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 الزكاة وأحكامها: المحور األول
لق بأحكام الزكاة، كتعريفها وحكمها ودليلها، وشروطها، مث كل ما يتعوسنتناول فيه دراسة     

 األموال اليت جتب فيها الزكاة، مث مصارفها، مث زكاة الفطر، وذلك على النحو اآليت:

 : مفهوم الزكاة، حكمها، وشروطهاالمحاضرة األولى
 .(1) أوال: تعريف الزكاة

ة، والطهارة، واملدح، وكلها معان وردت يف الزكاة يف اللغة، النماء، والزيادة، والربك أصللغة: -أ
وزكا املال إذا كثر، وزكت النفقة إذا بورك فيها،  القرآن الكرمي والسنة الشريفة، فيقال: زكا الزرع إذا منا، 

ومنه قوله  كما تطلق أيضا على الطهارة، فيقال: زكا فالن إذا صفت نفسه وتطهر عن الدناءات،
كَّاَها َقْد َأفْـَلَح َمْن َز : تعاىل

وعلى املدح أيضا، كما يف قوله أي طهرها من األدران واألدناس، ، (2) 
 أي ال متدحوها.،  (3)َفاَل تـُزَكُّوا َأنـُْفَسُكمْ : تعاىل

 أو .لوغ املال نصابا مع متام امللكهي جزء من املال، سبب وجوبه ملستحقه ب :(4) شرعا -ب
بشروط لغ قدرا خمصوصا، يف وقت خمصوص، هي مقدار خمصوص، يؤخذ من مال خمصوص، إذا ب

 يصرف يف جهات خمصوصة.خمصوصة، 
 شرح التعريف:

حقا يعطى ملصارف الزكاة، ويكون من   الذي قدره الشرع : هو اجلزءوالمقدار المخصوص  
من الذهب والفضة أو عروض ، كالعشر ونصف العشر من احلرث، وربع العشر كل نصاب حبسبه

 اشية.ع واملسنة، وبنت اللبون، واحلقة وغريها من املوالشاة ،والتبي التجارة
: هو املال الذي وجبت فيه الزكاة، سواء كان منصوصا عليه كاملاشية: والمال المخصوص 

 والبقر، واإلبل، أو كالعني: وهي الذهب والفضة، أو كاحلرث: وهي الزروع والثمار.  وهي الغنم
                                                           

 .9481، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج-(1) 

 .1سورة الشمس، اآلية: -(2) 

 .33سورة النجم، اآلية: -(3) 

. علي العدوي، حاشية العدوي على شرح أيب احلسن )كفاية الطالب الرباين(، 322، ص3احلطاب، مواهب اجلليل، ج-(4) 
 .873، ص9ج
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عليه، لتحقق النماء فيه إحلاقا له باملنصوص  أو غري منصوص عليه، وإمنا وجبت فيه الزكاة
 كعروض التجارة، سواء كانت سلعا أو أثاثا أو ثيابا، أو حيوانا، وهكذا...  باالجتار

هو املقدار الذي بلغه املال وجبت فيه الزكاة، وهو ما عينه الشرع من والقدر المخصوص: 
مة عروض التجارة، كحد أدىن يصري به عدد املاشية، وكيل احلبوب والثمار، ومن الذهب والفضة وقي

 املالك له مأمورا بالزكاة وهو ما يسمى بالنصاب، وخيتلف من مال إىل آخر.
: وهو الوقت الذي جيب فيه إخراج الزكاة، ويعترب حبوالن احلول اهلجري، والوقت المخصوص 

 وذلك يف كل األموال الزكوية ما عدا احلرث واملعدن والركاز.
: هي ما جيب توفره يف املزكي واملال املزكى من شروط عامة وخاصة، صةوالشروط المخصو 

لصحة ووجوب الزكاة، كاإلسالم، وامللك التام للنصاب، والنماء، وغريها من الشروط اليت سنفصلها 
 يف موضعها إن شاء اهلل.

: هي الفئات املستحقة للزكاة، واليت تصرف هلا عند توفر سببها، وهي والجهات المخصوصة
 املصارف الثمانية اليت حددها الشرع يف سورة املائدة.

 (1) ثانيا: حكم الزكاة
الزكاة هي الركن الثالت يف اإلسالم بعد الشهادتني وإقام الصالة، وهي عبادة مالية عىن هبا 

 .ومبا حيقق العدالة واملصاحل العامةاإلسالم أن ميد الغين يده إىل الفقري مبا يسد خّلته وحاجته، 
وهي إحدى دعائم اإلسالم، رغب يف فرض عني على كل من توفرت فيه شروط وجوهبا، وهي 

 أصل مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع.كان و أدائها ورهب من منعها، 
  (2)َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاةَ : قوله تعاىلمن الكتاب:  -
ة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا بني اإلسالم على خمس، شهاد :"قولهمن السنة:  -

 (3) رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"
                                                           

ها. أبو بكر حممد ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، اعتناء حممد شريف، بريوت، دار وما بعد 4، ص 3القرايف، الذخرية، ج-(1) 
 .337،ص9، النفراوي، الفواكه الدواين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، ج37، ص 3199ابن حزم، 

 .31، املزمل، اآلية: 25، النور، اآلية: 991، 34، 38سورة البقرة، اآلية: -(2) 

 الصحيح، كتاب اإلميان، باب: اإلميان. مسلم، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان، باب: بيان أركان اإلسالم. البخاري،-(3) 



4 

إىل  ملا بعث معاذ بن جبل أن رسول اهلل-رضي اهلل عنهما-ومنه ما رواه ابن عباس
 إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وأني رسولاليمن، قال:" 

فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة تؤخذ من  :"-إىل أن قال-اهلل
 (1) أغنيائهم فترد على فقرائهم"

فقد أمجع املسلمون يف مجيع األعصار واألمصار على وجوب الزكاة، واجتمع من اإلجماع: -
هي من األمور املعلومة من و  -رضي اهلل عنه-الصحابة على قتال مانعيها يف خالفة أيب بكر الصديق

 الدين بالضرورة، يكفر جاحدها.
  :(2) حكم مانعها

وكوهنا شعرية من شعائر اإلسالم،  وجوب الزكاة، وأن من جحد فرضيتهاعلى ت األمة أمجع
  أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة.لكونه ويستتاب، وإال قتل كاملرتد، فقد كفر 

فأنه عاص غري كافر على مذهب مالك وأصحابه، ، نع عن أدائهاولكنه امت وجوهبابأما من أقر 
على  -رضي اهلل عنهم- ولذلك اجتمع رأي الصحابةفإهنا تؤخذ منه كرها وتعطى ملستحقيها، ولذا 

أقاتل الناس حتى أمرت أن :"قتال مانعي الزكاة يف خالفة أىب بكر الصديق، مصداقا لقوله 
 فإذا فعلوا مدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة،إله إال اهلل وأن محال يشهدوا أن 

 . (3) "، وحسابهم على اهللعصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها
 (4) ثالثا: شروط الزكاة

                                                           
البخاري، كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة. ومسلم، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان، باب: الدعاء إىل الشهادتني وشرائع -(1) 

 اإلسالم.

. ابن 4، ص 3. القرايف، الذخرية، ج378، ص9، الرباط، دار الغرب اإلسالمي، جابن رشد، املقدمات، تح: حممد حجي-(2) 
 .37اجلد، أحكام الزكاة، ص 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصالة، ومسلم، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان، باب: -(3) 
 حممدا رسول اهلل.األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل 

. ابن عبد الرب، 23-33ص 3. القرايف، الذخرية، ج811ص 3، والبيان والتحصيل، ج317ص9ابن رشد، املقدمات، ج-(4) 
. العدوي، 938ص 4. القرطيب، أحكام القرطيب، ج32-39. ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص 348ص 9الكايف، مج

 .337ص9. النفراوي، الفواكه الدواين، ج878ص9 أليب احلسن، جحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين
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 ال جتب الزكاة إال بتوفر الشروط اآلتية:   
 اإلسالم:  -4

الطهر، فال تؤخذ منه، ألن الزكاة تطهري، و الكافر ليس من أهل فال جتب على الكافر،    
 فالضمري هنا يعود على املسلمني. من أغنيائهم فترد على فقرائهم"تؤخذ حلديث معاذ السابق:" ...

 الملك التام للنصاب:  -1
املودع  -فال جتب على غري املالك، وال على من ملك ماال غري كامل، فال جتب على:    

وال على امللتقط، بل يؤمر برده،   على الغاصب للمالعنده املال أمانة عنده، إذ ال ميلكه أصال، وال
 لعدم ملكهم، وال يف املال الضمار أو املفقود حىت جيده، وال يف الدين حىت يقبض.

وال على الزوجة يف مهرها ما دام يف يد الزوج، وال على املختلعة يف بدل اخللع ما دام يف يد  -
 ، وال يف اهلديةما دامت يف يد الواهب وال يف اهلبةدق، صاخلالع، وال يف الصدقة ما دامت يف يد املت

حىت  ما دامت يف يد معطيها ،ما دامت يف يد املهدي، وهكذا يف كل عطية فال جتب فيها الزكاة
  تقبض.

  :حوالن الحول -3
يف  غري املعدن واحلرث، فال جتب الزكاة النقدين() املاشية والعنيكاة وجوب ز وهو شرط يف    
من أموال نقدية، وال يف عروض التجارة، وال  -النقدين( وما يقوم مقامهما) الذهب والفضة العني أي

موقوفا على عبد  ، واألصل يف ذلك ما روييف املاشية، حىت حيول عليها احلول وهي يف ملك صاحبها
 ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه "قال:  النيبأن  -مارضي اهلل عنه-اهلل بن عمر

َوَآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ  لقوله تعاىل: وأما يف احلرث فبطيبه ونضجه .(1) الحول"
(2).  

بتصفيته، وأما الركاز فبإخراجه ويف بعض أحواله بوضع اليد  وأما يف املعدن فبإخراجه أو    
يوم ملك شيء من ويبدأ من  ،بالسنة القمريةاملعترب ما كان  احلولو عليه كما سيأيت تفصيل كل ذلك. 

حىت يبدأ حوله،  أن يكون النصاب تاما أول احلولعند املالكية احلول  يف وال يشرتطاملال الزكوي، 
                                                           

 .11ص3(. الدارقطين، السنن، ح533، 539. الرتمذي، السنن، رقم )974( ص572اإلمام مالك، املوطأ، ح رقم )-(1) 
 .978ص8البيهقي، السنن، ج

 .989سورة األنعام: اآلية: -(2) 
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وإمنا العربة عندهم بتمام النصاب آخر احلول، فيما يكون التمام فيه حاصال من رحبه أو من نتاجه، 
ال ة قبل احلول إال بوقت يسري و وال جيزىء يف مشهور املذهب إخراج الزكا ألن كل ذلك يتبع أصله.

 .(1) وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك الكثريب جيزىء
 بلوغ النصاب:  -1

. وهو احلد األدىن احملدد شرعا الذي إذا بلغه املال الزكوي وجبت فيه الزكاةوالنصاب هو املقدار 
 أيب سعيد اخلدريديث ، واألصل يف وجوب النصاب حالذي يصري به املكلف مطالبا بدفع الزكاة

 أن رسول اهلل  وليس فيما دون رق صدقة، واق من الوَ خمس أَ :" ليس فيما دون قال
 .(2) خمس َذْود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

 الدين:السالمة من  -5
أي الذهب والفضة، ويلحق هبما عروض التجارة وذلك عند اإلمام مالك خاص بالعني، 

وإال ال جتب أي أن ال يستغرق الدين كل مال املكلف أو ينقصه عن النصاب، ية، واألوراق النقد
، أمكنه تسديد عليه الزكاة، فإن كان لديه مال من عروض أو حبوب أو حيوانات مل تبلغ النصاب

والدين يسقط زكاة العني وال يسقط زكاة احلرث واملاشية  من العني. عنده الدين وزكى ما بقي
 واملعدن.
 جيء الساعي: م -6 
بعد مرور احلول ومتام  ذلك يف املاشيةهو شرط صحة يف أداء الزكاة وليس شرط وجوب، و 

، فإن النصاب، إن كان هناك سعاة معينون من احلاكم جلمع زكاة املاشية، ويستطيعون الوصول إليها
ال، وحال عليها مل يكن هناك سعاة، أو وجدوا ومل يستطيعوا الوصول إليها لبعد أو صعوبة الطريق مث

 .(3) احلول فأخرجها أجزأته
 النية: -7

                                                           
 .23-39ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص-(1) 

 (.9819(، البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون مخس ذود صدقة، ح )523اإلمام مالك، املوطأ، ح )-(2) 

. احلطاب، 213-219ص9. الدردير، الشرح الصغري، ج89، ابن اجلد، أحكام الزكاة، ص83ص3القرايف، الذخرية، ج-(3) 
 .379ص3مواهب اجلليل، ج
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وهي شرط لصحة أداء الزكاة، وذلك بأن ينوي إخراج ما وجب عليه من مال الزكاة، إن مت له   
 امللك 

والنصاب ومرور احلول، وإعطائها ملستحقها، فإن عزهلا بنية الزكاة، مث ضاعت منه بعد ذلك 
ن ، وهذا إن مل يكإخراجها مرة أخرىلزكاة لنيته وال يطالب بوقبل دفعها ملستحقها، سقطت عنه ا

 مفرطا وإال فال تسقط عنه وال تربأ ذمته منها إال بأدائها.
من وجود الرق  وأما شرط احلرية فقد ذكره فقهاؤنا يف مدوناهتم، ملا كان عليه احلال يف وقتهم  

 نعدام نظام الرق اآلن.قبل زواله، أما يف عصرنا فإننا لسنا يف حاجة هلذا الشرط ال
الزكاة يف مال وال خالف بينهم يف وجوب وأما اشرتاط العقل والبلوغ فليس عند املالكية، 

واألصل يف ذلك ما رواه مالك يف املوطأ عن  .ينويها عنهما الصيب واجملنون وإمنا خيرجها عنهما وليهما
تليني  -رضي اهلل تعالى عنها– ةكانت عائشعبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن جده أنه قال:" 

وألن الزكاة عندهم ليست عبادة  .(1) وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة"
حمضة، بل هي حق املال أيضا، فتجب يف مال الصيب واجملنون كما جتب يف قيم ما أتلفوا من أموال، 

 وليست متعلقة باألبدان كالصالة والصيام.
  ن المال زكويا:أن يكو  -8
 النَّعم(، والعني) أي أن يكون املال مما جتب فيه الزكاة، وذلك يف ثالثة أصناف هي: املاشية  

كل يرجع إىل  وما من زروع ومثار(، ) واحلرث، كاألوراق النقدية  وما جرى جمرامها الذهب والفضة)
ألهنا أصناف  (2) فوا يف تفصيلهوهو اجملمع عليه بني العلماء وإن اختل ذلك بالقيمة كعروض التجارة،

ملاشية ني: ما يزكى زكاة عني: وهي افاحلاصل من ذلك، أن األموال الزكوية على ضرب، منصوص عليها
كل تلك األموال الزكوية يشرتط يف  واحلرث والعني، وما يزكي زكاة قيمة: وهي األموال املعدة للتجارة، و 

الذايت احلسي واملتمثل يف ، أو قابال لإلستنماء بالتجارةوالزيادة ، وهو أن يكون معدا للنماء النماء
بأن  وما ليس من هذه األصناف فال زكاة فيه إال إذا أعد للتجارة ، وحنو ذلك،بالدر والنسلاملاشية 

 االستهالك أو قتناءمل يعد للتجارة، وإمنا لال، ولذا فال زكاة يف مال القنية ألنه توفر فيه شرط النماء

                                                           
 .979طأ، صاإلمام مالك، املو -(1) 

 .83. ابن اجلد، أحكام الزكاة، ص31-94ص  3القرايف، الذخرية، ج-(2) 
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، أو الدور للسكىن ،املنزيل أو األثاث ،للبسها ب، أو الثيابارة أو الفرس للركو كالسي الشخصي
كما سيأيت .، وألهنا مشغولة باحلاجة األصلية ملالكيهاألهنا ليست أمواال نامية ،ا...وغريهوآالت احلرفة

 عند الكالم عن األموال اليت جتب فيها الزكاة.إن شاء اهلل تفصيله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 : زكاة الماشية: األموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامهاضرة الثانيةالمحا
 (1) رابعا: األموال التي تجب فيها الزكاة

 هي:  جنس األموال اليت جتب فيها الزكاة ثالثة 
  وهي ثالثة أصناف: إبل، وبقر، وغنم.الماشية:  -
 وهي الزروع والثمار. الحرث:  -

 ا بالقيمة كعروض التجارة.ميرجع إليه وهي الذهب والفضة، وماالعين:  -
الزكاة إال إذا كان معدا  وعليه، ما ال يدخل يف هذه األصناف فليس ماال زكويا و ال جتب فيه

 وتفصيل ذلك كاآليت: للتجارة فيزكى حينئذ زكاة عروض التجارة.
 م(:عَ النـَّ ) زكاة الماشية -4
، ف إال إذا أعدت للتجارة هازكاة يف غري وال  ثة أصناف: اإلبل، والبقر، والغنم،وتشمل ثال  

أو طيور...إال إذا كانت  جتب الزكاة يف اخليول والبغال واحلمري، وال يف الدواجن كدجاج أو أرانب،
 (2) ليس على المسلم في عبده وال في فرسه صدقة"": للتجارة، 

كوهنا سائمة،   والعاملة يف حرث ومحل كوهنا املاشية  وجوب زكاة املالكية يف وال يشرتط  
يف ذلك  ال فرق (3) أو مهملة، وسواء كانت معلوفة أو سائمةفتجب عندهم زكاهتا سواء كانت عاملة 

 .(4) يف كلألجله أوجب الشرع الزكاة يف املاشية وهو النماء الذي املعىن لوحود سواء بسواء،  عندهم
كل فيها  املالكية  ويشرتط. (5) "في الغنم في كل أربعين شاة شاة..و ..:" قوله ودليلهم عموم

                                                           
 .22-83. ابن اجلد، أحكام الزكاة، ص528اإلمام مالك، املوطأ، ص-(1) 

 .947اإلمام مالك، املوطأ، ص-(2) 
 

هملة هي غري ذلك، والسائمة هي العاملة هي املاشية اليت تستخدم يف حرث األرض كالبقر مثال، أو للحمل واإلنتاج، وامل-(3) 
 املاشية اليت ترعى بنفسها ال يتكلف صاحبها شراء علفها، واملعلوفة عكس ذلك هي اليت يطعمها مالكها العلف.

ابن  13ص  3. القرايف، الذخرية، ج317ص  9القاضي عبد الوهاب، املعونة على مذهب عامل املدينة، ط مكة املكرمة، ج-(4) 
 .23ة، صاجلد، أحكام الزكا

، (. الرتمذي، السنن، أبواب الزكاة عن رسول اهلل 9323أبو داود، السنن، كتاب الزكاة، باب: يف زكاة السائمة، ح )-(5) 
 (9419باب: زكاة اإلبل والغنم. ابن ماجه، السنن، كتاب الزكاة، باب: صدقة الغنم، ح )
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الساعي إن وجد، الشروط العامة للزكاة، ويضاف إليها شروطا خاصة بزكاة املاشية منها شرط جميء 
م األموال، وكذا شرط من كرائأو مريضة، وأن ال تكون باإلضافة إىل شرط السّن وأال تكون معيبة 

 .-كما سيأيت تفصيله  -األنوثة كما يف اإلبل
 نصاب الماشية:

ولكل صنف منها نصاب مفروض حددته السنة النبوية ، انصاهبجتب الزكاة يف املاشية بتمام 
ولعل أمجع رواية يف ذلك ما ذكره النووي يف شرح املهذب، قال: مدار صرحية، الصحيحة الالشريفة 

فأما حديث أنس، فهو ما رواه أن  نصب زكاة املاشية على حديثي أنس وابن عمر رضي اهلل عنهم،
بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذه كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين:"  با بكر الصديق أ

على المسلمين، والتي أمر بها اهلل رسوله...:في أربع  فريضة الصدقة التي فرضها رسول اهلل 
وعشرين من اإلبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى 

فإذا ، فإذا بلغت ستا وثالثين، ففيها بنت لبون أنثى، ين، ففيها بنت مخاض أنثىخمس وثالث
ة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حق  

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى  وسبعين، ففيها جذعة، 
ومئة، ففيها حق تان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل  وتسعين إلى عشرين

أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حق ة. ومن لم يكن له أربع من اإلبل، فليس فيها صدقة إال 
إذا كانت  وفي صدقة الغنم في سائمتها، فإذا بلغت خمسا من اإلبل ففيها شاة، أن يشاء ربُّها

فإذا  فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان،  ائة، شاة،أربعين إلى عشرين وم
زادت على مائتين إلى ثالثمائة، ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالثمائة، ففي كل مائة شاة، 

. (1) من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رب ها"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 

، عمر بن اخلطاب يف الصدقةكتاب ن  ه حنو ما يف كتاب أيب بكر، قرأه ملك يف موطئوذكر اإلمام ما
، وال ذات عوار وال يخرج في الصدقة تيس، وال هرمةجاء فيه إضافة ملا يف كتاب أيب بكر "...

إال ما شاء المصدق، وال يجمع بين مفترق، وال يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من 
 يتراجعان بينهما بالسوي ة"خليطين فإنهما 

                                                           
(. اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الزكاة، باب: صدقة 9317) البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب: يف زكاة الغنم، ح-(1) 

 .327املاشية، ص
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هذا يف نصاب اإلبل والغنم، وأما البقر فقد أمجعت األمة على وجوب زكاهتا أيضا، ودليل   
ذلك ثابت بالسنة واإلمجاع، وإمنا اختلف الفقهاء يف نصاهبا واملقدار الواجب إخراجه فيها، واألصل 

س اليماين عن معاذ بن يف حديث طاو  ك يف املوطأكاة البقر عند املالكية، ما أخرجه ماليف نصاب  
وأتى بما دون ذلك، فأبى ، ثالثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسن ة أنه أخذ من األنصاري"جبل 

 فتويف رسول اهلل  أله،فيه شيئا حىت ألقاه فأس وقال: مل أمسع من رسول اهلل  .أن يأخذ منه شيئا
إلى اليمن،  بعثني رسول اهلل ل معاذ بن جبل:" ويف رواية قا .(1) قبل أن يقدم معاذ بن جبل

وهذه األنصبة املنصوصة يف كتاب  .(2) ومن كل ثالثين تبيعا"فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة، 
 والعمل عندهم جار مبقتضاها. مذهب مالك وأصحابه هي عمر بن اخلطاب 

إىل أن  اجب فيها: شاة واحدة،، والو امخسال زكاة يف اإلبل إال إذا بلغت  :(3) نصاب اإلبل -
ثالث شياه، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع  تبلغ عشرا ففيها شاتان، حىت تبلغ مخس عشرة ففيها

، وهي الناقة اليت بلغت السنة ودخلت يف الثانية() شياه، حىت تبلغ مخسا وعشرين، ففيها بنت خماض
ستا فإذا بلغت ، اليت دخلت يف الثالثة(وهي الناقة ) إىل أن تبلغ ستا وثالثني، ففيها بنت لبون

 ، حىت تبلغ إحدى وستني، ففيها جذعةوهي الناقة اليت دخلت يف الرابعة() وأربعون، ففيها حّقة
، إىل أن تبلغ ستا وسبعني، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وهي الناقة اليت دخلت يف اخلامسة()

ا زاد العدد على ذلك، ففي كل أربعني بنت لبون، ويف  وتسعني، ففيها حقتان، إىل مائة وعشرين. فإذ
 وبيان ذلك يف اجلدول اآليت: كل مخسني حّقة.

 

 الواجب في اإلخراج نصاب اإلبل    الواجب في اإلخراج نصاب اإلبل
 شاة       1-2 ال شيء      8 -9

                                                           
 اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الزكاة، باب: ما جاء يف صدقة البقر )تح: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث -(1) 

 .321( ص9142العريب، 

(. النسائي، 9275ح )35ص3(كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر، جأبو داود، السنن )تح شعيب األرناؤوط دار الرسالة-(2) 
، ص 2( كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر، ج9145السنن، )تح:عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

32-35. 

لشرح الصغري )مع . الدردير، ا325ص  3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج57، 53ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص -(3) 
 .214ص 9حاشية الصاوي(، ج
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 ثالث شياه    91 -92       شاتان       98 -91
 بنت خماض    32- 32       أربع شياه      38 – 31
 حّقة      51 – 85     بنت لبون        82 - 35
 بنتا لبون    11 – 75     جذعة       72 – 59
 حقتان أو ثالث بنات لبون 931 -939 حقتان       931 – 19

 حقتان وبنت لبون 981-981  حقة و بنتا لبون  931 -931
 أربع بنات لبون 951 -951  ثالث حقائق   921 -921

أي إذا زاد العدد عن مائة وعشرين، ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة، إذ يتغري 
اإلخراج، فيقسم املالك لذلك أعداد إبله إىل أربعينات أو إىل مخسينات، أو جيمع بينها،  الواجب يف

 ، جمموعات أربعينيةعلى أن ال يكون فيها وقص أو يتحرى أن يكون وقصها أقل، فإن قسمها إىل
مخسني منها بنت لبون، وإن قسمها إىل جمموعات مخسينية فيخرج عن كل كل أربعني منها ن  خيرج ع

 حقة وهكذا مهما زاد العدد.
جذعة أو  ال زكاة يف الغنم حىت تبلغ أربعني رأسا، والواجب فيها: شاة: (1) نصاب الغنم -

إىل أن تبلغ إحدى وإحدى وعشرين، ففيها شاتان،  ، وال زكاة فيها بعد ذلك حىت تبلغ مائةثنية
ومائتني، ففيها ثالث شياه، حىت تبلغ أربعمائة، ففيها أربع شياه، يف كل مائة شاة واحدة، وهكذا 

 مهما بلغت. وتفصيل ذلك يف اجلدول اآليت:
 

 الواجب في اإلخراج  نصاب الغنم   الوجب في اإلخراج  نصاب الغنم
 شاة          931 – 81   ال شيء      31 -9

 ثالث شياه    311 – 319   شاتان      311 - 939
 مخس شياه    211 – 211   أربع شياه      811-811

                                                           
 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج388ص  9. النفراوي، الفواكه الدواين، ج57، 53ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص -(1) 

 .325ص 
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 مهما بلغت.مث ما زاد على ذلك، ففي كل مائة شاة، شاة واحدة 
ب فيها: ال زكاة يف البقر حىت تبلغ ثالثني رأسا بأصلها أو نتاجها، فالواج :(1) نصاب البقر -

وهو العجل الذكر الذي أمت السنتني ودخل يف الثالثة(، إىل تسع وثالثني، فإذا بلغت أربعني، ) تبيع
وهي البقرة اليت أمتت ثالث سنوات ودخلت يف الرابعة(، مث ما زادت على ذلك، ففي  ) ففيها ُمسنَّة

 ل اآليت:كل ثالثني تبيع، ويف كل أربعني مسنة، بالغة ما بلغت. وبيان ذلك اجلدو 

 الواجب في اإلخراج نصاب البقر الواجب في اإلخراج نصاب البقر
 تبيع 31 -  31 ال شيء 31 -9
 تبيعان 51 - 51 مسنة 21 -  81
 مسنتان 41 - 41 مسنة وتبيع 71 - 71
 تبيعان ومسنة 911- 911 ثالثة أتبعة 11 - 11
 أتبعة 8مسنات أو3 931 - 931 تبيع ومسنتان 991 - 991

ي إذا بلغت املئة وعشرين فما فوق، فالساعي خيري بني أن يأخذُ ثالث مسنات، أو أربع أ
 أتبعة.

من املاشية شيء، ومثال ذلك يف اإلبل: نصاب الفريضة فيها  (2) هذا، وليس يف األوقاص
تبلغ الفريضة الثانية وهي حىت ال زكاة فيها ص قفهو و وهي األربع مخس وما زاد على هذا العدد 

وقص حىت تبلغ الفريضة الثالثة وهي مخسة عشر،  ألهنافإذا زادت على ذلك فال زكاة فيها ر، العش
مجع فصيل وهو من اإلبل ما دون بنت ) ويكُمُل النصاب بالفصالنهذا ... يف سائر املاشية وهكذا

مجع سخلة وهي الصغرية من الغنم ضأنا أم ) مجع عجل من البقر(، والّسخال) خماض(، والعجاجيل
 معزا(.

                                                           
الصغري )مع  . الدردير، الشرح388ص  9. النفراوي، الفواكه الدواين، ج57، 53ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص -(1) 

ص  9. العدوي، حاشية العدوي على أيب احلسن، ج325ص  3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج214ص 9حاشية الصاوي(، ج
213. 

األوقاص مجع وقص، وهو كل عدد من الن ََّعم أو املاشية زائد على فريضة سابقة، زيادة ال تبلغ هبا الفريضة اليت تليها. وال -(2) 
 وقص إال يف املاشية.
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 أحكام زكاة الماشية:بعض  -
وهي اإلبل ) يضم يف الزكاة البخايت أو البختفي ضم أصناف الماشية لبعضها:  -

فإذا اجتمع من  وهي اإلبل العربية ذات السنام الواحد(، ) اخلراسانية ذات السنامني(، إىل العراب
من كل صنف منهما مخسة عشر، فإن اجتمع كما جتمع البقر واجلواميس، الصنفني مخسا ففيها شاة،  

الثالثني منها تبيع، والظأن للَمْعز، كأن جيتمع له عشرون من الظأن وعشرون من املعز فقد وجب يف 
إذ كل وخيري الساعي إن وجد يف أخذها من أيهما ألهنما تساويا، وجب يف مجيعها شاة واحدة، 

 فإن مل يتساو الصنفان بأن كانعترب جنس واحد، فيزكى زكاة واحدة. صنف منها مبا ضم إليه ي
يف الضأن وعشرة يف املعز، فإن الساعي يأخذ  عشرون يف البقر وعشرة يف اجلاموس مثال، أو ثالثون

   .(1) من األكثر منهما، ألن احلكم للغالب منهما
   األوالد( في الزكاة حول أمهاتها:) حول النتاج -
لنسل قبل احلول، فإن حول النسل حول أي إذا كانت املاشية دون النصاب، مث كمل با  

أمهاهتا، فوجبت فيه الزكاة، كمن كان لديه ثالثة من اإلبل منذ عشرة أشهر، فولدت ولدين فقد كمل 
نصاهبا، وزكاهتا بعد شهرين ألنه يكون قد مت حول األمهات، وجول نسلها حول أمهاهتا، أو كان 

زكاة لتمام حول األمهات كربح املال يضم عنده عشرون من الضأن فولدت متام النصاب، وجبت ال
 غلى أصله ويزكى على حول األصل.

 في شروط الُمخرج في زكاة الماشية:  -
جتزئ اهلرمة وال املعيبة، وال تؤخذ الكرمية وال الفحل، وال احلامل وال األكولة وهي شاة ال  -

، أي أن املخرج للزكاة ال يؤخذ ولدهاىّب وهي اليت تريب العلف اليت تعّد للتسمني ألجل الذبح، وال الر  
واألصل يف ذلك حديث معاذ ابن  ها.وسط، وال من شرارها وإمنا يؤخذ من أمن كرائم أموال الناس

فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإيا ك وكرائم إىل اليمن، فقد جاء يف آخره:"... حبل ملا بعثه النيب 
 .(2) ين اهلل حجاب"أموالهم، وات ق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وب

                                                           
. اخلرشي، حاشية اخلرشي على 341ص 9. القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج397ص 9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(1) 

 .923ص 3سيدي خليل، ج

 رواه الشيخان.-(2) 
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أو  ال تشرتط األنوثة يف الشياه املخرجة للزكاة، فيجزئ إخراج الذكر من الشياه عن اإلبل -
، والثين  وهي الشاة من الضأن اليت أمتت السنة() واجلذعةأاجلذع ال جيزئ يف الصدقة إال ، ف(1) الغنم

ألن السنة مست ملعز يف ذلك سواء، والضأن وا وهي الشاة من املعز اليت أمتت السنتني() والثنيةأ
اإلخراج "شاة"، وهو لفظ مطلق يصدق على الذكر واألنثى، كما ال تشرتط يف املخرج الواجب يف 

 .من البقر، فيجزئ التبيع أو التبيعة، واملسن أو املسنة
، فيخرج بنت خماض وبنت لبون وحقة من جنسها اإلبلالواجب يف وال تشرتط األنوثة إال يف 

فإذا بلغت  وهو ما أشار إليه احلديث السابق يف أنصبة ومقادير الزكاة:"...وكلهن إناث  ،وجذعة
خمسا وعشرين إلى خمس وثالثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثالثين، ففيها 

ذكر، صرح به احلديث من جواز إخراج ابن لبون  ماإال منها فال جيزئ الذكر  بنت لبون أنثى.."
فارق السن يف مقابل لرا اعتبفيخرجه عنها ا ،مل توجد عندهولكنها عليه إن وجبت خماض  مكان بنت

 .شرط األنوثة
ففي املذهب  ،وعنده السن األعلى الزكاة كن عنده إلخراجوجبت عليه سن معينة ومل تمن  -

عند وذلك يقدر الفرق يف السن وهو قيمة  اأخذ  من الساعي جربانيو ، ه عن األدىنخيرجها وجتزؤ 
فكانت قيمته تقدر الختالف القيمة يف كل زمان ومكان، املالكية بقيمة كل وقت وعصر حبسبه، 

ومن بلغت عنده من اإلبل ".. كما ورد النص عليه يف حديث أنس املتقدم:شاتني أو عشرين درمها  ب
صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين 

كمن وجبت عليه بنت خماض ومل يكن عنده إال بنت لبون  .ن استيسرتا له، أو عشرين درهما..."إ
وإن كان لديه جربانا للتفاوت يف السن، أو بقيمة الوقت ويأخذ شاتان أو عشرين درمها أخرجها 

 لنيبالسن األدىن من الواجب يف اإلخراج، أخرجه ويدفع قيمة الفرق جربانا لذلك، كما كان يف عهد ا
 .كمن وجبت عليه جذعة ومل يكن عنده إال  شاتان أو عشرون درمها قيمة جربان الفرق يف السن

أو قيمة ذلك حبسب   احلقة، جاز أن خيرج احلقة مكاهنا مع دفع الفرق وهو شاتني أو عشرين درمها
وذهب مالك إىل أن من وجبت عليه سن وعدمها يف ماله، يكلف شراءها،  كل زمان أو مكان.

                                                           
-57. ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص 911ص 3. القرايف، الذخرية، ج393ص9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(1) 

54. 



16 

 .(1) فيجزئه كل ذلك
 في زكاة فائدة الماشية: -

املراد بفائدة املاشية، ما حصل عليه الشخص من نَ َعم هببة أو مرياث، أو دية أو صدقة، فمن  
لديه نصاب ماشية واستفاد ماشية أخرى من نوعها، فإن الثانية تضم لألوىل وتزكى على حوهلا،  كان

 ستفادها قبل متام حول األوىل بكثري أو قليل أم ال.سواء بلغت الثانية نصابا أم ال، وسواء ا
أما إذا كانت لديه ماشية مل تبلغ النصاب، مث استفاد ماشية أخرى من نوعها، فإن األوىل تضم 

ويبدأ احلول من متام النصاب للثانية ويستقبل هبما حوال، سواء كانت املستفادة نصابا أم ال، 
 بالفائدة.
 ة: زكاة الخلطاء في الماشي -
إذا خلط رجل ماشيته مع ماشية آخر، صار اجلميع كاملال الواحد يف القدر الواجب يف   

اإلخراج، وذلك بعد حصول النصاب يف مال كل منهما، وذلك ألجل التخفيف عنهما، كمن كانت 
وثالثون شاة، فخلطها مبثلها لرجل آخر، مل تنفع اخللطة بينهما يف شيء لقصور ملك كل  له تسع
عن النصاب، فإن كانت لكل منهما أربعون شاة، فوجب يف اخلليط شاة واحدة، على كل منهما 

واحد منهما نصفها، ولو كانت متفرقة لوجبت فيها شاتان على كل واحد شاة، وإذا أخذت الشاة 
وما كان " السابق: كتاب النيب حدمها رجع على اآلخر بنصف قيمتها، واألصل يف ذلك  . من غنم

 نهما يتراجعان بينهما بالسوية".من خليطين فإ
فمن كان له تسعون شاة مثال فخلطها مبئة وإحدى عشرة أخرى لرجل آخر، ففي اجلميع 
ثالث شياه على كل منهما حبسب نسبته يف اخللطة، ولو كانت متفرقة لوجبت فيها شاتان، مما يدل 

عن التفريق ، ولذلك ورد النهي على أن اخللطة تؤثر يف القدر الواجب نقصا أحيانا وزيادة تارة أخرى
وذلك يف احلديث فرارا من الزكاة وهروبا من الزيادة، أو عن اجلمع بني ذلك رغبة يف النقص، 

                                                           
 . 57. ابن اجلد، أحكام الزكاة، ص113ص3. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، ج939ص3القرايف، الذخرية، ج-(1) 

. الدردير، 17ص 3. عليش، منح اجلليل، ج989ص9. املواق، جواهر اإلكليل، ج213ص 9الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج
 .554ص 9الشرح الصغري، ج
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 .(1) وال يجمع بين متفرق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"السابق:" 
 :(2) شروط الخلطة في الماشية -

ني كاملالك الواحد، أن تتوفر عدة شروط ويشرتط يف اخللطة اليت توجب حكمها من كون املالك
 منها:

ملك كل واحد منهما متميزا عن اآلخر، فإن مل يكن كذلك فهم شركاء وليسوا أن يكون  -9
 .خلطاء

 أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر. -3
 أن يكون حال على نصابه احلول. -3
 أن ينوي كل منهما اخللطة. -8
 أن تتوفر فيهما شروط وجوب الزكاة. -2
 احتاد الراعي، والفحل، والدلو، واملراح، واملبيت، وال يشرتط يف املذهب حصول هذه الشروط  -6

هذا وال خلطة يف غري املاشية،  اخلمسة، بل يكفي اجتماع ثالث منها للتأثري يف زكاة اخللطة.
، من لنب، وال زكاة فيما سواها من احليوان، إال إن اختذ للتجارة، وال زكاة يف غلة سائر احليوان

 وصوف، ووبر وشعر، وعسل، وقّز.

 
 
 
 
 

                                                           
 .321ص  9اشية، جاإلمام مالك، املوطأ، باب صدقة امل-(1) 

. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 933-937ص3. القرايف، الذخرية، ج334ص 9القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج-(2) 
 .354ص3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج889ص9ج
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 : زكاة الحرث، العين، المعدن والركازالمحاضرة الثالثة
  :المعشرات() زكاة الحرث -

واحلرث يشمل حبوب الزروع ومثار الشجر، مما يدخر منها لالقتيات يف الغالب، يستوي يف 
جوب زكاة احلرث، هو عموم قوله ذلك ما أنبتته األرض اململوكة أو املستأجرة، واألصل يف و 

البقرة: ) ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض"تعاىل:"
العشر، وفيما سقي بالنضح نصف  (1) ، والبَـْعلفيما سقت السماء والعيون :"  وقوله(، 167

 .وغريها من األحاديث املشاهبة (2) العشر"

 :(3) نصاب الحرث -
لصاع أربعة والوسق ستون صاعا، وااملقدار الواجب يف زكاة الزرع والثمر، مخسة أوسق فأكثر،  

يقدر وزن وهو رطل وثلث، و  ال مقبوضتني وال مبسوطتنيأمداد، واملد حفنة ملء اليدين املتوسطتني،
= x 51 3،978كلغ تقريبا، وعليه يكون مقدار الوسق هو: 3،978الصاع يف عصرنا ب: 

كلغ تقريبا x2 =523،3  931،88صاب مخسة أوسق هو: لغ، فيكون مقدار نك931،88
وليس يقينيا الختالف الوزن بني احلبوب والثمار، فوزن الصاع يف القمح والشعري واألرز والتمر وغريها 

ب والثمر حىت احلأن الزكاة ال جتب يف واألصل يف  ختتلف عن بعضها البعض إذا قدرت بالكيلوغرام.
ليس فيما دون خمِس َذْوٍد صدقة، و ليس فيما :} ا، وذلك مخسة أوسق، قوله النيب يبلغ نصاب

 .(4) دون خمِس َأواٍق صدقة، و ليس فيما دون خمسة َأْوُسٍق صدقة{
 األصناف التي تجب فيها الزكاة من الحرث: -

                                                           

البعل: هو الذي يشرب بعرقه من غري سقي، لقربه من النهر أو الساقية، وبالنضح: أي بالسانية، -(1) 
ريها من األنعام والدواب اليت يستقى عليها، وتسمى بالنواضح، وكذا كل وسيلة أي اإلبل أو غ

 استحدثها الناس للسقي.

أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، ص، البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى مباء السماء واملاء اجلاري، ح -(2) 
(9833.) 

 .59. ابن اجلد اإلشبيلي، أحكام الزكاة، ص892ص 9القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج-(3) 

 . (9549، ومسلم يف الصحيح، كتاب الزكاة، ح )388ص 9اإلمام مالك، املوطأ، باب: ما جتب فيه الزكاة، ج-(4) 
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ري من من املتفق عليه أن زكاة احلرث جتب يف أربعة من الزروع والثمار وهي: احلنطة والشع
 احلبوب، 

رضي -معاذ بن جبلو موسى أيب عن  ةرداه أبو بو ر والتمر والزبيب من الثمر، وأصل ذلك ما 
 وا الصدقةيأخذ م أالّ أمرهبعثهما إىل اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، ف ن رسول اهلل"أ -مااهلل عنه

  .(1) احلنطة والشعري والتمر والزبيب"هذه األربعة: من إال 
واملراد باملقتات ما يتغذى عليه إىل وجوب الزكاة يف كل ما يقتات ويدخر، الكية املذهب وقد 

الناس ويعيشون عليه يف حال االختيار، ال يف حال الضرورة، فال زكاة يف اجلوز واللوز والبندق مثال، 
ت وال يف التوابل كالكمون والكراويا وحنوها، ألهنا ال تقتات وإن كانت تدخر، وال يف اخلضراوا

أنواعا أخرى من الزروع تلك األصناف األربعة بتدخر، ولذلك أحلقوا  والفواكه ألهنا ال تقتات وال
 :(2) تتوزع حبسب األصناف اآلتيةألهنا مثلها يف االقتيات واالدخار،  ،والثمار بلغت عشرين نوعا

شعري وهو نوع من ال) منها القمح والشعري وما يصنف معهما وهي: الس لتفمن الحبوب: -
 وهو كالقمح تكون احلبتان منه يف قشرة واحدة(، والذرة، واألرز، والد خن) ال قشر له(، والعلس

وهي تسمية جامعة للحبوب اليت تطبخ( وهي السبعة ) وهو املعروف عندنا بالبشنة(، والقطاين  )
ُمس صيلة القطنيات أو نبات من ف) اآلتية: احلمص، والعدس، واللوبياء، والباقالء وهي الفول، والرت 
بقل من فصيلة القطنيات وهي ) القطانيات، حبه مر يؤكل بعد نقعه وطبخه(، واجلُلبان، والبِسيلة

 يشبه الرتمس يف حبِّه، يؤكل أخضر ويطبخ يابسا(.
، التمر، والزبيب، ويلحق هبما كل ذي زيت وهي ذوات الزيوت األربع: الزيتونومن الثمار:  -

  حب  الُفجل األمحر، والُقرطم وهو الُعصُفر.واجللجالن، والسمسم، و 
 وعلى هذا فال زكاة يف البقول واخلضراوات وال يف الفواكه عند املالكية، لداللة عمل أهل املدينة

املتوارث على ذلك، قال مالك يف املوطأ:" السنة اليت ال اختالف فيها عندنا، واليت مسعت من أهل 
اخلوخ، أو كل ما ينفلق عن ) ه كلها صدقة: الرمان، والِفرِسكالعلم، أنه ليس يف شيء من الفواك

نواة(، والتني، وما أشبه ذلك، وما مل يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: وال يف القضب، وال يف البقول  

                                                           
 .14ص  3(، ج92الدارقطين، السنن، باب: ليس يف اخلضراوات صدقة، ح )-(1) 

 .373ص 9لزيتون، جاإلمام مالك، املوطأ، باب: زكاة احلبوب وا-(2) 
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 .  (1) كلها صدقة"
 : (2) إلى آلخر في تكميل النصابأو نوع ضم جنس  -
بقة واألصناف املتقاربة يف املنافع، واملتفقة يف معظم الساأنواع األجناس نص املالكية على أن   

، فإذا وإن اختلفت أمساؤها يف زكاة احلرث النصابيف اعتبار بعضها إىل بعض تضم األغراض، 
نصاب من نوعني أو صنفني منها أو أكثر، وجبت الزكاة يف اجلميع وأخرج من كل صنف اجتمع 

تكميل النصاب، فإذا مل جيتمع من كل جنس مبفرده  حبسبه، وأما األجناس فال تضم إىل بعضها يف
فال زكاة يف ذلك اجلنس، فالثمار مثال جنس بنفسه وهو أصناف، فال يضم إليه يف تكميل نصاب 

النصاب إال ما كان من أنواع جنسه، فال يضم التمر والزبيب والزيتون أو غريها لبعضها البعض، ألهنا 
كن كل نوع منها بأصنافه جنس واحد فيضم بعضه إىل بعض، أنواع خمتلفة عن بعضها فال تضم، ول

والدقل أو الدقلة وغريها جنس واحد يضم بعضه ، يف احلجاز ومصر( ) والعجوة فالتمر أنواع كالربين
إىل بعض يف اعتبار ، وتضم أنواعه بعضها إىل بعض، والزبيب صنف وحده ال يضم إليه غريه

والسلت أصناف جلنس واحد هو احلبوب، وكذا القطاين وجيمع القمح والشعري  وهكذا،النصاب، 
 وهكذا.جلنس واحد، تضم بعضها إىل بعض،  نواعأكالفول والعدس واللوبياء واحلمص وغريها السبع  

صناف فإذا مل يبلغ كل صنف من أصناف تلك األجناس بنفسه نصابا، واجتمع من مجيع أ
 . من كل صنف بقدره رجت زكاة اجملموعاجلنس الواحد منها مخسة أوسق، أخ

وأما العلس واألرز والذرة والدخن فال تضم إىل بعضها البعض يف تكميل النصاب، وال إىل 
فال يضم لتباعد املنافع واختالف األغراض، ألن كل واحد منها صنف لوحده ، القمح والشعري

 فال زكاة فيه.  النصابكل صنف منها إىل اآلخر، فإن مل يكمل  أحدها 
الزيوت األربع أجناس خمتلفة، فال يضم الزيتون وال السمسم وال القرطم وال حب وكذلك ذوات 

 الفجل األمحر، بعضها إىل بعض يف اعتبار النصاب يف الزكاة.
 المقدار الواجب إخراجه: -

                                                           
 اإلمام مالك، املصدر نفسه والصفحة.-(1) 

. الدسوقي، حاشية 387ص 9. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، ج893-893، ص 9القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج-(2) 
 .373ص 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج829ص9الدسوقي مع الشرح الكبري للدردير، ج
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فيما سقي بغري أي واحد من عشرة، أو عشرة من املئة من وزن اخلارج جيب إخراج العشر 
، كالذي سقي مباء املطر، أو السيح أو النهر، أو املاء املنصب إليه من جبل من الثمار والزروعمؤونة، 

. وجيب أو من عيون جارية، أو كان بعال وهو ما بشرب بعروقه لقربه من املاء، ففي كل ذلك العشر
العشر أي مخس فيما سقي مبؤونة وكلفة، كالزرع الذي سقي بآلة، :كالسواقي والدواليب نصف 

فيما سقت السماء واألنهار " :ضح أو الدالء، واألصل يف ذلك احلديث السابقوالسواين، وبالن
 والعيون، أو كان بعال العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر".

وبعضه بغري كلفة، فإن كان وإذا سقي احلرث باآللة ومباء املطر معا، كأن يسقى بعضه بكلفة 
ره، فما سقي بكلفة ومؤونة خيرج منه نصف العشر، وما ذلك بالتساوي، فزكاة كل منهما على قد

 :(1) سقي باملطر خيرج منه العشر. أما إن مل يتساويا فقوالن مشهوران يف املذهب
 ، ألن احلكم للغالب.منهما ألغلبلأن يعترب يف اإلخراج  -9
أن يزكى كل على حكمه، فيزكى ما سقي باملطر العشر، ويزكى ما سقي باآللة نصف  -3

باآللة شهرين، ومباء املطر شهر، قسم اخلارج على ثالثة، ثلثان إن سقي ثلثا احلرث عليه عشر، و ال
 خيرج عنهما نصف العشر، وثلث خيرج عنه العشر.

 وقت وجوب زكاة الحرث وما يخرج فيها: -
جتب الزكاة يف الثمار بطيبها وبدو صالحها، وهو إزهار النخل، وظهور حالوة الكرم، ويف 

ويف الزيتون اسوداده أو مقاربته، لبلوغ كل ذلك حد األكل باإلفراك واستغنائه عن املاء، احلبوب 
َوَآتُوا َحقَُّه وال يعرتض هذا باآلية: ، (2) وهو املشهور يف املذهبوليس وقت الوجوب اليبسواالقتيات، 
أي عند االشتداد والتهيؤ أخرجوا حقه يوم حصاده ألن املراد باآلية:  ،(414األنعام: ) يـَْوَم َحَصاِدهِ 

ألن حيصد، فالوجوب باإلفراك، وإن كان اإلخراج بعد اليبس، فال تعارض، وكذلك ما ال حيصد  
 كالثمار، 

فيخرج حقه عند النضج والتهيؤ للجّذ بظهور حالوته، وألنه ما قبل ذلك يكون علفا ال 

                                                           
اخلرشي، شرح اخلرشي على  343ص 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج57 -55أحكام الزكاة، صابن اجلد اإلشبيلي، -(1) 

 . 829ص 9خمتصر خليل، ج
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 . (1) والزكاة إمنا جتب يف املطعومات دون املعلوفات طعاما،
 :(2) وصفة اإلخراج يخرج في زكاة الحرث ما -

نص املالكية كغريهم من الفقهاء،على أنه ال جيوز إخراج زكاة الثمار إال من التمر اليابس 
 ب اليابس بعد التصفية، وهذا فيماإال من احل والزبيب اليابس، وكذلك زكاة احلبوب ال جيوز إخراجها

يصري زبيبا(، فال بد )  مترا(، والعنب الذي يتزببيصري) ف، كالرطب الذي يتتمرشأنه اليبس واجلفا
أما ما الجيف من احلبوب والثمار فاختلف يف  من إخراج الزكاة من حبه، ولو أكل منه أو باعه رطبا، 

صفة إخراجه، فالرطب الذي ال جيف ويصري مترا، والعنب الذي ال يصري زبيبا كبلح مصر وعنبها، 
عشر مثنه إذا بيع، فإن مل يبع كأن أكل أم أهدي أو تصدق  فحكمه إن وصل نصابا، أن خيرج من

، وال جيزئ اإلخراج من حبه، أي من نفس الرطب والعنببه، لزم اإلخراج من قيمته يوم طيبه، وال 
ئال يضيع شيء على الفقري، وال يتعطل املالك عن ل وهلذا شرع اخلرصأن خيرج عنه مترا أو زبيبا. 

 التصرف يف ملكه.
اهتا وات الزيوت األربع من زيتون، و مسسم، وقرطم، وحب الفجل األمحر، بدفع زكذوتزكى  -

زيتا ولو كان زيتها قليال، كما جيزئ إخراج الزكاة من حّب هذه الزروع ما عدا الزيتون، فإنه ال جتزئ 
كزيتون ، وإن أكله أو باعه، خترج زكاته من قيمته، فإن مل يكن له زيت  زكاته إال زيتا، إن كان له زيت

وكذلك حكم كل ما ال جيف من زروع ومثار، . مصر، أخرج من مثنه إن باعه، العشر أو نصف العشر
مصر ورطبها فإنه يزكى مثنها إن بيعت العشر أو نصف العشر، أو من قيمتها إن أكلت أو كعنب 
    أهديت.
 زكاة العين:  -3

 وهو الذهب والفضة، ويسمى النقدين، مسكوكا كان أو مصوغا.
ال جتب الزكاة يف الذهب والفضة حىت يبلغا نصابا، وحيول عليه احلول، نصاب العين:  -

غرام، ونصاب الفضة مائتا درهم وتبلغ 42ويساوي وزنا عند اجلمهور  ونصاب الذهب عشرون دينارا

                                                           
 .2ص  3. القرايف، الذخرية، ج918ص 7القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج-(1) 
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 أن رسول اهلل   حديث أيب سعيد اخلذري واألصل يف ذلك غرام.511وزنا عند اجلمهور 
ا دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الوِرق ليس فيمقال:" 

 .(1) صدقة..."
 :وما جرى مجراهما من الذهب والفضة المقدار الواجب إخراجه -

، وما زاد (%3.2أي ) نصابا وحال عليه احلول، ففيه ربع العشرأو الفضة إذا بلغ الذهب 
وتلحق النقود الورقية النقدين يف اعتبار  ما محيعا.فيه فبحساب ذلكبقليل أو كثري، على النصاب 

النصاب واملقدار الواجب يف اإلخراج، فما زاد منها عن النصاب بقليل أو كثري، فيجري عليها حكم 
 النقدين، فتجب الزكاة يف تلك الزيادة مضمومة إىل أصلها.

 : (2) ضم النقدين -
ب، كما جيمع يف زكاة املاشية الضأن للمعز جيمع يف زكاة العني الذهب والفضة العتبار النصا

والبقر للجواميس، واإلبل للبخت، فمن اجتمع له نصاب من الذهب والفضة إن ضمهما لبعضهما 
وطريقة اجلمع بينهما  بعضا، وجب عليه إخراج الزكاة من ذلك النصاب الذي اجتمع له منهما.

ذهب ومثله من الفضة، وجبت عليه تكون باألجزاء ال بالقيمة، فمن كان له نصف نصاب من ال
الزكاة، أي أن جيعل مبقابلة كل دينار من الذهب بعشرة دراهم من الفضة. فإذا كمل النصاب بالضم، 
أخرج من كل منهما ربع العشر، من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، وإن شاء إخراج أحد النقدين 

 لغ ذلك.عن اآلخر أجزأه ذلك، ويكون اإلخراج هنا بالقيمة مهما ب
 :(3) زكاة الحلي -

سواء كان صحيحا أو متكسرا ميكن إصالحه، أما ما ال زكاة يف حلي املرأة اجلائز اختاذه للزينة، 
ال ميكن إصالحه كاملتهشم وهو كثري الكسر وال يعود إىل حاله إال بسبكه، فال زكاة فيه سواء نوت 

فاملعتمد زكاة فيه، وإن مل ينو إصالحه  إصالحه أم ال، وأما احللي املتكسر فإن نوى إصالحه فال
وجوب الزكاة. واألصل يف ذلك ما رواه مالك عن نافع، أن عبد اهلل بن عمر كان حيّلي بناته وجواريه 

                                                           
 .382-388ص  9اإلمام مالك، املوطأ، باب: ما جتب فيه الزكاة، ج-(1) 
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  .(1) الذهب، مث ال خيرج من حليهن الزكاة
رته واحللي املتخذ للتجارة إن بلغ النصاب ففيه الزكاة، وكذا ما اختذ للكراء فتجب الزكاة يف أج

 إن بلغت النصاب ففيها ربع العشر، وكذا ما اختذ من احللي للعاقبة، ففيه الزكاة ملا أشبه الكنز.
 وال زكاة يف اجلواهر واألحجار الكرمية، إال إذا اختذت للتجارة.

  :(2) المال فائدةزكاة  -
وال  عوضملكه الشخص من غري بأن فائدة املال، هي ما جتدد من املال من غري أصل، 

فيستقبل به حوال من يوم قبضه ويزكيه ، كمن استفاد ماال من إرث أو هبة، أو صدقة، أو دية، جهد
 بعد متام احلول. 

ومن صار له فائدتان، فإن كانت كل واحدة منهما نصابا، زكى كل واحدة منهما حلوهلا، وإن  
كمل النصاب، وإن بلغت كانت األوىل نصابا دون الثانية، زكى األوىل حلوهلا وانتظر الثانية حىت ت

وإن اكتمل النصاب بضمهما معا، زكامها معا حلول الثانية نصابا دون األوىل، زكامها معا حلول الثانية، 
 الثانية.

 :(3) زكاة ربح المال -
واجتر هبا، فإن سلعة اشرتاها األول لثمن الالربح هو ما حيصل عليه الشخص من زيادة على 

لغ نصابا أم مل يبلغه، ضم الربح إىل أصله وزكى اجلميع حبول األصل حال احلول على أصل املال، ب
حبكمها، بل تتبع أصوهلا اليت هي ال تستقل ح ا رباألفحول  على أنه مبلغ واحد، وهو مشهور املذهب

 .اهلو أصرؤوس األموال، فتجب الزكاة فيها حلول 
 :(4) زكاة الغلة -

                                                           
 .321ص 9اإلمام مالك، املوطأ، باب: ما ال زكاة فيه من احللي، ج-(1) 
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تأجري عني  وأغري األصل، مقابل كراء  وكسبالغّلة هي ما حيصل عليه الشخص من مال   
ومل  يف عينهاالزكاة  ا ال جتب فيهوال اليتموهي األ أو بيع ما حيصل من إنتاجها،نقول املعقار أو ال

االجتار مبنتوج العني ، ككراء الدور ووسائل النقل، أو والتجارة ولكنها معّدة للنماء، تتخذ للقنية
فإهنا فما يدخل ملكرتيه من أجرة إعادة كرائه، ، اليوم باالستثمارأو ما يسمى  املؤجرة كدواجن وحنوها

يف حول الزكاة أصوهلا اليت اكرتى هبا العني أوال، ولو مل تبلغ النصاب، مثل الربح يف مال تتبع 
، فاكرتى به دارا يف حمّرم-ذهب أو فضة أو أوراق نقدية–من عني من ملك نصابا أو أقل كالتجارة،   
جتب فيها ، مث أكراها مبا يساوي النصاب أو أكثر، فإنه للتجارة ال للسكىن أو الركوبمثال  أو سيارة

   ، أو من يوم زكاه.أي من يوم ملك أصلها وهو العنيإذا بلغت النصاب، ،  يف حمّرم القادمالزكاة 
أما إذا كانت الغلة من شيء اُشرُتي للتجارة، أو اُكرُتي للقنية كالسكىن أو الركوب، وليست 

 يستقبل هبا حوال من يوم قبضهاعلى أن من مكرتى للتجارة، فأكراه لغريه وجبت يف الغلة الزكاة، 
، وذلك كمن اشرتى دارا فأكراها، أو سيارة فأجرها وقبض غلة كرائها ما يبلغ النصاب، فهي كالفائدة

 فإنه يستقبل هبا حوال من يوم قبضها.
 :(1) _ زكاة الد ين

 أو عليك. ضربان: دين لك  الّدين 
ىت يقبضه وإن أقام عند الدائن( يف دينه، ح) لى مالك الدينال جتب الزكاة عف فأما األول: -
، ويعترب احلول يف الدين من يوم ملك فيزكي املالك دينه بعد قبضه لعام واحد مضى، سننياملدين 

ال، وال يعترب عنده حو أصله إن كان قد زكاه، أو من يوم ملك أصله إن مل جتب فيه الزكاة، بأن مل يقم 
ألن الزكاة يف املال معللة بوجود النماء فيه، والّدين مال غري نام، ألن صاحبه  احلول من يوم قبضه،

 مقطوع عنه، غري متمكن من االنتفاع به واستنمائه، كاملال املغصوب واملسروق واملال الضمار
املذهب أن يزكيه لكل عام  ففيرا من الزكاة، إال إذا تركه عند املدين أعواما مل يطالب به فرا الضائع(.)

 مضى معاملة له بنقيض قصده.
املدين( فيما تسلفه من مال، لعدم امللك وكذا ) فال زكاة على من عليه الّدينوأما الثاني:  -

                                                           
 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج323ص 9، املوطأ، باب: الزكاة يف الدين، ج321ص 9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(1) 
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إن استغرق الدين كل ما ميلك، وال شيء له يف مقابل دينه، إذا كان يف غري احلرث واملاشية إذ ال 
 .(1) -كما تقدم-زكاهتمايسقط الدين 

وأما ديون التجارة، وهي ما كان أصلها عروض جتارة، كمن كان لديه سلعة للتجارة وباعها 
 بدين، فحكم هذه الديون كحكم عروض التجارة، من حيث االحتكار أو اإلدارة.

نة وهو عدم زكاته حىت يتم قبضه وذلك لسعاملون الديون يف زكاهتا معاملة واحدة، واملالكية ي
إال إذا كانت ديون التاجر واحدة ماضية، ال فرق يف ذلك إن كانت الديون مرجوة أو غري مرجوة، 
 املدير أو احملتكر، فإن املالكية يعاملوهنا معاملة الديون املرجوة وغري املرجوة.

كتجار املالبس   فإن كان التاجر مديرا يدير جتارته كل يوم، ويبيع عروضه بسعر الوقت
متاما كما يُقوِّم عروضه ويزكيها  ، ولو مل يقبضهملا مضى من األعوام ، فإنه يزكي دينه كل عام والبّقالني

التاجر حمتكرا، وهو من يرصد بسلعه غالء األسواق من غري إدارة كتجار العقار، كل عام. وإن كان 
 .(2) عام واحدفال زكاة عليه يف دينه حىت يقبضه من املدين، وإن أقام عنده سنني، فإن قبضه زكاه ل

 هذا، ولزكاة الّدين لعام واحد فقط شروط هي:
ذهبا أو فضة أو ما جيري جمرامها من األوراق النقدية( يف ملك ) أن يكون أصل الّدين عينا -9

كأن يكون لرجل ألف دينار فيقرضها لرجل   ايْنالدائن أو اُلمقرض ويف يده أو يد وكيله، مث صار دَ 
ا ويبيعه لرجل بدْين، فيمكث ذلك عند املقرتض أو املدين سنة أو سنني، آخر، أو يبتاع بالعني عرض

 فإذا قبضه الدائن أو مالكه زكاه لعام واحد فقط.
 قبل قبضه. تصح زكاتهأن يقبض الّدين، فال  -3
فإن قبضه  -النقود الورقيةذهبا أو فضة أو ما جيري جمرامها من  -أن يقبض الّدين عينا أي -3

ّدين، فال جتب فيه الزكاة حىت يبيعه، فإذا باعه زكى مثنه بعد حول من يوم قبض عرضا عوضا عن ال
العرض، وهذا إذا كان دين تاجر حمتكر، وأما إذا كان دين تاجر مدير، فإنه يقّوم العرض الذي قبضه  

 كل عام، ويزكيه ولو مل يبعه.

                                                           
 .314ص  3املواق، التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل، ج-(1) 
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الدائن تاما ولو على  اسرتده() بأن اقتضاهأن يكّمل الّدين املقبوض نصابا، إما بنفسه  -8
ومجعهما امللك  ليكمل النصاب،إىل الدين املقبوض مرات بعد احلول زكاه، أو بضم فائدة أو غريها 

   واحلول، زكى اجلميع.
 :(1) زكاة عروض التجارة -

سواء كانت غري األموال الزكوية، من دور وأراض عروض التجارة هي كل سلعة أعدت للتجارة، 
ب وأثاث وكتب وسيارات، وأدوات احلرفة، وحيوانات ال جتب يف أعياهنا الزكاة، أو  عقارات، أو ثياأو 

 كانت مما قصر عن النصاب من األموال الزكوية وأعد للتجارة، كاملاشية والزروع والثمار.
يف قيمتها ومثنها دون عينها، وذلك بنوعيها اإلدارة واالحتكار، والزكاة واجبة يف عروض التجارة 

 بشروط:
أن ال تكون الزكاة متعلقة بعني املال الذي يتجر فيه، وإمنا تتعلق بقيمتها، فال زكاة للتجارة  -9

يف اإلبل والبقر والغنم إذا جاوزت النصاب، ألن عليه الزكاة يف أعياهنا، فإن كانت دون النصاب، 
 ففيها الزكاة يف قيمتها إذا بلغت بنفسها أومع غريها نصابا.

لوكا لصاحبه مبعاوضة مالية، أو مبقابل مايل ناتج عن جتارة، فإن حصل أن يكون العرض مم -3
عليه مبرياث أو هبة،أو صداقا أو بدل خلع، فال زكاة فيه إذا أعّد للتجارة، حىت يبيعه ويستقبل بثمنه 

 حوال جديدا من يوم قبضه.
مع غلة أن ينوي مالك العرض عند شرائه التجارة فيه، وسواء نوى مع ذلك القنية وال -3

 أم ال.أحدمها أو معهما 
ذهبا أو فضة أو ما جيري جمرامها من األوراق النقدية(، اشرتاه ) أن يكون أصل العرض عينا -8

هبا، ولو كانت أقل من النصاب، أو كان عرضا ملك مبعاوضة مالية، مث باعه واشرتى به العرض بنية 
 التجارة.
أو ما جيري جمرامها من األوراق النقدية(، سواء ذهبا أو فضة ) أن يباع العرض مبقابل نقدي -2

باعه اختيارا أي بيعا حقيقيا، أو لضرورة تعويض التاجر صاحب العرض ما تلف منه أو استهلك 

                                                           
 .912ص 3. اخلرشي، شرح اخلرشي على خليل، ج322ص 9العروض، جاإلمام مالك، املوطأ، باب: زكاة -(1) 
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 بفعل فاعل، فيكون بيعا جمازيا، ألن التاجر يأخذ قيمة العرض املستهلك.
يتحول العرض من أن حيصل نضوض يف عرض التجارة خالل السنة، ومعىن النضوض، أن  -5

سلعة إىل عني من ذهب أو فضة أو ما جيري جمرامها من األوراق النقدية، فيصري ناضا، وعليه فال زكاة 
يف عروض التجارة إذا حال عليه حول كامل، دون أن يبيع منها شيئا، أي مل تنض جتارته، فإن نّضت 

وحلول واحد مع بلوغ مثن ا مديرا، إن كان تاجر ولكل حول ببيع شيء قل أو كثر، فعليه الزكاة فيها، 
 ما باع من عروضه النصاب.

 :(1) زكاة المعادن والركاز
   المعادن: -أوال

من املعادن،   يقصد باملعادن عند املالكية، ما يستخرج من معِدن الذهب والفضة دون غريمها
ا بلغ نصابا ، فتجب فيهما الزكاة ربع عشر املستخرج منهما، إذكالرصاص والنحاس واحلديد و...

ا قد حال عليه احلول، ويتعلق بنفسه، أو كان عند صاحبه من النقد ما يكّمل معه النصاب، مم
 وجوب زكاة املعدن مبجرد إخراجه كالزرع، وال ينتظر به حوالن احلول.

وجيمع ما خرج من معدن الذهب أو الفضة لبعضه بعضا ويزكى إن كان من عرق واحد متصال 
تخرج دفعة واحدة، أو دفعات وأجزاء متقطعة، ولو كان التقطيع بسبب تباطؤ بعضه ببعض، سواء اس

وما خرج بعد ذلك أخذ منه حبساب ما العمل وتراخيه. فما خرج تؤخذ منه الزكاة مكانه دون تأخري، 
 خيرج ربع العشر.

ة فإن انقطع العرق الذي يستخرجه، مث استأنف العمل يف طلبه، أو ابتدأ يف عرق آخر، فال زكا
فيما خيرج من عرق آخر حىت يبلغ النصاب. فكلما انقطع عرق املعدن وجاء عرق آخر، فهو كاألول 

 يبتدأ فيه الزكاة كما ابُتِدئت يف األول، واستأنف نصابا جديدا.
 الركاز: -ثانيا

يقصد بالركاز عند املالكية، كل ما دفن يف األرض يف اجلاهلية، سواء كان ذهبا أو فضة أو 
وحكم الركاز وجوب اخلمس فيه على واجده،  حناسا أو عروضا، أو غريها.حديدا أو أو جواهر أو 
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ال فرق بني قليل الركاز وكثريه، ألن الواجب فيه ليس زكاة ، (1) :"...وفي الركاز الخمس"لقوله 
وإمنا حكمه يف مصرفه كحكم الفيء، يصرف يف املصاحل العامة للمسلمني، حىت يشرتط له النصاب، 

ء وجده مسلم أو كافر، بالغ أو صيب، ذكر أو أنثى، وتكون أربعة أمخاس الركاز لواجده إن وسوا
وجده يف غريها فهو ملالك ، وإن غري اململوكة ألحد وجده يف الفيايف والصحاري واألراضي املوات

، وإن وجدت عالمة تدل على أنه من -على ما فيه من تفصيل املسألة يف مدونات املذهب-األرض
ويعّرف سنة، فإن غلب على الظن  ال املسلمني ودفنهم، فحكمه حكم الل َقطة ينادى عليهأمو 

انقراض مستحقه، وضع يف بيت مال املسلمني بال تعريف، وإن مل توجد عليه عالمة دالة إن كان 
. يستثىن من حكم الركاز هذا ، أن حيتاج املال املدفون (2) للمسلمني أو ألهل الكتاب، فهو لواجده

 .(3) لزكاة ال اخلمس ألنه ليس بركازففيه الكبري نفقة أو عمل ألجل استخراجه وختليصه، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .321-381ص 9اإلمام مالك، املوطأ، باب: زكاة الركاز، ج-(1) 

 .381ص 3طاب، مواهب اجلليل، ج. احل313-319ص 9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(2) 

 .313ص 9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(3) 



30 

 : مصارف الزكاة، وزكاة الفطرالمحاضرة الرابعة

 :(1) مصارف الزكاة -خامسا
املصارف مفردها مصرف، وهو حمل صرف الزكاة، أو مكان صرفها، وهم األصناف الثمانية 

إنما الصدقات للفقراء اة هلم، حبسب ما قررته اآلية الكرمية وهم يف قوله تعاىل" الذين جيب دفع الزك
  ناف الثمانية املذكورين يف اآلية.وتصرف الزكاة إىل املوجود من األص .(2) والمساكين و..."

والفقري: هو من ميلك قوتا ال يكفيه لعام، واملسكني:  :الفقراء والمساكين فاألول والثاني:
م الذي ال ميلك شيئا، فهو أسوأ حاال وأشد احتياجا من الفقري. ومع هذا الفارق بينهما، هو املعد

كما ذكر ابن العريب يف القبس،   -وإمنا املقصودفإهنما يبقيان مشرتكني يف معىن احلاجة يف اجلملة. 
واجب  يكفيه، فالبيان أن الناس احملتاجني قسمان: قسم ال شيء له، وقسم له شيء ولكنه يسري ال

ألن عند اإلمام مالك تقّدر وال يهم بعد ذلك تسميته فقريا أو مسكينا سواء، إعطائهما مجيعا، 
 الكفاية املذكورة باختالف أحوال الناس.

اليت حتتمل الصدق والكذب، ومل يكن ظاهر حاله شاهدا وإن ادعى الرجل الفقر أو املسكنة، 
 يكلفنا بالتنقيب عن البواطن. على كذبه، صّدق وأعطي من الزكاة، ألن الشرع مل

ويوزعوهنا  املوظفون الذين يأخذون الزكاة من األغنياء، وجيمعوهناوهم ن عليها: الثالث: العاملو 
على مستحقيها، كاجلايب، والساعي، والكاتب، والقاسم، واحلاشر وغريهم. وتعطى هلم الزكاة من غري 

لغني  إال لخمسة: لغز في سبيل  تحل الصدقة :" الفرق بني أن يكونوا فقراء أو أغنياء، لقوله 
اهلل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصد ق على 

"  .(3) المسكين، فأهدى المسكين للغني 
وهم الكفار املرجو إسالمهم، وقيل: الذين هم حديثو عهد باإلسالم، الرابع: المؤلفة قلوبهم:

 .هلم تأليفا لقلوهبم على اإلسالم، والراجح أن حكمهم باق مل ينسخفتعطى 
مجع رقبة، وتطلق على العبد اململوك من املسلمني، فيشرتى من مال الزكاة  الخامس: الرقاب:
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 رقابا أو رقيقا ويعتقون، ويكون والؤهم للمسلمني.
 فساد أو معصية، مجع غارم وهو املدين الذي استدان يف غري سفه وال السادس: الغارمون:

 وعجز عن الوفاء بدينه الذي لزمه، فيعطي ما ميكنه من قضائه، ولكن بشرطني:
لقوته وقوت عياله ومصاحله، ال للتوسع والرفاهية يف العيش، أو لإلنفاق أن يكون استدان  -4

 .إال إذا تاب يف املعاصي كاخلمر وامليسر، فإن كان كذلك فال يعطى من الزكاة
له ُمطالب كحقوق العباد، فإن كان مما ليس له و مما حيبس فيه آلدمي أي لّدين أن يكون ا -1

 ُمطالب كحقوق اهلل تعاىل اليت ال حيبس فيها، من كفارات وزكاة مثال، فال يعطى من الزكاة.
وشراء ، وما يدخل يف حكمه من رباط عند املالكية اجلهاد املقصود بهالسابع: في سبيل اهلل: 

 دخل احلج وال وجوه اخلري األخرى.فال ين سالح وغريه، العدة للجهاد م
وهو الغريب الذي انقطع به الطريق ومل يبق له من املال ما يبلغه إىل الثامن: ابن السبيل: 

بلده، أو مقصده أو موضع ماله إن كان غنيا، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لذلك، ولو كان غنيا 
 يعطى ابن السبيل من الزكاة بشروط:عجزه عن القضاء. وإمنا ببلده، وال يلزمه االستدانة الحتمال 

يكون سفره سفرا مشروعا يف غري معصية، كمن خرج حلج أو عمرة أو لطلب العلم أو  أن -أ
الرزق وحنو ذلك من األغراض املباحة، فإن كان السفر سفر معصية فال يعطى من الزكاة حىت ال 

 تكون عونا له على معصيته.
 وإال فال يعطى من الزكاة.من يسلفه املال يف ذلك املوضع،  أن ال جيد -ب

مث إن هلذه األصناف شروط تعمها مجيعا، باإلضافة لتلك الشروط اليت اختصت هبا بعضها، 
 : (1) ومن تلك الشروط العامة

: فال تدفع الزكاة لغري املسلم إال أن يكون مؤلفا قلبه، أو أن يكون جاسوسا اإلسالم -9
 سلمني، ملصلحة امل

وز للمزكي أن يدفع فال جيالقرابة الموجبة للنفقة: ن ممن تعطى لهم الزكاة أن ال يكون  -1
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، أو الولد لوالديه، إال إن كان لسداد دين زكاة ماله ملن تلزمه نفقته،كالوالد لعياله، أو الزوج لزوجته
عمام والعمات واألخوال ، واألألن نفقة هؤالء واجبة عليه. أما باقي األقارب كاإلخوة واألخوات 

 .(1) واخلاالت، وغريهم فيعطون من الزكاة إن كانوا فقراء
كما سبق يف احلديث، إال –ألهنا ال حتل لغين أن ال يكون من تصرف له الزكاة غنيا:  -3

إذا كان من أحد األصناف الثالثة: العاملني عليها ألهنم يعطون لعملهم كراتب ولو أغنياء، واملؤلفة 
 لرتغيبهم يف اإلسالم ولو أغنياء، واجملاهد يف سبيل اهلل ملا حيتاجه يف اجلهاد ولو غنيا. قلوهبم

ويف املذهب يعطى الفقري واملسكني كفايتهما وكفاية عياهلما لسنة، ولو زاد على النصاب، هذا، 
تأليفه، ويعطى ويعطى العامل عليها مثله، واملؤلف قلبه على اإلسالم ما يراه اإلمام أو احلاكم مكافئا ل

زي يف سبيل اهلل ما يعينه على يقوم به حال الغزو، وابن السبيل قدر ما يبلغه إىل ااجملاهد والغ
مقصده، أو إىل موضع ماله. وال يشرتط استيعاب املوجود من األصناف الثمانية مجيعها بالعطاء، بل 

 جيوز صرفها لصنف واحد أو صنفني، ويقّدم يف ذلك األحوج فاألحوج.

 :(2) زكاة الفطر -ادساس
 فرضت يف السنة الثانية من اهلجرة،  .وهي زكاة األبدان الواجبة بالفطر من صيام رمضان

 حكمها: 
بالسنة الشريفة، كما تدخل أيضا يف عموم  ، وذلككاة الفطر واجبةاملشهور من املذهب أن ز   

 .و ورفث، وعونا للفقراء واملعوزينلتكون طهرة للصائم مما قد يقع منه من لغ ،اآليات اآلمرة بالزكاة
فرض زكاة الفطر من  :" أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-ومن أدلة وجوهبا ما رواه ابن عمر

 "رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين
(3). 
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 :(1) واألصناف الواجب اإلخراج منها مقدارها
من األصناف التسعة زكاة الفطر صاع عن كل إنسان، من غالب قوت البلد، الواجب يف    

والذرة، واألرز، وغري ذلك من كل ما جيب يف البُ ّر، والشعري، والتمر، والزبيب، املنصوص عليها وهي: 
أي سواء كان من األصناف املذكورة اليت خترج منها زكاة الفطر زكاته العشر أو نصفه، وكان من قوته، 

جدت، فإن مل توجد يف بلد ووجدت أصناف أخرى يقتات الناس منها، أجزأهم اإلخراج مما إن و 
يقتاتون يف بلدهم. والعربة يف مذهب مالك وأصحابه فيما جيب إخراجه، قوت الرجل وقوت عياله، 
فإن كان يقتات من غالب قوت أهل البلد أخرج منه، وإن كان يقتات أعلى منه وأفضل، أجزأه أن 

الغالب، وإن كان املستحب أن خيرج مما يقتاته ويأكله، ليواسي به الفقراء مبا خيتاره لنفسه،  خيرج من
وإن كان يقتات أدىن منه، ينظر، فإن كان لعسر، أجزأه اإلخراج مما يقتاته، وإن كان لبخل، مل جيزئه 

اع ما كان معروفا اإلخراج إال من غالب قوت البلد، ألن حق الزكاة يتعلق به. واملعترب يف نصاب الص
أربة أمداد، واملد يساوي حفنة ملء اليدين املتوسطتني، وهو ما وهو يساوي ، يف عهد النيب 

ة، إذا  هو كر يندب عدم الزيادة على الصاع، بل هي بدعة مو  كيلوغرام إال قليال تقريبا.  3يساوي 
خاصة عند و ند الشك عإال إذا كانت ألجل االحتياط حلق الفقري،  كانت من باب الغلو والتنطع،

 االجتهاد يف دفع القيمة، أو كانت الزيادة من باب السخاء والتطوع.
 : (2) وجوبهاوقت 

  قوالن مشهوران يف املذهب: 
، فمن مل يكن من أهلها وقت جتب مبغيب الشمس من آخر يوم من رمضان أهنا األول:

 الغروب، مل جتب عليه إذا صار من أهلها بعد الغروب.
، فيمن مات قبل الغروب، وتظهر فائدة اخلالفا جتب بطلوع الفجر من يوم العيد. هنأ الثاني:
بعد الغروب، أو طلق زوجته قبل الفجر، فعلى القول األول: ال جتب زكاة أو ولد له  ه،أو أسلم بعد

 وجتب عناملولود، ألن وقت الوجوب مل يصادفهم،  م وال عنالفطر على امليت وال على من أسل
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ألن وقت الوجوب صادفها وهي يف عصمته، وعلى القول الثاين: مل جتب على اجلميع ألن الزوجة، 
 .فهم ليسوا من أهلها وقت الوجوب مل يصادفهم

يستحب إخراج زكاة الفطر بعد فجر يوم عيد الفطر، وقبل الغدّو إىل  :(1) وقت إخراجها
م تأخريها إىل مغيب مشس يوم العيد وجيوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني وحنو ذلك، وحير املصلى، 

بال عذر، وال تسقط مهما طال الزمن، بل تبقى دينا يف ذمته خيرجها ملا مضى من السنني عنه وعمن 
 تلزمه نفقته.

جتب زكاة الفطر على كل مسلم قادر عليها، من الرجال  :(2) على من تجب زكاة الفطر
الذي ميلك قدرها زائدا عن قوته وحوائجه يوم العيد، والنساء والصغار والكبار، والغين والفقري، وهو 

وال يشرتط هلا النصاب، ألهنا مقدرة تقديرا ، عن قرابة عن نفسه وعن كل مسلم مُيَوِّنه وتلزمه نفقته
واحدا ال يزداد بزيادة املال، فتجب بذلك على من حيل له أخذها، وهو الفقري فيخاطب هبا أيضا،  

ولو وجد  احملتاج إن وجد ما يدفعه يف الزكاة فاضال عن حوائجه،فحد، كما يكون آخذا منها بآن وا
 ، لزمته الزكاة على املعتمد عند املالكية. ألجلها من يسلفه

تدفع زكاة الفطر للفقراء واملساكني، بالشروط السابقة يف زكاة املال، وال تصرف  :(3) مصرفها
 يف الرقاب، وال للغارم، وال اجملاهد، وال البن من عامل عليها، وال ملؤلف القلب، واللباقي األصناف 

 ، وهو مذهب املالكية.إال بوصف الفقرالسبيل ليصل إىل بلده، فال تعطى له 
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 الصيام وأحكامه: المحور الثاني
 : تعريف الصيام، أركانه وشروطه، حكمه، وأقسامهالمحاضرة األولى

 : (1) تعريف الصيام -أوال
فـَُقوِلي ِإنِّي نََذْرُت  الصوم اإلمساك والرتك، لقوله تعاىل على لسان مرميالصيام و لغة: الصيام 

 .هعن الكفّ و عن الكالم (، أي صمتا وإمساكا 35:مرمي) لِلرَّْحَمِن َصْوًما فـََلْن ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسيًّا

 مجيع اإلمساك عن شهويت البطن والفرج وما يقوم مقامهما من سائر املفطرات، يفوشرعا: 
 ، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. تقربا إىل اهلل تعاىل بنية الصوم ،أجزاء النهار
 :(2) وشروطه أركان الصيام -ثانيا

 للصيام أو الصوم ركنان: أركان الصيام: -
وهي عقد القلب على إنشاء الصوم، وتعيينه، كرمضان وقضائه، وكفارته وكفارة النية:  -4

  .(3) التبييت، والتعيني، واجلزم: بشروط ثالثةوع. وال تصح إال غريه، والّنذر، والتط

من لم " ليال، من غروب الشمس إىل طلوع الفجر، للحديث:النية: فهو إيقاعها  تبييتفأما 
وكذا ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، ولفظه:" ، (4) يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له"

 .(5) قبل الفجر"ال يصوم إال من أجمع الصيام 
رمضان، أم تطوع، أم كفارة، أم نذر، وحنوه،  وأما تعيينها: فهو أن ينوي نوع الصوم بالذات، 

 كأن ينوي صوم رمضان بعينه، فإن نوى غريه، أو مل يعني شيئا مل يصح صومه.
 على الصوم دون تردد. وأما اجلزم بالنية: فهو أن حُيِْكم النية ويعقد العزم األكيد

من غروب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق من اليوم الذي يريد صيامه، فال نية: وقت ال*
                                                           

 .842ص 3. القرايف، الذخرية، ج975ص 9ابن رشد، املقدمات، ج-(1) 

 .231ص 9على الشرح الكبري، ج . الدسوقي، حاشية الدسوقي814ص 3القرايف، الذخرية، ج-(2) 

 .811-814ص 3القرايف، الذخرية، ج-(3) 

 (3828أبو داود، السنن، باب: النية يف الصيام، رقم )-(4) 

 344ص9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: من أمجع الصيام قبل الفجر، ج-(5) 
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يصح صوم يوم نواه بعد الفجر، أو قبل املغرب، ال يف الفرض وال يف التطوع، ولو قدم النية يف أول 
الليل أجزأته، وال يضر ما حيدث بعدها من أكل أو شرب أو مجاع، وتكفي نية واحدة أول يوم من 

بقيته ألهنا عبادة واحدة، ومثله كل صوم يشرتط فيه التتابع من كفارات رمضان والظهار  رمضان عن
فتجزئ يف صومها نية واحدة أول يوم، إال إذا انقطع تتابع الصوم لعذر كحيض أو نفاس، أو والقتل، 

سه حصل انقطاع وجوب الصوم نفجنون أو إغماء، وحنوه، فتعاد النية ملا بقي من الصوم، وكذا إذا 
لسفر أو مرض، ألنه ال ينقطع صومهما، إذ يصح كنهما، وإمنا ينقطع وجوبه عليهما، فلزم لذلك أن 

 يبيت املسافر أو املريض النية لكل يوم يريد صيامه كاملتطوع.
وهو الكف عن املفطرات مدة النهار، ما بني طلوع الفجر الصادق إىل غروب اإلمساك:  -1

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط : الفجر، لقوله تعاىلمع طلوع  الشمس، ويصح اإلمساك
(، وذلك برتك اجلماع، 947البقرة: ) اأْلَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ 

والسنة واالحتياط أن يكف  - مفسدات الصوممما سيأيت تفصيله يف-واألكل والشرب وما يف معنامها
من صومه يف الليل، ألنه كما أن السنة تعجيل الفطر،   عن املفطرات قبل الفجر بزمن يسري، ليقع جزء

 .-إذا قرب الفجر -كذلك من السنة تقدمي اإلمساك
 :(1) شروط الصيام -
 .اإلسالم: فال يصح الصيام من غري املسلم -9
لو بلغ سبع سنني ليعتاده كالصالة، ر به الصيب، بل يكره له يف املذهب، و فال يؤمالبلوغ:   -3

 رفع القلم عن ثالثة: عن الصبي حتى يحتلم...".للحديث السابق:" 
حقيقة كاملريض، أو حكما كاملرضع واحلامل،  القدرة عليه: فال جيب الصوم على العاجز -3

ا عليهما من اهلالك، وإن كانتا تقدران على فإهنما يف حكم العجز، بسبب الرضيع أو اجلنني، خوف
 الصيام، وكذا املكره فهو يف حكم العاجز.

صيام رمضان عينا، بل خيرّي بني أدائه وبني قضائه، لقوله  احلضور: فال جيب على املسافر -8

                                                           
. الصاوي، حاشيته 231ص 9على الشرح الكبري، ج. الدسوقي، حاشية الدسوقي 811 -818ص 3القرايف، الذخرية، ج-(1) 

 9. العدوي، حاشية العدوي على شرح أيب احلسن )املسمى: كفاية الطالب الرباين( ج387ص 9على الشرح الصغري للدردير، ج
 .883 -883ص
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ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر : تعاىل ، وذلك مىت حقق (948البقرة: ) َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
املسافر شروط عدم الصيام أو الفطر، من كون سفره سفرا مباحا غري عاص به، وأن يتجاوز مسافة 

 ومدته.قصر الصالة 
العقل: فال يصح من جمنون وال جيب عليه، وال مغمى عليه، إذا طلع عليه الفجر وهو   -2
 كذلك، 

وكذا إن أغمي عليه بعد الفجر واستمّر به ذلك جل ، لزمه القضاء لتعذر إنشاء النية منه حينئذ
يسريا صح صومه، كنصف اليوم أو أقل ما مل يكن وقتا أغمي عليه إذا يومه أو كله، لزمه القضاء، أما 

حصل قبل الفجر، فإن كان كذلك ولو حلظة واستمر إىل ما بعد طلوع الفجر ولو للحظة، لزمه 
 القضاء.
 فال يصح الصيام من حائض وال نفساء، وال جيب عليهما. اس:اخللو من دم احليض والنف -5

، وكان يصيبنا ذلك مع رسول اهلل رضي اهلل عنها:"  وجيب عليهما قضاؤه، لقول عائشة
وإذا حاضت املرأة يف بعض النهار فسد صومها  .(1) فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة"

ولو قبل الفجر، أو مع طلوع الفجر، وجب  -أو جفوف بقّصة -وعليها القضاء، وإذا طهرت ليال
عليها الصوم وإن مل تغتسل، وصح صومها سواء اغتسلت بعده أو مل تغتسل، إذ الطهارة ليست 

يف وقت الطهر، هل كان قبل الفجر أم بعده، وإن شّكت ومثلها اجلُُنب، شرطا يف صحة الصوم، 
الحتمال أن تكون طهرت احتياطا مث تقضيه  تنوي الصيام الحتمال أن تكون طهرت قبل الفجر،

 بعده، وألن نيتها مل تكن جازمة.
دخول الوقت لشهر رمضان: فال يصح وال جيب الصوم قبل ثبوت شهر رمضان، ومن  -7

شك يف دخول رمضان، مل جيزئه الصيام احتياطا، ولو صادف وقوعه فيه، للرتدد وعدم اجلزم، وقياسا 
 .لوقتعلى من صلى شاكا يف دخول ا

 :(2) أقسام الصيام -ثالثا
 ينقسم الصيام إىل: واجب، ومندوب، ومكروه، وحمرم.

                                                           
 .953ص9(، ج332مسلم، صحيح مسلم، كتاب احليض، باب: وجوب قضاء الصوم على احلائض، ح )-(1) 

 23ص 9ي، حاشيته على الشرح الكبري للدردير، جالدسوق-(2) 
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مدا، لنذر، وقضاء من أفطر يف تطوعه متعمثل صيام رمضان، وقضاؤه، وصيام افالواجب: 
وصوم عشرة أيام للمتمتع أو القارن يف احلج إذا مل جيد هديا، وصوم وكفارة الظهار، والقتل، واليمني، 

ألذى يف احلج ملن عجز عن اإلطعام، وصوم جزاء الصيد يف احلج ملن عجز عن غريه، وصوم فدية ا
 املعتكف.

، ويوم عرفة لغري احلاج، ويوم مع كراهة وصلها برمضان تة أيام من شوالكصوم سوالمندوب: 
 ثنني واخلميس، والصيام يف حمرم وشعبان. شهر، واالعاشوراء، وثالثة أيام من كل 

وم يوم الرابع من أيام الّنحر، ونذر صوم يوم بعينه كاإلثنني وأول كل شهر على ص والمكروه:
بعده، واملشهور يف املذهب جواز  التكرار والدوام، إفراد يوم اجلمعة بالصوم، إال أن يتبع بصوم قبله أو

نذرا  أو قضاء أو، صوم يوم الشك إذا كان بنية االحتياط لرمضان، فإن كان تطوعا (1) إفراده عنهما
  .(2) جاز

األيام الثالثة اليت تعقب يوم ) صوم العيدين، الفطر واألضحى، وأيام التشريقوالمحر م: 
النحر(، إال ملن وجب عليه هدي لتمتع أو قران فعجز عنه، وصوم املرأة للتطوع دون إذن زوجها 

 احلاضر.
 :(3) حكم صيام رمضان -رابعا

اليت -لم مكّلف توفرت فيه شروط الصيامصيام رمضان فرض عني، جيب على على كل مس
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن : وأصل فرضيته، قوله تعاىل-سبق ذكرها

كان اإلسالم، ودليل كونه ركنا من أر (، وغريها من اآليات، 943البقرة: ) ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
لصالة، ، وإقام اهرسولعبده و "بين اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا  : قوله

وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضيته  .(4) وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"

                                                           
 .399ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: جامع الصيام، ج-(1) 

 .311ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: صيام اليوم الذي يشك فيه، ج-(2) 

 9. ابن العريب، أحكام ابن العريب، ج337ص 9. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، ج977ص9ابن رشد، املقدمات، ج-(3) 
 .49، 59ص

 9(، ج95مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: بين اإلسالم على مخس، ح )-(4) 
 .34ص
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 فهو كافر إمجاعا.
 :(1) ثبوت شهر رمضان -خامسا

 بإحدى ثالث طرق: يثبت شهر رمضان
إما رؤية ظاهرة مستفيضة، وهم اجلمع الغفري وإن مل يكونوا عدوال، وإما شهادة عدلني، إال ملن 
ال اعتناء هلم بأمر اهلالل، فيكفيهم العدل الواحد، وإما بإكمال شعبان ثالثني يوما إذا تعّذرت الرؤية 

ذكر   أن رسول اهلل ن عباس حنوه.واألصل يف ذلك ما أخرجه مالك عن عبد اهلل ب لغيم أو
فإن غم  عليكم فأكملوا رمضان فقال:" ال تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى تروه، 

فإذا رأت مجاعة مستفيضة هالل رمضان أو شوال، وجب الصيام أو  .(2) العدة( ثالثين") العدد
صوموا لرؤيته موم احلديث:" على بلد الرؤية، لع اإلفطار، ولزم مجيع األّمة، وال يقتصر احلكم

فهو يعم مجيع األمة، فإذا ثبت بشهادة الثقات أن هذا اليوم من رمضان، وجب وافطروا لرؤيته"، 
. ، ما مل تكن البلدان متباعدة تباعدا فاحشا صومه على من ثبت عندهم من أهل بلد الرؤية وغريهم

أوه، ألن العدم ال يعارض الوجود، وعدم رؤية أهل بلد ما هلالل رمضان، ال يقدح يف رؤية من ر 
 فوجب أن يرجعوا حلكم من رأوه. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
. ابن 813-844ص 3. القرايف، الذخرية، ج947ص 9. ابن رشد، املقدمات، ج325ص 9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(1) 
 .378ص 9شد احلفيد، بداية اجملتهد، جر 

 .345ص 9(، ج3اإلمام مالك، املوطأ، كتاب اصيام، باب: ما جاء يف رؤية اهلالل للصوم، ح )-(2) 
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 :مندوبات الصيام، مكروهاته، جائزاته ومفسداته المحاضرة الثانية
 :(1) ممندوبات الصيا -سادسا

مراعاة خلالف املذاهب اليت تقول بلزوم جتديد النية  يندب جتديد النية لكل يوم من رمضان
س حور وتأخريه إىل آخر الليل، وتعجيل الفطور، واإلفطار على رطبات أو مترات ، وكذا اللكل ليلة

واألحاديث يف الرتغيب يف  وحنوها، والدعاء عنده، وترك اللسان واجلوارح فضول األقوال واألفعال.
 ذلك كثرية ملن أراد الرجوع إليها يف مظاهنا.

 :(2) مكروهات الصيام -سابعا
 ل فعل خياف منه إفساد صومه، مع إمكان التحّرز عنه.يكره للصائم يف اجلملة ك

من ذلك كل مقدمات اجلماع من تقبيل ومبالغة يف املداعبة، إذا علم السالمة من التلذذ  -
املؤدي إىل خروج املين املفسد للصوم، ووجه الكراهة أنه من باب من حام حول احلمى يوشك أن 

وأما إن مل يتيقن السالمة من ية أن توصله إىل احلرام. خشيقع فيه، فتكره له مقدمات اجلماع احتياطا 
ى يف ذلك حىت يفسد صومه، فتحرم عليه حينئذ كل مقدمات اجلماع حىت ذلك، أو ظن أنه سيتماد

 النظرة أو التفّكر إن قصد به التلذذ.
عن  حلديث لقيط بن صربة، قال:"قلت يا رسول اهلل، أخربيناملبالغة يف املضمضة واالستنشاق،  -

 (3) أسبغ الوضوء، وخلل بين األصابع، وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما"قال:" الوضوء.
ذوق شيء له طعم، كامللح، والعسل، واخلل، لينظر حاله، أو طبيخ ملعرفة طعمه، أو مضغ علك،  -

م، خمافة أن مما يتحلل من شيء يف الفأو مترة وحنوها لتليينها لطفل، وحنوها، واالستياك بعود رطب 
تنظيف الصائم فمه هنارا مبعجون األسنان وإن كان اليفطر، ومثله يف الكراهة يسبق شيء للحلق، 

                                                           
. الدردير، الشرح الكبري 388 -338ص 3. اخلرشي، شرح على خمتصر خليل، ج233-291ص3القرايف، الطخرية، ج-(1) 

 .933-991ص 3ش، منح اجلليل، ج. علي297-295ص 9مع حاشية الدسوقي، ج

. اخلرشي، شرحه على خمتصر 211-218ص 3. القرايف، الذخرية، ج324 -327ص9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(2) 
 3. عليش، منح اجلليل، ج231 -294ص  9. الدردير، الشرح الكبري، مع حاشية الدسوقي، ج382-388ص 3خليل، ج

 .341ص 9. العدوي، حاشية العدوي، ج932 -933ص

 أخرجه أصحاب السنن، وصححه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم.-(3) 
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 احتياطا ملا فيه من التغرير واملخاطرة بصومه.
 إذا كان ذلك يضعفه عن الصوم كاملريض، فإن كان يظن من نفسه أنه ال الفصد واحلجامة  -

فتصد، مل يكره له أن يفعل، ملا أخرجه مالك عن ابن عمر يضعف عن الصيام إذا هو احتجم أو ا
وسعد بن أيب وقاص وعروة بن الزبري، أهنم كانوا حيتجمون وهم صائمون. مث قال مالك:" ال تكره 
احلجامة للصائم، إال خشية من أن يضعف، ولوال ذلك مل تكره، ولو أن رجال احتجم يف رمضان، 

، مما له (1) ا ومل آُمْره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه"مث سلم من أن يفطر، مل أر عليه شيئ
سحب الدم للتربع به فليس مبفطر، ولكنه يكره إذا كان ذلك يضعف من واحلجامة،  دحكم الفص

  املتربع بالدم املسحوب منه.
سحور. واألصل يف ذلك ما  ، وهو متابعة بعضه بعضا دون انقطاع بفطور والصوم الوصال -
هنى عن الوصال، فقالوا: يا  أن رسول اهلل  رضي اهلل عنهماالك عن عبد اهلل بن عمر أخرجه م

 .(2) رسول اهلل فإنك تواصل. فقال: إين لست كهيأتكم، إين أُطَعم وُأْسقى"
 : (3) ما يجوز للصائم وال يكره له -ثامنا

صيامه، ألن الطهارة جيوز للصائم اإلصباح ُجنُبا، فمن طلع عليه الفجر ومل يغتسل مل يبطل  -
ليست من شروط صحة الصوم، وإن كان ذلك خالف األوىل وهو املبادرة إىل الطاعات حىت ال 
تتأخر الصالة عن وقتها، إن كان فعله بغري عذر، واألصل يف ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة 

الم، في جماع غير احتيصبح جنبا من  :" كان أهنما قالتا  زوجي النيبرضي اهلل عنهما 
 ومثله احلائض إذا طهرت قبل الفجر ومل تغتسل،. (4) رمضان ثم يصوم

 وجب عليها نية الصيام ولو تطهرت بعده.
جيوز للصائم السواك يف هنار رمضان، مبا ال يتحلل منه شيء، إال أن يكون بعود رطب  -

                                                           
 .314ص 9(، ج33 -31اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: ما جاء يف حجامة الصائم، ح )-(1) 

يف صحيحه  . وأخرجه البخاري 311ص 9( ج34اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: النهي عن الوصال، ح )-(2) 
كتاب الصوم، باب:بركة السحور من غري إجياب، ومسلم يف صحيحه كتاب الصيام، باب: النهي من الوصال يف الصوم ح 

(25) 

 .291-815ص  3. القرايف، الذخرية، ج317-315ص 9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(3) 

 .341ص 9ي يصبح جنبا يف رمضان، جاإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: ما جاء يف صيام الذ-(4) 
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العموم يف لك يتحلل منه شيء يف الفم، فيكره خشية ابتالع شيء منه مع الريق، واألصل يف ذ
 (1) لوال أن أُشقَّ على أُم تي ألمرتهم بالسواك"قال:"   أن رسول اهلل  حديث أيب هريرة 

 فاحلديث عام مل خيص الصائم من غريه.
للصائم صب املاء البارد على الرأس، واالستحمام به وكذا املضمضة لدفع شدة العطش جيوز  -
 أو احلر. 

 : (2) مفسدات الصوم -تاسعا
 بأربعة أمور:  يتعلق فساد الصومؤدي إىل بطالن الصوم وفساده ، و املفطرات اليت تكل   وهي

، وال يفسد سواء نزل املين أم مل ينزل ويكون باملعاشرة الزوجية وهو الوطءاألول: الجماع:      
 صومه. فيفسد إال إذا أنزل املينواألوىل تركه،  ل ومداعبة ونظر وفكر لقصد التلذذمبقدماته من تقبي
جامدات األطعمة ميكن طرحه من  ممابابتالعه إىل املعدة، غري مائع وصول شيء الثاني: 

األطعمة، أو متناولة على وجه الدواء كاحلبوب وغريها، ال فرق يف ذلك بني أن تكون مغذية وهي 
 أما إناملضغوطة أو الكبسوالت، أو كانت شيئا آخر غري هذا، كحصى أو قطع املعادن وغريها، 

سنان بعد بني األ وال يضر ابتالع الطعام املتبقيوصلت هذه األشياء إىل احللق فقط فال تفطر، 
وأما القيء فال شيء عليه إن ذرعه ومل يرجع منه شيء ، فإن ابتلع منه شيئا غلبة فعليه  .الفجر

صائم  من استقاء وهو:" حديث القضاء، إال إن تعمده فعليه القضاء مع الكفارة. واألصل يف ذلك
  .(3) "قضاءعليه ال ليسمن ذرعه القيء ففعليه القضاء، و 

متضمض باملاء أو استنشق، فسبقه شيء منه إىل حلقه، فقد أفطر وإن مل ينزل إىل املعدة، من 
اّدهن يف رأسه أو قطّر دواء يف أذنه أو اكتحل، فوجد طعم شيء من ذلك يف حلقه، فقد ومثله من 

 يفسد صومه.فجر، أما إن فعل ذلك قبله مث وجد الطعم بعده، فال أفطر إن كان فعل ذلك بعد ال
                                                           

 .55ص 9(، ج998اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الطهارة، باب: ما جاء يف السواك، ح )-(1) 

ص  3. القرايف، الذخرية، ج381ص 9. القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج324 3274ص9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(2) 
 .933ص 3. عليش، منح اجلليل، ج212-231

 ( موقوفا على ابن عمر82خرجه اإلمام مالك يف املوطأ، يف كتاب الصيام، باب: ما جاء يف قضاء رمضان والكفارات،ح )أ-(3) 
 318ص 9، ج. 
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خبور خبار الطعام املتصاعد من القدور، أو عليه شرب دخان التبغ وما يف معناه، كاستنشاق ويقاس 
أو عطور وغريها مما ليس من جنس األغذية املطعومة أو املشروبة، وال من املائعات، ولكنها مما 

أما إن وصل إليه  ن تعّمد فعل ذلك ووجد أثرا يف حلقه، فقد فسد صومه.يتكّيف به الدماغ، فم
ما ال ميكن االحرتاز شيء من ذلك إىل حلقه غلبة دون قصد منه، فال شيء عليه. مثله يف احلكم 

 منه بدون قصد، كغبار الطريق، والدقيق، وغبار البناء وحنوه.
سفلي، كالدبر، أما إن وصل من الُقُبل، أو  وصول مائع إىل املعدة نافذا إليها من منفذالرابع: 

 وصل املعدة من ثقب ضيق، فليس مبفسد للصوم إال أن يكون مائعا.
ويتخرّج على مقتضى هذا الكالم، عدم فساد الصوم باستعمال احلُقن واإلبر جبميع أنواعها، 

غذية، فإهنا مفسدة العضلية منها والعرقية، إال إذا كانت مغذية يستعاض هبا عن الطعام كسريوم الت
 للصوم مفطرة. 
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 : ما يترتب على اإلفطار في رمضان: القضاء، الكفارة، والفديةالمحاضرة الثالثة
 : (1) ما يترتب على اإلفطار -عاشرا

يرتتب على من أفطر يف رمضان عامدا، أو خمطئا، أو ناسيا، أو جاهال، أو مكرها، أو متأوال 
 أو الكفارة فقط، أو الفدية.القضاء والكفارة معا، أو فقط،  لذلك، أمور هي: القضاء

 ما يوجب القضاء فقط: -4
َفَمْن  : املراد بالقضاء إعادة اليوم أو األيام اليت أفطرها من رمضان، واألصل يف ذلك قوله تعاىل

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  (، وجيب القضاء دون الكفارة، على 948البقرة: ) َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
، أو كان متأوال أو كان جاهالكأن كان ناسيا، من أفطر يف رمضان غري قاصد انتهاك حرمة الشهر،  

 .تأويال قريبا
 كما سيأيت تفصيله_ .  -فيجب القضاء فقط على من أفطر لعذر من األعذار املبيحة للفطر -
اسيا أو ساهيا، فعليه اإلمساك أوال ذلك النهار، مث على من أكل أو شرب أو جامع يف رمضان ن -

 قال:"  قضاؤه بعد رمضان، واألصل يف ذلك ما روي عن أيب هريرة أن النيب 
 .(2) من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهلل وسقاه"

 على من أكره على الفطر بأكل أو شرب أو مجاع. -
 تلع منه شيئا.على من ذرعه القيء واب -
وصل إىل حلقه غلبة دون قصد غبار الدقيق واجلبس واحلفر والبناء وغريه، لغري الصانع. على من  -

وكذا وصول مائع للحلق أو للمعدة، سواء من الفم أو من الدبر، كما تقدم معنا يف مفسدات 
 الصوم. 

 يف به النفس كما تقدم.على من استنشق خبار الطعام الصاعد من القدر. أو خبور أو عطر تتك -

                                                           
. القرايف، الذخرية، 319-311ص 9. القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج351_327ص9الربذعي، هتذيب املدونة، ج-(1) 

 .239ص 9. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج812-811ص 9جملتهد، ج. ابن رشد احلفيد، بداية ا237-297ص 3ج

البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب: إذا أكل أو شرب ناسيا، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: أكل -(2) 
 . 293ص9(، ج9922الناسي، ح )
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 على من بالغ يف املضمضة واالستنشاق فسبقه شيء منها إىل حلقه. -
 استعمل سواكا يتحلل فوصل شيء منه إىل حلقه.على من  -
 املغمى عليه، إذا بقي على ذلك نصف اليوم، أو جله، أو كله. على اجملنون أو -
 ر أم بعده.على احلائض أو النفساء إذا شّكت هل طهرت قبل الفج -
على من تأّول تأويال قريبا، وهو ظن إباحة الفطر، مستندا إىل أمر حمقق موجود، وذلك كمن سافر  -

الفطر ، فأفطر. وكمن أفطر ناسيا أو مكرها، فظن أنه ال جيب أقل من مسافة القصر، فظن إباحة 
يض أو عليه اإلمساك لفساد صومه، فأفطر، وكمن أصبح جنبا، أو أصبحت طاهرة من احل

أن الطهارة شرط يف صحة الصوم و ظنا فساد صومهما، فالنفاس، ومل يغتسال إال بعد الفجر، 
. أو كمن احتجم هنارا، فظن إباحة الفطر فأفطر، أو كمن ثبت عنده رمضان يوم الشك فأفطرا

 هنارا، فظن عدم وجوب اإلمساك، فأفطر.
 من شعبان فأفطر.على اجلاهل لرمضان، الذي ظن أن الشهر كله، أوبعضه،  -

 ما يوجب القضاء مع الكفارة: -1
بسبب انتهاكه حلرمة الشهر، عامدا، خمتارا،  يرتتب القضاء مع الكفارة على من أفسد صومه

من غري عذر وال تأويل قريب، وال نسيانا، وال جهال. وعليه، ال جيب القضاء مع الكفارة إال على 
 الء:ؤ ه
منتهكا حرمة الشهر، فلو أفسد صومه يف غري رمضان  على من أفسد صومه يف رمضان فقط، -

 فليس عليه الكفارة لعدم االنتهاك.
رفض نيته ليال، واستمر على ذلك حىت طلع على من نقض نية الصيام يف هنار رمضان، أو  -

الفجر، بأن أصبح بنية الفطر، فعليه قضاء اليوم مع لزوم الكفارة، ألن رفض النية يف أثناء الصوم 
 الشروع فيه كالصالة، مبطل هلما خبالف رفضها بع الفراغ منه، فال يضر.وبعد 

سواء أكان األكل ما حيصل به الغذاء أم ال، بأن  على من تعمد األكل أو الشرب أو اجلماع. -
يكون دواء أو حصاة، وأن يكون ذلك من الفم، فال كفارة فيما يصل احللق من األذن مثال ففيه 

ماع العمد يف رمضان، يوجب الكفارة مع القضاء، مبجرد التقاء اخلتانني، القضاء فقط. وكذا اجل
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من وجوب الكفارة، إذا طاوعته للجماع، فإن  سواء نزل املين أم مل ينزل، واملرأة يف ذلك كالرجل
كرِه للكفارة 

ُ
أصاب منها وهي نائمة أو مكرهة، فعليها القضاء فقط دون الكفارة، وأما يف حتمل امل

ألنه تلزمه كفارته مع القضاء، مع حتمل كفارة ثانية عن املرأة،  األول:الن يف املذهب: عنها، فقو 
 .(1) ال يتحمل عنها الكفارةالثاني: وهو املشهور. أفسد صومني، 

 د شيء منه.وازدرا ،تعمد إخراج القيءعلى من  -
ر موهوم غري حمقق.  على من أفطر متأوال تأويال بعيدا، وهو من استند يف ظنه لإلفطار، على أم -

كمن عزم على السفر يف يوم، فأفطر ومل يسافر، أو كمن اغتاب غريه، فأفطر ظنا منه أن الغيبة 
تفطر، وكمن رأى اهلالل وحده ومل تقبل شهادته، فظن إباحة الفطر، فأفطر. أو كمن عادهتا أن 

أهنا ستأتيها يف ذلك لظنها قبل أن يأتيها الدم، تأتيها احليضة يف يوم معلوم، فأصبحت مفطرة 
 فعليها القضاء والكفارة، سواء أتاها احليض بعد ذلك أم ال.  اليوم،

على من تعمد الفطر لغري عذر ولو حصل له العذر بعد ذلك، كأن مرض أو حاضت، أو سافر،  -
 أو غري ذلك من األعذار، فعليه الكفارة مع القضاء النتهاكه حرمة الشهر.

 ما يوجب الكفارة فقط: -3
كَره الذي يلزمه القضاء فقط، على فيتحملها وتلزم الكفارة فقط من أكَرَه غريه على الفطر، 

ُ
امل

كرِه كفارتان وقضاء، كما هو املشهور يف املذهب
ُ
 .ويكون على امل

 : (2) ما يوجب الفدية -1
 وهي اإلطعام بقدر ما على املفطر يف رمضان من األيام، وذلك لألسباب اآلتية: جتب الفدية

إلفطار املرضع خوفا على ولدها، ومل جتد من يرضعه هلا، أو وجدت ولكن الرضيع مل يقبل  -
أو  فتفطر حىت ال يتوقف منها احلليب، وتقضي مع الفديةأو قبله وعجزت عن إجارته، غريها، 

 طََعاُم ِمْسِكيٍن  َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديَةٌ : واألصل يف ذلك قوله تعاىليوم  ُمّد. اإلطعام عن كل
 .948البقرة: )

                                                           
 .291 -298ص 3القرايف، الذخرية، ج-(1) 

 .295 -293ص  3. القرايف، الذخرية، ج353 -359ص 9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(2) 
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فيستحب له الفدية عن كل يوم أفطره،  إفطار العاجز ملرض مزمن، أو هرم كالشيخ الكبري،  -
 ليس ممن يطيق الصيام، إذ يسقط عنهن فلم تشمله اآلية السابقة يف وجوب الفدية.ألنه 

دون عذر ينعه رية، التفريط بقضاء رمضان حىت دخل عليه رمضان آخر، أو رمضانات كث -
أما   جب عليه الفدية بقدر ما عليه من األيام مع القضاء.من ذلك، من مرض أو سفر أو حيض، في

إن أخر القضاء إىل شعبان فليس بتفريط وال تلزم منه الفدية، ملا أخرجه مالك عن عائشة رضي اهلل 
أصومه حتى يأتي  ن عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيعإن كان ليكو كانت تقول:" عنها

 (1) شعبان"
 :(2) خصال الكفارة الكبرى*

الكفارة هبا املقصود الكفارة نوعان: صغرى وهي الفدية بسبب تأخري القضاء عن زمنه، وكربى و 
اليت جتب بسبب العمد، وانتهاك حرمة شهر رمضان، من غري عذر مبيح للفطر، فهي من العقوبات 

داؤها، أأنواعها اليت يقوم عليها ك حرمة رمضان، وخصاهلا هي والزواجر ملخالفة واجب الصوم وانتها
  وهي ثالثة: اإلطعام، أو العتق، أو صيام شهرين متتابعني.

فقال: هلكُت، قال:  جاء رجل إلى النبي قال:" واألصل يف ذلك حديث أيب هريرة 
ل: ال، قال: وما شأنك؟ قال: وقعُت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قا

فهل أستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن ُتطعم ستين مسكينا؟ 
 بَعَرق فيه تمر، فقال:  قال: ال أجد، فأُِتَي النبي 

َقَر منا؟ فما بين البـَتَـْيها أي جبلي المدينة( أهل بيت أحوج إليه ) تصد ق بهذا، فقال: أفـْ
 .(3) ت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك"حتى بد منا، فضحك النبي 

من غالب قوت  وذلك بإعطاء مّد لكل مسكني، (4) من املسلمنيإطعام ستين مسكينا:  -4
                                                           

 .314ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الصيام، باب: جامع قضاء الصيام، ج-(1) 

 .237 -297ص  3. القرايف، الذخرية، ج379 -351ص9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(2) 

ضان، ووجوب الكفارة الكربى فيه، ح مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رم-(3) 
 .811ص 9(، ج9999)

، عاطفا 771-774ص3( ج 93قال مالك يف املوطأ، كتاب العتق، باب: ما ال جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة، ح )-(4) 
ال املسلمون، وال على شرطية اإلسالم يف الرقاب الواجبة:" وكذلك يف إطعام املساكني يف الكفارات، ال ينبغي أن يُطعم فيها إ
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 أهل البلد، كالرب، والشعري، والتمر، واألرز، وحنو ذلك.
 بأن سلمت من العيوب الفاحشة. كاملة الرق، واخلِلقة مؤمنةعتق رقبة:  -1
ويعتمد يف ذلك اهلالل، إن ابتدأ الصوم من أول الشهر، وإن ابعين: صيام شهرين متت -3

ابتدأ الصوم أثناء الشهر، ومل يعتمد بالصيام اهلالل، فإنه يصوم األيام بعده معتمدا اهلالل، سواء 
 بقية الشهر األول ثالثني يوما.  حصل الشهران كاملني أم ناقصني، مث يكمل

بطل مجيع ما أفطر لغري عذر، كأن يف أثنائها  قطعه رة، فلو ال بد من التتابع يف صيام الكفا -
استئناف الصيام من جديد، إال إذا أفطر نسيانا أو عن غري قصد، فال يبطل صامه منها، وعليه 

  صومه وإمنا يبين على ما فعل.
خيرّي املكفِّر بني هذه اخلصال، وليس عليه الرتتيب يف أدائها، ويؤيد حديث أيب هريرة  -

الرجل الذي أفطر يف رمضان، أن يعتق، أو يصوم، أو يطعم، و"أو" تفيد  بق، أن الين السا
 التخيري. وال يلّفق بني نوعني من الكفارة.

 .(1) األيام، دون تكرر موجبها يف اليوم الواحدفساد تتعدد الكفارة بتعدد  -

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 يُطعم فيها أحد على غري دين اإلسالم".

 .237-239ص 3القرايف، الذخرية، ج-(1) 



49 

 : مبيحات الفطر، االعتكاف وأحكامهالرابعةالمحاضرة 
 :(1) مبيحات الفطر -رالحادي عش

حلرمة  فطر يف رمضان، دون أن يكون منتهكالاله تبيح تعرض للصائم وهي العوارض اليت 
 الشهر، وهذه العوارض هي: 

إال إذا كان جيد يف سفره مشقة، يباح الفطر يف رمضان للمسافر، والصوم أفضل له، السفر:  -
 }فمن كان منكم مريضا أو على له تعاىلواألصل يف إباحة الفطر للسفر قو فيكون الفطر أفضل، 

عليه صيام رمضان عينا، بل خيرّي (، فاملسافر ال جيب 948البقرة: ) سفر فعد ة من أيام أخر{
ما روي يف يصوم يف السفر، ككان   بني أدائه وبني قضائه، بدليل اآلية، وألن رسول اهلل 

 هي:حيقق شروطا لذلك  وال يرتّخص املسافر بالفطر يف رمضان، حىت، (2) الصحيحني
 على املعصية. أن يكون السفر مباحا غري عاص به، ألن يف إباحة الفطر إعانة له -9
 كلم( فأكثر.42) أن يتجاوز بسفره مسافة تقصر هلا الصالة، وهي ما يقارب -3
الذي سافر إليه(، فإن نوى ) أن ال ينوي إقامة أربعة أيام صحيحة يف البلد الذي حيل فيه -3

 امة أربعة أيام فأكثر، وجب عليه الصوم من أول يوم، ومل حيل له الفطر.اإلق
فإن أصبح صائما مث سافر أثناء النهار أن يبيت الفطر وينويه وخيرج مباشرة قبل الفجر،  -8

فقط  فعليه القضاءفأفطر، أفطر ومل يكن قد نوى اإلفطار من الليل، أو كان سافر بعد طلوع الفجر و 
 ريب. ألن السفر ال يبيح الفطر إال بالنية والفعل معا.ألجل تأويله الق

 فمن"، وأصل إباحة الفطر للمريض اآلية السابقة أيضا، جيوز الفطر بسبب املرض المرض: -
، دليل على أنه ال يفطر املريض مبطلق املرض، بل مبرض حمقق ثابت، ملا يف كان منكم مريضا"

                                                           
. القرايف، الذخرية، 353-359، 322ص 9. الرباذعي، هتذيب املدونة، ج941ص 9اإلمام مالك، املدونة الكربى، ج-(1) 

العدوي على كفاية الطالب الرباين أليب  . العدوي، حاشية389 -337ص 9.ابن عبد الرب، الكايف، ج295 -293ص 3ج
 .319ص 3احلسن، ج

. والبخاري، الصحيح، 817ص 3مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب: جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر، ج-(2) 
 .334ص  9ج
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  :حاالت يف إباحة فطرهله  املريضفذلك  ىعلو . (1) لفظ"كان" من معىن الدوام
إن صام، وجب ضررا شديدا أو ، أو خشي بالصوم اهلالك، على الصومض ياملر يقدر إن مل -

 عليه الفطر.
فالفطر له جائز، خبالف الصحيح شقة، بوجود جهد ومولكن يقدر على الصوم إن كان  -

 فإن وجود املشقة ال يسقط عنه الصوم.
ومه، وال خياف زيادة املرض، ويعرف ذلك بقول طبيب حاذق، أو إذا كان ال جيد مشقة بص -

واملشقة املبيحة للفطر هي املشقة اليت ال تطاق ألهنا  جتربة بنفسه، فهذا جيب عليه الصوم كالصحيح.
 .(2) زائدة على املشقة احلاصلة عادة

اجلنني ى على نفسيهما أو عل، إذا خافتا جيوز للحامل واملرضع الفطرالحمل والرضاع:  -1
أو وجود مشقة متنعهما من الصوم. أما إن خشيتا اهلالك بالصوم، حدوث املرض أو زيادته والرضيع 

أو شدة الضرر على نفسيهما أو ولديهما بالصوم، وجب الفطر عليهما. وإن أمكن املرضع استئجار 
ث أنس بن حدي وجب عليها الصوم. واألصل يف إباحة فطرمهاوقبلها الرضيع، من ترضع ولدها، 

قال:" إن اهلل عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة،  مالك الكعيب، أن رسول اهلل 
 . (3) ى والمرضع الصوم"لبْ وعن الحُ 

}فمن كان منكم وألهنما إذا خافتا كانتا يف حكم املريض املرّخص له يف اإلفطار بقوله تعاىل: 
على جيب لرضاع ليس مرضا حقيقيا ولذلك إال أن امريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر{ 

احلامل فال جيب عليها اإلطعام  ، أمامع القضاء مسكينا ُمّدايوم أفطرت فيه أن تطعم لكل  املرضع
، ما مل تكن يف أول محلها ومل ، وإمنا يستحب هلا كالشيخ اهلرمألن احلمل مرض حقيقيوتقضي، 

 .(4) جيهدها الصيام فيلزمها الصوم
يف رمضان  جيوز للشيخ الكبري اهلرِم الذي ال يطيق الصيام، الفطرالسن:  وكبرالهرم  -

                                                           
 .238ص 3ابن عرفة، تفسري ابن عرفة، ج-(1) 

 .319ص 3ته على شرح أيب احلسن كفاية الطالب الرباين، ج. العدوي، حاشي232ص3الدردير، الشرح الكبري، ج-(2) 

 (.792رواه أصحاب السنن، وحسنه الرتمذي ح )-(3) 

 .292ص 3القرايف، الذخرية، ج-(4) 
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وحكمه يف ذلك حكم املريض، وتستحب له الفدية وليست واجبة يف حقه، ألهنا إمنا جتب على من  
، ال يف رمضان وال يف وقت آخر لِكربه كان يطيق الصيام ويقدر عليه، والشيخ اهلرم ليس كذلك

. ويلحق به كل من عجز عن الصوم عجزا ال يرجى زواله، (1) يوم ُمدًّان كل فيستحب له اإلطعام ع
، ال القضاء وال الفدية وإمنا تستحب له فيسقط عنه فرض الصوم من غري أن يلزمه شيء بدال عنه

ومن ذلك املريض مرضا ، (2) خبالف املريض الذي يرجى برؤه وقضاؤهه، ألنه ال عودة له إىل قضائ
 ، كمرضى السكري الذين يأخذون حقن األنسولني وحنوهم.الصوم مزمنا يعجزه عن

من ُأْكرَِه على الفطر يف رمضان، كمن أكره على شرب أو مجاع، أفطر وعليه : (3) اإلكراه -
 القضاء فقط، ويتحّمل الذي أكرهه كّفارته النتهاك حرمة الشهر.

 :االعتكاف -الثاني عشر
هو االحتباس، واإلقامة واحلبس، والعكف والعكوف املالزمة واحلبس، : (4) تعريفه: لغة -4

 (.947البقرة:) َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ : ومنه قوله تعاىل
االحتباس يف املساجد للعبادة على وجه خمصوص. أو هو لزوم املسلم املسجد : (5) شرعا

أو هو القعود يف املسجد عن التصرف  فما فوقه بِنّ ّية. للعبادة صائما، كافا عن اجلماع ومقدماته، يوما
 وغريه مالزما للمسجد مقيما. يف املكاسب وغريها، وما يباح من اجلماع

 :(6) حكمه -1
االعتكاف مندوب، وهو من أفضل أعمال الرب، وقربة مرغب فيها الرجال والنساء، ويتأكد يف 

واألصل يف ذلك واخر من رمضان، وجائز يف غريه. فهو سنة يف العشر األالعشر األواخر من رمضان. 
يعتكف العشر األواخر من رمضان،   :ان رسول اهللقالت:"حديث عائشة رضي اهلل عنها، 

                                                           
 .383ص 3. اخلرشي، شرحه على خمتصر خليل، ج295ص9الدردير، الشرح الكبري، مع حاشية الدسوقي، ج-(1) 

 .292ص 3القرايف، الذخرية، ج-(2) 

 .298ص 3القرايف، الذخرية، ج-(3) 

 .832الفيومي، املصباح املنري، ص-(4) 

 .735 -732ص 9. الدردير، الشرح الصغري، ج323ص 9. ابن عبد الرب، الكايف، ج238ص  3القرايف، الذخرية، ج-(5) 

 9ات، ج. ابن رشد، املقدم348-343ص 3. الرباذعي، هتذيب املدونة، ج337ص 9اإلمام مالك، املدونة، ج-(6) 
 .383ص3. القرايف، الذخرية، ج324ص
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ولو   ويكون واجبا بالشروع فيه ويلزم إمتامه .(1) حتى توفا ه اهلل تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده"
واملرأة كالرجل يف حكم ذلك، فتعتكف يف . لزم نفسه بهكان تطوعا، ويكون واجبا بالنذر أيضا إذا أ

مث تتم باقي عدهتا مسجد اجلماعة، وإن طلقها زوجها أو مات عنها مل خترج من اعتكافها حىت تتمه، 
وإن حاضت يف اعتكافها  كاحلج والعمرة.متاما  ألنه عبادة سبقت عدهتا فال تقطعها بالعدة يف بيتها، 

 مام اعتكافها.خرجت حىت تطهر ، فرتجع لت
 : (2) شروطه -3

 ألنه عبادة وقربة إىل اهلل، وكل عبادة تفتقر إىل النية.النية:  *
 ال يصح من كافر.اإلسالم:  *
 من صيب غري مميز، أما الصيب املميز غري البالغ فيصح منه. يصحفال التمييز:  *
طوعا، نذر الصوم أم مل فال يصح إال أن يصوم أيام اعتكافه، سواء كان منذورا أم ت الصوم: *

أن اهلل على أن ال اعتكاف إال مع الصيام، دليل والإال من عذر يطرأ عليه كمرض، فال جيب.  ينذره،
وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَبـَْيُض ِمَن : عز وجل ذكر االعتكاف مع الصيام يف قوله تعاىل

البقرة: ) َن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َواَل تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد مِ 
 .(3)يثبت أنه اعتكف إال صائمااالعتكاف بفعله، فلم  (، وقد بنّي النيب 947

اطه اإلمجاع والعمل النبوي فال يصح االعتكاف إال يف املسجد، واألصل يف اشرت المسجد:  *
َواَل تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي : قوله تعاىلولسجد، اململ يعتكف إال يف  املستمر، فإنه 

، سواء كان جامعا أو غريه، بدليل مباح للناس مجيعا يصح االعتكاف يف أي مسجدو  اْلَمَساِجدِ 
فإن اعتكف يف مسجد  يف أيام اعتكافه، فيشرتط اجلامع،العموم يف اآلية، إال أن يدخل يوم اجلمعة 

                                                           
( مع فتح الباري البن 9131البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، باب: االعتكاف يف العشر األواخر، ح )-(1) 

( 9973. مسلم، الصحيح، كتاب االعتكاف، باب: اعتكاف العشر األواخر من رمضان، ح )977ص2حجر، ج
 .232ص9ج

. الدردير، الشرح الكبري مع 289 -238ص 3. القرايف، الذخرية، ج371-377ص 9ب املدونة، جالرباذعي، هتذي-(2) 
 .283ص9حاشية الدسوقي، ج

. 392ص  9، املوطأ، كتا االعتكاف، باب: ما الي جوز االعتكاف إال به،ج917ص 9اإلمام مالك، املدونة، ج-(3) 
 .393ص 9اإلشراف، ج . القاضي عبد الوهاب،377ص 9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج
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ال تقام فيه اجلمعة، وجب عليه اخلروج من اعتكافه لصالة اجلمعة وخبروجه يبطل االعتكاف على 
، فإن مل خيرج للجمعة أمث برتكه اجلمعة، وال يبطل (1) املشهور يف املذهب، وجيب عليه قضاؤه من أوله

 اعتكافه.
إال حلاجة ال بّد منها، أو  عدم اخلروج من املسجدو نذرا كان أو تطوعا، كافه يف اعت :التتابع *

لعذر شرعي، كغسل ووضوء وحنومها، وكطروء احليض على املعتكفة، وكشراء ما يلزمه من مأكل 
وحنوه، فإن فعل أحد  أو طلب دين له،ومشرب. وليس من احلاجة اخلروج للجنازة وال لعيادة مريض، 

 .(2) ن اخلروج من غري ضرورة ينايف معىن االعتكاف يف املسجدأل اعتكافه،  هذه األمور فسد
  (3) مدة االعتكافأقل: 

أقل مدة االعتكاف يوم وليلة على املعتمد، وال يصح االعتكاف أقل من يوم، وأكثره شهر، 
  . وأفضله عشرة أيام، ألنه اعتكاف النيب

وله املسجد الذي يريد االعتكاف فيه، مع يبدأ اعتكافه من الليل، بدخيلزم املعتكف أن و 
فإن دخل بعده مل حيتسب بليلة دخوله إذا نوى ليتحقق له كمال الليلة، املغرب أو قبله بقليل، 

ألن الصيام ما دام مشروطا يف  اعتكاف يوم وليلته، وإن دخل بعد الفجر فال حيتسب بيومه ذلك
إال يف لدخول قبل الفجر واخلروج بعد الغروب، االعتكاف، فأقل مدته يوم كامل، ولذلك ال بد من ا

 .(4) أن خيرج بعد الفجر يوم العيد، فيغدو إىل املصّلىفيستحب العشر األواخر، 
 (5) مفسدات االعتكاف -1

 :هي بأموريبطل االعتكاف 
كخروجه للتجارة، أو للرتفيه على النفس، أو خروج املعتكف من املسجد لغري ضرورة،   -أ

                                                           
 9. القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج395ص9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب االعتكاف، باب: قضاء االعتكاف، ج-(1) 

 .283ص 9. الدردير، الشرح الكبري، ج393ص

 .382-382ص3. القرايف، الذخرية، ج371 -374ص 9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(2) 

 .221ص 9قي على الشرح الكبري، جالدسوقي، حاشية الدسو -(3) 

 .221ص 9الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج-(4) 

ص  3. القرايف، الذخرية، ج341 -344ص  9. الرباذعي، هتذيب املدونة، ج332ص 9اإلمام مالك، املدونة، ج-(5) 
 .223-223ص 9. الدردير، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، ج282 -288
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األمور اليت ليست من احلوائج األصلية حبيث ال أو للمشي يف جنازة، وغريها من لعيادة مريض، 
خبالف لو خرج يستغين عنها املعتكف يف حياته، فإن خرج بطل اعتكافه، ولزمه ابتداؤه من أوله. 

قضاء لمن مأكل ومشرب ودواء، أو لطهارة أو  كشراء حاجياته أو حلاجة ال غىن له عنها،لضرورة 
يض، أو مرض مينع املكث يف املسجد، فال يفسد اعتكافه، وإمنا وجب عليه قضاء أو حلحاجة، 

نذرا، وإن كان تطوعا، فخرج حرُم عليه ما حيرم على األيام اليت فاتته أثناء عذره، إن كان اعتكافه 
ال قضاء عليه املعتكف من مجاع ومقدماته، وشرب مسكر وغريه، حىت ال يبطل اعتكافه من أصله، و 

يرجع إىل املسجد فيبين على ما اعتكفه من أيام سابقة، فيكمل بقية األيام إن بقي من  وإمنا
  .وال قضاء فيما فاته بالعذر االعتكاف شيئا، وإال فال رجوع عليه

 اإلفطار من غري عذر. -ب
فسد اعتكافه فإن فعل شيئا من ذلك ليال أو هنارا، ناسيا أو متعمدا، اجلماع ومقدماته  -ج

 .من أوله وابتدأه
وه، ألن الصوم ، وحنطروء احليض على املعتكفة ما يبطل الصوم من أكل أو شرب، أو كل -ج

من شروط االعتكاف، فإن حصل ذلك بطل االعتكاف ولزم قضاء األيام اليت حصل فيها ذلك، 
 والبناء على ما مضى من االعتكاف.

   ء ال االبتداء.نون واإلغماء، فإهنما يبطالن االعتكاف ويوجبان البنااجل -د
ارتكاب املعتكف معصية أو كبرية من الكبائر، وإن صح صومه، كالقذف وشرب  -ه

قبل الفجر، فإن فعل ذلك بطل االعتكاف وانقطع تتابعه ولزم استئنافه وابتداؤه من مثال املسكرات 
     أوله.

 :(1) مكروهات االعتكاف -5
 الشهر. أن ينقص االعتكاف عن عشرة أيام، أو يزيد على -
، أو بكتابة ولو ملصحف، أو حبديث تعليما وتعلما اشتغال املعتكف بالعلم ولو كان شرعيا -

 .له العبادة املرافقةملنافاته املقصود من االعتكاف وهو  ولو يف حلقة علم وذكر،

                                                           
 .393-393ص9ام مالك، املوطأ، كتاب االعتكاف، باب: ذكر االعتكاف، جاإلم-(1) 
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بغري الذكر والصالة وقراءة القرآن، ولو بصالة مجاعة أو صالة جنازة، أو ألذان  أن يشتغل -
 قامة. أو إ

، أو طروء كل ما ذريعة النظر إىل زوجته، قصد التلذذيف بيته، سدا لأن خيرج حلاجة اإلنسان  -
 . يفسد اعتكافه

 . أو بفنائه األكل والشرب يف غري املسجد أو يف رحابه، كأن يكون عند بابه -
 :(1) جائزات االعتكاف -6
ن ال يتجاوز أقرب مكان منه حىت للمعتكف اخلروج لشراء حاجياته الضرورية، على أ جيوز -

 يفسد اعتكافه. ال
 .ن جبانبهجيوز للمعتكف أن يتكلم ويسلم على م -
 غريه.جيوز له االستماع لقراءة القرآن من غريه، أو قراءته هو على  -
 جيوز له األكل داخل املسجد أو يف صحنه. -
يقوم بتقليم األظافر استعمال الطيب، كما جيوز له إن خرج لغسل واجب أو مندوب، أن  -

  الرأس وغريها من سنن الفطرة.وحلق 
أو لغريه، بشرط أن يكون داخل املسجد، دون أن  أن يعقد املعتكف عقد النكاح لنفسه -

    يطيل التشاغل فيه، وال البناء بأهله.
 :(2) مندوبات االعتكاف -7

 شهر رمضان يستحب للمعتكف أن ال تقل مدة اعتكافه عن عشرة أيام، وأن يكون يف
وباألخص يف العشر األواخر منه، وأن ميكث يف معتكفه إىل أن يصلي العيد، وأن ينقطع لعبادة ربه، 

                                                           
 9. الدردير، الشرح الكبري، ج394ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب االعتكاف، باب: النكاح يف االعتكاف، ج-(1) 

. اخلرشي، شرح خمتصر 821-825ص 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج287ص 9. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج285ص
 .377-375ص 3خليل، ج

. الدردير، الشرح الكبري مع حاشية 392 -393ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب االعتكاف، باب: ذكر االعتكاف، ج-(2) 
 .281ص 9الدسوقي، ج
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فيشغل نفسه بتالوة القرآن والذكر والصالة، وتقليل الكالم جيلس آخر املسجد لينقطع عن الناس، و 
م العلم وتعليمه، وأن يتخذ مع الناس، وكل ما يشغله عن التأمل والتدبر ولو كان من الطاعات، كتعل

 عن الناس إن أمكن ذلك، وميكنه من االنقطاع للعبادة. لنفسه ِخباًء يسترت به 
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 الحج وأحكامه: المحور الثالث

 : مفهوم الحج، حكمه، شروطه، وأركانه: اإلحرامالمحاضرة األولى
 (1) تعريفه -أوال

ألن احلاج يرتدد ويتكرر وقيل هو كثرة القصد والرتدد، مرة بعد أخرى، إىل الشيء القصد لغة: 
  للبيت لطواف القدوم واإلفاضة.

، يف وقت خمصوص، على مكة() إىل موضع خمصوصبالتوجه هو قصد خمصوص،  شرعا:
 . ، ألداء عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفةشرائط خمصوصة

 (2) حكم الحج -ثانيا
املكّمل ألركان اإلسالم، وفرض عني على املستطيع مّرة يف العمر، دّل  احلج هو الركن اخلامس

 على ذلك الكتاب والسّنة واإلمجاع.
آل ) َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل : فقوله تعاىلأما من الكتاب:  -
 (.17عمران: 
أيها الناس قد "فقال:  قال:" خطبنا رسول اهلل  فحديث أيب هريرة وأما من السن ة:  -

؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اهلل، "فرض اهلل عليكم الحج فحجوا
ذُروِني ما تركُتُكم، فإنما هلك قال:" مث:"لو قلُت نعم لوجَبْت ولما استطعتم"،  فقال رسول اهلل

على أنبيائهم، فإذا أمرُتكم بشيء فأُتوا منه ما  من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم
 .(3) استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فَدُعوه"

إىل يومنا هذا، على أن احلج فريضة  فقد أمجعت األّمة من عهد النيب وأما من اإلجماع:  -
                                                           

 .973ص 3. القرايف، الذخرية، ج371ص 9ابن رشد، املقدمات، ج-(1) 

 3. احلطاب، مواهب اجلليل، ج341ص 9قدمات، ج. ابن رشد، امل394ص 9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(2) 
 .873-873ص

 .514ص  9(، ج9337مسلم، صحيح مسلم، كتاب احلج، باب: فرض احلج مرة يف العمر، ح )-(3) 



58 

من فرائض اإلسالم، وركن من أركانه، ومل خيالف يف ذلك أحد، حىت صار معلوما من الدين 
 ضرورة.بال

واحلج واجب مرة يف العمر، وهي حجة اإلسالم، وما زاد على املرة فهو تطوع مندوب، إلحياء 
 موسم احلج يف كل سنة، وتعمري بيت اهلل احلرام. 

 (1) الحج واجب على الفور أم على التراخي؟*
 لفورشّهره املالكية العراقيون، وهو أن احلج واجب على ا األولقوالن مشهوران يف املذهب، 

، وهو الصحيح عند علمائنا خشية ستطيع بتأخريه سنة أو أكثريأمث املو  مىت توفرت شروط الوجوب،
شّهره املغاربة، وهو أن احلج والثاني إىل الطاعات. عدم توفر شروطه مرة أخرى، وألن األوىل املبادرة 

ستطيع على تأخريه واجب على الرتاخي، أي جيب مرة واحدة يف العمر وجوبا موسعا، وال يأمث امل
إال إذا خيف الفوات لكرب السن أو حجة اإلسالم سنة أو أكثر على وجوهبا عليه بتوفر شروطها، 

 املرض مثال، فإنه جيب املبادرة إىل أداء احلج، ألنه يأمث حينئذ إن كان مستطيعا.

 (2) شروط الحج -ثالثا
 مرة يف العمر، بشروط هي:على املسلم احلج فَ ْرٌض 

فال حج على الصيب، لكونه ليس من أهل التكليف بالفرائض، ويصح منه إذا غ: البلو  -4
فعله ويقع نفال إن كان مميزا، وال تسقط عنه حجة اإلسالم وتلزمه بعد البلوغ، وحُيْرِم الصيب املميز عن 

والسعي، وينوب عنه يف النية والطواف نفسه، ويباشر املناسك كالكبري، وغري املميز حُيْرِم عنه ولي ه، 
مّر بامرأة وهي يف حمّفتها فقيل هلا: هذا رسول اهلل،   أن رسول اهلل ودليله حديث ابن عباس 

 .(3) نعم ولك أجر" فأخذت بضبعي صيب كان معها، فقالت:" أهلذا حج يا رسول اهلل؟ فقال:"
إىل  فال جيب على اجملنون، ولو أحرم عنه وليه صح، وال تسقط عنه حجة اإلسالمالعقل:  -1

رفع القلم عن ثالثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، أن يعقل، للحديث: "

                                                           
 .341. ابن رشد، املقدمات، ص354ص 3. الباجي، املنتقى، ج394ص 9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(1) 

 .314ص 3. الزرقاين، شرح املوطأ، ج949 -975ص  3لقرايف، الذخرية، ج. ا73ص 3الباجي، املنتقى، ج-(2) 

 .833ص  9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب احلج، باب: جامع احلج، ج-(3) 
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 .(1) وعن النائم حتى يستيقظ"
هي القدرة على الوصول إىل مكة مع األمن على النفس واملال والعرض،  االستطاعة: و -3

يف اشرتاطها، قوله ل فال جيب احلج على غري القادر، من مكره، وفقري، وخائف من عدو، واألص
 واالستطاعة قسمان: حقيقية وحكمية.، َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل  تعاىل

هي القدرة البدنية واملالية على الوصول إىل مكة، من غري مشقة  الحقيقية: واالستطاعة  * 
ط يف وال يشرت كبرية، سواء يف ذلك املاشي والراكب، والبصري واألعمى إذا وجد من يقوده، 

ألن اهلل تعاىل مل خيص يف اآلية زادا وال راحلة فهي صفة املستطيع، االستطاعة وجود الزاد والراحلة، 
وإن عدم ، عادة، وجب عليهخارجة عن الكبرية احلج ماشيا من غري أن تلحقه مشقة  قدر على فمن 

 ا يبّلغ احلاج إىل مكة، عروف ليس شرطا عند املالكية، فيتحقق بكل موكذلك الزاد مبعناه املاملركوب، 
 لصنعة اليت يتكّسب منها، أو بيع متاع له من غري الضروريات، ولو مل يكن معه زاد.فيقوم مقام الزاد ا

واملال والعرض، من عدو أو غاصب، فإن   على النفسوهي األمن  االستطاعة الحكمية: *
 غري مأمونة(، سقط احلج، لعموم اآلية.) كان الطريق غري سابلة

إال أنه يزاد يف شروط االستطاعة يف حقها وجود الزوج أو تطاعة املرأة هي استطاعة الرجل، واس
أو من الرجال فقط، أو من اجلنسني، تقوم مقام الزوج  ،احملرم، أو الرفقة املأمونة من النساء فقط

فرض، وإال فال بد ة املأمونة خاصة باحلج الوالرفق، (2) حىت ال ترتك فريضة اهلل عليها يف احلجواحملرم، 
من الزوج أو احملرم، فإذا مل جتد زوجا وال حمرما وال رفقة مأمونة، سقط عنها احلج. واألصل يف ذلك 

تسافَر  رأٍة تؤمن باهلل واليوم اآلخر،"ال يحل  الم :قال: قال رسول اهلل   حديث أيب هريرة
 .(3) ها"َمْحَرٍم عليَمِسيرَة يوٍم وليلٍة، إال مع ِذي 

 (4) نيابة في الحجال *
                                                           

 سبق خترجيه.-(1) 

ص 9. الرباذعي، هتذيب املدونة، ج835-832ص 9اإلمام مالك، املوطأ، كتاب احلج، باب: حج املرأة بغري ذي حمرم، ج-(2) 
343. 

 .591 -511ص  9(، ج9331مسلم، الصحيح، كتاب احلج، باب: سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه، ح )-(3) 

. 831ص 9. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، ج351ص 3. الباجي، املنتقى، ج915 -913ص 3القرايف، الذخرية، ج-(4) 
 .3ص 3ب اجلليل، ج. احلطاب، مواه94ص 3الدردير، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، ج
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من عجز عن احلج بنفسه ملرض مزمن ال يرجى برؤه، أو لكرب سن حيث ال يقدر على 
االستواء على الراحلة أو اجللوس فيها، سقط عنه فرض احلج لعجزه، وال جتب عليه االستنابة عنه يف 

ل النيابة قياسا على ألن فريضة احلج متعلقة بالبدن دون املال، فال تقباحلج بال خالف عند املالكية، 
والصوم، فال تصح نيابة من شخص عن شخص آخر يف احلج الفرض، بأجرة أو بغري أجرة، الصالة 
كان احملجوج عنه صحيحا مستطيعا للحج بنفسه، أم كان مريضا، فإن االستنابة  ال تصح وال وسواء  

تطوع أو عمرة  يسقط عنه الفرض. وأما من حج حجة الفرض، مث استناب عنه من حيج عنه حجة
احملجوج عنه( ثواب ) بأجرة، فإن ذلك مكروه ابتداء يف حق النائب، وتقع احلجة له، وللمستنيب

فال تقع موقع حجة اإلسالم، وأما النيابة عن امليت،  النفقة والدعاء، ومحل النائب على فعل اخلري.
بذلك  ات قادرا، وإذا مل يوصيذا ما، وإما النقطاع التكليف باملوت إإما لعدم وجوهبا إذا مات عاجز 

والعمرة يف وتطوع عنه غريه باحلج عنه ُكرِه ذلك، وكذا إذا أوصى بذلك، فإن ذلك مكروه أيضا، 
 ى ورثته تنفيذ وصيته من ثلث ماله. ولكن جيب علذلك كاحلج، سواء عن احلّي أو عن امليت، 

 (1) أركان الحج -رابعا
إال يف احلج، فالفرض فيه هو الركن وهو ما ال  اصطالح املذهب: أن الفرض والواجب سواء

، كطواف كن تداركه إذا فات، وجربه بالدموأما الواجب فيه فهو ما مي، نجرب بالدم أي اهلدي أو غريهي
 .القدوم، والتلبية، واإلحرام من امليقات، والرمي، والنزول مبزدلفة

 الوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة.وأركان احلج أربعة: اإلحرام، والسعي بني الصفا واملروة، و 
 وهذه األركان على ثالثة أقسام:

 قسم يبطل احلج برتكه وال جيربه شيء، وهو اإلحرام. -
قسم يبطل احلج بفواته، ويؤمر احلاج بالتحلل بعمرة، وبالقضاء يف العام القابل، وهو الوقوف  -

 بعرفة.
رجع إىل بلده، ويؤمر احلاج بالرجوع قسم ال يبطل احلج بفواته، وال يتحلل من اإلحرام ولو  -

 إىل مكة ليفعله، وهو طواف اإلفاضة، والسعي بني الصفا واملروة.
                                                           

 3. الباجي، املنتقى، ج332 -393ص  3. القرايف، الذخرية، ج332ص 9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(1) 
 .334ص
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 الركن األول: اإلحرام
هو نّية أحد الن سكنْي: احلج أو العمرة، أو نّيتهما معا، مع اتصاهلا بقول أو فعل تعريفه:  -4

، وحنوه من قول أو فعل يقوم مقام النية حلجمتعلقني به، كالتلبية والتجّرد، أو التوجه على طريق ا
 .باحلج

أن يأيت امليقات، فيغتسل مع التنّظف بصابون وحنوه، وإزالة الشعث حبلق : صفة اإلحرام -1
فيصلي فريضة إن حضرت، وإال  العانة وتقليم األظافر، مث يلبس إزارا ورداًء ونعلني، مث يأيت املسجد

سيارة أو حافلة، وهتيأت للسري به، أحرم ناويا للحج  راحلته أو كعتني متطوعا هبما، فإذا ركبصلى ر 
 إذا كان مفرِدا، أو العمرة مع احلج إذا كان قارنا، متوجها إىل الِقبلة إن أمكنه ذلك ملبيا.

 يف احلج إىل ميقات زماين وميقات مكاين.امليقات ينقسم : (1) ميقات اإلحرام -3
بتدئ فيه اإلحرام باحلج، وهو من أول شوال إىل فجر هو الوقت الذي ي الميقات الزماني: -

وميتد إىل آخر شهر ذي احلجة، وينعقد اإلحرام قبل أول شوال ولكنه مكروه، واألصل يف يوم النحر، 
(،وأشهر احلج هي مواقيته 917البقرة: ) اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ : امليقات الزماين للحج، قوله تعاىل

 ة: شوال، ذو القعدة، وذو احلجة.الزمانية الثالث
ن هو املوضع الذي ال جيوز ملن يريد دخول مكة ولو لغري حج، أ الميقات المكاني: -

رما حبج أو عمرة، وخيتلف باختالف البلدان واجلهات اليت يسكنها احلاج أو مير هبا، يتجاوزه إال حم
من أهل هل املدينة، وملن مر عليها أو أبيار علي(، ميقات أ) ذو الحليفةواملواقيت املكانية هي: 

أو رابغ( وهي ميقات أهل الشام، ومصر واملغرب وأفريقيا ) الجحفةقادما إىل مكة املكرمة. اآلفاق، 
وهي يف جنوب مكة، وهي ميقات ألهل اليمن، واهلند وأندونيسيا, وبالد يلملم  وأوروبا الغربية.

جند، و من مر عليها من وهي ميقات أهل  وتقع مشال شرقي مكة، قرن المنازلجنوب شرق آسيا.
 أهل اآلفاق.

يف مشال شرق مكة، ألهل العراق، وإيران، والبالد الشرقية، وكل من مر عليها من  ذات عرق
أي الذي جيمع بني احلج والعمرة يف إحرامه(، ) وأما ميقات اإلحرام للقارنأهل اآلفاق من جهتها. 

                                                           
 3. الباجي، املنتقى، ج338- 397، 393- 313ص  3. القرايف، الذخرية، ج332ص 9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(1) 
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وميقات أهل مكة أو مىن أو مزدلفة، هو مكة احلّل واحلرم.  فهو منطقة احلّل ليجمع يف إحرامه بني
وكل من مر على أحد هذه املواقيت من غري أهلها، أو على ويندب هلم اإلحرام من املسجد احلرام، 

، طريق حياذيها برا أو حبرا، قاصدا البيت احلرام حلج أو عمرة، لزمه أن حيرم منه، أو من موضع احملاذاة
حديث صل يف هذه املواقيت . واألواقيت من أهل مكة وما وراءها، فميقاته منزلهومن يسكن دون امل

وألهل جند ، وألهل الشام اجلحفة، املدينة ذا احلليفة ألهل  رسول اهلل وّقت"قال:،  ابن عباس
أهلهن، ممن أراد الحج  عليهن من غير ىتأ منول ،هن لهنف:"قال .وألهل اليمن يلملم، قرن املنازل

  .(1)حتى أهل مكة يُِهلُّون منها"أهله، وكذا فكذلك  نْ مِ فَ  هندون من كانة، فوالعمر 

أما تأخري اإلحرام عن  ولكنه يصح، وُيكره اإلحرام باحلج قبل مواقيته الزمانية واملكانية، -
فمن جاوز امليقات  ،ميقاته املكاين، أو جتاوزه دون إحرام، فمحّرم ويوجب الرجوع إليه واإلحرام منه

مث   فته أمر رسول اهلللن إحرام، فإن كان جاهال أو ناسيا، فال إمث عليه، وإن كان عامدا أمث ملخادو 
أما إن أحرم بعد جماوزته إن عاد إىل امليقات فأحرم منه، فال شيء عليه، ألنه أتى بالنسك على متامه، 

   امليقات، فقد وجب عليه دم، سواء رجع إىل امليقات أم مل يرجع.
وز جماوزة هذه املواقيت ملن أراد دخول مكة إال بإحرام حبج أو بعمرة، إال من خرج من ال جي -

أن يكون ، أو مّر باملواقيت حلاجة دون لتجارة وحنوها أهلها حلاجة مث عاد، أو من كثر تردده عليها
، فال إحرام عليه يف هذه احلاالتأو كان غري خماطب باإلحرام كأن يكون صبيا، مكة، قاصدا 

  .لمشقة اليت تلحقه بتكرر اإلحرام، وال يلزمه دم مبجاوزته امليقات دون إحرامل
من مّر مبيقات فإنه جيب عليه أن حيرم منه ولو مل يكن من أهله، والدليل احلديث السابق" و -

 إنه مير بذيواستثىن املالكية َمْن ميقاته اجلحفة، فهن  لهن  ولمن أتى عليهن من غير أهلهن "، 
وال يلزمه دم جملاوزته ألنه يف ، فال جيب عليه اإلحرام من ذي احلليفة، ة وهو ميقات أهل املدينةاحلليف

 .  استنانا بالنيبّ اإلحرام من ذي احلليفة وإمنا يندب له طريقه مليقاته اجلحفة، 
 :(2) واجبات اإلحرام -1

                                                           
 .231ص 9(، ج9949مسلم، الصحيح، كتاب احلج، باب: مواقيت احلج والعمرة، ح )-(1) 
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 كها، وتنجرب بدم، وهي:واجبات حيرم تركها اختيارا لغري عذر، وال يفسد الّنسك برت  لإلحرام 
أو  التجرد من املخيط واحمليط، فيحظر لبس الثياب املخيطة أو املنسوجة، أو املزررة بأزرار -9

وال املعقودة أطرافها ببعضها على البطن، أو على الصدر، وال املشدودة حبزام، كالقميص ، مساسيك
احلذاء( واجلوربني. ) كاخلفنييسرت قدميه   ما، وكذا الرجل وغريها مما يسرت بدن والسراويل، أو العمائم،

:" ما يلبس احمْلرُِم من الثياب؟ أّن رجال سأل رسول اهلل ، واألصل يف ذلك حديث ابن عمر 
ال تلبسوا الُقُمص، وال العمائم، وال السراويالت، وال البرانس، وال  :" فقال رسول اهلل

 يَـْقطْعُهماالِخفاف، إال أحٌد ال يجد نعلين، فيلبس خفين، ولْ 
 . (1)به(" نبات أصفر يصبغ) أسفل ِمن الكعبين، وال تلبسوا ِمن الثياب شيئا مسَّه الزعفران وال الَوْرس

لبيك اللهم لبيك، لبيك الشريك لك لبيك، إن الحمد وهي قول احلاج:"التلبية:  -3
ة عامدا أو ناسيا وتكون موصولة باإلحرام، فإن تركها بالكلي، والنعمة لك والملك، ال شريك لك"
 أو جاهال، كان عليه دم لرتكه واجبا. 

 :(2) سنن اإلحرام ومندوباته -5
ولذا تغتسل حىت احلائض والنفساء، وال  تنظفوهو سنة لكل إحرام، وهو لل:االغتسال -أ

 يتيمم له عند فقد املاء، ويستعمل الصابون وحنوه.
ارب، وتقليم األظافر، ونتف اإلبطني، إزالة الشعث قبل االغتسال، حبلق العانة وقص الش -ب

 وحلق الشعر.
 لبس الرجل إزارا بالوسط، ورداء على الكتفني، ونعلني. -ج
 صالة ركعتني تطوعا بعد الغسل وقبل اإلحرام. -د
رفع الصوت بالتلبية للرجل، واملرأة تسمع نفسها، ويندب جتديدها فال يرتك احملرم التلبية  -ه

ا يتوسط يف ذلك، وال ميسك عن التلبية إال عند الطواف أو الصالة، مث وال يلح فيها فيضجر، وإمن
 .(3) يعاودها، وال يتوقف عنها إال عند دخول وقت الظهر من يوم عرفة
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  :(1) محظورات اإلحرام -6 
للرجل يف مجيع بدنه كالسراويل واجلبة، أو ما يسرت الرأس  ،لبس املخيط واحمليط من الثياب -

، أو ساعة اليداحمليط بأصبعه كاخلامت منه  أو بأي عضو كالعمامة والقلنسوة، وغريه،   والوجه من خميط
 .واملرأة يف وجهها وكفيها

باستعمال مجيع أنواعه يف البدن والثياب، وهو ما له رائحة طيبة وله أثر يظهر  مس الطيب -
هبا أنواع العطور املصنعة يف البدن أو الثياب، كاملسك والزعفران والكافور والعنرب والعود، ويلحق 

ه، كالورد ل احلديثة، وهو ما يعرف بالطيب املؤنث، وأما الطيب املذكر، وهو ما يظهر رحيه وال أثر
فليس مبحظور يوجب الفدية كاألول، غري أنه يكره واليامسني وسائر األزهار، ذات الرائحة الطيبة 

 التقصد إليه.
الرِّجل باحلناء على وجه التزين، ألهنا مبنزلة الطيب  الرجل أو املرأة الشعر أو اليد أو خضب -

للرتفه والتطيب، املؤنث فهي ملون طيب الرائحة يستعمل للزينة، وكذا دهن اجلسد أو الشعر بدهن 
إال إذا كان كل ذلك يستعمل على وجه املداواة لشقوق وجروح وحنوها فال شيء يف ذلك. وأما غسل 

 املعطر، فال فدية فيه ولكنه مكروه قياسا على قول مالك يف املدونة. البدن والشعر بالصابون والغسول
فال ، تقليم األظافر وحلق أو إزالة الشعر ما مل يكن تساقط بنفسه لغسل أو وضوء وحنوه -
إزالة  وحيرم إن أزيل حلجامة أو فصد لغري عذر، أما إن مل تزل الشعر فال حترم وإمنا تكره. وكذاحظر، 

، وأما إزالة ما حتت األظافر فال حيرم، وكذا غسل اليدين مبا يزيل الوسخ ومل يكن الوسخ يف البدن
  معطرا.

ْحرِم عقده  -
ُ
الرفث، وهو اجلماع ومقدماته ولو علمت السالمة من اإلنزال، كما حيظر على امل

 الزواج لنفسه، أو توليه لغريه.
مملوكا أو مباحا، وسواء كان  التعرض حليوان بري أو لبيضه، سواء كان متأنسا أو وحشيا، -

، وكذا داخل احلرم أم خارجه، وسواء اصطاده بنفسه أو تسبب يف اصطياده. أما صيد البحر فال حيرم

                                                                                                                                                                                     

 .235ص 9الرباين أليب احلسن، ج
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واألصل يف ذلك قوله . قتل الدواب أو اهلوام املبتدئة بالضرر، كالعقرب واحلية والكلب العقور، وغريه
 اُمُه َمَتاًعا َلُكْم َوِللسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًماُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطَعَ : تعاىل

 (. 96المائدة: )
 .قطع ما ميكن أن ينبت بنفسه من شجر أو نبات احلرم، أو إتالفه -
 :(1) وجوه اإلحرام -7

، أو ِقران، أو متت ع. ويدّل عليه ينعقد اإلحرام ملريد احلج على ثالثة أوجه: اإلفراد وهو األفضل
عام َحجَّة الوداع، فِمنّا َمْن ، قالت: خرجنا مع رسول اهلل رضي اهلل عنها، ما روته السيدة عائشة 

. فأما من باحلجّ   أَهلَّ بعمرة، ومنّا َمْن أهلَّ حَبجَّة وعمرة، ومّنا من أهلَّ باحلّج، وأهلَّ رسول اهلل
 .(2) "من أهلَّ حبج، أو مجع احلج والعمرة، فلم حيُِل وا حىت كان يوم الّنحر. أهّل بعمرة، فحلَّ، وأما

 وجيوز أن حيرم إحراما مبهما، مث يصرفه ألحد النسكني، أو كليهما قارنا هلما.
االقتصار على فعل نسك واحد ، وهو احلج يف أشهره، دون إدخال  وهو أن ينوياإلفراد:  -أ

فضل واألكمل، بينما وجب على القارن واملتمتع هدي جربانا للنقص نسك آخر عليه، وهلذا كان األ
يف اإلفراد، ويؤيده احلديث السابق، وألن حجه  داخل بني النسكني، وهو ما ال جيباحلاصل من الت

 .مل يكن إال إفرادا، وكذا اخللفاء الراشدون ومواظبتهم عليه دليل على أفضليته 
أي لعمرة معا يف عقد واحد،  مقدما للعمرة لفظا أو نية، وهو أن حيرم باحلج واالقران:  -ب

أن يبتدئ اإلحرام بالعمرة مفردا هلا، مث يضيف احلج إليها، بأن جيدد اعتقادا أنه قد أشرك بينها وبني 
احلج يف نسك واحد، فيصري بذلك قارنا كاملبتدئ هلما معا يف أول إحرامه. أو يردف احلج على 

وشرط صحة إرداف احلج أن تكون العمرة صحيحة إىل وقت وافها وركعتيه، العمرة قبل الفراغ من ط
اإلرداف، فإن فسدت مل يصح، وإذا أردف احلج أثناء طواف العمرة، انقلب طوافها نفال، ألنه يندرج 
حينئذ يف طواف احلج عند طواف اإلفاضة، وسعيها يندرج أيضا يف سعي احلج وذلك بعد طواف 

ان طواف وال سعي خاص للعمرة، وغنما طوافها وسعيها هو طواف وسعي اإلفاضة، فليس يف القر 
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مشروعية واألصل يف أما إدخال العمرة على احلج فال يصح وهو املذهب عند املالكية.  ،(1) احلج
 القران حديث عائشة السابق. 

ا أو بعضهاإلحرام بالعمرة وحدها من ليس من أهل مكة هو أن ينوي احملرم : (2) التمت ع -ج
، مث بعد الفراغ منها حيرم للحج يف العام نفسه قبل أن يرجع إىل بلده. وال يكون احملرِم يف أشهر احلج

 متمتعا إال بتحقق مجلة من الشروط:
 اجلمع بني العمرة واحلج يف عام واحد. -9
 أن يكون املتمتع مقيما بغري مكة. -3
 له يف املسافة، فليس مبتمتع.أن جيمعهما يف سفر واحد، فإذا عاد إىل بلده، أو مث -3
 تقدمي العمرة على احلج، فاملفرد ال يكون متمتعا إذا أتى بعمرته بعد حجه. -8
يفعله يف احلج، فيسمى بأن يبقى له شيء من أركاهنا أن يأيت احملرِم بالعمرة أو بعضها،  -2

 متمتعا أيضا.
ها يف رمضان مثال قبل أشهر أن حيرم باحلج بعد اإلحالل منها يف أشهر احلج، فإن حل من -5

 احلج مث حج من عامه، فليس مبتمتع.
، إذا مل يكن جربا للتداخل بني النسكني ديما استيسر من اهلهذا، وجيب على املتمتع والقارن 

مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلده. واألصل يف ذلك  فإنمن سكان مكة، 
جِّ تََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلثَِة َأيَّاٍم ِفي اْلحَ َفَمْن َتمَ : قوله تعاىل

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ   (.915بقرة: ال)  َوَسبـْ
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 المحاضرة الثانية:السعي، الوقوف بعرفة 
 (1) الركن الثاني: السعي بين الصفا والمروة

وهو الركن الثاين حبسب ترتيب أفعال احلج، وذلك بالنسبة ملن قام بطواف القدوم، فيقع سعيه 
الذي أتى بعد طواف القدوم وقبل الوقوف بعرفة، وقد يكون بعد طواف اإلفاضة، وذلك للمراهق 

متأخرا وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة إذا اشتغل بطواف القدوم، ويكون الوقوف يف حقه هو الركن 
واألصل يف ركنية  الثاين، ومثله من أحرم من مكة من أهلها، واملتمتع بالعمرة إىل احلج وغريمها.

َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ  ِإنَّ الصََّفا: السعي، وصفه تعاىل له بأنه من شعائر اهلل يف قوله تعاىل
ًرا فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعلِ   (458البقرة:) يمٌ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمْن َتَطوََّع َخيـْ

 شروط صحة السعي: **
نفال، فإن سعى قبل أن يطوف، مل يعتد  أوركنا كان أو واجبا طواف صحيح: يسبقه أن  -أ

خمالفة مطلقة.  من صفة احلج والعمرة بسعيه، وكان كما مل يسعى أصال، ألنه خمالف ملا بينه النيب 
 وكذلك إذا سعى بعد طواف فاسد ال ينفعه ذلك، ألنه حينئذ كالعدم.

، واألصل فيه حديث فإذا بدأ باملروة أُلغَي الشوط األولأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة: -ب
يقول حني خرج من املسجد وهو يريد الصفا، وهو  قال:" مسعت رسول اهلل  جابر بن عبد هلل أنه

 .(2) فبدأ بالصفا"نبدأ بما بدأ اهلل به"، يقول:ّ 
بدءًا بالصفا وختما باملروة، فيعد  الذهاب شوطا والرجوع أن يستكمل سبعة أشواط:  -ج

 املروة ألغى الشوط األول، وابتدأ العّد من الصفا.شوطا آخر. فمن بدأ السعي ب
فيجب التتابع بني أشواط السعي من غري فصل طويل بينها، وأما المواالة بين األشواط:  -د

اليسري فال يضر، فمن جلس يف سعيه شيئا خفيفا أجزأه، وعليه فال يصلي على جنازة وال يبيع وال 
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، فإن كان الفاصل طويال وكان خفيفا مل يضرل ذلك كيشرتي، وال يقف مع أحد حيدثه، فإن فعل  
، وإن أصابه حبيث يرى فاعله كأنه تارك ما كان من السعي، فيجب عليه ابتداء السعي من جديد

 .(1) حبس بول توضأ وبىن على ما فعل من سعيه
 :(2) واجبات السعي **
والقارن، وإثر جيب إيقاعه إثر طواف واجب ، كطواف القدوم وطواف اإلفاضة للمفرد  -

طواف العمرة للمعتمر متمتعا هبا إىل احلج، أو غري متمتع، فمن مل يطف للقدوم لضيق الوقت، أو 
ملانع شرعي كاحليض، وجب عليه تأخري السعي إىل ما بعد اإلفاضة، واألصل يف ذلك، أن السيدة 

ْسَع بني الصفا واملروة ملا حاضت يف حجتها عام الوداع، مل تطف بالبيت ومل ترضي اهلل عنها عائشة 
 .حىت أفاضت، وذلك بأمر النيب 

حرِم -
ُ
جيب عليه ممن  أن يقدم على الوقوف بعرفة، بأن يقع عقب طواف القدوم، إن كان امل

 .طواف القدوم، وإال أخره عقب طواف اإلفاضة، ليكون قد أوقعه بعد طواف واجب
شي لعذر كاملرض، جاز له أن يسعى املشي للقادر، فإن كان احملرم عاجزا أو شق عليه امل -

كان صحيحا قادرا أما إن  فإن قدر بعد العجز، عليه إعادة سعيه. راكبا أو حمموال، وال يلزمه دم، 
على املشي فال جيوز له السعي حمموال، فإن سعى راكبا أو حمموال، وجب عليه إعادته طاملا هو يف 

 مكة وإال لزمه دم.
 :(3) سنن السعي ومستحباته **
. ملا روي ، إن تيسر ذلكتقبيل احلجر األسود، قبل اخلروج له، وبعد صالة ركعيت الطواف  -

كان إذا قضى طوافه بالبيت، وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا   ،أن رسول اهلل 
 .(4) والمروة، استلم الركن األسود قبل أن يخرج
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، سواء رقي عليهما وجها إىل البيت يف ذلكالصفا واملروة( للدعاء مت) الوقوف على اجلبلني -
 . أم ال، وذلك للرجل، أما املرأة فال يسن هلا الصعود، إال إذا خال املوضع من الرجال حىت ال تزامحهم

 ضرين املالصقني جلدار املسجد، وذلكيف بطن املسيل، وهو ما بني العمودين األخ اهلرولة -
 .ايابإو  اذهاباط كلها األشو اإلسراع فوق الرمل ودون اجلري يف ب

جتديد ، ندب له أثناء السعي وضوءه املة من احلدث واخلبث، فإن انتقضالطهارة الك -
 .قبل الوضوء مث يبين على فعل يف سعيهالوضوء 
سرت العورة، فمن سقط رداؤه وانكشفت عورته أثناء سعيه ال يفسد سعيه، ألن سرتها صفة   -

 كمال يف السعي وليس شرطا لصحته.
  بزمزم للشرب منها، قبل اخلروج إىل املسعى، وبعد تقبيل احلجر األسود. املرور -

 (1) الركن الثالث: الوقوف بعرفة
ركنية الوقوف ما ذكرناه واألصل يف الوقوف بعرفة هو ركن احلج األعظم، فمن فاته فال حج له، 

} وهلل على الناس حج  :بنّي بفعله يف حّجة الوداع جممل قوله تعاىل  يف السعي من أن النيب
العلماء على ركنية الوقوف  ومن ذلك سعيه ووقوفه بعرفات وطوافه لإلفاضة. وقد أمجعالبيت{، 

مع الطمأنينة على أي وجه حصل، فمىت حضر بعرفة ليلة النحر، واملراد بالوقوف احلضور  بعرفة.
سواء كان يف حضوره واقفا أم  احلاج يف جزء من عرفة، ويف برهة من الوقت املشروط، فقد أتى بالركن،

كنائم أو مغمى   ، وسواء كان عاملا بوجوده يف عرفة أو غري عامل بذلكراكبا أم جالسا أم مضطجعا
املوقف يف وقت أما من مر على . ، فليس العلم بذلك شرط لصحة الوقوفأجزأه وال دم عليه عليه

يف املذهب، إال أن يكون عاملا أن املكان  الوقوف، غري ناو مبروره الوقوف، فال جيزئه يف أحد القولني
 عرفة، وأن ينوي احلضور هبا، فال يكفيه جمرد املرور دون االستقرار، وقيل جيزئه.

 شروط صحة الوقوف بعرفة **
ال يصح الوقوف بعرفة إال أن يتقدمه إحرام، وأن يقع يف أرض عرفة أو ما اتصل هبا، فال يكفي 
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  .، فيكفي احلضور يف أي جزء من أجزائهالها موقفالوقوف يف اهلواء، وأرض عرفة ك
، فال جيزئ الوقوف هنارا عن الوقوف الركن، الذي وأن يقع بعضه أو كله يف جزء من الليل

فمن يتعلق باحلضور يف أي ساعة من بعد غروب الشمس من يوم الوقفة، إىل طلوع فجر يوم النحر، 
ندنا، إال أن يرجع فيدرك الوقوف قبل الفجر. ، فال حج له عأفاض إىل مزدلفة قبل غروب الشمس

ومن أتى املوقف وقد طلع الفجر، فقد فاته احلج إمجاعا، فيتحلل من إحرامه بعمرة، وعليه اهلدي، 
الوقوف هنارا يوم التاسع  من فاتهف، ف هنارا فهو واجب غري شرط، وأما الوقو وقضاء احلج من قابل

 .(1)  يكن له عذر حال دون ذلكمن ذي احلجة قبل الغروب لزمه هدي إن مل
 :(2) واجبات الوقوف بعرفة **
اجلمع بني النهار والليل، بأن حيضر املوقف من بعد زوال مشس اليوم التاسع من ذي احلجة  -

إىل قبل الغروب ولو بدقائق، وبعد الغروب ولو للحظة، فمن اقتصر على الوقوف يف النهار دون الليل 
 ون النهار لزمه دم.فسد حجه، أو على الليل د

بني السجدتني، قائما أو راكبا أو جالسا وإال لزمه  بقدر اجللسةيف الوقوف الركن الطمأنينة  -
 دم .

 :(3) سنن الوقوف بعرفة ومستحباته **
ملا أخرجه مالك أن عبد اهلل بن عمر كان ولو حلائض ونفساء، االغتسال قبل الزوال،  -

 .(4) خوله مكة، ولوقوفه عشية عرفةيغتسل إلحرامه قبل أن حيرم، ولد
مبسجد منرة، يعلمهم اخلطيب فيهما ما بقي عليهم من املناسك، ومها  خطبتان بعد الزوال -

خطبتان للتعليم عند املالكية وليس للصالة كخطبيت اجلمعة، وهلذا ال يؤذن للصالة يف أوهلما كاجلمعة 
 ن لصالة الظهر، بعد فراغ اإلمام منهما.ألهنما ال تشرتكان مع الصالة يف الوقت، وإمنا يؤذ
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 صاليت الظهر والعصر لغري أهل مكة وعرفة، وأما مجعهما محع تقدمي فلكل احلجاج. قصر  -
نه يستحب الوقوف عند الصخرات الكبار املفروشة يف أسفل جبل الرمحة، وما يقرب م -

 . استنانا وتربكا بالنيب
ال تتعلق الفضيلة مبكان دون مكان على ما روي عن الوقوف مع الناس ألنه املقصود ، إذ  -

 مالك، بل باملوضع الذي يكثر فيه جتمع الناس ملا يف ذلك من مزيد الرمحة والقبول.

راكبا، ألنه األعون على مواصلة الدعاء، وإال فقائما على قدميه، وإال ر الوقوف أن خيتا -
 فجالسا إن مل يقدر على ذلك. 

لذكر والدعاء خبري الدنيا واآلخرة يف خشوع وتضرع للغروب، فيستحب اإلقبال على أنواع ا -
حىت ال ينشغل بالكالم يف أمور الدنيا عن التعرض لرمحة اهلل يف هذا اإلكثار منه واالجتهاد فيه، 

 املشهد العظيم، ألنه أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم احلج ومقصوده واملعول عليه.
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 : الطواف، واجبات الحجثالثةالمحاضرة ال
 (1) الركن الرابع: طواف اإلفاضة

ويسمى طواف الركن والفرض، كما يسمى طواف الزيارة وإن كره اإلمام مالك هذه التسمية، 
 } وليطو فوا بالبيت العتيق{وأمجع العلماء على ركنية طواف اإلفاضة، وأنه املقصود بقوله تعاىل

ففي حديث جابر يف آلية األمر باحلج،  الواقع موقع البيان، كما دل عليه فعله (،19الحج: )
ومسي بذلك ألنه آخر  .(2) إىل البيت ركب يوم النحر فأفاض  صفة حجة الوداع: أّن رسول اهلل

أفعال احلج، وهو ما يؤديه احلاج بعد أن يُفيض من عرفة ويبيت مبزدلفة، مث يأيت ِمىًن صباح اليوم 
مي مجرة العقبة، مث ينحر هديه، مث حيلق رأسه، مث يفيض إىل مكة فيطوف العاشر من ذي احلجة، فري 

ْحرِم بعد حتلله  بالبيت.
ُ
وبطواف اإلفاضة يكون التحلل األكرب، فيحل به ما بقي من حمظورات على امل

 األصغر يف مجرة العقبة، وذلك من نساء وصيد وطيب.
 :(3) شروط صحة طواف اإلفاضة **

خيتص الثاني: خيتص بوقت الطواف، واألول: اجلملة إىل ثالثة:  شروط الطواف ترجع يف
خيتص بصفة الطواف. وهي شروط يف كل طواف، ما الثالث: بصفة الطائف من طهارة وغريها، و

 . وتفصيل ذلك كاآليت:عدا الشرط األول فيختص بطواف اإلفاضة دون غريه
يصح فعله قبله كالصالة  وذلك يف طواف اإلفاضة، فله وقت بداية، الشرط الوقت:  -4

وليس له وقت هناية. فأما وقت بدايته، فيدخل بعد انقضاء وقت الوقوف بعرفة، وهو املفروضة، 
النحر، فمن طاف قبل ذلك مل يصح طوافه، أما إن أّخره عن يوم النحر إىل آخر ذي طلوع فجر يوم 
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م، إلخراجه عن أشهر احلج ما مل ينسلخ شهر ذي احلجة، فإن انسلخ ومل يطف لزمه د احلجة، جاز
إال أن اآلفاقي إذا  ،وهو املعتمد يف املذهب (497البقرة: ) الحج أشهر معلومات{ }: لقوله تعاىل

ليطوف لإلفاضة، على أن يبقى  حىت رجع إىل أهله، فعليه الرجوع إىل مكة نسي طواف اإلفاضة 
فإن طاف قبل أن يرمي مجرة العقبة،  وجيب تقدمي الرمي عليه،حمرما فال يأيت زوجته، وإال عليه دم. 

 لزمه دم لعدم الرتتيب.
 :(1) الصالة للطوافتتعلق بشروط شروط  -1

ال يصح إال أن يكون الطائف على صفة تصح معها الصالة، الطواف واجبا كان أو تطوعا، 
ر، وسرت من طهارة كاملة بنوعيها، طهارة من اخلبث يف ثوبه وبدنه، وطهارة من احلدث األكرب واألصغ

فيشرتط فيه ، ، كما أخربنا النيب فيه الكالمح اهلل تعاىل أبا  ، إال أنّ صالةبالبيت عورة، ألن الطواف 
فمن انتقض وضوؤه أثناء الطواف، أو أصابته جناسة، ما يشرتط يف الصالة من طهارة وسرت عورة، 

، فإن أ طوافا جديدا وال يبينوتطهر مث ابتدوعلم هبا أو تذكر أهنا يف ثيابه، وجب عليه قطع طوافه، 
 .رجع إىل بلده قبل اإلعادة، رجع من بلده على إحرامه فطاف

  : (2) شروط تتعلق بصفة الطواف -3
السابق يف صفة  لصفة الطواف املتضمنة يف حديث جابر  وذلك ملا بينه فعل النيّب 

رمل ثالثا ومشى :"لما قدم مكة أتى الَحَجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه ف حجة النيب
ركنا أو واجبا أو نفال، ال ختتلف عن بعضها وتتم  احلديث. وصفة الطواف جبميع أنواعهأربعا..." 

 بشروط معينة كاآليت:
وجيوز بسبب االزدحام }وليطو فوا بالبيت العتيق{، : أن يكون داخل املسجد، لقوله تعاىل -

 أن يكون الطواف يف أي جزء من املسجد.
 الكعبة عن يساره حال الطواف.جعل الطائف  -
أن خيرج جبميع بدنه عن ِحْجر امساعيل، وكذا عن الشاِذْروان، وهو بناء صغري حمدودب،  -

الشاذروان جزء جدار الكعبة مثبتة به حلق حناسية تربط هبا ستائر الكعبة، ألن كال من احلجر و سفل أ
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 .ويبين على ما طاف خارجهما حوهلما وإمناأو داخل احلجر، الطواف فيهما ب من الكعبة، فال يعتد
مبتدئا من احلجر األسود ومنتهيا إليه. فإن زاد على السبعة قطع  ،أن يستكمل سبعة أشواط -

قريب، يكمل ومكان ، ومن نسي شيئا منها وتذكره يف وقت (1) الطواف وركع ركعتني للسبعة الكاملة
من أوله، مث  عد وقت طويل، أعاد الطوافاألشواط اليت نسيها وال يعيد الطواف كله، وإن تذكر ب

 .، وإن شك يف عدد األشواط، بىن على املتيقن من ذلك كالصالةأعاد ما فعله بعده من سعي وحنوه
يف تتابع ووالء واحد، دون فصل كثري  وذلك أن تتصل األشواط السبعة  ، لفعله ،املواالة -

كالتوقف لشرب املاء لشدة إال أن يكون لعذر، بينها، فإن فرقها مل جيزئه وابتدأ الطواف من أوله،
ومل خيرج من املسجد، فإنه يبين على ما فعل من إن كان الفاصل يسريا، ق، عطش أو تعب مرهِ 

وكذا إذا أقيمت األشواط، فإن طال الفصل أو خرج من املسجد، وجب عليه ابتداؤه من جديد. 
ألنه مل  وإذا فرغ يبين من حيث قطع. ام،وهو يطوف، قطع طوافه وجوبا ودخل مع اإلم صالة فريضة

فّرق طوافه، أو بلغه أن أحدا من صحابته فرقه فأقره، وألهنا عبادة جيب اتصال   يثبت أن النيب
 أجزائها كالصالة. 

 :(2) واجبات الطواف **
يأت مبا تركه منه، فإن  د طوافه أوعِ من ترك واجبا من واجبات الطواف اآلتية لزمه دم، إن مل يُ 

 هي:. وواجبات الطواف أعاده أو أتى مبا تركه فال شيء عليه
فإن ابتدأ طوافه بعد احلجر األسود أو قبله، ألغى ما  ،االبتداء من احلجر األسود، لفعله  -

 فعله وابتدأ عّد أشواطه من احلجر، فإن مل يفعل لزمه هدي.
الف العاجز، فيطاف به املشي للقادر على الطواف، فإن ركب أو محُِل، فقد لزمه دم، خب -

 لرتك املشي. حمموال أو راكبا يف عربة، وال شيء عليه
إن أمكن ذلك، وإال ففي أّي مكان من  براهيمكعتني بعد الفراغ منه، خلف مقام إصالة ر  -
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 املسجد، يقرأ فيهما ب"الكافرون" يف الركعة األوىل، وب"اإلخالص" يف الثانية، ومها واجبتان ألهنما
وعليه دم، حيث هو حىت رجع إىل بلده ركعهما مكانه فإن نسيهما  ،متصلتان به طوافتابعتان لل

فعل . واألصل يف وجوهبما فطاف وركع وسعى هلماوإن كان قريبا مبكة أو قريبا منها، وتذكرمها رجع 
..استلم الركن فرمل :   الوداع، حلديث جابر السابق يف صفة حجة النيبذلك يف حّجة   النيب

، فقرأ:}واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى  عليه السالم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ومشى أربعا،ثالثا 
  .(1) "(، فجعل المقام بينه وبين البيت415البقرة: ) {

 :(2) سنن الطواف **
واستالمه باليد يف كل ويكون بال صوت، يف أول الطواف، تقبيل احلجر األسود بالفم  -

 .  لنيبّ لفعل ا شوط، مع التكبري
 استالم الركن اليماين يف أول الشوط بوضع اليد اليمىن عليه من غري تقبيل. -
ويسمى اخلبب وهو اإلسراع يف املشي كالوثب للرجال دون النساء، أو الرمالن الرمل  -

طواف القدوم، ويف  يف طواف اإلفاضة، ملن فاته وُيسّن يف األشواط الثالثة األوىل فقطاخلفيف، 
فمن مل يفته طواف القدوم، فال يسن له اخلبب أو ويف العمرة ملن أحرم هبا من احلل. ، دومطواف الق

ومن ترك الرمالن جهال أو نسيانا، فهو خفيف، ألن املشهور يف املذهب اإلسراع يف طواف اإلفاضة، 
 أنه هيئة للطواف فال جيب برتكه شيء.

ة بدنية يتقرب هبا إىل اهلل، فكان األفضل أن اإلقبال على الذِّكر والدعاء يف طوافه، ألنه عباد -
يعمرها الطائف بأنواع الذّكر والدعاء، ال للخوض يف حديث الناس، واالشتغال مبا ال جيدي نفعا يف 

له، ولكن األوىل تركه واالنشغال بالذِّكر مبا اآلخرة، وإن كان الكالم يف الطواف جائز مباح وال يبط
 خمصوص، وإن استحب علماؤنا أن يكون باملأثور عن النيبّ دود و شاء، إذ ليس يف الطواف دعاء حم

. 
-  

ُ
 وقبل ركعتيه.ودعائه بعد الفراغ من الطواف  م،زَ ت َ لْ الدعاء عند امل

الُدن و من الكعبة ألهنا املقصودة يف الطواف، إذ االقرتاب منها مبثابة الصف األول يف  -
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 أبعد من مزامحة الرجال.ن و الصالة، وذلك للرجال دون النساء ألنه أسرت هل
 بعد الفراغ من الطواف وركعتيه وقبل السعي.والتضلع منه، زمزم ماء الشرب من  -

 (1) واجبات الحج -خامسا
واجبات احلج هي غري األركان وهي ما جيربها الدم، ومنها ما يندرج حتت األركان، ومنها ما هو 

 مستقل عنها، وهي إمجاال كما يلي:
 إفراد احلج -9
 اإلحرام من امليقات -3
 التلبية -3
 طواف القدوم -8
 ركعتا الطواف -2
 اجلمع بعرفة ومزدلفة -5
 النزول مبزدلفة ليلة النحر -7
 رمي اجلمار -4
 احللق أو التقصري -1

 املبيت مبىن ليايل الرمي. -91
 وأما تفصيل ذلك فعلى النحو اآليت:

 ول وهو اإلحرام. فأما التلبية فقد سبق الكالم عنها يف الركن األ
 .، استنانا بالنيب ودخوله احلرم وهو أول ما يفعله احلاج عند قدومه مكةطواف القدوم:   -
يضا طواف الورود وطواف الدخول، وهو واجب على من أفرد احلج أو قرنه بالعمرة، إذا أتى أ ويسمى

دوم وسعى بعده، أن من خارج مكة، إال املراهق وهو من تأخر يف قدومه، وخشي إن هو طاف للق
                                                           

ص  3. الباجي، املنتقى، ج355 -338ص  3. القرايف، الذخرية، ج238-295ص 9الرباذعي، هتذيب املدونة، ج-(1) 
317. 



77 

 .ترك الطواف ومضى إىل عرفات وال دم عليه، ال يسعه الوقت إلدراك الوقوف بعرفة
 هذا، وشروط صحة طواف القدوم هي نفس شروط طواف اإلفاضة، وكذا واجباته وسننه.

 النزول بمزدلفة: -
فيجزئ اجملنون والنزول مبزدلفة مع حط الرِّحال واجب، وال يشرتط له العلم وال النية كعرفة، 

عليه، وأما املبيت هبا فهو سنة، ويلتقط منها اجلمار. ويكون النزول هبا بعد اإلفاضة من واملغمى 
فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن  :النحر، فإن مل ينزل احلاج مبزدلفة لزمه دم. واألصل يف ذلك قوله تعاىل عرفات ليلة

واملشعل احلرام جبل مبزدلفة. وكذا حديث (، 498البقرة: ) اْلَحَرامِ  َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعرِ 
...حتى أتى المزدلفة، فجمع بين  " ...فدفع رسول اهلل  جابر املتقدم يف صفة حجة النيّب 

حتى طلع الفجر، فصلى  المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين...ثم اضطجع رسول اهلل 
بطن بويندب اإلسراع  .(1) أتى المشعر الحرام فرقي عليه..." الفجر...ثم ركب القصواء حتى

من الرجال والنساء، والصبيان، ومىن، كما يندب تقدمي الضعفة واملرضى مزدلفة حُمسِّر، وهو واد بني 
ليقفوا باملشعر احلرام ليال، مث خيرجون إىل مىن قبل الفجر، فيصلون الفجر هبا ويرمون قبل أن يأيت 

 زدحامهم.الناس ويشتد ا
ويكون وقت النزول مبزدلفة بعد الدفع من عرفة، إىل اإلسفار قبل طلوع الشمس، والسنة الدفع 

صالة املغرب والعشاء هبا، فمن مل يكن النزول بقدر حط الرحال، و مع اإلمام، وجيزئ قبله، والواجب 
القصر لغري أهلها،  ويسن مجعهما مجع تأخري، معله عذر فال يصلي املغرب والعشاء إال باملزدلفة، 

 . (2) إذا أتاهاندبا  مهافإن صلى قبلها أعاد
 :(3) رمي الجمار -

. خذوا عني مناسككم"وقد قال:"  الرمي من مجلة املناسك، واألصل يف وجوبه، فعل النيب 
مجيع يوم النحر، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، فإن ه ووقتويكون الرمي أوال جلمرة العقبة 

يف أي ساعة فيما بني طلوع الفجر إىل الغروب ذلك فال يصح وعليه إعادهتا، وإن رماها  قبلرماها 
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أجزأه، غري أن الفضيلة تتعلق مبا بني طلوع الشمس إىل الزوال، مث يصري بعد ذلك مكروها إىل 
وهل جيب اهلدي على من أخر الرمي إىل قضاء إىل آخر أيام التشريق. بعد ذلك الغروب، مث يصري 

وبرمي مجرة العقبة، يتم التحلل األصغر حيث  ل؟ قوالن ملالك روامها عنه ابن القاسم يف املدونة.اللي
أكرب وأن تكون  ويشرتط أن يكون الرمي باحلصى،هبا حيل كل شيء للمحرم ما عدا النساء والصيد. 

واة، فال قدر الفولة أو الن ما يتخاذف به الصبيان عند اللعب، أي قد قليال، وهياخلذف من حصى 
جتزئ الصغرية جدا وتكره الكبرية. وأن يكون الرمي باليد، وأن ترمى كل حصاة مبفردها، وليس دفعة 

وأن يرتب اجلمرات الثالث عند رميها أيام  لكل مجرة، وأن تكون سبعاواحدة، وإال اعتّدت واحدة، 
ة، فإن قدم واحدة ، وهو شرط صحالتشريق، بأن يبدأ بالصغرى، فالوسطى، مث الكربى وهي العقبة

  وجب عليه دم.وجيب تقدمي الرمي على الطواف، فإن خالف . عن موضعها أعاده
. ووقت ، فمن قدم النحر على الرمي، فال شيء عليهوأما تقدمي الرمي على النحر فمسنون

إىل الرمي أيام التشريق ما بني الزوال إىل الغروب، فمن رمى قبل الزوال وجب عليه اإلعادة، ومن أخره 
  الغروب فعليه دم، ألنه رمى وقت القضاء. وال يرمي أحد عن غريه إال لعجز مينع من ذلك.

 :(1) الحلق أو التقصير -
، وجيزئ عنه التقصري، واحللق للرجل أفضل من التقصري، واحللق إزالة الرجل مجيع شعر رأسه

 در أمنلة من . وليس على النساء حلق وإمنا عليهن التقصري، وهو أن تأخذ قلفعله 
وجيب أن يقع احللق بعد رمي مجرة العقبة، ألن احلاج إذا مل يرمها مل  مجيع أطراف شعرها.

حيصل له التحلل األصغر، فال جيوز له حلق وال غريه من حمرمات اإلحرام، فإن أخره أو نسيه فعليه 
 شيء عليه. ، فإن قدمه على النحر، فالوقبل طواف اإلفاضة كما يندب فعله بعد النحردم،  

 : (2) المبيت بمنى -
يوم النحر، أن يرجع إىل مىن للمبيت هبا، ليايل أيام التشريق  جيب على احلاج إذا طاف اإلفاضة

الثالثة إن مل يتعجل، وليلتان إن تعجل اخلروج قبل الغروب من اليوم الثاين من أيام الرمي. واألصل يف 
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 .(1) مين فال إثم عليه، ومن تأخر فال إثم عليه "فمن تعجل في يو :" أيام منى ثالثة، ذلك قوله
وإذا ترك احلاج املبيت مبىن جل ليلة فأكثر من ليايل أيام التشريق، فقد ترك واجبا ولزمه هدي سواء  

ويرمي احلاج اجلمرات الثالث، الصغرى، فالوسطى، فالكربى وهي  كان ذلك لعذر أم لغري عذر.
وله يف ذلك من رمي التحلل، يفعل ذلك يف أيام مىن الثالث،  مجرة العقبة، على الصفة اليت تقّدم

وقتان، وقت أداء، ويكون بعد الزوال من كل يوم إىل الغروب، ووقت قضاء، ويكون لكل يوم من 
رمى قبل الزوال وجب عليه اإلعادة، ومن أخر الرمي إىل غروب مشس يومه إىل اليوم الرابع، فمن 

وقت القضاء. وأما شروط الرمي ومسنوناته فقد سبق اإلشارة إليها الغروب فعليه دم، ألنه رمى يف 
 عند الكالم عن واجب رمي اجلمار.

 : (2) طواف الوداع **
يف اليوم الرابع من أيام التشريق ينصرف احلاج إىل مكة، وله أن يقيم هبا ما شاء، وليكثر من 

 الطواف
هو طواف الوداع،   بلده ودّع البيت بطوافوالصالة ما دام باملسجد احلرام، وإذا أراد العودة إىل

"ال ينفرن  أحد حتى يكون آخُر  :ليكون آخر عهده بالبيت، لقوله  ويسمى طواف الصدر، 
ولو كان واجبا وطواف الوداع مستحب بدليل أنه أُْرِخص للحائض يف تركه،  .(3) عهده بالبيت"

واف اإلفاضة، ولذلك ال جيب بفواته الحتبست من أجله حىت تنقضي حيضتها، كما هو احلال يف ط
دم، ألن الدم إمنا يكون جلرب نقص يف أحد النسكني، وطواف الوداع إمنا يؤتى به بعد قضاء مناسك 

 احلج والتحلل منها.
 يقوم احلاج يوم عرفة بأربعة أعمال هي:ترتيب أعمال يوم النحر: **
 طواف اإلفاضة.  –احللق  – النحر –رمي مجرة العقبة  -
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  العمرة وأحكامها: مفسدات الحج وما ينجبر به، المحاضرة الرابعة
 :(1) مفسدات الحج -سادسا

 يفسد احلج األمور اآلتية:
اجلماع سواء أنزل احملرم أم مل ينزل، عامدا كان أم ناسيا، مكرها كان أم خمتارا، مشروعا كان  -

 غري مشروع.
 ، أو مداعبة، أو باستدامة نظر أو فكر.إنزال املين بأي سبب كان، كمباشرة، أو كتقبيل -

وحمل إفساد احلج باجلماع أو اإلنزال، إن وقع ذلك بعد اإلحرام قبل يوم النحر، أو يف يوم 
رمي مجرة العقبة وطواف اإلفاضة، أما إن وقع ذلك بعد يوم النحر وقبل الرمي واإلفاضة، النحر وقبل 

 ج وعليه هدي. أو وقع بعد أحدمها يف يوم النحر، فال يفسد احل
 ما ينجبر به الحج -سابعا

إن مواقعة حمظورات اإلحرام، بعضها يفسد احلج، كاجلماع فيجب فيه القضاء مع اهلدي، 
كالتطيب إذا فعله احلاج على وجه الرتفه وإزالة األذى، من غري اعتبار لنيته،  وبعضها يوجب الفدية 

 وحلق الشعر، وبعضها يوجب اجلزاء وهو الصيد .
، يف حاليت القران والتمتع، أو بسبب ترك من النعمويذبح وهو ما يهدى : (2) لهديا -4

واجب من واجبات احلج املتعلقة بأركانه األربعة، أو من واجبات احلج املستقلة عن األركان. وهو 
 على قسمني: واجب، وتطوع.

باألركان النسك، بسبب إخالل اإلتيان أو جربانا لنقص يف  ،ما كان منذورافالواجب: 
لفساد احلج باجلماع وما يف معناه، أو لتداخل بني منسكني  والواجبات، وعدم اجتناب احملظورات، أو 

 تمتع والقران.لكا

                                                           
 . ابن رشد احلفيد، بداية 385 -319ص  3. القرايف، الذخرية، ج332ص  9القاضي عبد الوهاب، اإلشراف، ج-(1) 
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 ما ليس له موجب من نذر وال ُجربان.وأما التطوع: 
واألفضل األوىل، فالثانية، يكون اهلدي من اإلبل، والبقر، والغنم، : وشروطه أنواع الهدي **

 .ثةفالثال
، وهو ابن مخس سنني يف اإلبل، وثالث سنه وسالمته ما يشرتط يف األضحيةيف ويشرتط  -

. ، وقيل ال أفضلية بينهماسنني يف البقر، وسنة يف الغنم، سليما من العيوب، ويقدم الذكر على األنثى
ليد اهلدي وبندب تق .، إال أن يكون تطوعا، على رواية يف املذهبجيزئ االشرتاك فيه ولو بدنةوال 

 .(1) وإشعاره ليعلم أنه هدي
من بعد إحرامه  صام ثالثة أيامأو مل يقدر على مثنه، ومن لزمه هدي واجب فلم جيده،  -

. إذا رجع من مىنأيام سبعة فإن أّخر منها شيئا صامه أيام التشريق. ويصوم ، باحلج إىل يوم عرفة
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة  َفَمْن َلْم َيِجْد َفصِ : ذلك قوله تعاىلواألصل يف  َياُم َثاَلثَِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ

  (.496البقرة: ) َكاِمَلةٌ 
، فمن اشرتاه من احلرم، مل (2) احلل واحلرمأن يساق اهلدي من خارج احلرم، ليجمع فيه بني  -

ذلك، وألن  حره من احلرم، لفعله ، مث يسوقه إىل من-عرفة أو غريها – احِللّ إىل جيزئه حىت خيرجه 
  اسم اهلدي من اهلدية واإلهداء، فيجب أن يهدى إىل احلرم من غري احلرم.

  هو أو نائبه ولو حلظة ليلة النحر. وأن يقف به يف عرفات -
وأال ينحر قبل فجر يوم النحر، وهو أول وقت النحر، فال جيوز قبله، ألنه ال جيوز ألحد أن  -

كما مر معنا، والنهار كله وقت ينحر هديه وقد ثبت أن احللق ال جيوز قبل يوم النحر  حىت حيلق رأسه 
فإن اختل شرط مما ذكر، يكون النحر مبكة ال مبىن، ومىن كلها منحر، إال ما وراء  للنحر دون الليل.

، واألصل يف كون النحر هبذه الشروط يف مىن، فعله  مجرة العقبة مما يلي مكة ألنه ليس من مىن.
 .(3) فقد ساق هديه يف حج، وأوقفه بعرفة، وحنره مبىن
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الواجب يف حج أو عمرة، كهدي القران والتمتع، وجتاوز  وجيوز للحاج أن يأكل من اهلدي -
فال جيوز األكل  ،يكون اهلدي منذورا للمساكني امليقات، وله أن يطِعم الغين والقريب وغريمها، إال أن

هلدي كله؟ أو يضمن قدر ما أكله؟ أو يفرق فيضمن قدر ما أكل ، فإن أكل منه فهل يضمن امنه
 .(1) من نذر املساكني، ويضمن اهلدي كله يف غريه؟ ثالثة أقوال مشهورة يف املذهب، واألول األشهر

 (2) الفدية -1
 (496البقرة: )  َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ : وهي اليت ذكرت يف قوله تعاىل

وضابط وجوهبا أن كل حمظور من حمظورات اإلحرام، إذا فعله الّناسك على وجه الرتفه وإزالة 
األذى، من غري اعتبار لنيته، فعليه فدية. فال جتب الفدية بلبس املخيط، وتغطية الرأس والوجه، 

أو أزال به  بدهن، وتقليم األظافر، وحلق الشعر، إال إذا حصل للُمْحرِم رفاهية بفعل ذلك،واالّدهان 
، أذى حيصل له باجتناب احملظور، كحلق الشعر ألذى يف الرأس أو تعصيبه جلرح أو صداع وحنوه

ختضيب الرأس أو اليدين أو الرجلني باحلّناء، إن كانت الرقعة كبرية، وإن كانت صغرية فال شيء أو 
 على احلاج. 

الثة أيام، أو ها شاء: صيام ثالفدية إحدى خصال ثالث خيتار الفادي أيّ  :(3) أنواع الفدية **
 شاة. النسك بذبح  إطعام سّتة مساكني، أو

ولو وهو صيام ثالثة أيام، يف أي وقت جيوز فيه الصيام، سواء كان ذلك يف احلج الصيام:  -
 أيام مىن، وسواء صامها متتابعة أو متفرقة.

را أو غريمها من وهو الصدقة على ستة مساكني مّدين لكل مسكني، بُرا أو متاإلطعام:  -
 الذي يفتدي فيه، سواء كان ذلك يف مكة، أو بعد رجوعه إىل بلده. غالب قوت البلد

شاة فما فوقها بقرة أو بدنة، مبكة أو بغريها من البالد، وهو ذبح ، وهو األفضلالنُُّسك:  -
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 . ويشرتط فيها ما يشرتط يف اهلدي واألضحية
هلدي، بل هي على خيتص به ا امال مكان كال ختتص الفدية بزمان و مكان الفدية:  **

جيوز لصاحب الفدية وال  مبكة أو بغريها من البالد، الرتاخي، وللمفتدي أن يضع فديته حيثما شاء، 
 . (1) األكل منها

تتعدد الفدية بتعدد موجباهتا، بشرط أن يفعلها يف أوقات متباينة وبنيات متعددة، فإن فعلها  -
احد، فليس عليه إال فدية واحدة. فمن تطيب مثال، وحلق شعره، ولبس بنية واحدة، أو يف فور و 

يف فور واحد، كأن لبس املخيط ثيابه يلزمه أن يفدي ثالث مرات، وإذا فعل هذه احملظورات أو غريها 
واحمليط ، وتطيب، وحلق شعر رأسه، وقّلم أظافره، كل ذلك يف وقت واحد، فال يلزمه حينئذ إال فدية 

ويتوجب على املفتدي حفنة طعام وذلك إلتيانه احملظورات اآلتية على سبيل  ك.واحدة لكل ذل
دون قصد  عبثاإماطة األذى، أو عبثا مل يقصده، كأن قّلم أظافره للمداواة، أو ن قصد و دالتداوي 

، أو سقط من شعر حليته أو رأسه شعرة أو بعض الشعرات، ففي كل ذلك حفنة ملء يد إزالة الوسخ
 .(2) واحدة

 :(3) جزاء الصيد -3
صيدا من صيد احلرم، أو أصابه وهو حُمْرِم، وجب عليه إرساله، فإن ذحبه، أو قتله،  من أصاب

فعليه فيه اجلزاء، سواء أصابه عامدا أو خمطئا، ذاكرا أو نتف الريش،  أو أتلفه باجلرح أو الكسر
وجوب جزاء الصيد قوله  واألصل يف إلحرامه أو ناسيا، وسواء أصابه مباشرة أو تسبب يف ذلك.

ْحُكُم ِبِه َذَوا اَل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوَأنـُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمًِّدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم يَ : تعاىل
المائدة: )  َعْدُل َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِهِ  َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكيَن َأوْ 

95) 
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 :(1) أنواع الجزاء **
الصيد الذي يصيبه احملرم، ال خيلو من أن يكون له مثل من النعم اليت جتزئ يف اهلدي 

على واألضحية، أو ال مثل له. فإن كان له مثل، أو ما قاربه، فجزاؤه إحدى خصال ثالث، وهي 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا  وقد نص عليها يف اآلية السابقة:}، كالفدية خيريالت

  .عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عْدل ذلك صياما{
املقتول يف اخللقة والصورة، من النعم اليت ما يقارب وهو أن يُهدي مثل الصيد من النعم:  -

، ألن اهلل تعاىل مساه هديا فيحب فيه ما جيب وبنفس شروطها السابقة ضحيةيكون منها اهلدي واأل
 .يف اهلدي
وذلك بتقوميه حيا بالطعام، دون النقود، فيتصدق مبا خرج من قيمته. واملعترب قيمة الصيد:  -

يف زمن التقومي ومكانه يوم اإلتالف، واملكان الذي أتلف فيه الصيد، أو ما يقاربه من األماكن، 
ملعترب يف جنس الطعام ما يقتاته أهل ذلك البلد يف الغالب. مث يتصدق هبذه القيمة على مساكني وا

 احملل الذي وجد فيه احليوان املتلف واملصطاد.
قيمة الفيصوم عددا من األيام بعدد أمداد تلك القيمة من الطعام. كأن كانت الصيام:  -

ة ونصف، صام أحد عشر يوما، ألن الصوم ال عشرة أمداد مثال، صام عشرة أيام، وإن كانت عشر 
يبعض وال يتجزأ. وتصام األيام يف أي مكان شاء صاحب اجلزاء، مبكة أو بغريها، ويف أي زمان شاء، 

 كان يف احلج، أو بعد الرجوع إىل بلده. سواء  
، -إال محام احلرم-فإن مل يكن للصيد مثل، وال شبه مثل، كاألرنب، والعصفور وسائر الطيور

كل ذلك أن يتصدق بقيمته حيا من الطعام، أو يصوم بعددها من األمداد. وأما محام احلرم،  جزاءف
  .(2) فجزاؤه شاة تغليظا

 :(3) صفة تقدير الجزاء **
أن حُيّكم قاتل الصيد حكمني عدلني فقيهني بأحكام اجلزاء، فيخريانه بني إحدى خصال اجلزاء 
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فال }يحكم به ذوا عدل منكم{، واألصل يف ذلك اآلية السابقة املذكورة، فيحكمان عليه مبا اختاره.
 أو باجتهاده، بل ال بد من احلكم.جيوز أن يعتمد على جمرد الفتوى بذلك، 

 :(1) العمرة وأحكامها **
ال تطلق إال على  -عمرة -من التعمري وهو شغل املكان، وهي هبذا الوزنتعريفها: لغة:  -أوال

  .غري أشهر احلجزيارة الكعبة املشرفة يف 
 زيارة بيت اهلل احلرام يف غري موسم احلج بقصد النسك، على وجه خمصوص. هيشرعا: 

 حكمها:  -ثانيا
املذكورة يف شروط  هي سنة مؤكدة مرة يف العمر، على الفور إذا توفرت شروط سنيتها وصحتها
َوَأتِمُّوا اْلَحجَّ : اىلاحلج، وحكمها يف النيابة واالستطاعة كحكم احلج. واألصل يف ذلك قوله تع

 (.496البقرة:) َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ 
 وقت العمرة: -ثالثا

كل أيام السنة ميقات للعمرة، فمن أحرم يف أي وقت بالعمرة انعقد إحرامه، إال املتلبس بإحرام 
احلج فال يصح منه إدخال العمرة على حجته. حىت يفرغ من أعمال احلج، بالوقوف، والطواف، 

، ورمي اليوم الرابع إىل الغروب، لغري املتعجل، وبقدر الرمي للمتعجل. ويكره اإلحرام بالعمرة سعيوال
التشريق اليت هي أيام مىن، ألهنا من مناسك احلج، فال بد من الفصل بينها، حىت يكون أمت يف أبام 

 للعمرة.  
به من األحكام، ومن كان ، فهو ميقات احلج ملن كان خارج مكة وما تعلق وأما ميقاهتا املكاين

مبكة وأراد العمرة، فعليه أن حيرم من احلّل ليجمع بني احلل واحلرم، ألنه شرط يف كل إحرام، وذلك 
ع بني احلل ألن مناسك العمرة كلها باحلرم، خبالف احلج، فإذا أحرم هبا من احلرم مل يكن قد مج

إلعادة  يه اخلروج إىل احلل والعودةمث طاف وسعى أو طاف فقط، وجب عل فإذا أحرم كذلك واحلرم،
 طوافه وسعيه.
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 :(1) صفة العمرة -رابعا
نها باحللق أو وصفتها كصفة احلج يف اإلحرام والطواف والسعي، وهي أركاهنا الثالثة، ويتحلل م

. وتفسد مبا أفضل أماكنه اجلعرانة والتنعيم، لفعله فإذا أحرم بالعمرة من أدىن احلل فالتقصري. 
   .جرب فسادهإمتام النسك و ج، ويلزم فيها ما يلزم يف احلج من يفسد احل

 

السداسي الثاني لمادة فقه العبادات على مذهب    حاضراتتمت بحمد اهلل وتوفيقه م
 بما يسره اهلل لي وهو من وراء القصدلطلبة السنة األولى علوم إسالمية، السادة المالكية، 

 حبه وسلّموصل اللهّم على سيدنا محّمد وعلى آله وص
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