة إال عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله:  حّ صالكالم فيباح أثناء الطواف، لما  أما

حل فيه المنطق فمن نطق فال ينطق إال بخير(أهللا 
2

 

 أن يكون داخل المسجد الحرام. -2

 أن يجعل الكعبة عن يساره. -3

 من أوله. أهل كثيرا فسد طوافه وابتدن كان الفصإف ،ليا بال فصل كثيراوتأن يكون الطواف م-4

ذرواناخروج بدن الطائف من الش-5
3
والحجر 

4
  .ال يتحقق طوافه بالبيتعنها  فإذا لم يخرج الطائف ،

 إليه وترتب  مّ أتيماني لمن الركن ا أأن يكون سبعة أشواط من الحجر األسود إلى الحجر األسود، فان ابتد-6

 ال إذا كان مستنكحا فيبني على األكثر.إعلى األقل  ىومن شك في عدد الطواف بن عليه دم.

 قض وضوؤه وإال أعاد.تن قرب ولم ينإ ن نسي شوطا، فكالصالة يأتي بهاإأما 

 ا: مفي الركعة األولى منه أيقر في أي موضع من المسجد، أن يصلي ركعتين بعد االنتهاء من الطواف -7

  .بالفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة واإلخالص

 ويجب  والمواالة بينها وبين الطواف ألنهما كالجزء منه.  ،ر ذلكسن تيإندب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم يو

 عند الشروق حتى ترتفع الشمس، وعند استوائها حتى ؛ النهيعن أداء الركعتين في أوقات  زحتراالا

 د اصفرارها حتى تغرب.زول، وعنت

 واجب المشي وإال أعاده  فلو طاف راكبا مع قدرته على المشي لزمه دم لتركه؛ المشي للقادر عليه-8

 وهذا في الطواف الواجب. ،ياشما

 سنن الطواف ومندوباته:

  الماست التكبير عندعود، ويندب بيل الحجر األسود في الشوط األول أو لمسه أو اإلشارة إليه ولو بتق -1

 الحجر في كل شوط.

يمانيلاستالم الركن ا -2
1
 يل.با على فيه بال تقهن يضع يده اليمنى عليه ويضعأب ؛أول شوطفي  

                                                                                                                                                                                                                 
 ال يعيد األشواط عند الحنفية والشافعية .-  1
 .صحيح ابن حبان والطبراني -  2
 حائط الكعبة تربط فيه أستار الكعبة.بالشاذروان: بناء محدود ملصق  - 3
 الحجر بتاء على شكل قوس تحت ميزاب الرحمة، وهو المعروف بحجر اسماعيل. - 4
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  ،وهو اإلسراع في المشي دون الجري في األشواط الثالثة األولى فقط ؛لغاالرمل للذكر ولو لغير ب -3

 .ويمشي في األربعة االخرى

 على النبي صلى هللا عليه وسلم ةوالصال، بما يحب من طلب عافية وتوفيق وسعة رزق ،الدعاء بال حد -4

في  حّ عليه ويل هوجهه وذراعيه باسطا كفيو صدرهبحيث يضع  ؛ويسن عند الملتزم بال حد في ذلك.

ما سئل قال: رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم لعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ذلك، ففالدعاء، وقد 

 يفعل ذلك.

 رسول هللا  )كانعن ابن عمر قال: ، فندوبمل الحجر بعد االنتهاء من الطواف وصالة الركعتين يتقب-5

 (ةطوف كل لم الركن اليماني والحجر فيتصلى هللا عليه وسلم ال يدع أن يس

 .)إن ماء زمزم لما شرب له(ر من شرب ماء زمزم بنية حسنة يكثن أ  -6

 الركن الثالث : السعي بين الصفا والمروة 

  وهو السعي هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط متوالية، حيث يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة.

 .في تركه هدي ئجزيركن من أركان الحج والعمرة التي ال بد منها، وال 

 اعتمر فال جناح عليه  وأ )إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البيت ودليله قوله تعالى: 

 158البقرة  أن يطوف بهما(

 .طنيالدار ق ن هللا كتب عليكم السعي(إ) اسعوا فولقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 : للسعي أربعة شروط وهي:شروط صحة السعي

 .أن يتقدمه طواف صحيح -1

 بالمروة.آن يبدأ بالصفا ويختم  -2

 قيمت عليه أأن يوالي بين أشواطه، وكذا بينه وبين الطواف، فان فرق كثيرا استأنف السعي، وإذا  -3

 نه يصليها وبيني على ما مضى من أشواط السعي.إ، إال إذا ضاق وقتها فيهسعأو فريضة تمادى في 

      قرب الفصل عرفان إ هب ىتأو عمرة أفي حج أو بعضه  اأن يكون سبعة أشواط، فإذا ترك شوط-4

  .السعي من جديد أبتدإال او

                                                                                                                                                                                                                 
 أبو داوود والترمذي.  1
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 ومندوباته سنن السعي

 .قصيرى االنقطاع الفالمواالة بين الطواف والسعي، ويع -1

 .األخضرين ينالرمل بين العمود -2

 بال حد. ،الدعاء بهما، وحال السعي -4

 حدث والخبث.لالطهارة من ا -5

 ا.مواستقبال الكعبة عند الوقوف عليه ،الخروج من باب الصفا الى الصفا -6

 الركن الرابع: الوقوف بعرفة

  العيد لى عرفة قبل فجرإإذا وصل  هوبه يستطيع الحاج أن يدرك حج ،وهو من أهم أركان الحج

 جاء قبل صالة الفجر فقد تم فمن )الحج عرفة لقوله صلى هللا عليه وسلم:  ،ولو بلحظة إذا نوى الحج

حجة(.
1

 

 الوقوف بعرفةشروط 

 .ةالنية؛ بأن ينوي أداء الركن بحضور عرف-1

 أن يكون عالما بأنه في عرفة.-2

 ي جزء من أجزاء عرفة.أالنحر في  ةغروب الشمس ليلقبل أن يتم الوقوف فعال  -3

 : واجبات الوقوف بعرفة

 مرة.نالخطبتان بعد الزوال في مسجد  -1

 ل يذان وإقامة لكل صالة ، وقأوإن كانوا من أهل عرفة وذلك ب ،ميجمع الظهرين بها جمع تقد -2

 له.ح، ومن فاته الجمع مع اإلمام جمع في رحدذان واأب

 قصر الظهرين، إال ألهل عرفة فإنهم يتمون. -3

 مع قصر  ،الشفق األحمر غيببعد م، إلى ماة جمع تأخير في وقت العشاءفمزدلبجمع العشاءين  -4

 ة.فمزدلالعشاء، إال ألهل 

 مندوبات الوقوف بعرفة:

                                                           
 وصححة الحاكم.سائي والترمذي لنا 1
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 النزول بنمرة، والوقوف أسفل جبل الرحمة إن أمكن حيث وقف النبي صلى هللا عليه وسلم. -1

 وقف معهم . نالوقوف مع الحجاج لمزيد من الرحمة ورجاء المغفرة بم -2

 الدنيا واآلخرة حتى الغروب. يبما شاء من خير عرضالدعاء والت -3

 دث األكبر واألصغر.الطهارة من الح -4

 أن يكون غير صائم ليقوى على العبادة. -5

 والنزول بها بقدر حط الرحال وصالة العشاءين  ،ةفدفع اإلمام الحجاج بعد غروب الشمس إلى مزدل-6

 وتناول شيء من أكل وشرب، فان لم ينزل فعلية دم.

 :ما يفعل يوم النحر

 :ترتيبعلى ال ءشياأ ربعةيقوم الحاج يوم النحر بفعل أ

 / رمي جمرة العقبة.1

 / النحر.2

 / الحلق.3

 .ضةفاإل/ طواف ا4

 فإن خالف فعلية دم. ،م الرمي على اإلفاضة وعلى الحلق وجوبادومن حيث الترتيب يق

   سن له ذلك، ثم يحلق شعر فيالهدي بخالف المنفرد  بحتمتع أن يذلمبعد رمي جمرة العقبة فللقارن أو ا

رأسه 
1
 فيحل  ؛األصغر ويتحلل التحلل .لق أو يقصريحى على رأسه تشبيها بمن سفإن كان أصلع يمر المو 

 ساء والصيد.نه للحاج كل شيء إال الب

 . السعيو يحصل بعد طواف اإلفاضة التحلل من الحج:

 لم ، لمن قثالثة أيام من أيام التشريل الخللمبيت فيها، ورمي الجمار الثالث،  نىبعد السعي يتوجه إلى م

 فليلتان. تعجلل فإن جعتي

 ، فإذا غربت الشمس لليوم الرابع فكل ما بعده قمن زوال الشمس إلى الغروب في أيام التشري وقت الرمي:

                                                           
 قدر األنملة.للمرأة أن تأخذ من جميع أطراف شعرها   1

 طلع الفجر فالدم الزم له.  عذر حتى ة لغير فمن ترك النزول بمزدل -1

 ليلة فيلزمه دم إال  ألهل الضرورة )الرعاة(. يت فيه جل  بفواجب، فمن ترك الم نىيت في مبأما الم
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  .قضاء

 وفي ذلك سعة.  ،إلى الليل فال شيء عليه هخرأيفة يتواصل وقت الرمي إلى الفجر، فمن نوقال أبو ح

 (.قتالووقت الرمي خصوصا في هذا  ضيق)ل

 شروط الرمي:

 أن يكون من حجر ال من طين أو معدن. -1

 .قدر النواة ئأن ال يكون صغيرا جدا، ويجز -2

 .هئكس لم يجزنفان  ،فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ؛أن يرمي الجمرات بالترتيب -3

 ي مجرد الوضع.كفأن يرمي الحجر بيده ال ي -4

 أن يرميها في الموضع المخصص لها )الحوض(. -5

 بواحدة. تفإن رماها جميعا اعتد ،يرمي كل حصاة بمفردها أن -6

 وأن  ،وأن يكون على طهارة ،: أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد صالة الظهرويندب للحاج

 ابع ت، والت"لرحمنلما للشيطان وطاعة جهللا اكبر ر، فيقول: "والتكبير مع كل حصاة ا،ماشييكون 

 ويدعو هللا بعد االنتهاء من رمي األولى والثانية مستقبال القبلة. ،ات والجمراتيفي رمي الحص

 مبطالت الرمي:

 ات مرة واحدة.يرمي سبعة حص-

 التنكيس في ترتيب الرمي.-

 .قأيام التشريلبقية وقبل الزوال  ،رمي جمرة العقبة في يوم النحر قبل طلوع الفجر-

 ابة مع القدرة.ناالست-

 الجمرات عدد الحصيات التي يرمي بها 

 ات.يحص 7جمرة العقبة 

 21=3×7اليوم األول: 

 21=3×7اليوم الثاني: 

  21=3×7اليوم الثالث: 
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  ،وذلك بعد طواف اإلفاضة إن لم يتعجل، من ذي الحجة 12، 11، 10يكون ثالثة أيام: في منى يت بالم

 إلى مكة المكرمة.ـ يتجه ذي الحجة( 13)بعد االنتهاء من رمي اليوم الثالث من أيام التشريق و

 -إذا فات الحاج واحدة منها وهي: ) أي بشراء الهدي وذبحه تقربا إلى هللا. :دمجبر بالنواجبات الحج التي ت

 بالجسم كالخاتم وغيره(. ةالتجرد من المخيط والمحيط ) األشياء المحيط-1

 .اإلحرام من الميقات المخصص ألهل كل بلد-2

 التلبية من بداية اإلحرام إلى زوال يوم عرفة.-3

 طواف القدوم.-4

 ركعتان بعد الطواف.-5

 المواالة بين طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة.-6

 الحضور بعرفة في النهار من الزوال إلى غروب الشمس.-7

 ة ليلة النحر بعد عرفة.فالنزول بمزدل-8

 رفة، أو ليلتين على األقل.يت بمبنى ثالث ليال بعد يوم عبالم-9

 الثالثة بعد يوم العيد من الزوال إلى غروب الشمس.لتشريق رمي الجمار  الثالث في أيام ا-10

 مفسدات الحج:

 أي ما بين المغرب  ؛الحضور في جزء من ليلة العيد منوذلك بعدم التمكن  ؛الوقوف بعرفة فوات-

 وطلوع الفجر.

 يمكن تداركها حتى فات وقتها.ترك ركن من أركان الحج التي ال -

 قبل طواف اإلفاضة، وقبل انتهاء يوم العيد، فإذا و مباشرة المحرم زوجته قبل رمي جمرة العقبة-

  .وقع بعدها ال يفسد الحج وإنما عليه الهدى

 القدرة د مجربويقضي فورا  هيتم حج نالحاج أ ىفعل ،ةبقوإذا فسد الحج لسبب من األسباب السا

 هديا.وأن يقدم 

 كيفية أداء فريضة الحج

 تم فيه تفإن كان الوقت س ،زار والرداء( بالنسبة للرجلإليبدأ المحرم باالغتسال ولباس اإلحرام )ا
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 منها، وإال فليصل الحاج ركعتين نافلة، في غير وقت  نتهاءالابعد  الحرامصالة فريضة، فليكن ا

 ويبقى بإحرامه  د،فيقول: ) لبيك اللهم حجا( للمفرحرام للحج إلثم ينوي ا .بعدهايقع اإلحرام لالنهي 

 لل بعدها، حتمتع، حيث يأتي بالعمرة ويتلمل (لبيك اللهم عمرة: )لعمرة فيقولل أوالعيد. إلى يوم 

  .الهديعليه يجب لبيك اللهم حجا( و)وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم في مكة للحج، فيقول: 

 كذلك. ويترتب عليه هدي ،قارنفيقول) لبيك اللهم حجا وعمرة( لل للحج والعمرة ينوي اإلحرامأو

 كلم،   16كلم غلى  6ثم يتوجه إلى مكة وعند رؤية الحرم )الحدود التي تحيط بمكة المكرمة( من 

 ، جئتك من وابن عبدكن هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، واألمن أمنك، وأنا عبدك إاللهم "يقول: 

 عمال سيئة، أسالك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك أن أبعيدة، وذنوب كثيرة، و بالد

 ."ك يا أرحم الراحمينتح جنايتستقبلني بمحض عفوك، وأن تدخلني فس

 ب لمن يدخله، أن يدخله من باب السالم، فإذا رأى البيت اتجه دثم يتوجه إلى المسجد الحرام، فين

 زد من و ،اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة" :ن يقولإلى هللا تعالى بالدعاء، كأ

 اللهم أنت السالم ومنك السالم،  شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا،

 هللا "ه مقابل الكعبة ويدعو هللا تعالى ويقول: جثم يتو .هيفحينا ربنا بالسالم، ويدعو دون رفع يد

 أعوذ برب البيت من  هللا أكبر، ال إله إال هللا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.أكبر، 

 ، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رالكفر والفقر وعذاب القبر، وضيق الصد

 فيبدأ من الركن األسود فيقبل الحجر األسود أو يلمسه أو يشير إليه بيده، ويكون  ،ثم يبدأ بالطواف

 يرمل ثالثة أشواط من الحجر إلى الحجر ، ثم يمشي أربعة أشواط أخرى.فعلى يمينه 

 الطواف، يصلي  من ، فإذا فرغوال يقبله يمانيلوفي كل شوط يستلم الحجر ويقبله، ويستلم الركن ا

 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم ثم يتجه إلى زمزم ويشرب منه. ويدعو هللا تعالى 

 ر له.سّ ما يب

 ر دلين األخضرين ومن ال يقيد المني نحو جهة المروة، ويسعى سعيا شديدا عمشثم ينزل من على الصفا وي

 .يه دمفعل ذرعلى المشي يحمل، فإن حمل من غير ع

 لق أو قصر إذا كان قد أحرم بعمرة، ومن كان محرما بحج مفردا أو قارنا أمسك حوإذا انتهى من السعي 
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 التقصير ويبقى محرما حتى يوم النحر.أو  قعن الحل

 تحلل من إحرامه، فإنه يحرم بالحج من مسجد عائشة، ويتوجه مع الحاج  دوق ،ومن كان محرما بالعمرة

 الصبح، وبعد  يقيمون بها ويصلون الظهر، العصر، المغرب والعشاء،حتى ، نىوالقارن إلى م دالمفر

 لبيا حتى تزول م، (آخر الحرم)رفات، فينزل بنمرة طلوع الشمس من اليوم التاسع، يتوجهون إلى ع

 الشمس من يوم عرفة.

 فإن لم يستطع صلى في مكان  ،وقصرا ايأتي المسجد ليصلي الظهر والعصر جمع ،وبعد زوال الشمس

 وقوفه بعرفة، ويبقى بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس ، ومن دفع من عرفات قبل الغروب وجب عليه دم، 

  .دم عليه، ويدعو يوم عرفة ويجتهد فيه العاد نهارا ثم دفع بعد الغروب ف فإن

 فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ، أن يكثر من ذكر هللا تعالى أثناء دفعه حتى يصل إلى مزدلفة ليهوع

 بع ثم يجمع س .منهما ن وإقامة لكلاأذبوتتم صالة المغرب والعشاء  فال يقصرون. وقصرا، أما أهل مزدلفة

 لصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف اصالة  مكنفيصلى مع اإلمام إن أ ،رفجحتى الأكثر وينام  ات أويحص

 مشي بعده مشيا يثم  فإذا وصلوا وادي محسر أسرعوا فيه رجاال ونساء نىداعيا متجها إلى م

 ثم يتجه إلى  ،أويقصرثم يحلق شعر رأسه  ، اتيها بسبع حصارم لى مكان جمرة العقبةإ فإذا وصل، عاديا

 ، وبعد الطواف يقوم قلى يوم من أيام التشريإخره أمكة المكرمة، ليقوم بطواف اإلفاضة، فإن لم يستطع 

 بالسعي ثم يتحلل التحلل األكبر.

 ت فيها، ليقوم في اليوم الثاني من أيام العيد، بيلي نىوبعد االنتهاء من طواف اإلفاضة يرجع إلى م

 ، يبدأ كل حصاةيكبر مع رمي  ،ات لكل واحدةيرمى الجمرات الثالثة بسبع حصب( ق)أول أيام التشري

 .قيرمي الجمرات الثالثة خالل ثالثة أيام من أيام التشريوبالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، 

 ويبدأ الرمي بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس.

 فاته رمي جمرة العقبة في يوم النحر  نلم قومن فاته وقت األداء رمى في وقت القضاء وهو أيام التشري

 ، ق، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريقفاته الرمي في أيام التشري نوالليل لم وعليه دم.

 منها لزمه  حلتير ، فإذا غابت الشمس، ولمنىال يجوز له أن يبيت في م، وفي يومين ىعجل رمتومن 

 ثالث.المبيت فيها والرمي في اليوم ال
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 .نىيقصر الصالة إذا كان من غير أهل م نىقامته بمإوخالل 

 وال يقيم  ،يتجه بعد الرمي إلى مكة المكرمة قعد االنتهاء من الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريبو

 تائبون عابدون لربنا يبون آ" ويقول عند االنصراف :، لكل من انصرف من مكة ، ثم طواف الوداعبمنى.

 ."حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده

 الهدي والفدية والجزاء:

 ة:ينمع تتجب على الحاج في حاال هو الذبيحة التي الهدي: /1

 جبر بالدم نإذا ترك الحاج واجبا من الواجبات التي ت. 

 متعا أو قارنا.تذا كان مإ 

 .إذا حصل له مانع حال بينه وبين إتمام فريضة الحج 

 وينبغي أن تتوفر الهزيل، على  السمينويكون الهدي من اإلبل والبقر والغنم، ويقدم الذكر على األنثى و 

 وغيرهما. بالحاج ويطعم الغني والقري الهدي ويأكل من األضحية.فيه شروط 

 عليه صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. ،دهجومن لزمه الهدي ولم ي

 م على ل به أذى مما حرّ يزاو، أترفيهه هي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات، ويحصل له ب الفدية: /2

 .اهلجوال هوالمكر ئطخال فرق بين العامد والمو ،المحرم من غير ضرورة

 خيير:وهي أنواع ثالثة على الت

 صيام ثالثة أيام في أي مكان شاء. 

 )البلد الذي قوت بالمد النبوي برا أو تمرا وغيرها من غالب  .إطعام ستة مساكين )مدين لكل مسكين 

  فيهيفتدي.  

 فما فوقها ذبح شاة. 

 196صيام أو صدقة أو نسك( البقرة  )فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية منلقوله تعالى: 

 احلق رأسك وصم  فقال:نعم،  قال له: ؟وامكهآذاك  كلعل ةركعب بن عجللقوله صلى هللا عليه وسلم، و

 أخرجه مالك في الحج.ثالثة أيام او أطعم ستة مساكين أو نسك شاة(. 
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 إذا تساقط الشعر بسبب الوضوء او الغسل ال شيء عليه.-

 فعليه فيه  أو الكسر، لف بالجرحلتله أو تعريضه لتالحرم بقمن صيد من أصاب صيدا الصيد: /جزاء 3

 إلحرامه أو ناسيا. ذاكرا أو مخطئا اسواء أصابه عامد ،الجزاء

 :) يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل لقوله تعالى 

 عدل ذلك صياما ليذوق وبال  وأعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين من النّ 

 .95المائدة /ه( رأم

 :رخييثالثة على التوهي  خصال الجزاءعلى قد نصت اآلية و

 .ع ذبحه مكة أو منى ضومو ،إن كان له مثل، فإنه يهدي ألهل الحرم ذلك المثل من النعم-1

 النبي صلى هللا عليه سلم. ه،  بمدتمقيرج من خما بام، دون النقود، فيتصدق طعحيا بال دم الصيأن يقوّ -2

 وبعض المد يصوم عنه يوما كامال. يصوم عددا من األيام بعدد أمداد تلك القيمة من الطعام. نأ-3

 .حمام الحرم جزاؤه شاة تغليظا-4
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 العمرة

 الزيارة.تعريفها لغة: 

 ة مشروعة.دزيارة بيت هللا الحرام على وجه مخصوص ألداء عبااصطالحا: تعريفها 

 ت مشروعيتها بالكتاب والسنة ثبت، ومؤكدة مرة في العمر وما زاد على ذلك فمندوب العمرة سنةحكمها: 

 196البقرة/ )وأتموا الحج والعمرة هلل(من الكتاب: قوله تعالى: 

 ، الحج وال العمرة ستطيع شيخ كبير ال ي ؛ أن أباه سألهلرجل الذي قوله صلى هللا عليه وسلم: لمن السنة و

 ن.نأصحاب الس اهور عن أبيك واعتمر( حجّ )فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  هل يحج عنه،

 روى أبو هريرة أن الرسول هللا صلى هللا عليه . للعمرة فضل كبير، وفي رمضان فضلها أكبر فضلها:

 متفق عليه. ا والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة(م)العمرة للعمرة، كفارة لما بينه :وسلم قال

متفق  )عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي( :وعن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 عليه.

 السنة.مسلم في أي شهر من أشهر الها ييؤد  :وقتها

 أركانها: 

 ويحرم من أدنى الحل وهو التنعيم. ،اإلحرام -1

 الطواف، سبعة أشواط. -2

 السعي بين الصفا والمروة. -3

 مبطالتها: 

 حلق أو يقصر فالعمرة ال تفسد يل أن ببل إتمام السعي، وإن وقع بعد السعي وقق، إن قام به الجماع

 ولكن يجب عليه دم.

 وزيارة  ،ويصلي في الروضة الشريفة، وكذا زيارة مقبرة البقيع ،ويستحب زيارة المسجد النبوي*

 ومقبرة أحد ومسجد القبلتين. ،مسجد قباء
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