
 

 
 
 
 

 

 امللخص الفقهي
 

 

 تلخيص

 صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
 غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
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 ٢

 املقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وعلى آله  ، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت النبيني احلمد هللا رب العاملني
 .  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :  وبعد
، كنت ألقيته يف اإلذاعة  ، مقرون بأدلته من الكتاب والسنة فهذا ملخص يف الفقه

؛ ليبقى االنتفاع به إن  ، وأحلوا علي بطباعته ، وقد تكرر الطلب ممن مسعوه على حلقات
، ولكن نزوال عند رغبة الكثري أعدت النظر  ، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده شاء اهللا

 .  ، وقدمته للطباعة ته، ورتب فيه
، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل  وها هو بني يديك أيها القارئ الكرمي

 .  ، وأستغفر اهللا ، وما وجدت فيه من خطأ فهو مين فيه راجع إىل اهللا وحده
، ومن حاشيته للعالمة الشيخ  " الروض املربع /شرح الزاد  " وقد خلصته من كتاب

 .  ، مع بعض التنبيهات مين إذا مرت مناسبة مد بن قاسمعبد الرمحن بن حم
 .  هذا وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعا للعلم النافع والعمل الصاحل

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 فضل التفقه يف الدين 
له وصحابته ، وعلى آ ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني

 .  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 :  وبعد

من يرد اهللا  { ، قال  ، وهو عالمة اخلري فإن التفقه يف الدين من أفضل األعمال

 النافع الذي يقوم ، وذلك ألن التفقه يف الدين حيصل به العلم )١( }به خريا يفقه يف الدين 
 .  عليه العمل الصاحل
uθ  {:  قال اهللا تعاىل èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# { )فاهلدى هو  )٢ ،

 .  ل الصاحل، ودين احلق هو العم العلم النافع
≅  {:  ، قال تعاىل  أن يسأله الزيادة من العلموقد أمر اهللا سبحانه نبيه  è% uρ Éb> §‘ 

’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )٣(  . 
؛ ألن اهللا مل يأمر  ضل العلموهذا واضح الداللة يف ف : " قال احلافظ ابن حجر

 اجملالس اليت يتعلم  وقد مسى النيب )٤( "  بطلب االزدياد من شيء إال من العلم نبيه
 .  ، وأخرب أن العلماء هم ورثة األنبياء ) رياض اجلنة (فيها العلم النافع بـ 

 وال شك أن اإلنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما ال بد أن يعرف الطريقة اليت
، مؤديا  ؛ حىت يكون هذا العمل صحيحا يؤدي هبا ذلك العمل على وجهه الصحيح

، فكيف يقدم اإلنسان على عبادة ربه اليت تتوقف عليها جناته  لنتيجته اليت ترجى من ورائه
 ؟  ، كيف يقدم على ذلك بدون علم من النار ودخوله اجلنة

                                                 
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(ارة ، مسلم اإلم )٧١(البخاري العلم ) ١(

  . )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ٣(
 .  ١/١٨٧فتح الباري :  انظر) ٤(
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 :  قومن مث افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثالث فر
، وهؤالء قد هداهم اهللا   الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصاحل: الفريق األول

 .  ، وحسن أولئك رفيقا صراط املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
، وهؤالء هم املغضوب عليهم   الذين تعلموا العلم النافع ومل يعملوا به: الفريق الثاين

 .  ، ومن حنا حنوهم دمن اليهو
،  ، وهؤالء هم أهل الضالل من النصارى  الذين يعملون بال علم: الفريق الثالث
 .  ومن حنا حنوهم

ويشمل هذه الفرق الثالث قوله تعاىل يف سورة الفاحتة اليت نقرؤها يف كل ركعة من 
$  {:  صلواتنا tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# 

óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )١(  . 

 Îöxî  {:  وأما قوله تعاىل : " قال اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا

ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )فاملغضوب عليهم هم العلماء الذين مل يعملوا )٢ 
،  صفة النصارى:  ، والثاين صفة اليهود:  ، فاألول ، والضالون العاملون بال علم بعلمهم

، ظن  ب عليهم وأن النصارى ضالونوكثري من الناس إذا رأى يف التفسري أن اليهود مغضو
،  ، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو هبذا الدعاء اجلاهل أن ذلك خمصوص هبم

،  ، وخيتار له كيف يعلمه اهللا! ، فيا سبحان اهللا  ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات
 هذا هو ، وال يتصور أن فعله ، مع أنه ال حذر عليه منه ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما

 .   انتهى كالم الشيخ رمحه اهللا)٣(؟  ظن السوء باهللا
 يف كل - سورة الفاحتة -وهو يبني لنا احلكمة يف فريضة قراءة هذه السورة العظيمة 

، اليت من مجلتها  ؛ ملا تشتمل عليه من األسرار العظيمة ، فرضها ونفلها ركعة من صالتنا
                                                 

 .  ٧ - ٦:  اآليتانسورة الفاحتة ) ١(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 .  ٤٩١ تاريخ جند البن غنام ص : انظر) ٣(
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،  لوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصاحلأن يوفقنا اهللا لس:  هذا الدعاء العظيم
، الذين فرطوا بالعمل  ، وأن جينبنا طريق اهلالكني الذي هو طريق النجاة يف الدنيا واآلخرة

 .  الصاحل أو بالعلم النافع
مث اعلم أيها القارئ الكرمي أن العلم النافع إمنا يستمد من الكتاب والسنة تفهما 

،  ، وكتب التفسري وشروح احلديث على ذلك باملدرسني الناصحني، مع االستعانة  وتدبرا
، فإن هذه الكتب  وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي

 .  طريق لفهم الكتاب والسنة
 أن تتعلم ما يستقيم به - ليكون عملك صحيحا -فواجب عليك يا أخي املسلم 

، وكذلك تتعلم من  ، وتتعلم أحكام زكاة مالك جك، من صالتك وصومك وح دينك
، وتتجنب منها ما حرم اهللا  ؛ لتأخذ منها ما أباح اهللا لك أحكام املعامالت ما حتتاج إليه

، كل ذلك مما  ؛ لتكون جماب الدعوة ، وطعامك حالال ؛ ليكون كسبك حالال عليك
، وصلحت  زميتك، وهو ميسور بإذن اهللا مىت ما صحت ع متس حاجتك إىل تعلمه

 .  نيتك
،  ؛ لتسأهلم عما أشكل عليك ، واتصل بالعلماء فاحرص على قراءة الكتب النافعة

، وكذلك تعين حبضور الندوات واحملاضرات الدينية اليت تقام  وتتلقى عنهم أحكام دينك
، وتقرأ اجملالت الدينية  ، وتستمع إىل الربامج الدينية من اإلذاعة يف املساجد وغريها

، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد اخلريية منت  والنشرات اليت تعىن مبسائل الدين
 .  ، واستنارت بصريتك معلوماتك

وال تنس يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل فإذا عملت مبا علمت زادك اهللا علما 
 ويشهد ، " من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم : " كما تقول احلكمة املأثورة

θ#)  {:  لذلك قوله تعـاىل à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ { )١(  . 

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ١(
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، فبه حتيا  عقول، ويتنافس يف نيله ذوو ال والعلم أحق ما تصرف فيه األوقات
 .  ، وتزكو األعمال القلوب

، ورفع من شأهنم يف  ولقد أثىن اهللا جل ذكره وتقدست أمساؤه على العلماء العاملني
≅ö {:  ، قال تعاىل كتابه املبني è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& 

É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 

;M≈y_ u‘ yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊇⊇∪ { )فبني سبحانه وتعاىل ميزة الذين أوتوا العلم  )٢ ،
؛ ليدلنا على أنه ال بد من العلم  ، ومطلع عليه ، مث أخرب أنه خبري مبا نعمله املقرون باإلميان
 .  اقبة اهللا سبحانه، وأن يكون كل ذلك صادرا عن اإلميان ومر والعمل معا

وحنن عمال بواجب التعاون على الرب والتقوى سنقدم لك حبول اهللا من خالل هذا 
، ودونوه يف  الكتاب بعض املعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا

، لعله يكون دافعا لك على االستفادة واالستزادة  ، سنقدم لك ما تيسر من ذلك كتبهم
 .  نافعمن العلم ال

، ونسأله سبحانه أن  ، ويوفقنا للعمل الصاحل ونسأل اهللا أن ميدنا وإياك بالعلم النافع
 .  ، إنه مسيع جميب ، ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه

                                                 
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٢(
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 كتاب الطهارة 

 باب يف أحكام الطهارة واملياه 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وهي الفارقة بني  ي الركن الثاين من أركان اإلسالم بعد الشهادتنيإن الصالة ه
، فإن صحت وقبلت  ، وأول ما حياسب عنه العبد ، وهي عمود اإلسالم املسلم والكافر
 .  ، وإن ردت رد سائر عمله قبل سائر عمله

، فتارة  وقد ذكرت الصالة يف مواطن كثرية من القرآن الكرمي على صفات متنوعة
، ويأمر  ، وتارة يقرهنا مع الصرب ، وتارة يبني ثواهبا ، وتارة يبني مزيتها  اهللا بإقامتهايأمر

 .  باالستعانة هبما على الشدائد
، وشعار  ، فهي حلية النبيني  من هذه الدنياومن مث كانت قرة عني الرسول 

 .  واملنكر، وهي تنهى عن الفحشاء  ، وهي صلة بني العبد وبني رب العاملني الصاحلني
وملا كانت هذه الصالة ال تصح إال بطهارة املصلي من احلدث والنجس حسب القدرة 

،  ، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم املاء ، وكانت مادة التطهر هي املاء على ذلك
؛ ألهنا ملا قدمت الصالة بعد الشهادتني  صار الفقهاء رمحهم اهللا يبدءون بكتاب الطهارة

، فهي مفتاح  ، ومنها الطهارة ، ناسب تقدمي مقدماهتا ا من بقية أركان اإلسالمعلى غريه
؛ وذلك ألن احلدث مينع  )١( }مفتاح الصالة الطهور  {:  الصالة كما يف احلديث

 .  ، فإذا توضأ احنل القفل ، فهو كالقفل يوضع على احملدث الصالة
 .  ، والشرط ال بد أن يقدم على املشروط رة أوكد شروط الصالةفالطها

:  ، ومعناها شرعا النظافة والرتاهة عن األقذار احلسية واملعنوية:  ومعىن الطهارة لغة
، وارتفاع احلدث حيصل باستعمال املاء مع النية يف مجيع  ارتفاع احلدث وزوال النجس

، أو استعمال ما   األربعة إن كان حدثا أصغر، أو يف األعضاء البدن إن كان حدثا أكرب
                                                 

 .  )٦٨٧(، الدارمي الطهارة  )١/١٢٣(، أمحد  )٢٧٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣(الترمذي الطهارة ) ١(
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،   على صفة خمصوصة- وهو التراب -ينوب عن املاء عند عدمه أو العجز عن استعماله 
 .  وسيأيت إن شاء اهللا بيان لصفة التطهر من احلدثني

،  ، واملاء الذي ال حيصل به ذلك وغرضنا اآلن بيان صفة املاء الذي حيصل به التطهر
$  {:  عاىلقال اهللا ت uΖø9t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ ∩⊆∇∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ 

Νä3ø‹n= tæ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Νä.tÎdγ sÜã‹Ïj9 Ïµ Î/ { )املطهر لغريه ، والطهور هو الطاهر يف ذاته )٢ ،  ،
، سواء كان نازال من السماء  -صفته اليت خلق عليها :   أي-وهو الباقي على خلقته 

،  يون واآلبار والبحار، أو جاريا يف األرض كماء األهنار والع كاملطر وذوب الثلوج والربد
 .  أو كان مقطرا

، فإن تغري بنجاسة مل جيز التطهر  فهذا هو الذي يصح التطهر به من احلدث والنجاسة
، وإن تغري بشيء طاهر مل يغلب عليه فالصحيح من قويل العلماء صحة  به من غري خالف
 .  التطهر به أيضا

ملاء اليسري أو الكثري بالطاهرات أما مسألة تغري ا : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، وغري ذلك مما قد  ، والعجني ، والتراب ، واخلطمي ، والسدر ، والصابون كاإلشنان
، ووضع فيه ماء فتغري به مع بقاء  ، مثل اإلناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي يغري املاء
 .  " ، فهذا فيه قوالن معروفان للعلماء اسم املاء

هو  : " ، وقال ، ورجح القول بصحة التطهر به ن وجه كل قولمث ذكرها مع بيا
βÎ)uρ ΝçGΨä. #  {:  الصواب ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u!% y` Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ 

zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθ ã_ âθ Î/ 

Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 { )وقوله )٣ ،  :}  öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ { )فيعم كل   نكرة يف سياق النفي)٤ ،
 .   انتهى)٥( " ، ال فرق يف ذلك بني نوع ونوع ما هو ماء

                                                 
 .  ٤٨:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ١١:  ال آيةسورة األنف) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ٢١/٣٣١:  ، وانظر ٢٥،  ٢١/٢٤جمموع الفتاوى :  انظر) ٥(
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،  ، فإن اهللا قد جعل بدله التراب ، أو عجز عن استعماله مع وجوده فإذا عدم املاء
 .  ابه، وسيأيت توضيح ذلك إن شاء اهللا يف ب  يف سنتهعلى صفة الستعماله بينها النيب 
βÎ)uρ ΛäΨä. #  {:  ، قال تعاىل ، ورفع احلرج عنهم وهذا من لطف اهللا بعباده yÌó£∆ ÷ρ r& 

4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u!$ y_ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΛäó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ 

(#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθã_ âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. #‚θ àtã #·‘θ àxî ∩⊆⊂∪ { )١(  . 
وأمجعوا على أن الطهارة باملاء جتب على كل من لزمته الصالة مع  : " قال ابن هبرية

=öΝn  {:  ه لقوله تعاىل، فإن عدمه فبدل وجوده sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ { )٢(  ،

ãΑÍi”t∴ãƒ  {:  ولقوله تعاىل uρ Νä3ø‹n= tæ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Νä.tÎdγ sÜã‹Ïj9 Ïµ Î/ { )انتهى " )٣  . 
، الذي هو دين الطهارة والرتاهة احلسية  وهذا مما يدل على عظمة هذا اإلسالم

، حيث مل يصح الدخول فيها بدون  ، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصالة واملعنوية
، والطهارة  ، وذلك بالتوحيد وإخالص العبادة هللا الطهارة املعنوية من الشرك:  الطهارتني

 .  ، وذلك يكون باملاء أو ما يقوم مقامه احلسية من احلدث والنجاسة
، فهو طهور  ، مل ختالطه مادة أخرى واعلم أن املاء إذا كان باقيا على خلقته

 بنجاسة فهو جنس - طعمه أو لونه  رحيه أو-، وإن تغري أحد أوصافه الثالثة  باإلمجاع
 كأوراق -، وإن تغري أحد أوصافه مبخالطة مادة طاهرة  ، ال جيوز استعماله باإلمجاع

ومل يغلب ذلك  -األشجار أو الصابون أو اإلشنان والسدر أو غري ذلك من املواد الطاهرة 
ر جيوز ، والصحيح أنه طهو ، فلبعض العلماء يف ذلك تفاصيل وخالف املخالط عليه

 .  ، والتطهر به من النجس التطهر به من احلدث

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١١:  سورة األنفال آية) ٣(
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 ١٠

 :  إن املاء ينقسم إىل قسمني:  فعلى هذا يصح لنا أن نقول
، أو خالطته مادة  ، سواء كان باقيا على خلقته  طهور يصح التطهر به: القسم األول

 .  ، ومل تسلبه امسه طاهرة مل تغلب عليه
، وهو  ، وال يزيل النجاسة ، فال يرفع احلدث له جنس ال جيوز استعما: القسم الثاين
 .  واهللا تعاىل أعلم.  مما تغري بالنجاسة
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 باب يف أحكام اآلنية وثياب الكفار 
، سواء كانت من احلديد أو اخلشب أو  اآلنية هي األوعية اليت حيفظ فيها املاء وغريه

 .  اجللود أو غري ذلك
 :  ، ما عدا نوعني مها واختاذ كل إناء طاهر، فيباح استعمال  واألصل فيها اإلباحة

، طالء أو متويها أو غري  ، واإلناء الذي فيه ذهب أو فضة  إناء الذهب والفضة- ١
، ما عدا الضبة اليسرية من الفضة جتعل يف  ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة يف اإلناء

 .  اإلناء للحاجة إىل إصالحه
، وال  ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة { قوله ودليل حترمي إناء الذهب والفضة 

 ، وقوله  ، رواه اجلماعة )١( }، فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة  تأكلوا يف صحافهما

، والنهي  ، متفق عليه )٢( }الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم  {
، أو  ، فيحرم اإلناء املطلي أو املموه بالذهب أو الفضة عن الشيء يتناوله خالصا أو جمزئا
، بدليل  من الفضة كما سبق، ما عدا الضبة اليسرية  الذي فيه شيء من الذهب والفضة

 )٣( }، فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة   انكسرأن قدح النيب  { حديث أنس 
 .  رواه البخاري

يع ، ومج انعقد اإلمجاع على حترمي األكل والشرب فيها : " قال النووي رمحه اهللا
 .  )٤(انتهى .  " أنواع االستعمال يف معىن األكل والشرب باإلمجاع

                                                 
، النسائي الزينة  )١٨٧٨(، الترمذي األشربة  )٢٠٦٧(زينة ، مسلم اللباس وال )٥١١٠(البخاري األطعمة ) ١(

، الدارمي األشربة  )٥/٣٩٧(، أمحد  )٣٤١٤(، ابن ماجه األشربة  )٣٧٢٣(، أبو داود األشربة  )٥٣٠١(
)٢١٣٠( .  

،  )٦/٣٠١(، أمحد  )٣٤١٣(، ابن ماجه األشربة  )٢٠٦٥(، مسلم اللباس والزينة  )٥٣١١(البخاري األشربة ) ٢(
 .  )٢١٢٩(، الدارمي األشربة  )١٧١٧(الك اجلامع م

 .  )٣/٢٥٩(، أمحد  )٢٩٤٢(البخاري فرض اخلمس ) ٣(
 .  ٧/٢٥٥، وشرح مسلم  ١/٣٠٦اجملموع شرح املهذب :  انظر) ٤(
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،  ، وعدم املخصص وحترمي االستعمال واالختاذ يشمل الذكور واإلناث لعموم األخبار
 .  وإمنا أبيح التحلي للنساء حلاجتهن إىل التزين للزوج

مت جناستها فإهنا تغسل ، فإن عل وتباح آنية الكفار اليت يستعملوهنا ما مل تعلم جناستها
 .  وتستعمل بعد ذلك

، فقد اختلف العلماء يف جواز استعماهلا   جلود امليتة حيرم استعماهلا إال إذا دبغت- ٢
؛ لورود األحاديث الصحيحة جبواز  ، وهو قول اجلمهور ، والصحيح اجلواز بعد الدبغ

يطهره املاء  {  قال النيب ، فتزول بالدبغ كما ، وألن جناسته طارئة استعماله بعد الدبغ

 .  )٢( }دباغ األدمي طهوره  { ، وقوله  )١( }والقرظ 
،  ، فال تزول بالشك وتباح ثياب الكفار إذا مل تعلم جناستها ألن األصل الطهارة

 وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار ؛ ألن النيب  ويباح ما نسجوه أو صبغوه
 .  واهللا تعاىل أعلم.  وصبغوه
 

                                                 
 .  )٤١٢٦(، أبو داود اللباس  )٤٢٤٨(النسائي الفرع والعترية ) ١(
، أبو داود اللباس  )٤٢٣٥(، النسائي الفرع والعترية  )١٧٢٧(، الترمذي اللباس  )٣٦٦(مسلم احليض ) ٢(

، الدارمي األضاحي  )١٠٧٨(، مالك الصيد  )١/٣٧٢(، أمحد  )٣٦١٠(، ابن ماجه اللباس  )٤١٢٠(
)١٩٨٥( .  
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 باب فيما حيرم على احملدث مزاولته من األعمال 
هناك بعض من األعمال اليت حيرم على املسلم إذا مل يكن على طهارة أن يزاوهلا 

، فال تقدم   منك على بال؛ لتكون ، وهذه األعمال نبينها لك بأدلتها لشرفها ومكانتها
 .  على واحد منها إال بعد التهيؤ له بالطهارة املطلوبة

،  ، سواء كان حدثه أكرب أو أصغر اعلم يا أخي أن هناك أشياء حترم على احملدث
 .  وهناك أشياء خيتص حترميها مبن هو حمدث حدثا أكرب

 :  فاألشياء اليت حترم على احملدث أي احلدثني
 ω  {:  ، فال ميسه احملدث بدون حائل لقوله تعاىل ف الشريف مس املصح- ١
ÿ…çµ ¡yϑ tƒ ω Î) tβρã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ { )على القول  املتطهرون من احلدث جنابة أو غريها:   أي)١ ،

 .  ملالئكة الكرام، وهناك من يرى أن املراد هبم ا بأن املراد هبم املطهرون من البشر
،  وحىت لو فسرت اآلية بأن املراد هبم املالئكة فإن ذلك يتناول البشر بداللة اإلشارة

ال ميس املصحف  {:   لعمرو بن حزم قولهوكما ورد يف الكتاب الذي كتبه الرسول 

 .  ال، رواه النسائي وغريه متص )٢( }إال طاهر 
 .  )٣( " إنه أشبه املتواتر لتلقي الناس له بالقبول : " قال ابن عبد الرب

هو مذهب األئمة  : " قال شيخ اإلسالم عن منع مس املصحف لغري املتطهر
 .  )٤( " األربعة

 أنه ال جيوز - يعين األئمة األربعة -أمجعوا  : " " اإلفصاح " وقال ابن هبرية يف
 .  نتهىا " للمحدث مس املصحف

                                                 
 .  ٧٩:  سورة الواقعة آية) ١(
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ٢(
 .  ٣٣٩،  ١٧/٣٣٨التمهيد :  انظر) ٣(
 .  ٢١/٢٦٦وع الفتاوى جمم:  انظر) ٤(
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،  وال بأس أن حيمل غري املتطهر املصحف يف غالف أو كيس من غري أن ميسه
 .  وكذلك ال بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غري مس

، إذا استطاع  ، وهذا بإمجاع أهل العلم  وحيرم على احملدث الصالة فرضا أو نفال- ٢
$  {:  الطهارة لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n<Î) È,Ïù#tyϑø9$# (#θßs|¡øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâãÎ/ öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ’n<Î) È÷t6÷ès3ø9$# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 { )١( 
،  ، رواه مسلم وغريه )٢( }ال يقبل اهللا صالة بغري طهور  { ، وقال النيب  اآلية

، فال جيوز له أن يصلي من  )٣( }يتوضأ ال يقبل اهللا صالة من أحدث حىت  {:  وحديث
، ناسيا أو  ، سواء كان جاهال أو عاملا ، وال تصح صالته غري طهارة مع القدرة عليها

، وإن كان جاهال أو ناسيا  ، لكن العامل العامد إذا صلى من غري طهارة يأمث ويعزر عامدا
 .  ، لكن ال تصح صالته فإنه ال يأمث
،  الطواف بالبيت صالة { طواف بالبيت العتيق لقوله  حيرم على احملدث ال- ٣

 أنه منع  وصح عنه )٥( للطواف ، وقد توضأ النيب  )٤( }إال أن اهللا أباح فيه الكالم 
 حترمي الطواف على  كل ذلك مما يدل على)٦(احلائض من الطواف بالبيت حىت تطهر 

 .  احملدث حىت يتطهر
$  {:  ومما يدل على حترميه على احملدث حدثا أكرب قوله pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/tø)s? 

nο4θn=¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“t≈s3ß™ 4®Lym (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθä9θà)s? Ÿωuρ $·7ãΨã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4®Lym (#θè=Å¡tFøós? 4 { )٧(  ،
                                                 

 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢/٧٣(، أمحد  )٢٧٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١(، الترمذي الطهارة  )٢٢٤(مسلم الطهارة ) ٢(
، أمحد  )٦٠(، أبو داود الطهارة  )٧٦(، الترمذي الطهارة  )٢٢٥(، مسلم الطهارة  )٦٥٥٤(البخاري احليل ) ٣(

)٢/٣٠٨(  . 
 .  )١٨٤٧(، الدارمي املناسك  )٩٦٠(الترمذي احلج ) ٤(
 .  ٤/٤٤٤)  ٢٩٩١ (، ومسلم  ٣/٦٢٧)  ١٦١٤ (البخاري :  متفق عليه من حديث عائشة) ٥(
 .  ٤/٣٨١)  ٢٩١٠ (، ومسلم  ١/٥١٩)  ٢٩٤ (البخاري :  متفق عليه كما يف قصة عائشة) ٦(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٧(
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، فمنعه من دخول املسجد للبقاء فيه  ال تدخلوا املسجد وأنتم جنب إال ماري طريق:  أي
 .  يقتضي منعه من الطواف من باب أوىل

 .  كرب أو أصغروهذه األعمال حترم على احملدث سواء كان حدثه أ
 :  وأما األشياء اليت حترم على احملدث حدثا أكرب خاصة فهي

 يعين -ال حيجبه  {  حيرم على احملدث حدثا أكرب قراءة القرآن حلديث علي - ١

، ولفظ  ، رواه الترمذي وغريه )١( })  ، ليس اجلنابة  عن القرآن شيء- النيب 

، فهذا يدل على حترمي قراءة القرآن  )٢( }يقرئنا القرآن ما مل يكن جنبا  {:  الترمذي
 - كشيخ اإلسالم -، ولكن رخص بعض العلماء  ، ومبعناه احلائض والنفساء على اجلنب

 .  )٣(قرآن إذا خشيت نسيانه للحائض أن تقرأ ال
،  وال بأس أن يتكلم احملدث مبا وافق القرآن إن مل يقصد القرآن بل على وجه الذكر

:  ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها ، واحلمد هللا رب العاملني بسم اهللا الرمحن الرحيم:  مثل
 .  )٤( } كان يذكر اهللا على كل أحيانه  أن النيب {

 وحيرم على احملدث حدثا أكرب من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث يف املسجد - ٢
$  {:  بغري وضوء لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“ t≈ s3ß™ 4 ®L ym (#θßϑ n= ÷è s? 

$ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿω uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4 ®L ym (#θ è= Å¡tFøó s? 4 { )ال تدخلوا املسجد للبقاء :   أي)٥

                                                 
، ابن ماجه الطهارة  )٢٢٩(، أبو داود الطهارة  )٢٦٥(، النسائي الطهارة  )١٤٦ (الترمذي الطهارة) ١(

 .  )١/١٠٧(، أمحد  )٥٩٤ (وسننها
، ابن ماجه الطهارة  )٢٢٩(، أبو داود الطهارة  )٢٦٥(، النسائي الطهارة  )١٤٦(الترمذي الطهارة ) ٢(

 .  )١/٨٣(، أمحد  )٥٩٤(وسننها 
 .  ٢٦/١٧٩جمموع الفتاوى :  انظر) ٣(
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٨(، أبو داود الطهارة  )٣٣٨٤(، الترمذي الدعوات  )٣٧٣(مسلم احليض ) ٤(

 .  )٦/٧٠(، أمحد  )٣٠٢(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٥(
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، رواه أبو داود من حديث  )١( }ئض وال جنب ال أحل املسجد حلا { ، ولقوله  فيه
 .  ، وصححه ابن خزمية عائشة

رأيت رجاال  : " فإذا توضأ من عليه حدث أكرب جاز له اللبث يف املسجد لقول عطاء
،  "  جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا وضوء الصالةمن أصحاب رسول اهللا 

  . واحلكمة من هذا الوضوء ختفيف اجلنابة
وكذلك جيوز للمحدث حدثا أكرب أن مير باملسجد جملرد العبور منه من غري جلوس 

ω  {:  فيه لقوله تعاىل Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ { )متجاوزين فيه للخروج منه:   أي)٢  ،

ال أحل املسجد  { ، فيكون ذلك خمصصا لعموم قوله   إباحةواالستثناء من النهي

 .  )٣( }حلائض وال جنب 
، وجيوز له املرور  وكذلك مصلى العيد ال يلبث فيه من عليه حدث أكرب بغري وضوء

 .  )٤( }وليعتزل احليض املصلى  {:   قالمنه ألن النيب 

                                                 
 .  )٢٣٢(أبو داود الطهارة ) ١(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٣٢(أبو داود الطهارة ) ٣(
، النسائي صالة العيدين  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )١٥٦٩(احلج البخاري ) ٤(

 .  )١٦٠٩(، الدارمي الصالة  )٥/٨٤(، أمحد  )١٣٠٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٥٥٨(



 امللخص الفقهي 

 ١٧

 باب يف آداب قضاء احلاجة 
، ما ترك شيئا مما حيتاجه  اعلم وفقين اهللا وإياك ومجيع املسلمني أن ديننا كامل متكامل

؛ ليتميز اإلنسان الذي  ، ومن ذلك آداب قضاء احلاجة الناس يف دينهم ودنياهم إال بينه
، فهناك آداب  ، فديننا دين النظافة ودين الطهر رمه اهللا بهكرمه اهللا عن احليوان مبا ك
 .  ، وحال قضاء احلاجة شرعية تفعل عند دخول اخلالء

 فإنه يستحب له أن - وهو احملل املعد لقضاء احلاجة -فإذا أراد املسلم دخول اخلالء 
،  الدخول، ويقدم رجله اليسرى حال  ، أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث بسم اهللا:  يقول

، احلمد هللا الذي أذهب عين األذى  غفرانك:  ، ويقول وعند اخلروج يقدم رجله اليمىن
، واليسرى تستعمل  ؛ وذلك ألن اليمىن تستعمل فيما من شأنه التكرمي والتجميل وعافاين

 .  فيما من شأنه إزالة األذى وحنوه
 فإنه -اء احلاجة  أي يف غري حمل معد لقض-وإذا أراد أن يقضي حاجته يف فضاء 

، ويستتر عن األنظار حبائط أو  يستحب له أن يبعد عن الناس حبيث يكون يف مكان خال
، بل  ، وحيرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء احلاجة شجرة أو غري ذلك

 وعليه )١( هنى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة ينحرف عنها ألن النيب 
؛ حىت ال  ، فريتاد لبوله مكانا رخوا رز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبهأن يتح

 .  يتطاير عليه شيء منه
، وكذلك ال جيوز له أن يقضي حاجته يف طريق  وال جيوز له أن ميس فرجه بيمينه

 ملا فيه من اإلضرار )٢( عن ذلك ؛ لنهي النيب  ، أو موارد مياههم ، أو يف ظلهم الناس
 .   وأذيتهمبالناس

                                                 
 .  ٢/١٤٨)  ٦٠٨ (، ومسلم  ١/٣٢٢)  ١٤٤ (أخرجه البخاري :  متفق عليه من حديث أيب أيوب) ١(
 .  ١/٢٠٨)  ٣٢٨ (، وابن ماجه  ١/٢٧)  ٢٦ (أخرجه أبو داود مبعناه من حديث معاذ ) ٢(
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، فإن خاف على ما معه   أو فيه قرآنوال يدخل موضع اخلالء بشيء فيه ذكر اهللا 
 .  ، ويغطيه مما فيه ذكر اهللا جاز له الدخول به

، فقد ورد يف احلديث أن اهللا ميقت على  وال ينبغي له أن يتكلم حال قضاء احلاجة
 .   وحيرم عليه قراءة القرآن)١(ذلك 

، أو االستجمار  اء احلاجة فإنه ينظف املخرج باالستنجاء باملاءفإذا فرغ من قض
، وإن اقتصر على أحدمها  ، وإن مجع بينهما فهو أفضل ، أو ما يقوم مقامها باألحجار

 .  كفى
واالستجمار يكون باألحجار أو ما يقوم مقامها من الورق اخلشن واخلرق وحنوها مما 

، وال جيوز  حات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة، ويشترط ثالث مس ينقى املخرج وينشفه
 وعليه )٢( هنى عن ذلك  ألن النيب -روثها :   أي-االستجمار بالعظام ورجيع الدواب 

، ولئال تنتقل  ؛ لئال يبقى شيء من النجاسة على جسده أن يزيل أثر اخلارج وينشفه
 .  النجاسة إىل مكان آخر من جسده أو ثيابه

إن االستنجاء أو االستجمار شرط من شروط صحة الوضوء ال :  قال بعض الفقهاء
يغسل  {:  ، حلديث املقداد املتفق عليه ، فلو توضأ قبله مل يصح وضوؤه بد أن يسبقه

 .  )٣( }، مث يتوضأ  ذكره
، ويأمن  ف، ليخرج من اخلال والسنة أن يستنجي قبل الوضوء : " قال النووي
 .  " انتقاض طهره

، فإن عدم الترته منه من موجبات عذاب  أيها املسلم احرص على الترته من البول
، فإن عامة  استرتهوا من البول { قال رسول اهللا :   قال، فعن أيب هريرة  القرب

                                                 
، وابن  ١/٢٣)  ١٥ (، وأبو داود  ٣/٤٥) ١١٢٩٦ (أمحد :  أخرجه من حديث أيب سعيد اخلدرس كل من) ١(

 .  ١/٢١٥)  ٣٤٢ (ماجه 
 .  ٢/١٤٨)  ٦٠٧ (،  ٢/١٤٤)  ٦٠٥ (أخرجه مسلم من حديثي سلمان وجابر ) ٢(
 .  )١/٦٤(، أمحد  )٣٤٦(مسلم احليض ) ٣(
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،  ، وله شواهد صحيح اإلسناد : " ، قال احلافظ ، رواه الدارقطين )١( } عذاب القرب منه
 .  " الصحيحني " وأصله يف

، ويعني على إمتامها وإكماهلا  أيها املسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة
 .  والقيام مبشروعاهتا

 صلى أن رسول اهللا  { روى اإلمام أمحد رمحه اهللا عن رجل من أصحاب النيب 
، إن أقواما  إنه يلبس علينا القرآن:  ، فلما انصرف قال ، فأوهم ، فقرأ الروم فيها هبم الصبح

 .  )٢( }، فمن شهد الصالة معنا فليحسن الوضوء  منكم يصلون معنا ال حيسنون الوضوء

›Ïµ  {:  وقد أثىن اهللا على أهل مسجد قباء بقوله Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ ™7Ït ä† β r& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 ª!$#uρ 

=Ït ä† šÌÎdγ ©Üßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )وا، وملا سئلوا عن صفة هذا التطهر قال )٣  :}  إنا نتبع احلجارة

 .  ، رواه البزار }املاء 
، فإذا  ، وهو أن بعض العوام يظن أن االستنجاء من الوضوء وهنا أمر جيب التنبيه عليه
، وهذا  ، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء احلاجة أراد أن يتوضأ بدأ باالستنجاء

، وحمله بعد الفراغ  ، وإمنا هو من شروطه كما سبق ن االستنجاء ليس من الوضوءخطأ أل
 وهو قضاء احلاجة وتلوث -، وال داعي لتكراره من غري وجود موجبه  من قضاء احلاجة

 .  -املخرج بالنجاسة 
، أتى بأحسن اآلداب وأكرم  ، دين الطهارة والنظافة والرتاهة أيها املسلم هذا ديننا

، ومل يغفل شيئا فيه مصلحة  ، وكل ما يصلحه ، استوعب كل ما حيتاجه املسلم قاألخال
، والعمل  ، والتبصر يف أحكامه ، ونسأله الثبات على هذا الدين ، فلله احلمد واملنة لنا

 .  ؛ حىت يكون عملنا صحيحا مقبوال ، مع اإلخالص هللا يف ذلك بشرائعه

                                                 
 .  )١٣٤٥(النسائي السهو ) ١(
 .  )٣/٤٧٢(، أمحد  )٩٤٧(النسائي االفتتاح ) ٢(
 .  ١٠٨:  سورة التوبة آية) ٣(
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 باب يف السواك وخصال الفطرة 
،  السواك مطهرة للفم {:   قالملؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أن النيب روت أم ا

 .  ، رواه أمحد وغريه )١( }مرضاة للرب 

مخس من  { قال رسول اهللا :   قالعن أيب هريرة  " الصحيحني " وثبت يف

 .  )٢( }، وتقليم األظافر  ، ونتف اإلبط ، وقص الشارب ، واخلتان االستحداد:  الفطرة

أحفوا  {:  أيضا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا " الصحيحني " ويف

 .  )٣( }، وأعفوا اللحى  الشوارب
 :  من هذه األحاديث وما جاء مبعناها أخذ الفقهاء األحكام التالية

، ليذهب ما علق  ، وهو استعمال عود أو حنوه يف األسنان واللثة مشروعية السواك
 فأول من استاك إبراهيم عليه )٤(، وقد ورد أنه من سنن املرسلني  هبما من صفرة ورائحة

،  منظف له مما يستكره:  ، أي  أنه مطهرة للفم، وقد بني الرسول   والسالمالصالة
، وقد ورد يف بيانه واحلث عليه أكثر  يرضي الرب تبارك وتعاىل:  ، أي وأنه مرضاة للرب
، وله  ، ورغب فيه ، حث الشارع عليه ، مما يدل على أنه سنة مؤكدة من مائة حديث
،  أنه مطهرة للفم:  ها ما أشار إليه يف هذا احلديث، من أعظمها وأمجع فوائد عظيمة
 .  مرضاة للرب

                                                 
 .  )١/٣(أمحد ) ١(
،  )٥٢٢٥ (، النسائي الزينة )٢٧٥٦(، الترمذي األدب  )٢٥٧(، مسلم الطهارة  )٥٥٥٠(البخاري اللباس ) ٢(

 .  )١٧٠٩(، مالك اجلامع  )٢/٢٣٩(، أمحد  )٢٩٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٤١٩٨(أبو داود الترجل 
، أبو  )١٥(، النسائي الطهارة  )٢٧٦٣(، الترمذي األدب  )٢٥٩(، مسلم الطهارة  )٥٥٥٤(البخاري اللباس ) ٣(

 .  )١٧٦٤(، مالك اجلامع  )٢/١٦(، أمحد  )٤١٩٩(داود الترجل 
،  ١ النكاح ٣/٣٩١)  ١٠٨١ (، الترمذي  ٤٢١ / ٥)  ٢٣٤٧٠ (أمحد :  أخرجه من حديث أيب أيوب) ٤(

حديث أيب أيوب :  ، وقال أبو عيسى ، واحلياء ، والسواك ، والنكاح التعطر:  أربع من سنن املرسلني:  ولفظه
 .  حديث حسن غريب
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، وال  ويكون التسوك بعود لني من أراك أو زيتون أو عرجون أو غريها مما ال يتفتت
 .  جيرح الفم

، ويتأكد  ، حىت للصائم يف مجيع اليوم على الصحيح ويسن السواك يف مجيع األوقات
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم  { الوضوء لقوله ، فيتأكد عند  يف أوقات خمصوصة

، فاحلديث يدل على تأكد استحباب السواك عند  )١( }بالسواك عند كل وضوء 
، ويتأكد  م؛ ألن ذلك أبلغ يف اإلنقاء وتنظيف الف ، ويكون ذلك حال املضمضة الوضوء

؛ ألننا مأمورون عند التقرب إىل اهللا أن نكون يف  السواك أيضا عند الصالة فرضا أو نفال
 .  حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة

 كان إذا قام ؛ ألنه  ويتأكد السواك أيضا عند االنتباه من نوم الليل أو نوم النهار
، وذلك ألن النوم تتغري معه رائحة  الدلك:  ، والشوص من الليل يشوص فاه بالسواك
، ويتأكد  ، والسواك يف هذه احلالة ينظف الفم من آثارها الفم لتصاعد أخبرة املعدة

، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن لتنظيف  السواك أيضا عند تغري رائحة الفم بأكل أو غريه
 .  الفم وتطييبه لتالوة كالم اهللا عز وجل

، فيبتدئ من اجلانب األمين إىل اجلانب  اك على لثته وأسنانهوصفة التسوك أن مير املسو
 .  ، وميسك املسواك بيده اليسرى األيسر

،  ومن املزايا اليت جاء هبا ديننا احلنيف خصال الفطرة اليت مر ذكرها يف احلديث
، وحثهم  ومسيت خصال الفطرة ألن فاعلها يتصف بالفطرة اليت فطر اهللا عليها العباد

، وليكونوا على أمجل هيئة  ؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها واستحبها هلم،  عليها
، وهذه  ، واتفقت عليها الشرائع ، وهي السنة القدمية اليت اختارها األنبياء وأحسن خلقة
 :  اخلصال هي

                                                 
، أبو داود  )٧(، النسائي الطهارة  )٢٢( الترمذي الطهارة ، )٢٥٢(، مسلم الطهارة  )٨٤٧(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٤٧(، مالك الطهارة  )٢٨٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٤٦(الطهارة 
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، مسي استحدادا  ، وهي الشعر النابت حول الفرج وهو حلق العانة:   االستحداد- ١
، فيزيله مبا شاء من حلق  ، ويف إزالته جتميل ونظافة ، وهي املوسى يدة فيهالستعمال احلد

 .  أو غريه
، ويكون زمن  وهو إزالة اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت تربز احلشفة:   اخلتان-٢

 .  ، ولينشأ الصغري على أكمل األحوال الصغر ألنه أسرع برءا
، وغري ذلك من   املتحقنة يف القلفةومن احلكمة يف اخلتان تطهري الذكر من النجاسة

 .  الفوائد
، وهو املبالغـة يف قصه ملا يف ذلك من التجميل والنظافة   قص الشارب وإحفاؤه-٣

، وقد وردت األحاديث يف احلث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية  وخمالفة الكفار
، وقد عكس كثري من  ؛ ملا يف بقاء اللحية من اجلمال ومظهر الرجولة وإرساهلا وإكرامها

، أو حياصروهنا يف  ، أو يقصوهنا ، وحيلقون حلاهم ، فصاروا يوفرون شوارهبم الناس األمر
، ونزوال عن  ، وتقليدا ألعداء اهللا ورسوله نطاق ضيق إمعانا يف املخالفة للهدي النبوي

 :  ، حىت صدق عليهم قول الشاعر مسات الرجولة والشهامة إىل مسات النساء والسفلة
                                    حىت يرى حسنا مـا لـيس باحلـسن                                   يقضى علـى املـرء يف أيـام حمنتـه

 :  وقول اآلخر
ــت ــساء ترجل ــب أن الن ــب                         وال عج ــال عجي ــث الرج ــن تأني                                 ولك

؛ ملا يف  ، وهو قطعها حبيث ال تترك تطول تقليم األظافر:   ومن خصال الفطرة-٤
، وقد  د عن مشاهبة السباع البهيمية، والبع ذلك من التجميل وإزالة الوسخ املتراكم حتتها

، فصاروا  خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب املتخنفس والنساء اهلمجيات
 .  ، وإمعانا يف التقليد األعمى يطيلون أظافرهم خمالفة للهدي النبوي

، فيسن  إزالة الشعر النابت يف اإلبط:  ، أي نتف اإلبط:   ومن خصال الفطرة-٥
، وقطع  ؛ ملا يف إزالة هذا الشعر من النظافة ا الشعر بالنتف أو احللق أو غري ذلكإزالة هذ

 .  الرائحة الكريهة اليت تتضاعف مع وجود هذا الشعر
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؛ ملا فيها من التجمل والتنظف  أيها املسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه اخلصال
، وملا  ذلك هدي املشركني؛ ليكون املسلم على أحسن حال وأمجل مظهر خمالفا ب والتطهر

؛ ليبقى لكل منهما شخصيته املناسبة لوظيفته يف  يف بعضها من متييز بني الرجال والنساء
  ، فأبوا إال خمالفة الرسول ، الذين يظلمون أنفسهم ، لكن أىب كثري من املخدوعني احلياة

ختذوا من سفلة الغرب ، وا واسترياد التقاليد اليت ال تتناسب مع ديننا وشخصيتنا اإلسالمية
، بل استبدلوا  ، فاستبدلوا الذي هو أدىن بالذي هو خري أو الشرق قدوة هلم يف شخصيتهم

، وجاءوا بسنة  ، فجنوا على أنفسهم وعلى جمتمعهم ، والكمال بالنقص اخلبيث بالطيب
 .   العظيم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي ، باءوا بإمثها وإمث من عمل هبا تبعا هلم سيئة

،  ، وارزقهم اإلخالص لوجهك الكرمي اللهم وفق املسلمني إلصالح أعماهلم وأقواهلم
 .  والتمسك بسنة نبيك 
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 باب يف أحكام الوضوء 
$  {:  يقول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n< Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 { )فهذه اآلية   اآلية)١ ،
ها أو مسحها يف ، وبينت األعضاء اليت جيب غسل الكرمية أوجبت الوضوء للصالة

 صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا ، مث بني النيب  ، وحددت مواقع الوضوء منها الوضوء
 .  كافيا

، فالشروط والفروض ال بد منها  اعلم أيها املسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا
، وفيها  ، وأما السنن فهي مكمالت الوضوء ؛ ليكون الوضوء صحيحا حسب اإلمكان

 .  ، وتركها ال مينع صحة الوضوء  أجرزيادة
 :  فالشروط هي

،  ، وال من جمنون ، فال يصح الوضوء من كافر ، والنية ، والتمييز ، والعقل  اإلسالم-
، أو غسل أعضاءه  ، وال ممن مل ينو الوضوء بأن نوى تربدا وال من صغري ال مييزه

 .  ليزيل عنها جناسة أو وسخا
،  ، فإن كان جنسا مل جيزئه ن يكون املاء طهورا كما سبق ويشترط للوضوء أيضا أ-

، أو حتصل عليه بغري  ، فإن كان مغصوبا ويشترط للوضوء أيضا أن يكون املاء مباحا
 .  ، مل يصح الوضوء به طريق شرعي

 .   وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله-
، فال بد للمتوضئ أن يزيل ما  ة ما مينع وصول املاء إىل اجللد ويشترط للوضوء أيضا إزال-

؛  على أعضاء الوضوء من طني أو عجني أو مشع أو وسخ متراكم أو أصباغ مسيكة
 .  ليجري املاء على جلد العضو مباشرة من غري حائل

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
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 :   فهي ستة- وهي أعضاؤه -وأما فروض الوضوء 
، فمن غسل وجهه وترك  ضمضة واالستنشاق، ومنه امل  غسل الوجه بكامله: أحدها

،  ؛ ألن الفم واألنف من الوجه املضمضة واالستنشاق أو أحدمها مل يصح وضوءه
θ#)  {:  واهللا تعاىل يقول è= Å¡øî$$ sù öΝä3yδθã_ ãρ { )فمن ترك  وجه كله فأمر بغسل ال)١ ،

 .   متضمض واستنشق، والنيب  شيئا منه مل يكن ممتثال أمر اهللا تعاىل
öΝä3tƒ  {:   غسل اليدين مع املرفقني لقوله تعاىل: الثاين Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# { )مع :  ، أي )٢

غسل يديه حىت  {:   ويف حديث آخر)٣( أدار املاء على مرفقيه ؛ ألن النيب  املرافق

 .  ، مما يدل على دخول املرفقني يف املغسول )٤( }أشرع يف العضد 

θ#)  {:   مسح الرأس كله ومنه األذنان لقوله تعاىل: والثالث ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ { )٥(  ،

، فال  ، رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها )٦( }األذنان من الرأس  { وقال 
 .  جيزئ مسح بعض الرأس

،  )٧( } öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ’n<Î) È÷t6÷ès3ø9$# 4  {:   غسل الرجلني مع الكعبني لقوله تعاىل: والرابع
، فإهنا تدل على  ، وذلك لألحاديث الواردة يف صفة الوضوء ) مع (مبعىن )  إىل ( و

 .  كعبني يف املغسولدخول ال
، مث يغسل  ، مث ميسح الرأس ، مث اليدين  الترتيب بأن يغسل الوجه أوال: واخلامس
$  {:  ، لقوله تعاىل رجليه pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è=Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١/٩٣)  ٢٥٦ (، والبيهقي  ١/٨٦)  ٢٦٨ (الدارقطين :  أخرجه من حديث جابر) ٣(
 .  )٢/٤٠٠(، أمحد  )٢٤٦(مسلم الطهارة ) ٤(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  )٤٤٣(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٦(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٧(
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öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 { )والنيب  )١ ، 

،  )٢( }ا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به هذ {:  ، وقال رتب الوضوء على هذه الكيفية
 .  رواه أبو داود وغريه

، حبيث ال يفصل بني  ، وهي أن يكون غسل األعضاء املذكورة متواليا  املواالة: السادس
، الواحد تلو اآلخر  ، بل يتابع غسل األعضاء غسل عضو وغسل العضو الذي قبله

 .  حسب اإلمكان
 .  د منها فيه على وفق ما ذكره اهللا يف كتابههذه فروض الوضوء اليت ال ب

؟  ، هل هي واجبة أو سنة وقد اختلف العلماء يف حكم التسمية يف ابتداء الوضوء
:  ، وإن زاد بسم اهللا:  ، وصفتها أن يقول ، وال ينبغي تركها فهي عند اجلميع مشروعة
 .  الرمحن الرحيم فال بأس

، ألهنا أسرع ما  ذه األعضاء األربعة بالوضوء يف اختصاص ه- واهللا أعلم -واحلكمة 
،  ، فكان يف تطهري ظاهرها تنبيه على تطهري باطنها يتحرك من البدن الكتساب الذنوب

 أن املسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصاهبا بذلك وقد أخرب النيب 
 .  ، أو مع آخر قطر املاء ، وأهنا خترج خطاياه مع املاء العضو
، إشارة إىل اجلمع   بعد غسل هذه األعضاء إىل جتديد اإلميان بالشهادتني أرشد مث

، فاحلسية تكون باملاء على الصفة اليت بينها اهللا يف كتابه  بني الطهارتني احلسية واملعنوية
 .  ، واملعنوية تكون بالشهادتني اللتني تطهران من الشرك من غسل هذه األعضاء

$  {:  ر آية الوضوءوقد قال تعاىل يف آخ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8l tym Å3≈ s9 uρ 

ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3ô±n@ ∩∉∪ { )ا أيها املسلم شرع  وهكذ)٣
 .  ، وليتم به نعمته عليك اهللا لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٤١٩(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
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$  {:  وتأمل افتتاح آية الوضوء هبذا النداء الكرمي yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u { )فقد)١  
، وينتفع  ؛ ألنه هو الذي يصغي ألوامر اهللا وجه سبحانه اخلطاب إىل من يتصف باإلميان

 .  )٢( }وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن  { ، وهلذا قال النيب  هبا

، ومن   أجر، من فعله فله زيادة وما زاد عما ذكر يف صفة الوضوء فهو مستحب
:  ، أي سنن الوضوء:  ، ومن مث مسى الفقهاء تلك األفعال تركه فال حرج عليه

 :  ، فسنن الوضوء هي مستحباته
،  ، وحمله عند املضمضة ليحصل به ، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته  السواك: أوال

 عز ، والتهيؤ لتالوة القرآن ومناجاة اهللا واملضمضة تنظيف الفم الستقبال العبادة
 .  وجل

، وألن  ؛ لورود األحاديث به  غسل الكفني ثالثا يف أول الوضوء قبل غسل الوجه: ثانيا
 .  ، ففي غسلهما احتياط جلميع الوضوء اليدين آلة نقل املاء إىل األعضاء

،  ؛ لورود البداءة هبما يف األحاديث  البداءة باملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه: ثالثا
،  إدارة املاء يف مجيع فمه:  ، ومعىن املبالغة يف املضمضة ا إن كان غري صائمويبالغ فيه

 .  جذب املاء إىل أقصى أنفه:  ويف االستنشاق
، وختليل أصابع   ومن سنن الوضوء ختليل اللحية الكثيفة باملاء حىت يبلغ داخلها: رابعا

 .  اليدين والرجلني
 .   اليدين والرجلني قبل اليسرى، وهو البدء باليمىن من  التيامن: خامسا
 الزيادة على الغسلة الواحدة إىل ثالث غسالت يف غسل الوجه واليدين : سادسا

 .  والرجلني
، جيدر بك أن تتعلمها وحترص على تطبيقها يف  هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه

 .  ، لتحوز على الثواب ؛ ليكون وضوؤك مستكمال للصفة املشروعة كل وضوء
 .  ل اهللا لنا ولك املزيد من العلم النافع والعمل الصاحلونسأ

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٨٢(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٢(
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 باب يف بيان صفة الوضوء 
، كأنك تطلعت إىل  بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه

، وهي صفة الوضوء الكامل املشتمل على  بيان صفة الوضوء اليت تطبق فيها تلك األحكام
، فصفة  ؛ لتعمل على تطبيقها إن شاء اهللا ن نصوص الشرع، مستوحاة م الفروض والسنن

 :  الوضوء
 .   أن ينوي الوضوء ملا يشرع له الوضوء من صالة وحنوها-
 .  بسم اهللا:   مث يقول-
 .   مث يغسل كفيه ثالث مرات-
 .  ، وينثر املاء من أنفه بيساره ، ويستنشق ثالث مرات  مث يتمضمض ثالث مرات-
، وحد الوجه طوال من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما  الث مرات ويغسل وجهه ث-

،  ، أحدمها من جهة اليمني ، واللحيان عظمان يف أسفل الوجه احندر من اللحيني والذقن
، وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو  ، والذقن جممعهما والثاين من جهة اليسار

، وإن كانت كثيفة  ل باطنها وظاهرها، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غس طال
، وحد  ، ويستحب ختليل باطنها كما تقدم  وجب غسل ظاهرها-ساترة للجلد :   أي-

 .  ، واألذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم الوجه عرضا من األذن إىل األذن
، وحد اليد هنا من رءوس األصابع مع   مث يغسل يديه مع املرفقني ثالث مرات-
، وال بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجني وطني  افر إىل أول العضداألظ

 .  وصبغ كثيف على األظافر حىت يتبلغ مباء الوضوء
،  مث ميسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة مباء جديد غري البلل الباقي من غسل يديه

، مث  رمها إىل قفاه، ومي وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتني باملاء على مقدم رأسه
، وميسح  ، مث يدخل أصبعيه السبابتني يف خرقي أذنيه يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه

 .  ظاهرمها بإهباميه
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، والكعبان مها العظمان الناتئان يف أسفل   مث يغسل رجليه ثالث مرات مع الكعبني-
 .  الساق

، فإن قطع  راع أو الرجلومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذ
؛ لقوله  ، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق من مفصل املرفق غسل رأس العضد

θ#)  {:  تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  { ، وقوله  )١( } #$

 .  ، فإذا غسل بقية املفروض فقد أتى مبا استطاع )٢( }استطعتم 
، ويقول ما  مث بعد الفراغ من الوضوء على الصفة اليت ذكرنا يرفع بصره إىل السماء

أشهد أن ال إله إال اهللا  {:   ذلك، ومن  من األدعية يف هذه احلالةورد عن النيب 
،  ، اللهم اجعلين من التوابني ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، ال شريك له وحده

، أستغفرك  إله إال أنت، أشهد أن ال  ، سبحانك اللهم وحبمدك واجعلين من املتطهرين
 .  )٣( }وأتوب إليك 

، أنه ملا كان الوضوء طهارة  واملناسبة يف اإلتيان هبذا الذكر والدعاء بعد الوضوء
، فإذا اجتمع له  ، ومها أعظم املطهرات للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة

، صلح للدخول  د والتوبة، وطهور الباطن بالتوحي طهور الظاهر بالوضوء:  الطهوران
 .  ، ومناجاته ، والوقوف بني يديه على اهللا

 .  وال بأس أن ينشف املتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء مبسحه خبرقة وحنوها

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  )٢٦٥٨(، الدارمي االستئذان  )٤٨٥٩(أبو داود األدب ) ٣(
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، وتعميم  مث اعلم أيها املسلم أنه جيب إسباغ الوضوء وهو إمتامه باستكمال األعضاء
 رجال ترك رأى النيب  {، فقد  ء، وال يترك منه شيئا مل يصبه املا كل عضو باملاء

 .  )١( }، فأحسن وضوءك  ارجع:  ، فقال له موضع ظفر على قدمه

 أنه رأى رجال يصلي ويف بعض قدمه ملعة قدر الدرهم وعن بعض أزواج النيب  { 

ويل لألعقاب من  { ، وقال  )٢( }،  ، فأمره أن يعيد الوضوء والصالة مل يصبها املاء

، أو تبقى   يصل إليهما املاء، فال ؛ وذلك ألنه قد حيصل التساهل يف تعاهدمها )٣( }النار 
 .  ، فيعذبان بالنار بسبب ذلك فيهما بقية ال يعمها املاء

إنه ال تتم صالة أحدكم حىت  {:   يف احلديث الذي رواه أبو داود وغريهوقال 
، مث ميسح برأسه ورجليه  ، فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وء كما أمره اهللايسبغ الوض

 .  )٤( }إىل الكعبني 
، بل معناه تعميم  مث اعلم أيها املسلم أنه ليس معىن إسباغ الوضوء كثرة صب املاء

، بل قد يكثر  ، وأما كثرة صب املاء فهذا إسراف منهي عنه العضو جبريان املاء عليه كله
، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل املاء فهذا هو  ملاء وال يتطهر الطهارة الواجبةصب ا
 .  املشروع

، ويغتسل بالصاع إىل مخسة  كان يتوضأ باملد { أنه  " الصحيحني " فقد ثبت يف

:  ، فقال  بسعد وهو يتوضأمر  {، فقد  اف يف املاء عن اإلسر وهنى )٥( }أمداد 

                                                 
 .  )١/٢٣(، أمحد  )٦٦٦(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٧٣(، أبو داود الطهارة  )٢٤٣(مسلم الطهارة ) ١(
 .  )٣/٤٢٤(، أمحد  )١٧٥(أبو داود الطهارة ) ٢(
، أمحد  )٩٧(، أبو داود الطهارة  )١١١(ئي الطهارة ، النسا )٢٤١(، مسلم الطهارة  )٦٠(البخاري العلم ) ٣(

)٢/٢٢٦(  . 
 .  )٤٦٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١١٣٦(النسائي التطبيق ) ٤(
، أمحد  )٩٥(، أبو داود الطهارة  )٣٤٥(، النسائي املياه  )٣٢٥(، مسلم احليض  )١٩٨(البخاري الوضوء ) ٥(

 .  )٦٨٩(، الدارمي الطهارة  )٣/١١٦(
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،  )١( }، ولو كنت على هنر جار  نعم:  ؟ فقال أيف الوضوء إسراف:  ؟ فقال ما هذا السرف
 .  والسرف ضد القصد )٢(، وله شواهد  رواه أمحد وابن ماجه

إن للوضوء شيطانا  {:   وقال)٣( أنه يكون يف أمته من يتعدى يف الطهور وأخرب 

 .  )٤( }، فاتقوا وسواس املاء  الوهلان:  يقال له
 :   يوقع يف مفاسد أخرى- غري فائدة  مع أنه يضيع املاء من-والسرف يف صب املاء 

، فرمبا تبقى  أنه قد يعتمد على كثرة املاء فال يتعاهد وصول املاء إىل أعضائه:  منها
 .  ، فيصلي بغري طهارة ، فيبقى وضوءه ناقصا ، وال يدري عنها بقية مل يصلها املاء

لعبادة إذا دخلها ، وا ، فإن الوضوء عبادة اخلوف عليه من الغلو يف العبادة:  ومنها
 .  الغلو فسدت
 .  أنه قد حيدث له الوسواس يف الطهارة بسبب اإلسراف يف صب املاء:  ومنها

، وفق اهللا اجلميع ملا حيبه   وشر األمور حمدثاهتاواخلري كله يف االقتداء بالرسول 
 .  ويرضاه

ه فعليك أيها املسلم باحلرص على أن يكون وضوءك ومجيع عباداتك على الوج
،  ، وخري األمور أوسطها ، فكال طريف األمور ذميم ، من غري إفراط وال تفريط املشروع

، واملسنت فيها بسنة  ، والغايل فيها يزيد عليها ما ليس منها واملتساهل يف العبادة ينتقصها
 .   هو الذي يوفيها حقهاالرسول 

، وال جتعله   وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطال اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه
 .  ملتبسا علينا فنضل

 

                                                 
 .  )٢/٢٢١(، أمحد  )٤٢٥(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١(
 .  ١/٢٥٤)  ٤٢٥ (، وابن ماجه  ٢/٢٩١)  ٧٠٦٢ (أمحد :  أخرجه من حديث عبد اهللا بن عمرو) ٢(
 .  ٤٥  الطهارة١/٥٩)  ٩٦ (، وأبو داود  ) ٤/١٢٣)  ١٦٧٧٨ (أمحد :  أخرجه من حديث عبد اهللا بن مغفل) ٣(
 .  )٤٢١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٥٧(الترمذي الطهارة ) ٤(
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 باب يف أحكام املسح على اخلفني وغريمها من احلوائل 
، يضع لكل حالة ما يناسبها من األحكام مما  ، ال دين مشقة وحرج إن ديننا دين يسر

 ، إذا كان ، ومن ذلك ما شرعه اهللا يف حالة الوضوء به تتحقق املصلحة وتنتفي املشقة
، إما لوقاية الرجلني  ، وحيتاج إىل بقائه على شيء من أعضاء املتوضئ حائل يشق نزعه

،  ، وإما لوقاية جرح وحنوه كاجلبرية وحنوها ، أو لوقاية الرأس كالعمامة كاخلفني وحنومها
، ويكتفي بذلك عن نزعها  فإن الشارع رخص للمتوضئ أن ميسح على هذه احلوائل

 .  ، ودفعا للحرج عنهم منه سبحانه وتعاىل على عبادهوغسل ما حتتها ختفيفا 
، واالكتفاء به عن غسل  ، أو ما يقوم مقامهما من اجلوربني فأما مسح اخلفني

 يف احلضر ، فهو ثابت باألحاديث الصحيحة املستفيضة املتواترة يف مسحه  الرجلني
 .  ، وترخيصه فيه ، وأمره بذلك والسفر

 )١( "  أنه مسح على اخلفنيعون من أصحاب رسول اهللا حدثين سب : " قال احلسن
، وقال اإلمام  " روى املسح على اخلفني خالئق ال حيصون من الصحابة : " وقال النووي

 وقال ابن )٢( " ، فيه أربعون حديثا عن النيب  ليس يف نفسي من املسح شيء : " أمحد
 ونقل )٣( " ، هو جائز صحابة اختالفليس يف املسح على اخلفني بني ال : " املبارك وغريه

، خبالف   واتفق عليه أهل السنة واجلماعة)٤(ابن املنذر وغريه إمجاع العلماء على جوازه 
 .  املبتدعة الذين ال يرون جوازه

، فعله أفضل من نزع اخلفني وغسل الرجلني  وحكم املسح على اخلفني أنه رخصة
، واملسح يرفع احلدث عما حتت  الفة للمبتدعة وخم واقتداء بالنيب أخذا برخصة اهللا 

، بل إن كانتا يف   ال يتكلف ضد حاله اليت عليها قدماه، وقد كان النيب  املمسوح
                                                 

، واإلعالم بفوائد عمدة  ١/١٦٢، ونصب الراية للزيلعي  ٤٣٣،  ١/٤٣٠األوسط البن املنذر :  انظر) ١(
 .  ٦١٦ - ١/٦١٥األحكام البن امللقن 

 .  ١/٦١٥اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن :  انظر) ٢(
 .  ١/٤٣٤األوسط :  انظر) ٣(
 .  ١/٤٣٤األوسط :   انظر)٤(
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، فال يشرع لبس اخلف  ، وإن كانتا مكشوفتني غسل القدمني اخلفني مسح على اخلفني
 .  ليمسح عليه

،   يبيح له القصر يوم وليلةومدة املسح على اخلفني بالنسبة للمقيم ومن سفره ال
:   قال؛ ملا رواه مسلم أن النيب  وبالنسبة ملسافر سفرا يبيح له القصر ثالثة أيام بلياليها

يف احلالتني يكون ، وابتداء املدة  )١( }، وللمقيم يوم وليلة  للمسافر ثالثة أيام بلياليهن {
، وألن جواز املسح يبتدئ من  ؛ ألن احلدث هو املوجب للوضوء من احلدث بعد اللبس

، ومن العلماء من يرى أن ابتداء املدة  ، فيكون ابتداء املدة من أول جواز املسح احلدث
 .  يكون من املسح بعد احلدث

 :  شروط املسح على اخلفني وحنومها
فني وما يقوم مقامهما من اجلوارب وحنوها أن يكون اإلنسان  يشترط للمسح على اخل-١

 قال وغريمها أن النيب  " الصحيحني " ؛ ملا يف حال لبسهما على طهارة من احلدث
،  )٢( }، فإين أدخلتهما طاهرتني  دعهما {:  ملا أراد نزع خفيه وهو يتوضأ

، وهذا  )٣( }أمرنا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر  {:  وحديث
، فلو كان حال لبسهما حمدثا  واضح الداللة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفني

 .  مل جيز املسح عليهما
، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل مل   اخلف وحنوه مباحا ويشترط أن يكون-٢

 .  ؛ ألن احملرم ال تستباح به الرخصة جيز املسح عليه
، فال ميسح عليه إذا مل يكن ضافيا   ويشترط أن يكون اخلف وحنوه ساترا للرجل-٣

الرجل ، أو كان ضافيا لكنه ال يستر  مغطيا ملا جيب غسله بأن كان نازال عن الكعب
 .  ، كجورب غري صفيق فال ميسح على ذلك كله لعدم ستره لصفائه أو خفته

                                                 
 .  )٥/٢١٣(، أمحد  )٥٥٣(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٥٧(، أبو داود الطهارة  )٩٥(الترمذي الطهارة ) ١(
 .  )٧١٣(، الدارمي الطهارة  )٢٧٤(، مسلم الطهارة  )٢٠٣(البخاري الوضوء ) ٢(
 .  )٤/٢٤٠(أمحد ) ٣(
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، فيجوز املسح على اجلورب الصفيق الذي يستر  وميسح على ما يقوم مقام اخلفني
، رواه أمحد وغريه   مسح على اجلوربني والنعلني؛ ألن النيب  الرجل من صوف أو غريه

عليه إىل متام املدة دون ما يلبس فوقه من خف أو  ويستمر املسح )١(،  وصححه الترمذي
 .  ، وال تأثري لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ املسح على اجلورب نعل وحنوه

 :  وجيوز املسح على العمامة بشرطني
 .   أن تكون ساترة ملا مل جتر العادة بكشفه من الرأس: أحدمها

 اليت يدار منها حتت احلنك دور ، وهي  أن تكون العمامة حمنكة: الشرط الثاين
 ، فقد ثبت عن النيب  ، وهي اليت يرخى طرفها من اخللف ، أو تكون ذات ذؤابة فأكثر

من مل يطهره  : " ، وقال عمر املسح على العمامة بأحاديث أخرجها غري واحد من األئمة
 .  " املسح على العمامة فال طهره اهللا

، وأما احلدث  مامة يف الطهارة من احلدث األصغروإمنا جيوز املسح على اخلفني والع
 .  ، بل جيب غسل ما حتتهما ، فال ميسح على شيء من ذلك فيه األكرب

، وميسح على الضماد  ، وهي أعواد وحنوها تربط على الكسر وميسح على اجلبرية
، كل  ، وكذلك ميسح على اللصوق الذي جيعل على القروح الذي يكون على اجلرح

، حبيث تكون على الكسر أو  شياء ميسح عليها بشرط أن تكون على قدر احلاجةهذه األ
، فإن جتاوزت قدر احلاجة  اجلرح وما قرب منه مما ال بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها

 .  لزمه نزع ما زاد عن احلاجة
، وليس للمسح عليها  وجيوز املسح على اجلبرية وحنوها يف احلدث األصغر واألكرب

؛ ألن مسحها ألجل الضرورة  ، بل ميسح عليها إىل نزعها أو برء ما حتتها ددوقت حم
 .  ، فيتقدر بقدر الضرورة إليها

                                                 
)  ٩٩ (، والترمذي  ١/٨٥)  ١٥٩ (، وأبو داود  ٤/٣٤٣)  ١٨١٦٧ (أمحد :  أخرجه من حديث املغرية) ١(

 .  ١/٣١٤)  ٥٥٩ (، وابن ماجه  ١/١٦٧
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ب ، فأصا خرجنا يف سفر {:   قالوالدليل على مسح اجلبرية حديث جابر 
هل جتدون يل رخصة يف :  ، فسأل أصحابه ، مث احتلم ، فشجه يف رأسه رجال منا حجر

، فلما قدمنا  ، فمات ، فاغتسل ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء:  ؟ قالوا التيمم
، فإمنا  ، أال سألوا إذا مل يعلموا قتلوه قتلهم اهللا:  ، فقال  أخرب بذلكعلى رسول اهللا 
، مث ميسح  ، ويعصب على جرحه خرقة ، إمنا كان يكفيه أن يتيمم سؤالشفاء العي ال

 .  ، وصححها ابن السكن ، رواه أبو داود وابن ماجه )١( }عليها 
 :  حمل املسح من هذه احلوائل
، وميسح  ، وخيتص ذلك بدوائرها ، وميسح أكثر العمامة ميسح ظاهر اخلف واجلورب

ى اخلفني أن يضع أصابع يديه مبلولتني باملاء على ، وصفة املسح عل على مجيعا جلبرية
، والرجل اليسرى  ، ميسح الرجل اليمىن باليد اليمىن ، مث ميرمها إىل ساقه أصابع رجليه
 .  ، وال يكرر املسح ، ويفرج أصابعه إذا مسح باليد اليسرى

 .  وفقنا اهللا مجيعا للعلم النافع والعمل الصاحل
 

                                                 
 .  )٣٣٦(أبو داود الطهارة ) ١(
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 وء باب يف بيان نواقض الوض
 فكنت عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النيب 

،  ؛ لئال تستمر على وضوء قد بطل مفعوله حباجة إىل معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه
 .  فتؤدي به عبادة ال تصح منك

 إىل ، فيحتاج فاعلم أيها املسلم أن للوضوء مفسدات ال يبقى مع واحد منها له تأثري
، وهذه  استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من األعمال اليت يشرع هلا الوضوء

، وهذه املفسدات أو  ، واملعىن واحد ، وتسمى مبطالت املفسدات تسمى نواقض
، وهي علل تؤثر يف إخراج الوضوء عما هو  النواقض أو املبطالت أمور عينها الشارع

تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر اخلارج من ، وهي إما أحداث  املطلوب منه
، كزوال  ، وإما أسباب لألحداث حبيث إذا وقعت تكون مظنة حلصول األحداث السبيلني
،  ، فإن زائل العقل ال حيس مبا حيصل منه ، أو تغطيته بالنوم واإلغماء واجلنون العقل

 :  ل، وإليك بيان ذلك بالتفصي فأقيمت املظنة مقام احلدث
، واخلارج من السبيل إما أن  من خمرج البول والغائط:  ، أي  اخلارج من سبيل-١

 .  يكون بوال أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو رحيا
، قال تعاىل يف  فإن كان اخلارج بوال أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص واإلمجاع

ρ÷  {:  موجبات الوضوء r& u!$ y_ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tó ø9$# { )وإن كان منيا أو مذيا فهو  )١ ،
 .  )٢( ، وحكى اإلمجاع على ذلك ابن املنذر وغريه ينقض الوضوء بداللة األحاديث الصحيحة
؛ حلديث فاطمة  ، ال دم حيض دم فساد، وهو  وكذا ينقض خروج دم االستحاضة
، فإمنا هو دم  فتوضئي وصلي { ، فقال هلا النيب  بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض

 .  " إسناده كلهم ثقات : " ، وقال ، رواه أبو داود والدارقطين )٣( }عرق 
                                                 

 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١/١٣٤األوسط :  انظر) ٢(
 داود الطهارة ، أبو )٣٦٣(، النسائي احليض واالستحاضة  )١٢٥(، الترمذي الطهارة  )٣٣٣(مسلم احليض ) ٣(

 .  )١٣٧(، مالك الطهارة  )٦٢٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٦(
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 ، قال  يح بداللة األحاديث الصحيحة وباإلمجاعوكذا ينقض الوضوء خروج الر
 فيمن شك هل ، وقال  )١( }وال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ  {

 .  )٢( }فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا  {:  خرج منه ريح أو ال
وأما اخلارج من البدن من غري السبيلني كالدم والقيء والرعاف فموضع خالف بني 

، لكن  ، والراجح أنه ال ينقض ؟ على قولني ، هل ينقض الوضوء أو ال ينقضه أهل العلم
 .  لو توضأ خروجا من اخلالف لكان أحسن

،  ، وزوال العقل يكون باجلنون وحنوه ل العقل أو تغطيته من النواقض زوا-٢
، فمن زال عقله أو غطي بنوم وحنوه انتقضت  وتغطيته تكون بالنوم أو اإلغماء وحنومها

، فإنه ال  ، إال يسري النوم ، وهو ال حيس به ؛ ألن ذلك مظنة خروج احلدث وضوؤه
 )٣(النعاس وهم ينتظرون الصالة ينقض الوضوء ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كان يصيبهم 

 .  وإمنا ينقضه النوم املستغرق مجعا بني األدلة
، لصحة احلديث فيه   من نواقض الوضوء أكل حلم اإلبل سواء كان قليال أو كثريا-٣

فيه حديثان صحيحان عن  : "  قال اإلمام أمحد رمحه اهللا)٤( وصراحته عن رسول اهللا 
 .  لحم من غري اإلبل فال ينقض الوضوء، وأما أكل ال " رسول اهللا 

،  مس الذكر:  ؟ وهي وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو ال
إن كل :  ، فمن العلماء من قال ، والردة عن اإلسالم ، وتغسيل امليت ومس املرأة بشهوة

                                                 
، أمحد  )٦٠(، أبو داود الطهارة  )٧٦(، الترمذي الطهارة  )٢٢٥(، مسلم الطهارة  )٦٥٥٤(البخاري احليل ) ١(

)٢/٣٠٨(  . 
،  )١٧٦( أبو داود الطهارة ، )١٦٠(، النسائي الطهارة  )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ٢(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
 .  ، بلفظ ينامون ٣٣ احليض ٢/٢٩٦)  ٨٣٣ (كما يف حديث أنس عند مسلم ) ٣(
،  ، واحلديث اآلخر مبعناه عن الرباء بن عازب ١/٢٧١)  ٨٠٠ (أخرجه مسلم من حديث جابر بن مسرة ) ٤(

، وابن  ١/١٢٢)  ٨١ (، والترمذي  ١/٩٦)  ١٨٤ (، وأبو داود  ٤/٤٩٠)  ١٨٤٩٥ (أمحد :  وأخرجه
 .  ١/٢٨٣)  ٤٩٤ (ماجه 
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لة حمل نظر ، واملسأ ال ينقض:  ، ومنهم من قال واحد من هذه األشياء ينقض الوضوء
 .  ، لكن لو توضأ من هذه األشياء خروجا من اخلالف لكان أحسن واجتهاد

، مث شك  من تيقن الطهارة:  ، وهي هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق هبذا املوضوع
 ؟  ، ماذا يفعل يف حصول ناقض من نواقضها

  أن يف احلديث الذي رواه مسلم عن أيب هريرة لقد ثبت عن رسول اهللا 
، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم  إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا {:   قالرسول اهللا 

 .  )١( }، حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا  ، فال خيرج من املسجد ال
 مبعناه على أن املسلم إذا تيقن الطهارة وشك يف فدل هذا احلديث الشريف وما جاء

، وحصول الناقض مشكوك  ، وألهنا متيقنة ؛ ألهنا األصل انتقاضها أنه يبقى على الطهارة
، وهذه قاعدة عظيمة عامة يف مجيع األشياء أهنا تبقى على  ، واليقني ال يزول بالشك فيه

قن احلدث وشك يف الطهارة فإنه ، فإذا تي ، وكذلك العكس أصوهلا حىت يتيقن خالفها
 .  ، فال يرتفع بالشك ؛ ألن األصل بقاء احلدث يتوضأ

؛ ألهنا ال تصح صالة  أخي املسلم عليك باحملافظة على الطهارة للصالة واالهتمام هبا
، حبيث  ، كما جيب عليك أن حتذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بدون طهور

، وال تلتفت إىل  ، فاستعذ باهللا من شره س عليكخييل إليك انتقاض طهارتك ويلب
، لتكون على بصرية من  ، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة وساوسه
؛ لتكون صالتك صحيحة وعبادتك  ، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة أمرك

=Ït  {:  ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل مستقيمة ä† tÎ/≡§θ −G9$# =Ït ä† uρ š ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ { )٢(  . 
 .  وفقنا اهللا مجيعا للعلم النافع والعمل الصاحل

 

                                                 
 .  )٧٢١(، الدارمي الطهارة  )٢/٤١٤(، أمحد  )١٧٧(، أبو داود الطهارة  )٣٦٢(مسلم احليض ) ١(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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 باب يف أحكام الغسل 
جة إىل أن ، فكنت حبا عرفت مما سبق أحكام الطهارة من احلدث األصغر ونواقضها

، وهذه الطهارة  ، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا تعرف أحكام الطهارة من احلدث األكرب
، وهو استعمال املاء يف مجيع البدن على صفة خمصوصة  - بضم الغني -تسمى بالغسل 

 .  يأيت بياهنا
β  {:  قول اهللا تعاىل:  والدليل على وجوبه Î)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 { )١(  . 

، وهو من بقايا دين  وقد ذكروا أن الغسل من اجلنابة كان معموال به يف اجلاهلية
 .  إبراهيم عليه الصالة والسالم فيهم
 :  املسلم االغتسال، إذا حصل واحد منها وجب على  وموجبات الغسل ستة أشياء

، وال خيلو إما أن خيرج يف حال   خروج املين من خمرجه من الذكر أو األنثى: أحدها
، فإن  ، فإن خرج يف حال اليقظة اشترط وجود اللذة خبروجه ، أو حال النوم اليقظة

، وإن  ؛ كالذي خيرج بسبب مرض أو عدم إمساك خرج بدون لذة مل يوجب الغسل
، فقد  ، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه ، وهو ما يسمى باالحتالم خرج يف حال النوم

، ومل  ، وإن احتلم ، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر املين وجب عليه الغسل ال يشعر باللذة
 .  ، مل جيب عليه الغسل ، ومل جيد له أثرا خيرج منه مين
؛ للحديث  صل إنزال، ولو مل حي  من موجبات الغسل إيالج الذكر يف الفرج: الثاين

، مث مس اخلتان  إذا قعد بني شعبها األربع { الذي رواه مسلم وغريه عن النيب 

، ولو  ، فيجب الغسل على الواطئ واملوطوءة باإليالج )٢( }، فقد وجب الغسل  اخلتان
 .  ، وإلمجاع أهل العلم على ذلك ؛ هلذا احلديث صل إنزالمل حي

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن  )٢١٦(، أبو داود الطهارة  )١٩١(، النسائي الطهارة  )٣٤٨(، مسلم احليض  )٢٨٧(البخاري الغسل ) ٢(

 .  )٧٦١(، الدارمي الطهارة  )٢/٣٤٧(، أمحد  )٦١٠(ماجه الطهارة وسننها 
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 ٤٠

، فإذا أسلم الكافر   من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسالم الكافر: الثالث
 ويرى كثري من )١( أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ؛ ألن النيب  وجب عليه الغسل

؛ ألنه مل ينقل عن  ليس بواجب، و أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب
، فيحمل األمر به على االستحباب مجعا بني   أنه كان يأمر به كل من أسلم النيب
 .  ، واهللا أعلم األدلة

،  ، فيجب تغسيل امليت غري الشهيد يف املعركة املوت:   من موجبات الغسل: الرابع
 .  ء اهللا، وتفاصيل ذلك تأيت يف أحكام اجلنائز إن شا فإنه ال يغسل

وإذا ذهبت  { ؛ لقوله   من موجبات الغسل احليض والنفاس: اخلامس والسادس

*sŒÎ#  {:  ، وقوله تعاىل )٢( }حيضتك فاغتسلي وصلي  sù tβ ö£γ sÜs? { )يعين احليض)٣   ،
 .  يتطهرن باالغتسال بعد انتهاء احليض

 :  وصفة الغسل الكامل
 .   أن ينوي بقلبه-
 .  ، ويغسل فرجه ، ويغسل يديه ثالثا  مث يسمي-
 .   مث يتوضأ وضوءا كامال-
 .  ، يروي أصول شعره  مث حيثي املاء على رأسه ثالث مرات-
 .  ، ويدلك بدنه بيديه ليصل املاء إليه دنه بالغسل مث يعم ب-

، وأما اجلنابة فال  واملرأة احلائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من احليض والنفاس
 .  ، ولكن جيب عليها أن تروي أصول شعرها باملاء تنقضه حني تغتسل هلا ملشقة التكرار

                                                 
)  ٦٠٤ (، والترمذي  ١/١٨٠)  ٣٥٥ (أبو داود :  ، يف قصة إسالمه أخرجه كما يف حديث قيس بن عاصم) ١(

، وعقيل بن أيب  ، وقتادة ، وواثلة بن األسقع ، كما أمر مثامة بن أثال ١/١١٨)  ١٨٨ (، والنسائي  ٢/٥٠٢
 .  طالب

 .  )٢٨٢(، أبو داود الطهارة  )١٢٥(، الترمذي الطهارة  )٣٣٣(، مسلم احليض  )٣١٤(البخاري احليض ) ٢(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٣(
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، وما   شعره ومغابن بدنهوجيب على املغتسل رجال كان أو امرأة أن يتفقد أصول
، وإن كان البسا ساعة أو خامتا فإنه حيركهما  حتت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه

 .  ليصل املاء إىل ما حتتهما
، حبيث ال يبقى من بدنه شيء ال يصل إليه  وهكذا جيب أن يهتم بإسباغ الغسل

، رواه  )١( }، وأنقوا البشر  ، فاغسلوا الشعر حتت كل شعرة جنابة { ، وقال  املاء
 .  أبو داود والترمذي

  ، فقد كان ، فاملشروع تقليل املاء مع اإلسباغ وال ينبغي له أن يسرف يف صب املاء
 .  عدم اإلسراف فينبغي االقتداء به يف تقليل املاء و)٢(، ويغتسل بالصاع  يتوضأ باملد

:  ، فال جيوز أن يغتسل عريانا بني الناس حلديث كما جيب على املغتسل أن يستتر
، رواه أبو داود  )٣( }، فليستتر  ، فإذا اغتسل أحدكم إن اهللا حيي حيب احلياء والستر {

 .  ئيوالنسا
، جيب عليه  والغسل من احلدث األكرب أمانة من مجلة األمانات اليت بني العبد وبني ربه

، وما أشكل عليه من  ، وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه املشروع أن حيافظ عليه
،  ، فإن اهللا ال يستحي من احلق ، وال مينعه احلياء من ذلك أحكامه وموجباته سأل عنه

، وهو جنب من الشيطان   مينع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذمومفاحلياء الذي
 .  ، ومعرفة ما يلزمه من أحكامه ليثبط به اإلنسان عن استكمال دينه

؛ ألهنا تترتب عليها صحة الصالة اليت  ، والتفريط يف شأهنا خطري وأمر الطهارة عظيم
 .  هي عمود اإلسالم

 .  ، واإلخالص له يف القول والعمل ني البصرية يف دينهنسأل اهللا لنا وجلميع املسلم

                                                 
 .  )٥٩٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٤٨(، أبو داود الطهارة  )١٠٦(الترمذي الطهارة ) ١(
، أخرجه  ، ويتوضأ باملد  بالصاع إىل مخسة أمداد- أو كان يغتسل -كان النيب يغسل :  حلديث أنسقال) ٢(

 .  ) ٣٢٥ (ومسلم )  ٢٠١ (البخاري 
 .  )٤/٢٢٤(، أمحد  )٤٠١٢(، أبو داود احلمام  )٤٠٦(النسائي الغسل والتيمم ) ٣(
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 باب يف أحكام التيمم 
إن اهللا سبحانه وتعاىل قد شرع التطهر للصالة من احلدثني األصغر واألكرب باملاء الذي 

، لكن قد تعرض حاالت يكون  ، وهذا واجب ال بد منه مع اإلمكان أنزله اهللا لنا طهورا
، لكن يتعذر استعماله لعذر من  ، أو موجودا يف حكم املعدوم، أو  املاء فيها معدوما
، وهو التيمم بالتراب تيسريا على  ، وهنا قد جعل اهللا ما ينوب عنه األعذار الشرعية

 .  ، ورفعا للحرج اخللق
$  {:  يقول اهللا تعاىل يف حمكم ترتيله pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$ sù 

öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 β Î)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ 

(#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 β Î)uρ ΝçGΨä. # yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u!% y` Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù 

(#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθ ã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 

Νà6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8l tym Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3ô±n@ ∩∉∪ { )١(  . 
هو مسح الوجه واليدين بصعيد على :  ، والتيمم يف الشرع القصد:  والتيمم يف اللغة

 وإمجاع ، وكما هو ثابت يف القرآن الكرمي فهو ثابت بسنة رسول اهللا  وجه خمصوص
، ومل جيعله طهورا لغريها توسعة  ، اختصها اهللا به ، وهو فضيلة هلذه األمة احملمدية األمة
 .  ه إليها، وإحسانا من عليها

:  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي { قال :  وغريمها " الصحيحني " ففي
، فأميا رجل من أميت  ، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا نصرت بالرعب مسرية شهر

 .  )٣( }فعنده مسجده وطهوره  {:  ، ويف لفظ )٢( } أدركته الصالة فليصل

                                                 
 .  ٦:  ائدة آيةسورة امل) ١(
، أمحد  )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم  )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٢٨(البخاري التيمم ) ٢(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة  )٣/٣٠٤(
 .  )٥/٢٤٨(أمحد ) ٣(
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، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر  فالتيمم بدل طهارة املاء عند العجز عنه شرعا
، فإن اهللا جعل التيمم مطهرا كما  باملاء من الصالة والطواف وقراءة القرآن وغري ذلك

 لنا - يعين األرض -وجعلت تربتها  {:  ، قال عليه الصالة والسالم اء مطهراجعل امل

 .  )١( }.  . . طهورا
 :  وينوب التيمم عن املاء يف أحوال هي

=öΝn  {:   إذا عدم املاء لقوله تعاىل: أوال sù (#ρß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù { )سواء عدمه يف )٢ 
 .  ، وطلبه ومل جيده احلضر أو السفر

، حبيث  ، فلو تطهر منه ألضر حاجته  إذا كان معه ماء حيتاجه لشرب وطبخ: ثانيا
 .  مي أو هبيمة حمترمني، أو عطش غريه من آد خياف العطش على نفسه

:   إذا خاف باستعمال املاء الضرر يف بدنه مبرض أو تأخر برء لقوله تعاىل: ثالثا
}  βÎ)uρ ΛäΨä. # yÌó£∆ { )إىل قوله)٣   :}  (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ { )اآلية)٤   . 

، وليس عنده من   إذا عجز عن استعمال املاء ملرض ال يستطيع معه احلركة: رابعا
 .  ، وخاف خروج الوقت يوضئه

، تيمم وصلى لقوله   به، ومل جيد ما يسخنه إذا خاف بردا باستعمال املاء:  خامسا
Ÿω  {:  تعاىل uρ (#þθè= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )ففي تلك األحوال يتيمم ويصلي)٥   . 

 عن ، وتيمم وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما ميكنه من أعضائه أو بدنه
θ#)  {:  الباقي الذي قصر عنه املاء لقوله تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )٦(  . 

                                                 
 .  )٥/٣٨٣(، أمحد  )٥٢٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٤٣:  ورة النساء آيةس) ٣(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٦(
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:  ، وغسل الباقي لقوله تعاىل وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه باملاء تيمم له
}  Ÿω uρ (#þθè= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )وإن كان جرحه وال يتضرر باملسح مسح الضماد الذي  )١ ،

 .  ، وكفاه املسح عن التيمم فوقه باملاء
، هذا هو الصحيح  ورمل وغريهوجيوز التيمم مبا على وجه األرض من تراب وسبخة 

θ#)  {:  من قويل العلماء لقوله تعاىل ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ { )وكان  )٢ ، وأصحابه إذا 
، ومل يكونوا حيملون  أو غريه، ترابا  أدركتهم الصالة تيمموا باألرض اليت يصلون عليها

 .  معهم التراب
، مث ميسح وجهه بباطن  وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجيت األصابع

، وإن مسح بضربتني  ، ويعمم الوجه والكفني باملسح ، وميسح كفيه براحتيه أصابعه
ىل هي الواردة ، لكن الصفة األو ، جاز ، والثانية ميسح هبا بدنه إحدامها ميسح هبا وجهه

 .  )٣( عن النيب 
، وعن حدث أكرب مبوجبات الغسل  ويبطل التيمم عن حدث أصغر مببطالت الوضوء

، ويبطل التيمم أيضا بوجود املاء إن  ؛ ألن البدل له حكم املبدل من جنابة وحيض ونفاس
 .  ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض وحنوه كان التيمم لعدمه

، أو وصل إىل حال ال يستطيع معه ملس البشرة مباء وال  ن عدم املاء والترابوم
؛ ألن اهللا ال يكلف نفسا إال  ، فإنه يصلي على حسب حاله بال وضوء وال تيمم تراب
θ#)  {:  ؛ ألنه أتى مبا أمر به لقوله تعاىل ، وال يعيد هذه الصالة وسعها à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ 

÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™  .  )٥( }إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  { ، وقوله  )٤( } #$
                                                 

 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٢(
يض  احل٢/٢٨٤)  ٨١٨ (، ومسلم  ٤ التيمم ٥٧٤/ ١)  ٣٣٨ (البخاري :  كما يف حديث معاذ املتفق عليه) ٣(

٢٨  . 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٤(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٥(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
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 ٤٥

منها أو من غريها ، فإن أشكل عليك شيء  هذه مجلة من أحكام التيمم سقناها لك
، ال سيما أمر الصالة اليت هي  ، وال تتساهل يف أمر دينك فعليك أن تسأل أهل العلم

 .  ، فإن األمر مهم جدا عمود اإلسالم
، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه  وفقنا اهللا مجيعا للصواب والسداد يف القول والعمل

 .  ، إنه مسيع جميب الدعاء الكرمي
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 إزالة النجاسة باب يف أحكام 
، فكذلك  فكما أنه مطلوب من املسلم أن يكون طاهرا من احلدث إذا أراد الصالة

y7  {:  ، قال تعاىل مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة t/$ u‹ ÏO uρ 

ö Î dγ sÜ sù ∩⊆∪ { )١(  وأمر النيب ، ثوهبا  املرأة بغسل دم احليض من)٢(  . 
، وهو موضوع  ملا كان األمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا املوضوع

، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا  ، عارضني ألهم أحكامه إزالة النجاسة
، يسمونه باب  ، ولقد كان الفقهاء رمحهم اهللا يعقدون هلذا املوضوع بابا خاصا املسلمني

تطهري موارد النجاسة اليت تطرأ على حمل طاهر من الثياب واألواين :   أي، إزالة النجاسة
 .  والفرش والبقاع وحنوها

؛ ألن اهللا وصفه  ، فهو األصل يف التطهري واألصل الذي تزال به النجاسة هو املاء
ãΑÍi”t∴ãƒ  {:  بذلك كما يف قوله تعاىل uρ Νä3ø‹n= tæ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Νä.tÎdγ sÜã‹Ïj9 Ïµ Î/ { )٣(  . 

 :  والنجاسة اليت جتب إزالتها
، وما اتصل هبا من احليطان واألحواض   إما أن تكون على وجه األرض-

 مبعىن أهنا تغمر ، ، فهذه يكفي يف تطهريها غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة والصخور
 بصب املاء على بول األعرايب الذي بال يف ؛ ألمره  باملاء بصبه عليها مرة واحدة

، فإذا زالت بصب املاء عليها أو مباء املطر   وكذا إذا غمرت مباء املطر والسيول)٤(املسجد 
 .  النازل أو اجلاري عليها كفى ذلك يف تطهريها

 :  ض وما اتصل هبا وإن كانت النجاسة على غري األر-

                                                 
 .  ٤:  سورة املدثر آية) ١(
)  ٦٧٣ (، ومسلم  ١/٤٣٠)  ٢٢٧  (البخاري:  كما يف احلديث املتفق عليه عن أمساء بنت أيب بكر) ٢(

٣/١٩٠ .  
 .  ١١:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١٨١/ ٢)  ٦٥٧ (، ومسلم  ١٠/٥٥٢)  ٦٠٢٥ (البخاري :  متفق عليه من حديث أنس) ٤(
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، إحداهن  فإن كانت من كلب أو خرتير وما تولد منهما فتطهريها بسبع غسالت
إذا ولغ الكلب يف إناء  { ، بأن جيعل التراب مع إحدى الغسالت لقوله  بالتراب

، وهذا احلكم عام يف  ، رواه مسلم وغريه )١( }، أوالهن بالتراب  ه سبعاأحدكم فليغسل
 .  اإلناء وغريه كالثياب والفرش

، فإهنا تغسل  وإن كانت جناسة غري كلب أو خرتير كالبول والغائط والدم وحنوها
 .  ، فال يبقى هلا عني وال لون باملاء مع الفرك والعصر حىت تزول

 :  نواعفاملغسوالت على ثالثة أ
 .  ، فال بد من عصره ما ميكن عصره مثل الثوب:  النوع األول
 .  ، فال بد من تقليبه ، وميكن تقليبه كاجللود وحنوها ما ال ميكن عصره:  النوع الثاين
، بأن يضع عليه شيئا  ، فال بد من دقه وتثقيله ما ال ميكن عصره وال تقليبه:  النوع الثالث
 .  ما فيه من املاء، حىت يذهب أكثر  ثقيال

، وجب   وإن خفي موضع جناسة يف بدن أو ثوب أو بقعة صغرية كمصلى صغري-
، وإن مل يدر يف أي جهة منه  ، حىت جيزم بزواهلا غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه

 .  غسله مجيعه
حلديث أم قيس  {؛   ويكفي يف تطهري بول الغالم الذي مل يأكل الطعام رشه باملاء-

، فبال على   فأجلسه يف حجرهأهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا 
 .  )٣(، متفق عليه  )٢( }، فنضحه ومل يغسله  ، فدعا مباء ثوبه

                                                 
، ابن ماجه  )٧٣(، أبو داود الطهارة  )٣٣٨(، النسائي املياه  )٩١(، الترمذي الطهارة  )٢٧٩(مسلم الطهارة ) ١(

 .  )٦٧(، مالك الطهارة  )٢/٤٢٧(، أمحد  )٣٦٣(رة وسننها الطها
،  )٣٧٤(، أبو داود الطهارة  )٣٠٢(، النسائي الطهارة  )٢٢١٤(، مسلم السالم  )٢٢١(البخاري الوضوء ) ٢(

 .  )٧٤١(، الدارمي الطهارة  )١٤٣(مالك الطهارة 
 .  ٢/١٨٥)  ٦٦٣ (، ومسلم  ، واللفظ له ١/٤٢٥)  ٢٢٣ (البخاري :  متفق عليه) ٣(
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، وكذا بول األنثى  ختيار فبوله مثل بول الكبريوإن كان يأكل الطعام لشهوة وا
 .  ، ويف مجيع هذه األحوال يغسل كغسل سائر النجاسات الصغرية مثل بول الكبرية

، وجناسة  ، وهي جناسة الكلب وحنوه جناسة مغلظة:  فالنجاسات على ثالثة أنواع
وهي بقية ،  ، وجناسة بني ذلك ، وهي جناسة الغالم الذي ال يأكل الطعام خمففة

 .  النجاسات
، فما كان  ، وما هو جنس من أرواث وأبوال احليوانات وجيب أن نعرف ما هو طاهر

 أمر ، كاإلبل والبقر والغنم وحنوها ألن النيب  حيل أكل حلمه منها فبوله وروثه طاهر
لى  فدل ع)١(متفق عليه .  ، فيشربوا من أبواهلا وألباهنا العرنني أن يلحقوا بإبل الصدقة

مل :  إمنا أبيح للضرورة قلنا:  ، فإن قيل طهارة بوهلا ألن النجس ال يباح التداوي به وشربه
كان  { أن النيب  " الصحيح " ، ويف  بغسل أثره إذا أرادوا الصالةيأمرهم النيب 

 .  ، وهي ال شك تبول فيها )٢( }ر بالصالة فيها ، وأم يصلي يف مرابض الغنم
.  . . ، إال ما استثىن األصل يف األرواث الطهارة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .  )٣(انتهى  "
، وسؤر اهلرة طاهر حلديث أيب  وسؤر ما يؤكل حلمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه

،  )٤( }، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات  إهنا ليست بنجس {:  قتادة يف اهلرة قال
، شبهها باملماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله  رواه الترمذي وغريه وصححه
 .  ، ففي ذلك رفع للحرج واملشقة للخدمة ولعدم التحرز منها

                                                 
 .  ٣/١١)  ١١٧٤ (، ومسلم  ١/٤٤٤)  ٢٣٤ (البخاري :  متفق عليه من حديث أنس) ١(
، النسائي  )٣٥٠(، الترمذي الصالة  )٥٢٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٢٣٢(البخاري الوضوء ) ٢(

 .  )٣/١٣١(، أمحد  )٧٠٢(املساجد 
،  ٢٥/٢٣٩،  ٦١٣،  ٥٨٧،  ٥٣٤،  ٧٥،  ٢١/٤٠،  ٢٠/٣٣٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٣(

 .  ٤١واالختيارات العلمية ص 
،  )٣٦٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٧٥(، أبو داود الطهارة  )٦٨(، النسائي الطهارة  )٩٢(الترمذي الطهارة ) ٤(

 .  )٧٣٦(، الدارمي الطهارة  )٤٤(، مالك الطهارة  )٥/٣٠٣(أمحد 
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، فسؤره طاهر  ء باهلرة ما كان دوهنا يف اخللقة من طري وغريهوأحلق بعض العلما
، فروثه وبوله  ، وما عدا اهلرة وما أحلق هبا مما ال يؤكل حلمه كسؤر اهلرة جبامع الطواف

 .  وسؤره جنس
، باطنا بالتوحيد واإلخالص هللا يف  أيها املسلم عليك أن هتتم بالطهارة ظاهرا وباطنا

، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة   بالطهارة من احلدث واألجناس، وظاهرا القول والعمل
 ، وقال  ، فاملسلم طاهر نزيه مالزم للطهارة والرتاهة من األقذار احلسية واملعنوية

 .  )١( }.  . . الطهور شطر اإلميان {
، فقد أخرب رسول  واالبتعاد عن األجناس،  فعليك يا عبد اهللا باالهتمام بالطهارة

، فإذا أصابك   حينما ال يتحرز منه اإلنسان)٢( أن عامة عذاب القرب من البول  اهللا
، فتفقد  ، ال سيما عندما تريد الصالة جناسة فبادر إىل تطهريها ما أمكنك لتبقى طاهرا

، فإن وجدت   نعليك، وعندما تريد الدخول يف املسجد فانظر يف حالك من جهة الطهارة
 .  ، أو تدخلهما يف املسجد وفيهما جناسة ، وال تدخل هبما فيهما أذى فامسحهما ونقهما

 .  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه من القول والعمل
 

                                                 
 .  )٦٥٣(، الدارمي الطهارة  )٥/٣٤٢(، أمحد  )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ١(
 الطهارة ١/١٣٦)  ٤٦٠ (، والدارقطين   الطهارة١/٢٨٠)  ٦٥٧ (احلاكم :  أخرجه من حديث ابن عباس) ٢(

٤٩  . 
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 باب يف أحكام احليض والنفاس 

 احليض وأحكامه :  أوال
š  {:  قال اهللا تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( 

Ÿω uρ £èδθç/tø)s? 4 ®L ym tβ ößγ ôÜtƒ ( #sŒÎ* sù tβ ö£γ sÜs?  ∅ èδθè?ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒ r& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† tÎ/≡§θ −G9 $# 

=Ït ä† uρ šÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ { )١(  . 
، خلقه اهللا  ، خيرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة واحليض هو دم طبيعة وجبلة

، إذ لو شاركها يف غذائها لضعفت  حلكمة غذاء الولد يف بطن أمه الفتقاره إىل الغذاء
، فإذا ولدت قلبه اهللا لبنا  لذلك قل أن حتيض احلامل؛  ، فجعل اهللا له هذا الغذاء قواها

، فإذا خلت املرأة من  ، ولذلك قل أن حتيض املرضع ؛ ليتغذى به ولدها يدر من ثدييها
، مث خيرج يف الغالب يف كل  ؛ ليستقر يف مكان من رمحها محل ورضاع بقي ال مصرف له
، ويطول شهر املرأة ويقصر  ، وقد يزيد عن ذلك أو يقل شهر ستة أيام أو سبعة أيام
 .  حسبما ركبه اهللا من الطباع

 :  وللحائض خالل حيضها وعند هنايته أحكام مفصلة يف الكتاب والسنة
، قال عليه الصالة  من هذه األحكام أن احلائض ال تصلي وال تصوم حال حيضها

، فلو  )٢( }إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة  {:  والسالم لفاطمة بنت أيب حبيش
 هناها ؛ ألن النيب  صامت احلائض أو صلت حال حيضها مل يصح هلا صوم وال صالة

 .  ، بل تكون بذلك عاصية هللا ولرسوله  والنهي يقتضي عدم الصحة)٣(عن ذلك 

                                                 
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ١(
، النسائي احليض واالستحاضة  )١٢٥(مذي الطهارة ، التر )٣٣٣(، مسلم احليض  )٣١٤(البخاري احليض ) ٢(

، مالك الطهارة  )٦/١٩٤(، أمحد  )٦٢١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٢(، أبو داود الطهارة  )٣٦٤(
 .  )٧٧٤(، الدارمي الطهارة  )١٣٧(

)  ٣٠٤ (ي ، ومنها حديث عائشة عند البخار ، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث هذا مفهوم باالستقراء) ٣(
 .  ٦ احليض ١/٥٢٦
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 ٥١

، قالت  ل العلم فإذا طهرت من حيضها فإهنا تقضي الصوم دون الصالة بإمجاع أه-
 فكنا نؤمر بقضاء كنا حنيض على عهد رسول اهللا  {:  عائشة رضي اهللا عنها

 .  ، متفق عليه )١( }، وال نؤمر بقضاء الصالة  الصوم
، وال  ، وال تقرأ القرآن وز هلا أن تطوف بالبيت ومن أحكام احلائض أهنا ال جي-

،  ، وحيرم على زوجها وطؤها يف الفرج حىت ينقطع حيضها وتغتسل جتلس يف املسجد
š  {:  قال تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( Ÿω uρ 

£èδθ ç/tø)s? 4 ®L ym tβ ößγ ôÜtƒ ( #sŒÎ* sù tβ ö£γ sÜs?  ∅ èδθ è?ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒ r& ª!$# 4 { )ومعىن االعتزال )٢ ،  :

، رواه اجلماعة إال  )٣( }اصنعوا كل شيء إال النكاح  { ، وقال النيب  ترك الوطء
 .  " إال اجلماع : " ، ويف لفظ البخاري

 وجيوز لزوج احلائض أن يستمتع منها بغري اجلماع يف الفرج كالقبلة واللمس وحنو -
 .  ذلك

$  {:  ، قال تعاىل  وال جيوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض- pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ 

u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰ÏèÏ9 { )وقد  طاهرات من غري مجاع:  ، أي )٤ ،}  أمر النيب 

 .  )٥( }من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها مث يطلقها حال طهرها إن أراد 

                                                 
، أبو  )٢٣١٨(، النسائي الصيام  )١٣٠(، الترمذي الطهارة  )٣٣٥(، مسلم احليض  )٣١٥(البخاري احليض ) ١(

 .  )٩٨٦(، الدارمي الطهارة  )٦/٢٣٢(، أمحد  )٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٦٢(داود الطهارة 
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٢(
، أبو داود  )٣٦٩(، النسائي احليض واالستحاضة  )٢٩٧٧(، الترمذي تفسري القرآن  )٣٠٢(حليض مسلم ا) ٣(

 .  )١٠٥٣(، الدارمي الطهارة  )٣/١٣٣(، أمحد  )٦٤٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢١٦٥(النكاح 
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٤(
،  )٣٥٥٧(، النسائي الطالق  )١١٧٥(ي الطالق ، الترمذ )١٤٧١(، مسلم الطالق  )٥٠٢٢(البخاري الطالق ) ٥(

، الدارمي  )١٢٢٠(، مالك الطالق  )٢/٦(، أمحد  )٢٠٢٣(، ابن ماجه الطالق  )٢١٨٥(أبو داود الطالق 
 .  )٢٢٦٢(الطالق 
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،  ، وانتهت فترة حيضها ، فإذا انقطع دمها فقد طهرت والطهر هو انقطاع الدم
، وإن رأت بعد الطهر  ، مث تزاول ما منعت منه بسبب احليض فيجب عليها االغتسال

كنا ال نعد الصفرة  : " فرة مل تلتفت إليها لقول أم عطية رضي اهللا عنهاكدرة أو ص
 .   وله حكم الرفع ألنه تقرير منه )١(، رواه أبو داود وغريه  " والكدرة بعد الطهر شيئا

 :  تنبيه هام
إذا طهرت احلائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من 

رت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي املغرب والعشاء من هذه ، ومن طه هذا اليوم
 .  ؛ ألن وقت الصالة الثانية وقت للصالة األوىل يف حال العذر الليلة

وهلذا كان  : " ) ٢٢/٤٣٤ ( " الفتاوى " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف
آخر النهار صلت الظهر مجهور العلماء كمالك والشافعي وأمحد إذا طهرت احلائض يف 

، كما نقل ذلك  ، وإذا طهرت يف آخر الليل صلت املغرب والعشاء مجيعا والعصر مجيعا
؛ ألن الوقت مشترك بني الصالتني يف  عن عبد الرمحن بن عوف وأيب هريرة وابن عباس

، وإذا  ، فتصليها قبل العصر ، فإذا طهرت يف آخر النهار فوقت الظهر باق حال العذر
 .  )٢(انتهى  " ، فتصليها قبل العشاء  يف آخر الليل فوقت املغرب باق يف حال العذرطهرت

، فالقول  ، مث حاضت أو نفست قبل أن تصلي وأما إذا دخل عليها وقت صالة
، مث حاضت أو نفست  الراجح أنه ال يلزمها قضاء تلك الصالة اليت أدركت أول وقتها

 .  قبل أن تصليها
يف هذه ) ٢٣/٣٣٥( " جمموع الفتاوى " بن تيمية رمحه اهللا يفقال شيخ اإلسالم ا

؛ ألن القضاء  واألظهر يف الدليل مذهب أيب حنيفة ومالك أهنا ال يلزمها شيء : " املسألة
، فهي غري  ، وألهنا أخرت تأخريا جائزا ، وال أمر هنا يلزمها بالقضاء إمنا جيب بأمر جديد

                                                 
، وأبو  ١/٣٥٩)  ٦٤٧ (، وابن ماجه  ١/٢٠٤)  ٣٦٦ (، والنسائي  ١/٥٥٢)  ٣٢٦ (أخرجه البخاري ) ١(

 .  بعد الطهر شيئا:  ، وفيه زيادة ١/١٥٥)  ٣٠٧ (داود 
 .  ٢٢/٧٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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، بل  ، فإن ما يفعله ليس قضاء وإن كان غري مفرط أيضا،  ، وأما النائم أو الناسي مفرطة
 .  )١(انتهى  " ذلك وقت الصالة يف حقه حني يستيقظ ويذكر

 االستحاضة وأحكامها :  ثانيا
 .  سيالن الدم يف غري وقته على سبيل الرتيف من عرق يسمى العاذل:  االستحاضة

، فإذا كان الدم يرتل  ضةواملستحاضة أمرها مشكل الشتباه دم احليض بدم االستحا
؟ وما الذي تعتربه استحاضة  ، فما الذي تعتربه منه حيضا منها باستمرار أو غالب الوقت
 .  ؟ فإن املستحاضة يعترب هلا أحكام الطاهرات ال تترك من أجله الصوم والصالة

 :  وبناء على ذلك فإن املستحاضة هلا ثالث حاالت
، بأن كانت  ة معروفة لديها قبل إصابتها باالستحاضةأن تكون هلا عاد:  احلالة األوىل

، فتعرف  قبل االستحاضة حتيض مخسة أيام أو مثانية أيام مثال يف أول الشهر أو وسطه
، وتعترب هلا أحكام  ، وتدع الصالة والصيام ، فهذه جتلس قدر عادهتا عددها ووقتها

 لقوله  { الباقي دم استحاضة ، واعتربت الدم ، فإذا انتهت عادهتا اغتسلت وصلت احليض

، رواه  )٢( }، مث اغتسلي وصلي  امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك:  ألم حبيبة

، فإذا  ، وليس حبيض إمنا ذلك عرق:   لفاطمة بنت أيب حبيشولقوله  {،  مسلم

 .  ، متفق عليه )٣( }أقبلت حيضتك فدعي الصالة 
، بعضه حيمل صفة  ، لكن دمها متميز إذا مل يكن هلا عادة معروفة:  احلالة الثانية

بقيته ال حتمل صفة احليض بأن يكون ، و احليض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة
، ففي هذه احلالة تعترب الدم الذي حيمل صفة احليض  أمحر ليس له رائحة وال ثخينا
                                                 

 .  ٢٣/٣٣٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 .  )٦/٢٢٢(، أمحد  )٢٧٩(، أبو داود الطهارة  )٢٠٧(، النسائي الطهارة  )٣٣٤(مسلم احليض ) ٢(
، النسائي احليض واالستحاضة  )١٢٥(طهارة ، الترمذي ال )٣٣٣(، مسلم احليض  )٢٢٦(البخاري الوضوء ) ٣(

، مالك الطهارة  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٦٢٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٢(، أبو داود الطهارة  )٣٦٤(
 .  )٧٧٤(، الدارمي الطهارة  )١٣٧(



 امللخص الفقهي 

 ٥٤

، تغتسل عند هناية  ، وتعترب ما عداه استحاضة ، فتجلس وتدع الصالة والصيام حيضا
 لفاطمة بنت أيب لقوله  {، وتعترب طاهرا  ، وتصلي وتصوم الذي حيمل صفة احليض

، فإذا كان اآلخر  ، فأمسكي عن الصالة إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف:  حبيش
، ففيه أن  ، وصححه ابن حبان واحلاكم ، رواه أبو داود والنسائي )١( }فتوضئي وصلي 
 .  ، فتميز هبا بني احليض وغريه رب صفة الدماملستحاضة تعت
، فإهنا  ، وال صفة متيز هبا احليض من غريه إذا مل يكن هلا عادة تعرفها:  احلالة الثالثة

؛ ألن هذه عادة غالب النساء  جتلس غالب احليض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر
، فتحيضي ستة أيام أو  إمنا هي ركضة من الشيطان:   حلمنة بنت جحشلقوله  {

، وصومي  ، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثالثة وعشرين ، مث اغتسلي سبعة أيام
،  سة، رواه اخلم )٢( }، وكذلك فافعلي كما حتيض النساء  ، فإن ذلك جيزئك وصلي

 .  وصححه الترمذي
،  ، واملميزة ترد إىل العمل بالتمييز واحلاصل مما سبق أن املعتادة ترد إىل عادهتا

 يف ، ويف هذا مجع بني السنن الثالث الواردة عن النيب  والفاقدة هلذا حتيض ستا أو سبعا
 .  املستحاضة

،  إما العادة:   هبا ستوالعالمات اليت قيل : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
؛ ألن الدم  ، وإما التمييز ؛ ألن األصل مقام احليض دون غريه فإن العادة أقوى العالمات

؛  ، وإما اعتبار غالب عادة النساء األسود والثخني املننت أوىل أن يكون حيضا من األمحر
ا السنة ، فهذه العالمات الثالث تدل عليه ألن األصل إحلاق الفرد باألعم األغلب

 .   مث ذكر بقية العالمات اليت قيل هبا)٣( " واالعتبار

                                                 
 .  )٢١٥(النسائي الطهارة ) ١(
 .  )٦/٤٣٩(، أمحد  )٢٨٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٨(الترمذي الطهارة ) ٢(
 .  ٢١/٦٣٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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،  وأصوب األقوال اعتبار العالمات اليت جاءت هبا السنة : " " النهاية " وقال يف
 .   انتهى)١( " وإلغاء ما سوى ذلك

 :  ما يلزم املستحاضة يف حال احلكم بطهارهتا
 .  عتربة حسبما سيأيت بيانه جيب عليها أن تغتسل عند هناية حيضتها امل- ١
، وجتعل يف املخرج قطنا   تغسل فرجها إلزالة ما عليه من اخلارج عند كل صالة- ٢

، مث تتوضأ عند دخول وقت كل  ، وتشد عليه ما ميسكه عن السقوط وحنوه مينع اخلارج
، مث تغتسل وتتوضأ عند  تدع الصالة أيام أقرائها:   يف املستحاضةلقوله  {؛  صالة

،  " حديث حسن : " ، وقال ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي )٢( }كل صالة 

، وميكن  ، والكرسف القطن )٣( }كان ، حتشني به امل أنعت لك الكرسف { وقال 
 .  استعمال احلفائظ الطبية املوجودة اآلن

 النفاس وأحكامه :  ثالثا
، وفيما حيرم كالوطء يف  والنفاس كاحليض فيما حيل كاالستمتاع منها مبا دون الفرج

، ويف  الفرج ومنع الصوم والصالة والطالق والطواف وقراءة القرآن واللبث يف املسجد
، وجيب عليها أن تقضي الصيام  وب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كاحلائضوج

 .  ، فال تقضيها كاحلائض دون الصالة
، وهو بقية الدم الذي احتبس يف مدة  والنفاس دم ترخيه الرحم للوالدة وبعدها

 .  ، وأكثر مدته عند اجلمهور أربعون يوما احلمل

                                                 
 .  ٢١/٦٣٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
، الدارمي  )٦٢٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٩٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٦(الترمذي الطهارة ) ٢(

  . )٧٩٣(الطهارة 
 .  )٦/٤٣٩(، أمحد  )٦٢٢(لطهارة وسننها ، ابن ماجه ا )٢٨٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٨(الترمذي الطهارة ) ٣(
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 من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع أمجع أهل العلم : " قال الترمذي
 .  )١(ا هـ  " ، فتغتسل وتصلي ، إال أن ترى الطهر قبل ذلك الصالة أربعني يوما

، فتغتسل وتصلي وتزاول ما  فإذا انقطع دم النفساء قبل األربعني فقد انتهى نفاسها
 .  منعت منه بسبب النفاس

، وصار معها دم بعده  بأن كان فيه ختطيطوإذا ألقت احلامل ما تبني فيه خلق إنسان 
،  ، واملدة اليت يتبني فيها خلق اإلنسان يف احلمل ثالثة أشهر غالبا فلها أحكام النفساء

، مل  ، وإن ألقت علقة أو مضغة مل يتبني فيها ختطيط إنسان وأقلها واحد ومثانون يوما
، وليست هلا أحكام   الصيام، فال تترك الصالة وال تعترب ما يرتل بعدها من الدم نفاسا

 .  النفساء
 :  تنبيه هام

، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء ملنع نزول  وهنا مسألة جيب التنبيه عليها
دم احليض حىت تتمكن من صيام رمضان أو أداء احلج فإن كانت هذه احلبوب ملنع نزول 

طع احليض قطعا مؤبدا فهذا ال جيوز ، وإن كانت تق الدم فترة وال تقطعه فال بأس بتناوهلا
 .  ؛ ألن هذا يترتب عليه قطع النسل إال بإذن الزوج

، وتفاصيلها حتتاج إىل وقت  ، مررنا عليها مرا سريعا هذه مجل من أحكام احليض
،  ، لكن جيب على من أشكل عليه شيء منها أو من غريها أن يسأل العلماء طويل

 .  ، وباهللا التوفيق ل إشكالهفسيجد عندهم إن شاء اهللا ما يزي

                                                 
 .  ١/٢٥٨سنن الترمذي ) ١(
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 كتاب الصالة 

 اب يف وجوب الصلوات اخلمس ب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وقد وضعت على أكمل وجوه  الصالة هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني
، وتالوة  ، وقد تضمنت هذه الصالة كثريا من أنواع العبادة من ذكر اهللا العبادة وأحسنها

، وهي  ، وتكبري ، وتسبيح ، ودعاء ، وسجود ، وركوع م بني يدي اهللا، وقيا لكتابه
 .  ، ومل ختل منها شريعة رسول من رسل اهللا رأس العبادات البدنية

 خبالف سائر )١( خامت الرسل ليلة املعراج يف السماء وقد فرضها اهللا على نبيه حممد 
 .  تها عند اهللا، ومكان ، وتأكد وجوهبا ، فدل ذلك على عظمتها الشرائع

، وفرضيتها معلومة من دين  وقد جاء يف فضلها ووجوهبا على األعيان أحاديث كثرية
، وإال  ، فإن تاب ، يستتاب ، فمن جحدها فقد ارتد عن دين اإلسالم اإلسالم بالضرورة

 .  قتل بإمجاع املسلمني
≅Èe  {:  ، قال اهللا تعاىل الدعاء:  والصالة يف اللغة |¹ uρ öΝÎγ ö‹n= tæ ( { )ادع :   أي)٢

 .  . . هلم
، مسيت  أقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم:  ومعناها يف الشرع

، فلذلك  ء أو طلب، فاملصلي ال ينفك عن دعاء عبادة أو ثنا بذلك الشتماهلا على الدعاء
، وقد فرضت ليلة اإلسراء قبل اهلجرة مخس صلوات يف اليوم والليلة بدخول  مسيت صالة

 .  أوقاهتا على كل مسلم مكلف

                                                 
 ١٣/٥٨٣)  ٧٥١٧ (البخاري :  ، ومن آحاده حديث أنس املتفق عليه كما يف حديث اإلسراء املتواتر) ١(

 .  ٧٤اإلميان )  ٤٠٩ (، ومسلم  ٣٧التوحيد 
 .  ١٠٣:  سورة التوبة آية) ٢(
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βÎ) nο¨  {:  قال تعاىل 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )أي )١ ،  :

$!  {:  ، وقال تعاىل  بقوله وبفعلهمفروضا يف األوقات اليت بينها رسول اهللا  tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& 

ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!$# u!$ xuΖãm (#θßϑ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  (#θßϑŠ Ï% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# { )وقال تعاىل  يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي)٣ ،  :}  ≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# { )٤(  . 

≈z  {:  وقال سبحانه ys ö6 Ý¡sù «!$# tÏm šχθÝ¡ôϑ è? tÏnuρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã& s!uρ ß‰ôϑ ys ø9$# ’Îû 

ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ |‹Ï±tã uρ tÏnuρ tβρãÎγ ôàè? ∩⊇∇∪ { )فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل  )٥ ،
،  ، وال يقضياهنا إذا طهرتا إمجاعا ، فال جتب عليهما ، إال حائضا ونفساء وجبت عليه

 .   القضاء حني يصحوومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء وحنوه وجب عليه
%ÉΟÏ  {:  قال تعاىل r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“ Ìò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪ { )وقال  )٦ ، }  من نام عن صالة أو

 .  ، رواه مسلم )٧( }لها إذا ذكرها نسيها فليص
،  ، وإن كانت ال جتب عليه ويلزم ويل الصغري أن يأمره بالصالة إذا بلغ سبع سنني

:  ، وليكتب له ولوليه األجر إذا صلى لعموم قوله تعاىل ، ويتمرن عليها ولكن ليهتم هبا

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٢(
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة إبراهيم آية) ٤(
 .  ١٨ - ١٧:  تانياآلسورة الروم ) ٥(
 .  ١٤:  سورة طه آية) ٦(
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ٧(

، الدارمي  )٣/٢٦٩(، أمحد  )٦٩٦(، ابن ماجه الصالة  )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٣(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 
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}  tΒ u!% y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ …ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& ( { )وقوله  {،  )١ملا رفعت إليه امرأة صبيا   ،

 .  ، فيعلمه وليه الصالة والطهارة هلا )٢( }، ولك أجر  نعم:  ؟ قال أهلذا حج:  فقالت
 ؛ لقوله  وجيب على الويل أن يضرب الصغري إذا هتاون بالصالة وقد بلغ عشر سنني

، وفرقوا بينهم يف  هم عليها لعشر، واضربو مروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني {

 .  ، رواه أمحد وأبو داود والترمذي وغريهم )٣( }املضاجع 

βÎ) nο¨  {:  ، قال اهللا تعاىل وال جيوز تأخري الصالة عن وقتها 4θ n=¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n? tã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )ال جيوز تأخريها  مفروضة يف أوقات معينة:  ، أي )٤ ،
، وكان ممن يباح  ، إذا كانت مما جيمع عنها إال ملن يريد مجعها مع ما بعدها مجع تأخري

 إىل ما ، أو الفجر ، أو صالة النهار إىل الليل ، وأما تأخري صالة الليل إىل النهار هلم اجلمع
،  ، وال غري ذلك ، وال جناسة ، ال جلنابة ، فال جيوز حبال من األحوال بعد طلوع الشمس

 .  بل يصليها يف وقتها على حسب حاله
وبعض اجلهال قد يكون يف حالة عالج يف املستشفى على سرير ال يستطيع الرتول 

، أو ال جيد  ه تراب يتيمم به، أو ليس عند ، أو ال يستطيع تغيري ثيابه اليت عليها جناسة منه
،  أصليها فيما بعد إذا زال العذر:  ، ويقول ، فيؤخر الصالة عن وقتها من يناوله إياه

، فالواجب على مثل  ، أوقعه فيه اجلهل وعدم السؤال ، وتضييع للصالة وهذا خطأ عظيم
صلى ، ولو  ، وجتزئه صالته يف هذه احلالة هذا أن يصلي على حسب حاله يف الوقت

                                                 
 .  ١٦٠:  سورة األنعام آية) ١(
،  )١/٢١٩(، أمحد  )١٧٣٦(، أبو داود املناسك  )٢٦٤٨(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٦(مسلم احلج ) ٢(

 .  )٩٦١(مالك احلج 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٤(
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θ#)  {:  ، قال اهللا تعاىل بدون تيمم أو بثياب جنسة à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™  حىت ولو )١( } #$
 .  صلى إىل غري القبلة إذا كان ال يستطيع استقبال القبلة فصالته صحيحة

 ترك الصالة هتاونا أو كسال من غري جحد لوجوهبا كفر على الصحيح من قويل ومن
بني الرجل وبني الكفر  {:  ، بل هو الصواب الذي تدل عليه األدلة كحديث العلماء

 .  ، وغريه من األدلة ، رواه مسلم )٢( }ترك الصالة 
، وال  ، وال ينبغي السالم عليه شاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حىت يصليوينبغي اإل
، وهي الفارقة بني  ؛ ألن الصالة عمود الدين ، حىت يتوب ويقيم الصالة إجابة دعوته
 .  ، فمهما عمل العبد من األعمال فإنه ال ينفعه ما دام مضيعا للصالة املسلم والكافر

 .  نسأل اهللا العافية
 

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
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  أحكام األذان واإلقامة باب يف
ملا كانت الصلوات اخلمس مؤقتة بأوقات معينة ال جيوز فعلها قبل دخول تلك 

، أو قد يكون مشغوال ال ينتبه  ، وكان الكثري من الناس ال يعرف دخول الوقت األوقات
 .  ، شرع اهللا األذان للصالة إعالما بدخول وقتها لدخوله

، وسبب مشروعيته أنه ملا عسر   للهجرة النبويةوقد شرع األذان يف السنة األوىل
، فأري عبد اهللا بن زيد هذا األذان يف  معرفة األوقات عليهم تشاوروا يف نصب عالمة هلا

$  {:   وقال تعاىل)١(، وأقره الوحي  املنام pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 #  {:  ، وقال تعاىل )٢( } 4 #$ sŒ Î) uρ öΝ çG ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n< Î) 

Íο 4θ n= ¢Á9 $# { )٣(  . 
، وهو كالم جامع لعقيدة  وكل من األذان واإلقامة هلما ألفاظ خمصوصة من الذكر

 وإثبات الرسالة  مث إثبات الوحدانية هللا ، وهو إجالل اهللا  ، فأوهلما التكبري اإلميان
، والدعاء إىل   اإلسالم، مث الدعاء إىل الصالة اليت هي عمود  بالشهادتنيلنبينا حممد 

، مث خيتمه بتكبري اهللا وإجالله وكلمة اإلخالص  ، وهو الفوز والبقاء يف النعيم املقيم الفالح
، واليت لو وزنت بالسماوات وعامرهن غري اهللا واألرضني  اليت هي من أفضل الذكر وأجله

 .  ، لرجحت هبن لعظمها وفضلها السبع وعامرهن
 .  )٤( ، وأن املؤذنني أطول الناس أعناقا يوم القيامة ل األذانوقد جاءت أحاديث يف فض

، فإذا قام  ، وفرض الكفاية ما يلزم مجيع املسلمني إقامته واألذان واإلقامة فرض كفاية
، ومها مشروعان يف  ، ومها من شعائر اإلسالم الظاهرة به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني

                                                 
، وأصله يف  ١/٣٨٩)  ٧٠٦ (، وابن ماجه  /١)  ١٨٩ (، والترمذي  ١/٢٤١)  ٤٩٩ (أخرجه أبو داود ) ١(

 .  ٢/٢٩٨)  ٨٣٥ (صحيح مسلم من حديث ابن عمر 
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ٢(
 .  ٥٨:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٢/٣١١)  ٨٥٠ (أخرجه من حديث معاوية ) ٤(
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؛ ألهنما من شعائر  ، يقاتل أهل بلد تركومها مسحق الرجال حضرا وسفرا للصلوات اخل
 .  ، فال جيوز تعطيلهما اإلسالم الظاهرة

، أمينا ألنه مؤمتن  أن يكون صيتا ألنه أبلغ يف اإلعالم:  والصفات املعتربة يف املؤذن
، ويكون عاملا بالوقت ليؤذن يف  يعترب أذانه يف دخول وقت الصالة والصيام واإلفطار

 .  أوله
،   دائما، كما كان بالل يؤذن به حبضرة رسول اهللا  ذان مخس عشرة مجلةواأل

، ويقف على كل مجلة  ويستحب أن يتمهل بألفاظ األذان من غري متطيط وال مد مفرط
؛ ألنه أرفع  ، وجيعل أصبعيه يف أذنيه ، ويستحب أن يستقبل القبلة حال األذان منه

حي على  : " ، ومشاال عند قوله " على الصالةحي  : " ، ويلتفت ميينا عند قوله للصوت
الصالة خري  : " من أذان الفجر خاصة " حي على الفالح الثانية " ، ويقول بعد " الفالح
، وال جيوز الزيادة  ؛ ألنه وقت ينام الناس فيه غالبا )١( بذلك ؛ ألمره  مرتني " من النوم

؛ ألن ذلك من البدع  رفع هبا صوته، ي على ألفاظ األذان بأذكار أخرى قبله وال بعده
،  ، كالتسبيح  فهو بدعة حمرمة، فكل ما يفعل غري األذان الثابت عن رسول اهللا  احملدثة
، كل ذلك  ، والصالة والسالم على الرسول جهرا قبل األذان أو بعده ، والدعاء والنشيد

 .  ، وجيب إنكاره على من فعله ، حيرم فعله حمدث مبتدع
،   إلهناء إعالم احلاضرين-يسرع فيها :   أي-، حيدرها  إحدى عشرة مجلةواإلقامة 

، وال يقيم إال بإذن  ، ويستحب أن يتوىل اإلقامة من توىل األذان فال داعي للترسل فيها
، وال جيزئ األذان قبل  ، فال تقام إال بإشارته ؛ ألن اإلقامة منوط وقتها بنظر اإلمام اإلمام
، وألن فيه تغريرا ملن  ، فال حيصل به املقصود إلعالم بدخوله؛ ألنه شرع ل الوقت
، لكن  ؛ ليتأهب الناس لصالة الفجر ، إال أذان الفجر فيجوز تقدميه قبل الصبح يسمعه

                                                 
،  ١/٢٤٢)  ٥٠٠ (أبو داود :  ذورة عن أبيه عن جدهأخرجه من حديث حممد بن عبد امللك بن أيب حم) ١(

)  ٧١٥ (، وابن ماجه  ١/٣٧٨)  ١٩٨ (الترمذي :  ، وأخرجه من حديث بالل ١/٣٣٤)  ٦٣٢ (والنسائي 
١/٣٩٦  . 
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، وحلول  ، ليعرف الناس دخول الوقت ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر
 .  الصالة والصيام

، ويقول عند حي على الصالة  ن يقول مثل ما يقولويسن ملن مسع املؤذن إجابته بأ
اللهم  : " ، مث يقول بعدما يفرغ املؤذن " ال حول وال قوة إال باهللا : " وحي على الفالح

، وابعثه املقام  ، آت حممدا الوسيلة والفضيلة ، والصالة القائمة رب هذه الدعوة التامة
،  د بعد األذان بال عذر أو نية رجوع، وحيرم اخلروج من املسج " احملمود الذي وعدته

؛  ، بل يصرب حىت يفرغ وإذا شرع املؤذن يف األذان واإلنسان جالس فال ينبغي له أن يقوم
 .  لئال يتشبه بالشيطان

،  وينبغي للمسلم إذا مسع األذان أن يتوجه إىل املسجد ويترك سائر األعمال الدنيوية
Îû BNθ’  {:  قال اهللا تعاىل ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# βr& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρß‰äó ø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ 

Ü=̄= s)tG s? ÏµŠÏù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ { )اآليات)١   . 
 

                                                 
 .  ٣٧ - ٣٦:  اآليتانسورة النور ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٦٤

 باب يف شروط الصالة 
، وال يلزم من وجوده وجود  ما يلزم من عدمه العدم:  ، وشرعا العالمة:  الشرط لغة
 .   صحتها عليها مع اإلمكان، وشروط الصالة ما تتوقف وال عدم لذاته

 :  ، ومنها ، إذا عدمت أو بعضها مل تصح الصالة وللصالة شرائط ال تصح إال هبا

 دخول وقتها : أوال 
β¨  {:  قال تعاىل Î) nο 4θ n=¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è%öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )أي )١ ،  :

، وقد وقت اهللا الصالة مبعىن أنه سبحانه  ، فالتوقيت هو التحديد مفروضا يف أوقات حمددة
، وقد أمجع املسلمون على أن للصلوات اخلمس أوقاتا خمصوصة  حدد هلا وقتا من الزمان
 .  حمدودة ال جتزئ قبلها

، ال تصح إال  الصالة هلا وقت شرطه اهللا هلا "  اخلطاب قال أمري املؤمنني عمر بن
%ÉΟÏ  {:  ، فالصالة جتب بدخول وقتها لقوله تعاىل " به r& nο 4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# { )٢(  ،

، ولقوله  يلة اإلتيان بالصالة يف أول وقتها يف اجلملة هلذه اآليةوقد أمجع العلماء على فض
θ#)  {:  تعاىل à) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 #) *  {:  ، وقوله تعاىل )٣( } 4 #$ þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ  Ï iΒ 

öΝ à6 Î n/ ،  )٥( } ∪⊆⊆∩ tβθà)Î7≈¡¡9$#uρ tβθà)Î7≈¡¡9$# ∩⊇⊃∪ y7Í×̄≈s9'ρé& tβθç/§s)ßϑø9$#  {:  ، وقال تعاىل )٤( } ‘§
الصالة على  {:  ؟ قال أي العمل أحب إىل اهللا:   سئل أنه " الصحيحني " ويف

θ#)  {:  ، وقال تعاىل )٦( }وقتها  Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9  ومن احملافظة عليها ، )٧( } #$
 .  ن هبا أول وقتهااإلتيا

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ١٤٨:  يةسورة البقرة آ) ٣(
 .  ١٣٣:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١١ - ١٠:  تانياآلسورة الواقعة ) ٥(
، النسائي املواقيت  )١٨٩٨(، الترمذي الرب والصلة  )٨٥(، مسلم اإلميان  )٥٠٤(البخاري مواقيت الصالة ) ٦(

 .  )١٢٢٥(، الدارمي الصالة  )١/٤٣٩(، أمحد  )٦١٠(
  . ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٧(
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، لكل صالة منها وقت مناسب اختاره  والصلوات املفروضات مخس يف اليوم والليلة
، وال  ، حبيث يؤدون هذه الصلوات يف هذه األوقات ، يتناسب مع أحوال العباد اهللا هلا

،  ، وتكفر عنهم خطاياهم اليت يصيبوهنا ، بل تعينهم عليها حتبسهم عن أعماهلم األخرى
، فال يبقى من  ، الذي يغتسل منه اإلنسان مخس مرات  بالنهر اجلاريشبهها النيب فقد 

 .  )١(درنه شيء 
 :  وهذه املواقيت كما يلي

ميلها إىل املغرب عن خط :  ، أي  ويبدأ وقتها بزوال الشمس:  صالة الظهر- ١
%ÉΟÏ  {:  ، وهو الدلوك املذكور يف قوله تعاىل املسامتة r& nο 4θ n= ¢Á9$# Ï8θä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# { )٢(  ،

، وميتد  ويعرف الزوال حبدوث الظل يف جانب املشرق بعد انعدامه من جانب املغرب
وقت  { ، مث ينتهي بذلك لقوله  وقت الظهر إىل أن يصري ظل الشيء مثله يف الطول

 .  ، رواه مسلم )٣( }الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
، فيستحب تأخريها إىل أن  ويستحب تعجيلها يف أول الوقت إال يف شدة احلر

، فإن شدة احلر من فيح  إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة { ينكسر احلر لقوله 

 .  )٤( }جهنم 
من مصري ظل كل :  ، أي  يبدأ وقتها من هناية وقت الظهر:  صالة العصر-٢

، ويسن  ، وميتد إىل اصفرار الشمس على الصحيح من قويل العلماء شيء مثله
، قال  ، وهي الصالة الوسطى اليت نص اهللا عليها لفضلها ول الوقتتعجيلها يف أ

                                                 
 .  ٣/١٧٣)  ١٥٢٠ (، ومسلم  ٢/١٥)  ٥٢٨ (البخاري :  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ١(
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  )٢/٢١٠(، أمحد  )٦١٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
، أبو  )٥٠٠(، النسائي املواقيت  )٦١٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥١٢(البخاري مواقيت الصالة ) ٤(

، الدارمي  )٢٨(، مالك وقوت الصالة  )٢/٤٦٢(، أمحد  )٦٧٧(، ابن ماجه الصالة  )٤٠٢(داود الصالة 
 .  )١٢٠٧(الصالة 
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θ#)  {:  تعاىل Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 ، وقد ثبت يف األحاديث  )١( } #$
 .  )٢(أهنا صالة العصر 

غروب قرصها مجيعه حبيث ال :  يبدأ وقتها بغروب الشمس أي:  وصالة املغرب -٣
، ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة  ، وال من جبل ، ال من سهل يرى منه شيء

، فقد أفطر  ، وأدبر النهار من هاهنا أقبل الليل من هاهناإذا  { الليل من املشرق لقوله 

بياض ختالطه :  ، والشفق ، مث ميتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر )٣( }الصائم 
، فيستدل بغيبوبة البياض على  ، مث يغيب ، مث تذهب احلمرة ويبقى بياض خالص محرة

 .  مغيب احلمرة
قتها ملا روى الترمذي وصححه عن سلمة أن ويسن تعجيل صالة املغرب يف أول و

:  ، قال )٤( }، وتوارت باحلجاب  كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس { النيب 
 .  " وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم "

،  مبغيب الشفق األمحر:  ، أي تهاء وقت املغربيبدأ وقتها بان:   وصالة العشاء-٤
،  وقت اختيار ميتد إىل ثلث الليل:  ، وينقسم إىل قسمني وميتد إىل طلوع الفجر الثاين

 .  ووقت اضطرار من ثلث الليل إىل طلوع الفجر الثاين
، فإن شق   أفضل إن سهل- إىل ثلث الليل -وتأخري الصالة إىل آخر الوقت املختار 

، ويكره النوم قبل صالة  أمومني فاملستحب تعجيلها يف أول وقتها دفعا للمشقةعلى امل
؛  ، وهو التحادث مع الناس ، ويكره احلديث بعدها ؛ لئال يستغرق النائم فتفوته العشاء

                                                 
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ١(
 ٨/٢٤٥)  ٤٥٣٣ (، وأصله يف البخاري  ٣٦ املساجد ٣/١٣٠)  ١٤٢٤ (كما يف حديث علي عند مسلم ) ٢(

 .  ٣/١٣٠)  ١٤٢٥ ( ابن مسعود عند مسلم ، وحنوه عن ٤٢التفسري 
،  )٢٣٥١(، أبو داود الصوم  )٦٩٨(، الترمذي الصوم  )١١٠٠(، مسلم الصيام  )١٨٥٣(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٧٠٠(، الدارمي الصوم  )١/٢٨(أمحد 
، أبو  )١٦٤(، الترمذي الصالة  )٦٣٦(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٣٦(البخاري مواقيت الصالة ) ٤(

 .  )١٢٠٩(، الدارمي الصالة  )٤/٥١(، أمحد  )٦٨٨(، ابن ماجه الصالة  )٤١٧(داود الصالة 
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، فينبغي النوم بعد صالة العشاء  ألن ذلك مينعه من املبادرة بالنوم حىت يستيقظ مبكرا
 كان يكره ؛ ألن النيب  ، ويصلي الفجر بنشاط ، فيتهجد  الليل، ليقوم يف آخر مباشرة

، أما إذا   وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غري فائدة)١(، واحلديث بعدها  النوم قبلها
 .  كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فال بأس

،  ، وميتد إىل طلوع الشمس  يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاين : وصالة الفجر-٥
 .  حب تعجيلها إذا حتقق طلوع الفجرويست

، فعليك بالتقيد هبا حبيث ال  هذه مواقيت الصلوات اخلمسة اليت فرضها اهللا فيها
≅×  {:  ، فقد قال اهللا تعاىل ، وال تؤخرها عنه تصليها قبل وقتها ÷ƒ uθ sù š,Íj#|Á ßϑù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# 

öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )وقال  الذين يؤخرون الصالة عن أوقاهتا:  ، أي )٢ ،

=y#n *  {:  تعاىل sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $†‹xî ∩∈∪ 

ω Î) tΒ z>$ s? { )فالذي يؤخر الصالة عن  أخروها عن وقتها:  ، ومعىن أضاعوها )٣ ،
، ومن  ، وهو واد يف جهنم ، وتوعده بالويل والغي وقتها مساه اهللا ساهيا عنها ومضيعا هلا

من نسي صالة أو نام عنها  { ، قال  نسيها أو نام عنها جتب عليه املبادرة إىل قضائها

 .  )٤( }، ال كفارة هلا إال ذلك  فليصلها إذا ذكرها
، وال ينتظر إىل دخول وقت الصالة  فتجب املبادرة لقضاء الصالة الفائتة على الفور

، بل يصليها يف  ، وال يؤخرها إىل خروج وقت النهي اليت تشاهبها كما يظن بعض العوام
 .  احلال

                                                 
 .  ٣/١٤٧)  ١٤٦٠ (، ومسلم  ، واللفظ له ٢/٦٥)  ٥٦٨ (البخاري :  متفق عليه من حديث أيب برزة) ١(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة املاعون ) ٢(
 .  ٦٠ - ٥٩:  تانياآلسورة مرمي ) ٣(
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ٤(

، الدارمي  )٣/٢٦٩(، أمحد  )٦٩٦(، ابن ماجه الصالة  )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٣(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 
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 ستر العورة : ثانيا 
، ويستحىي  ، ويقبح ظهوره ، وهي ما جيب تغطيته ومن شروط الصالة ستر العورة

û *  {:  ، قال اهللا تعاىل منه Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )عند :  ، أي )١

،  )٢( } إال خبمار -بالغ :   أي-ال يقبل اهللا صالة حائض  { ، وقال النيب  كل صالة
 .  رواه أبو داود والترمذي وحسنه

أمجعوا على فساد صالة من ترك ثوبه وهو قادر على االستتار  : " قال ابن عبد الرب
، ويف  ، فال خالف يف وجوب ستر العورة يف الصالة وحبضرة الناس ، وصلى عريانا به

، أو ما ملكت  احفظ عورتك إال من زوجتك { ، قال النيب  اخللوة على الصحيح
فإن استطعت أن ال يراها أحد :  ؟ قال فإذا كان القوم بعضهم يف بعض:  ، قلت ميينك

، رواه  )٣( }اهللا أحق أن يستحىي منه :  ؟ قال فإذا كان أحدنا خاليا:  ، قال فال يرينها
 .  " أبو داود وغريه

sŒÎ)uρ (#θ#  {:  عورة فاحشة يف قوله عن الكفاروقد مسى اهللا كشف ال è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% 

$ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( { )وكانوا يطوفون  )٤ ،
، فكشف العورة والنظر إليها جير إىل شر  ، ويزعمون أن ذلك من الدين بالبيت عراة

، كما هو مشاهد يف اجملتمعات  ، ووسيلة إىل الوقوع يف الفاحشة وهدم األخالق خطري
ها ، وعدمت في ، فانتشرت فيها الرذيلة ، وهدمت أخالقياهتا املتحللة اليت ضاعت كرامتها

 .  الفضيلة
، وهلذا حيرص الشيطان على إغراء بين آدم  فستر العورة إبقاء على الفضيلة واألخالق

_ûÍ  {:  ، وقد حذرنا اهللا منه يف قوله بكشف عوراهتم t6≈ tƒ tΠyŠ# u Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# !$ yϑ x. 

                                                 
 .  ٣١:  سورة األعراف آية) ١(
 .  )٦/٢٥٩(، أمحد  )٦٥٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٤١(، أبو داود الصالة  )٣٧٧(الترمذي الصالة ) ٢(
 .  )١٩٢٠(، ابن ماجه النكاح  )٤٠١٧(، أبو داود احلمام  )٢٧٩٤(الترمذي األدب ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة األعراف آية) ٤(
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yl t÷z r& Νä3÷ƒ uθ t/r& zÏiΒ Ïπ̈Ζyf ø9$# äí Í”∴tƒ $ yϑ åκ÷]tã $ yϑ åκy$ t7Ï9 $ yϑ ßγ tƒ ÎãÏ9 !$ yϑ ÍκÌE≡uöθ y™ 3 { )فكشف العورات  )١ ،
، ورمبا يسمون ذلك رقيا  مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثري من اجملتمعات البشرية اليوم

، فعرضت أجسادها أمام  ، وتفشى السفور يف النساء ، فتكونت نوادي العراة وتفننا
 .  الرجال بال حياء وال خجل

û  {:  ، قال تعاىل أيها املسلم إنه جيب ستر العورة مبا ال يصف بشرهتا Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u ô‰s% 

$ uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡uöθ y™ { )فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب  )٢ ،

ال تربز  { ، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إىل الركبة حلديث علي  وواجب

، ويف احلديث  ، رواه أبو داود وابن ماجه )٣( } ميت ، وال تنظر إىل فخذ حي أو فخذك

، رواه مالك وأمحد والترمذي  )٤( }، فإن الفخذ عورة  غط فخذك {:  اآلخر
، ومع هذا كله نرى مع األسف الشديد كثريا من الرجال عندما يزاولون األلعاب  وحسنه

،  ، وهذه خمالفة صرحية هلذه النصوص ، وال يغطون إال العورة املغلظة يكشفون أفخاذهم
 .  ، وعدم االلتفات ملا خيالفها ، والتقيد بأحكام دينهم فالواجب عليهم التنبه لذلك

، وحلديث أم   صححه الترمذي}واملرأة عورة  { واملرأة كلها عورة لقوله 

إذا كان الدرع سابغا :  ؟ قال أتصلي املرأة يف درع ومخار وليست عليها إزار {:  سلمة

، وأليب داود والترمذي وابن ماجه من حديث  ، رواه أبو داود )٥( }يغطي ظهور قدميها 
والعمل عليه  : " ، قال الترمذي )٦( }ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  {:  عائشة

                                                 
 .  ٢٧:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  )١/١٤٦(، أمحد  )١٤٦٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٤٠(جلنائز أبو داود ا) ٣(
 .  )٢٦٥٠(، الدارمي االستئذان  )٣/٤٧٩(، أمحد  )٤٠١٤(، أبو داود احلمام  )٢٧٩٥(الترمذي األدب ) ٤(
 .  )٣٢٦(، مالك النداء للصالة  )٦٤٠(أبو داود الصالة ) ٥(
 .  )٦/٢٥٩(، أمحد  )٦٥٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٤١(لصالة ، أبو داود ا )٣٧٧(الترمذي الصالة ) ٦(
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، ال جتوز  عند أهل العلم أن املرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورهتا مكشوف
 .  )١( " صالهتا

Ÿω  {:  هذه األحاديث مع قوله تعاىل uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ 

£Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9 { )وقوله  اآلية)٢ ،  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

 É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï!$ |¡ÎΣ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# šÏΡô‰ãƒ £Íκö n= tã ÏΒ £Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 { )وقوله  )٣ ،

#  {:  تعاىل sŒ Î) uρ £ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 

£ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )كنا مع النيب  : " ، وقول عائشة )٤فإذا مر بنا الرجال سدلت   حمرمات ،
 .  )٥( " ، فإذا جاوزونا كشفناه إحدانا مخارها على وجهها

، تدل على أن  ، وهي كثرية شهرية ص وما جاء مبعناها من الكتاب والسنةهذه النصو
، ال جيوز أن يظهر من بدهنا شيء حبضرهتم يف  املرأة كلها عورة أمام الرجال األجانب

، أما إذا صلت يف مكان خال من الرجال األجانب فإهنا تكشف وجهها  الصالة وغريها
، فال جيوز  ، لكنه عورة عند الرجال غري احملارم ، فهو ليس بعورة يف الصالة يف الصالة
 .  نظرهم إليه

وإنه ملن املؤسف احملزن ما وصل إليه كثري من نساء العصر املسلمات من هتتك 
، واختاذ اللباس الذي ال يستر تقليدا لنساء  ، وتسابق إىل إبراز مفاتنهن وتساهل يف الستر
 .  اهللا العلي العظيم، فال حول وال قوة إال ب الكفرة واملرتدين

                                                 
 .  ٢/٢١٦جامع الترمذي :  انظر) ١(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٤(
 .  ٣/٤٢٩)  ٢٩٣٥ (، وابن ماجه  ٢/٢٨٥)  ١٨٣٣ (أخرجه أبو داود ) ٥(
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، فقال  ، وهو أخذ الزينة إن اهللا تعاىل قد أمر بقدر زائد على ستر العورة يف الصالة
û *  {:  تعاىل Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )فأمر بأخذ الزينة ال بستر  )١ ،

، مما يدل على أن املسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأمجلها يف الصالة  العورة فقط
، فيكون املصلي يف هذا املوقف على أكمل هيئة ظاهرا  للوقوف بني يدي اهللا تبارك وتعاىل

 .  وباطنا

 اجتناب النجاسة : ثالثا 
، وخيلو منها متاما يف بدنه  النجاسة بأن يبتعد عنها املصليومما يشترط للصالة اجتناب 

 .  وثوبه وبقعته اليت يقف عليها للصالة
،  ، والبول ، واخلمر ، والدم والنجاسة قذر خمصوص مينع جنسه الصالة كامليتة

y7  {:  ؛ لقوله تعاىل والغائط t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ { )اغسلها  : " ، قال ابن سريين )٢

وأمر  {،  )٤( }، فإن عامة عذاب القرب منه  ترتهوا من البول {  وقال )٣( " باملاء

وأمر بدلك النعلني مث )٦( )٥( }ة أن تغسل ثوهبا إذا أصابه دم احليض وتصلي فيه  املرأ 
، وغري ذلك من   وأمر بصب املاء على البول الذي حصل يف املسجد)٧(الصالة فيهما 

، فال تصح صالة مع وجود النجاسة يف بدن املصلي أو  األدلة الدالة على اجتناب النجاسة
 .  ، وكذلك إذا كان حامال لشيء فيه جناسة لي عليها، أو البقعة اليت يص ثوبه

                                                 
 .  ٣١:  عراف آيةسورة األ) ١(
 .  ٤:  سورة املدثر آية) ٢(
 .  ٤/٤٤١تفسري ابن كثري :  انظر) ٣(
 .  )١٣٤٥(النسائي السهو ) ٤(
، أبو  )٢٩٣(، النسائي الطهارة  )١٣٨(، الترمذي الطهارة  )٢٩١(، مسلم الطهارة  )٣٠١(البخاري احليض ) ٥(

،  )١٣٦(، مالك الطهارة  )٦/٣٤٦(، أمحد  )٦٢٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٦١(داود الطهارة 
 .  )٧٧٢(الدارمي الطهارة 

  . ٣/١٩٠)  ٦٧٣ (، ومسلم  ١/٤٣٠)  ٢٢٧ (البخاري :  كما يف احلديث املتفق عليه عن أمساء بنت أيب بكر) ٦(
 .  ١/٣٠٢)  ٦٥٠ (أخرجه من حديث أيب سعيد أبو داود ) ٧(
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، وكذا  ، فصالته صحيحة ، وال يدري مىت حدثت ومن رأى عليه جناسة بعد الصالة
، فصالته صحيحة على القول  ، لكن نسي أن يزيلها لو كان عاملا هبا قبل الصالة

 .  الراجح
، كخلع النعل   غري عمل كثري، وأمكنه إزالتها من وإن علم بالنجاسة يف أثناء الصالة

 .  ، وإن مل يتمكن من إزالتها بطلت الصالة ، أزاهلما وبىن والعمامة وحنومها
األرض كلها مسجد إال  { وال تصح الصالة يف املقربة غري صالة اجلنازة لقوله 

ال  { ، وقال  ، وصححه الترمذي اه اخلمسة إال النسـائي، رو )١( }املقربة واحلمام 

، وقال عليه  ، رواه اجلماعة إال البخاري )٢( }، وال جتلسوا عليها  تصلوا إىل القبور

 .  )٣( }فال تتخذوا القبور مساجد  {:  الصالة والسالم
، وإمنا هي خشية  وليس العلة يف النهي عن الصالة يف املقابر أو عندها خشية النجاسة

،  ، وتستثىن صالة اجلنازة ، فالعلة سد الذريعة عن عبادة املقبورين تعظيمها واختاذها أوثانا
، وكل ما دخل يف اسم   وذلك خيصص النهي)٤( فيجوز فعلها يف املقربة لفعل النيب 
 .  ؛ ألن النهي يشمل املقربة وفناءها الذي حوهلا املقربة مما حول القبور ال يصلى فيه

ال يصلى فيه فرض وال  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املسجد املبين على القرب
، وإن  ا، أو نبشه إن كان جديد ، إما بتسوية القرب ، فإن كان املسجد قبل القرب غري نفل

 .  )٥( " ، وإما أن تزال صورة القرب كان القرب قبل املسجد فإما أن يزال املسجد

                                                 
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٤٩٢(الة ، أبو داود الص )٣١٧(الترمذي الصالة ) ١(
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز  )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٢(مسلم اجلنائز ) ٢(

)٤/١٣٥(  . 
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
، ومسلم  ٣/٢٦١)  ١٣٣٦ (البخاري :  عباسحديث ابن :  متفق عليه من حديث ابن عباس وأيب هريرة) ٤(

 .  ٤/٢٩)  ٢٢١٢ (، ومسلم  ٣/٢٦١)  ١٣٣٧ (البخاري :  ، حديث أيب هريرة ٤/٢٧)  ٢٢٠٨ (
،  ١٩/٤١،  ٥٠٣- ١٧/٥٠٢،  ٢٩١ -١١/٢٩٠،  ٥٢٣- ٤/٥٢١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٥(

٢٧/١٤٠،  ١٩٥،  ٢٢/١٩٤،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٢١/٣٠٤  . 
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،  )١( }ال تصلوا إىل القبور  { وال تصح الصالة يف املسجد الذي قبلته إىل قرب لقوله 
، فيمنع من الصالة  املراحيض املعدة لقضاء احلاجة، وهي  وال تصح الصالة يف احلشوش

، فالصالة  ، وألن الشارع منع من ذكر اهللا فيه ؛ لكونه معدا للنجاسة يف داخل احلش
 .  ، وألن احلشوش حتضرها الشياطني أوىل باملنع

،  ؛ ألنه حمل كشف العورات ، وهو احملل املعد لالغتسال وال تصح الصالة يف احلمام
 .  ، فال جتوز الصالة فيه ، واملنع يشمل كل ما يغلق عليه باب احلمام ياطنيومأوى الش

، قال  ، وهي املواطن اليت تقيم فيها وتأوي إليها وال تصح الصالة يف أعطان اإلبل
، وكما هني عن  ؛ ألهنا مأوى الشياطني هني عن الصالة يف أعطاهنا : " الشيخ تقي الدين
، فإن مأوى األرواح اخلبيثة أحق بأن جتتنب  وى الشياطني؛ ألنه مأ الصالة يف احلمام

 .  )٢( " الصالة فيه
وهو أحق بالكراهة من  : " وتكره الصالة يف مكان فيه تصاوير قال اإلمام ابن القيم

، وإما لكونه  ؛ ألن كراهة الصالة يف احلمام إما لكونه مظنة النجاسة الصالة يف احلمام
، وغالب شرك األمم  ، وأما حمل الصور فمظنـة الشرك ، وهو الصحيح بيت الشيطان

 .  )٣(ا هـ  " كان من جهـة الصور والقبور
، وجتنب  ، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها أيها املسلم عليك بالعناية بصالتك

، وال  ؛ لتكون صالتك صحيحة على وفق ما شرعه اهللا املواضع املنهي عن الصالة فيها
، مىت استقامت  ، فإن صالتك عمود دينك أحكامها أو تتساهل فيهتتهاون بشيء من 

 .  ، ومىت اختلت اختل الدين استقام الدين
 .  وفقنا اهللا مجيعا ملا فيه اخلري واالستقامة

                                                 
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز  )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٢(م اجلنائز مسل) ١(

)٤/١٣٥(  . 
 .  ٢٥/٢٤٠فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
 .  ١٨٣،  ٢/١٤٧زاد املعاد :  انظر) ٣(
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 استقبال القبلة : رابعا 
، مسيت قبلة إلقبال الناس  ، وهي الكعبة املشرفة ومن شروط الصالة استقبال القبلة

ÉeΑuθ  {:  ، قال تعاىل  املصلي يقابلها، وألن عليها sù y7 yγô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ 

$ tΒ óΟçFΖä. (#θ—9uθ sù öΝä3yδθ ã_ãρ { )١(  . 
؛ ألنه  استقبال نفس الكعبة جبميع بدنهفمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه 

، لكن  ، ومن كان قريبا منها ، فلم جيز له العدول عنها قادر على التوجه إىل عينها قطعا
، ومن  ، والتوجه إليها ما أمكنه ، اجتهد يف إصابتها ال يراها لوجود حائل بينه وبينها

تقبل يف صالته اجلهة اليت ، فإنه يس كان بعيدا عن الكعبة يف أي وجهة من جهات األرض
ما بني املشرق واملغرب  {:  ، وال يضر التيامن وال التياسر اليسريان حلديث فيها الكعبة

، وهذا بالنسبة ألهل  ، وروي عن غري واحد من الصحابة ، صححه الترمذي )٢( }قبلة 
، فالذي يف املشرق مثال  ، ولسائر البلدان مثل ذلك مما سامتهااملدينة وما وافق قبلتها 

 .  ، والذي يف املغرب كذلك تكون قبلته بني اجلنوب والشمال
[ß  {:  فال تصح الصالة بدون استقبال القبلة لقوله تعاىل øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù 

öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ { )إال العاجز عن  يف بر أو جو أو حبر أو مشرق أو مغرب:  ، أي )٣ ،
، فإنه يصلي  استقبال الكعبة كاملربوط أو املصلوب لغري القبلة إذا كان موثقا ال يقدر عليه

ع أهل ؛ ألن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإمجا حسب استطاعته ولو مل يستقبل القبلة
،  ، واهلارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ، وكذا يف حال اشتداد احلرب العلم

، فكل هؤالء يصلون على حسب حاهلم ولو إىل  واملريض الذي ال يستطيع استقبال القبلة
θ#)  {:  ، قال تعاىل ؛ ألنه شرط عجز عنه فسقط ، وتصح صالهتم غري القبلة à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

                                                 
 .  ١٤٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١٠١١(لصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة ا )٣٤٢(الترمذي الصالة ) ٢(
 .  ١٤٤:  سورة البقرة آية) ٣(
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÷Λä ÷èsÜtFó™ ، وورد  )٢( }وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  { ، وقال النيب  )١( } #$
 .  )٣( د اخلوف يصلون مستقبلي القبلة وغري مستقبليهايف احلديث املتفق عليه أهنم عند اشتدا

، فإذا أخربه بالقبلة مكلف ثقة عدل  اإلخبار:  ويستدل على القبلة بأشياء كثرية منها
،  ، وكذا إذا وجد حماريب إسالمية عمل هبا ، إذا كان املخرب متيقنا القبلة عمل خبربه

،  اجتاههاجهة تلك احملاريب يدل على صحة ؛ ألن دوام التوجه إىل  واستدل هبا على القبلة
 .  )٤( } ∪∌⊆∩ ‰ÄΝôf̈Ζ9$$Î/uρ öΝèδ tβρß‰tGöκu  {:  ، قال اهللا تعاىل وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم

  النية  :خامسا
لى فعل العبادة العزم ع:  ، وشرعا القصد:  ، وهي لغة ومن شروط الصالة النية

، مل يفعله  ، بل هو بدعة ، فال حيتاج إىل التلفظ هبا ، وحملها القلب تقربا إىل اهللا تعاىل
:  ، فينوي بقلبه الصالة اليت يريدها كالظهر والعصر حلديث  وال أصحابهرسول اهللا 

،  وي مع تكبرية اإلحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وين )٥( }إمنا األعمال بالنيات  {
 .  وإن تقدمت بزمن يسري يف الوقت فال بأس
،  ، فإن قطعها يف أثناء الصالة بطلت الصالة ويشترط أن تستمر النية يف مجيع الصالة

وجيوز ملن أحرم يف صالة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صالته نافلة إذا كان ذلك 
 .  ، مثل أن حيرم منفردا فرييد الصالة مع اجلماعة يحلغرض صح

،  واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا يف النية بدعة وتشددا ما أنزل اهللا هبما من سلطان
نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء هللا :  وذلك بأن يقول أحدهم

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  ٣/٣٦٤)  ١٩٤١ (، ومسلم بنحوه موقوفا  ٢/٥٥٥)  ٩٤٣ (البخاري :  أخرجاه من حديث ابن عمر) ٣(
 .  ١٦:  سورة النحل آية) ٤(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٥(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
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 فلم ينقل ه رسول اهللا ، وهذا شيء مل يفعل ، وحنو ذلك من األلفاظ خلف هذا اإلمام
 .  ، وال أمر بذلك عنه أنه تلفظ بالنية ال سرا وال جهرا

اتفق األئمة أنه ال يشرع اجلهر هبا وال  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، ال سيما  ، واجلاهر هبا مستحق للتعزير بعد تعريفه ، بل من اعتاده ينبغي تأديبه تكريرها

وبعض املتأخرين خرج وجها من مذهب  : " ، إىل أن قال . " . . رهإذا آذى به أو كر
إن الصالة ال بد من :  ، قال الشافعي ، وغلطه مجاهري أصحاب الشافعي الشافعي يف ذلك
 .  )١( ا هـ كالم الشيخ " ، وإمنا أراد التكبري ، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية النطق يف أوهلا

؛ ألن املطلوب إخالص العمل  ه بدعة فقد يدخل يف الرياء أيضاوالتلفظ بالنية كما أن
، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود  ، إال ما ورد دليل بإظهاره هللا وإخفاؤه
 .  ، وممن كان مصدرها ، تاركا للبدع مهما كان نوعها ، عامال بالسنن الشريعة

ö≅è% šχθ  {:   يقول، واهللا تعاىل وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ßϑÏk= yè è?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ 

ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟ‹ Î= tã ∩⊇∉∪ { )فاهللا أعلم بنيات  )٢ ،
، واهللا تعاىل  ، فال حاجة إىل التلفظ هبا يف الصالة ويف مجيع العبادات ب ومقاصدهاالقلو
 .  أعلم

 

                                                 
 .  ٣٧/٥٧،  ٢٢١ ٢٢/٢١٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 باب يف آداب املشي إىل الصالة 
أيها املسلم إنك حباجة ماسة إىل معرفة اآلداب املشروعة اليت تسبق الصالة استعدادا 

؛ ليدخل املسلم يف   مناسب؛ ألن الصالة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وهتيؤ هلا
 :  هذه العبادة على أحسن اهليئات

فإذا مشيت إىل املسجد لتؤدي الصالة مع مجاعة املسلمني فليكن ذلك بسكينة 
الرزانة واحللم وغض البصر :  ، والوقار هي الطمأنينة والتأين يف املشي:  ، والسكينة ووقار

 .  وخفض الصوت وقلة االلتفات
:   ويف لفظ-إذا أتيتم الصالة  {:   قالعن النيب  " حيحنيالص " وقد ورد يف

، وما فاتكم  ، فما أدركتم فصلوا  فامشوا وعليكم السكينة-إذا مسعتم اإلقامة 
إن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة  {:  ، وروى اإلمام مسلم قال )١( } فأمتوا

 .  )٢( }فهو يف صالة 
، وحتضر  ؛ لتدرك تكبرية اإلحرام وليكن خروجك أيها املسلم إىل املسجد مبكرا

؛ لتكثر  ، وقارب بني خطاك يف مشيك إىل الصالة الصالة مع اجلماعة من أوهلا
إذا توضأ أحدكم فأحسن  {:   أنه قالعن النيب  " الصحيحني " ، ففي حسناتك
، وحطت عنه هبا  ، مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة ، مث خرج إىل املسجد الوضوء
 .  )٣( }خطيئة 

                                                 
، النسائي  )٣٢٧(، الترمذي الصالة  )٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٠(البخاري األذان ) ١(

 ، مالك )٢/٥٢٩(، أمحد  )٧٧٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٧٢(، أبو داود الصالة  )٨٦١(اإلمامة 
 .  )١٢٨٢(، الدارمي الصالة  )١٥٢(النداء للصالة 

 .  )١٥٢(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٢٩(، أمحد  )٦٠٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(
، أمحد  )٥٥٩(، أبو داود الصالة  )٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٢٠(البخاري األذان ) ٣(

)٢/٢٥٢(  . 
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، أعوذ  بسم اهللا:  ، وقل فإذا وصلت باب املسجد فقدم رجلك اليمىن عند الدخول
، اللهم صل على  ، من الشيطان الرجيم ، وسلطانه القدمي ، وبوجهه الكرمي باهللا العظيم

، وإذا أردت اخلروج قدم رجلك  ، وافتح يل أبواب رمحتك ، اللهم اغفر يل ذنويب حممد
وافتح يل أبواب  : " ، وتقول بدل  الذي قلته عند الدخول، وقل الدعاء اليسرى
، وخارج  ، وذلك ألن املسجد حمل الرمحة " وافتح يل أبواب فضلك : " " رمحتك

 .  ، وهو فضل من اهللا املسجد حمل الرزق
إذا  { ؛ لقوله  فإذا دخلت املسجد فال جتلس حىت تصلي ركعتني حتية املسجد

 .  )١( }دخل املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني 
، ولتكن حال جلوسك يف املسجد النتظار الصالة مشتغال  مث جتلس تنتظر الصالة

، فقد ورد النهي  ، وجتنب العبث كتشبيك األصابع وغريه ، وتالوة القرآن بذكر اهللا
، فإن  إذا كان أحدكم يف املسجد فال يشبكن { ال ، ق عنه يف حق منتظر الصالة

، أما من كان يف املسجد لغري انتظار الصالة فال مينع من  )٢( }التشبيك من الشيطان 
سجد بعدما سلم من  شبك أصابعه يف امل، فقد ثبت أن النيب  تشبيك األصابع

 .  )٣(الصالة 
؛ ألنه ورد يف  ويف حال انتظارك الصالة يف املسجد ال ختض يف أحاديث الدنيا

خر  وقد ورد يف احلديث اآل)٤(احلديث أن ذلك يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب 
                                                 

، النسائي  )٣١٦(، الترمذي الصالة  )٧١٤(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١١١٤(البخاري اجلمعة ) ١(
، أمحد  )١٠١٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٧(، أبو داود الصالة  )٧٣٠(املساجد 

  . )١٣٩٣(، الدارمي الصالة  )٥/٣١١(
 .  )٣/٤٣(أمحد ) ٢(
، وأصل احلديث يف مسلم بدون  ١/٧٣١)  ٤٨٢ ( البخاري أخرجه من حديث أيب هريرة يف قصة ذي اليدين) ٣(

 .  ٣/٦٩)  ١٢٨٨ (ذكر التشبيك 
، وقال ابن السبكي  مل أقف له على أصل:  ١/١٣٦قال العراقي يف ختريج اإلحياء :  هذا اخلرب مما ليس له أصل) ٤(

:  ١/١٨)  ٤ (لة الضعيفة ، وقال األلباين يف السلس مل أجد له إسنادا:  ١٤٧ - ٤/١٤٥يف طبقات الشافعية 
 .  ال أصل له
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 فال تفرط أيها )٢( )١( }، واملالئكة تستغفر له  أن العبد يف صالة ما دام ينتظر الصالة {
 .  ، وتضيعه بالعبث واالشتغال بالقيل والقال املسلم يف هذا الثواب

 ؛ ألن النيب  " قد قامت الصالة : " وإذا أقيمت الصالة فقم إليها عند قول املؤذن
، هذا إذا كان املأموم يرى  بدء اإلقامة فال بأس بذلك، وإن قمت عند  كان يفعل ذلك

 .  ، فإن كان ال يراه حال اإلقامة فاألفضل أن ال يقوم حىت يراه اإلمام
لو يعلم الناس  { ، فقد قال النيب  أيها املسلم احرص أن تكون يف الصف األول

، متفق  )٣( }، الستهموا  ، مث ال جيدون إال أن يستهموا عليه ما يف النداء والصف األول

،  ، واحرص على القرب من اإلمام )٤( }خري صفوف الرجال أوهلا  { ، وقال  عليه

، وأما  ، هذا بالنسبة للرجل )٥( }ليلين منكم أولو األحالم والنهى  { فقد قال 

وخري صفوف  { ، فالصف األخري من صفوف النساء أفضل هلا لقوله  بالنسبة للمرأة

 .  ؤية الرجال؛ ألن ذلك أبعد هلا عن ر )٦( }النساء آخرها 

                                                 
، أمحد  )٤٧١(، أبو داود الصالة  )٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٧٤(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )٣٨٥(، مالك النداء للصالة  )٢/٤١٥(
)  ١٥٠٤ (، ومسلم  ١/٧٣٠)  ٤٧٧ (البخاري :  ، وقد تقدم طرف منه متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٢(

٣/١٦٨  . 
، ابن  )٦٧١(، النسائي األذان  )٢٢٥(، الترمذي الصالة  )٤٣٧(، مسلم الصالة  )٥٩٠(البخاري األذان ) ٣(

 .  )٢٩٥(، مالك النداء للصالة  )٢/٣٠٣(، أمحد  )٧٩٧(ماجه املساجد واجلماعات 
، ابن  )٦٧٨( داود الصالة ، أبو )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٤(

 .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٠(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٧٤(، أبو داود الصالة  )٨٠٧(، النسائي اإلمامة  )٤٣٢(مسلم الصالة ) ٥(

  . )١٢٦٦(، الدارمي الصالة  )٤/١٢٢(، أمحد  )٩٧٦(فيها 
، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٦(

 .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٠(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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سووا  { ، قال  ويتأكد يف حق اإلمام واملصلني االهتمام بتسوية الصفوف

، ويف احلديث  ، متفق عليه )١( }، فإن تسوية الصفوف من متام الصالة  صفوفكم

، وتسوية الصفوف  )٢( }، أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم  لتسوون صفوفكم {:  اآلخر
 .  هي تعديلها مبحاذاة املناكب واألكعب

سووا صفوفكم  { ويتأكد يف حق املصلني سد الفرج والتراص يف الصفوف لقوله 

،  الصقوا الصفوف حىت ال يكون بينكم فرج:  ، ومعناه ، رواه البخاري )٣( }ا وتراصو
، فال تبقى  ، وينسد اخللل التصاق بعض املأمومني ببعض ليتصل ما بينهم:  فاملراصة

 .  فرجات للشيطان
، مما   يهتم بتسوية الصفوف وتراص املأمومني فيها اهتماما بالغاوقد كان النيب 

، وليس معىن رص الصفوف ما يفعله بعض اجلهال اليوم من  ذلك وفائدتهيدل على أمهية 
 ويؤذي )٤(؛ ألن هذا العمل يوجد فرجا يف الصفوف  فحج رجليه حىت يضايق من جبانبه

،  ، واحلرص عليه ، فينبغي للمسلمني االهتمام بذلك ، وال أصل له يف الشرع املصلني
 .  هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وفق ا ، وإمتاما لصالهتم اقتداء بنبيهم

 

                                                 
اجه إقامة الصالة والسنة ، ابن م )٦٦٨(، أبو داود الصالة  )٤٣٣(، مسلم الصالة  )٦٩٠(البخاري األذان ) ١(

 .  )١٢٦٣(، الدارمي الصالة  )٣/٢٩١(، أمحد  )٩٩٣(فيها 
، أبو  )٨١٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٧(، الترمذي الصالة  )٤٣٦(، مسلم الصالة  )٦٨٥(البخاري األذان ) ٢(

 .  )٤/٢٧٦(، أمحد  )٩٩٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٦٣(داود الصالة 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٦٩(، أبو داود الصالة  )٨١٤(، النسائي اإلمامة  )٦٨٧( البخاري األذان )٣(

 .  )١٢٦٣(، الدارمي الصالة  )٣/٢٦٣(، أمحد  )٩٩٣(فيها 
 .  بني رجلي الفاحجني) ٤(
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 باب يف أركان الصالة وواجباهتا وسننها 
، تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها  أيها املسلم إن الصالة عبادة عظيمة

 .  ، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم صفتها الكاملة
 .  ، وسنن ، وواجبات أركان:  ثالثة أقساموهذه األقوال واألفعال 

، أو  ، سواء كان تركه عمدا أو سهوا فاألركان إذا ترك منها شيء بطلت الصالة
 .  ، كما يأيت بيانه ، وقامت اليت تليها مقامها بطلت الركعة اليت تركه منها

،  ، وإن كان تركه سهوا مل تبطل والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصالة
 .  وجيربه سجود السهو

، لكن تنقص هيئة الصالة  والسنن ال تبطل الصالة بترك شيء منها ال عمدا وال سهوا
 .  بذلك

صلوا كما  {:  ، وقال  صلى صالة كاملة جبميع أركاهنا وواجباهتا وسننهاوالنيب 
 .  )١( }رأيتموين أصلي 

 الصالة أركان 
 :  وهي كما يلي:  فأركان الصالة أربعة عشر

 القيـام يف صالة الفريضة :  الركن األول
θ#)  {:  قال تعاىل ãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )ويف حديث عمران مرفوعا )٢ ،  :}  صل

، فدلت اآلية واحلديث  )٣( }، فإن مل تستطع فعلى جنب  ، فإن مل تستطع فقاعدا قائما
 .  على وجوب القيام يف الصالة املفروضة مع القدرة عليه

، ومثل  فإن مل يقدر على القيام ملرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب
،  ، ومن حيتاج للجلوس أو االضطجاع ملداواة تتطلب عدم القيام املريض اخلائف والعريان

، ويعذر أيضا  ، وال يستطيع اخلروج وكذلك من كان ال يستطيع القيام لقصر سقف فوقه
                                                 

 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ١(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ٣(
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، فإذا صلى قاعدا فإن  بترك القيام من يصلي خلف اإلمام الراتب الذي يعجز عن القيام
، وأمر من خلفه   ملا مرض صلى قاعداألنه  {؛  ن قعودا تبعا إلمامهممن خلفه يصلو

 .  )٢( )١( }بالقعود 
 ، فال جيب القيام فيها لثبوت أن النيب  وصالة النافلة جيوز أن تصلى قياما وقعودا

 .  )٣(ن غري عذر كان يصليها أحيانا جالسا م

 تكبرية اإلحرام يف أوهلا :  الركن الثاين
 ومل ، }حترميها التكبري  { ، وقوله  )٤( }مث استقبل القبلة وكرب  { لقوله 
، ال جيزيه  اهللا أكرب:  ، وصيغتها أن يقول  أنه افتتح الصالة بغري التكبريينقل عنه 

 .  ؛ ألن هذا هو الوارد عن الرسول  غريها

 قراءة الفاحتة :  الركن الثالث
، وقراءهتا ركن يف كل  )٥( }ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  {:  حلديث

 املسيء يف علم  وحينما )٦( أنه كان يقرؤها يف كل ركعة ، وصح عن النيب  ركعة
 .  )٧(صالته كيف يصلي أمره بقراءة الفاحتة 

                                                 
، أمحد  )١٢٤٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٠٠(، النسائي السهو  )٤١٣(مسلم الصالة ) ١(

)٣/٣٣٤(  . 
 .  ٢/٣٥١)  ٩٢٠ (، ومسلم  ٢/٣٧٥)  ٨٠٥ (البخاري :  كما يف احلديث املتفق عليه عن أنس) ٢(
 .  ٣/٢٥٣)  ١٦٩٦ (جه مسلم من حديث أيب هريرة أخر) ٣(
 .  )١٠٦٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٩٧(البخاري االستئذان ) ٤(
،  )٩١١(، النسائي االفتتاح  )٢٤٧(، الترمذي الصالة  )٣٩٤(، مسلم الصالة  )٧٢٣(البخاري األذان ) ٥(

، الدارمي الصالة  )٥/٣١٣(، أمحد  )٨٣٧(الة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الص )٨٢٢(أبو داود الصالة 
)١٢٤٢(  . 

، ومنها ما  ، منها ما هو يف الصحيحني هذا يعرف بالتتبع واالستقراء املأخوذ معناه ومضمونه من عدة أحاديث) ٦(
 .  ، ومل أقف على نص خاص هبذا اللفظ هو يف غريمها

مث :  ، ولفظهما ٢/٣٢٩)  ٨٨٣ (، ومسلم  ٢/٣٠٦)  ٧٥٧ (ي البخار:  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٧(
)  ١٧٨٧ (، أما أمره بقراءة الفاحتة خبصوصها فأخرجه ابن حبان يف صحيحه  اقرأ ما تيسر معك من القرآن

 .  ١٠ الصالة ٥/٨٨
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؟ فيه خالف  ، أو خيتص وجوهبا باإلمام واملنفرد وهل هي واجبة يف حق كل مصل
، واألحوط أن املأموم حيرص على قراءهتا يف الصلوات اليت ال جيهر فيها  بني العلماء

 .  ، ويف سكتات اإلمام يف الصالة اجلهرية اإلمام

 الركوع يف كل ركعة :  لركن الرابعا
$  {:  لقوله تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρ ß‰àf ó™ $#uρ { )وقد ثبت الركوع  )١ ،

 .  )٢(إلمجاع  فهو واجب بالكتاب والسنة وايف سنة الرسول 
، والركوع اجملزئ من القائم هو أن ينحين حىت تبلغ كفاه ركبتيه  وهو يف اللغة االحنناء
، وقدر ذلك من غري وسط  غري طويل اليدين أو قصريمها:  ، أي إذا كان وسط اخللقة

 .  ، واجملزئ من الركوع يف حق اجلالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من األرض اخللقة

 واالعتدال واقفا كحاله قبله  الرفع من الركوع:  اخلامس والسادسالركن 
 .  )٤( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {:   وقال)٣( داوم على فعله ألنه 

 السجود :  الركن السابع
عة مرتني ، يف كل رك ، ويكون على األعضاء السبعة وهو وضع اجلبهة على األرض

:  ، وقوله  وفعله له)٥( به ، ولألحاديث الواردة من أمر النيب  واسجدوا:  لقوله تعاىل
 .  )٦( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {

                                                 
 .  ٧٧:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٢/٢٩٨املعجم املفهرس :  انظر بعضها، و األحاديث القولية والفعلية يف إثبات الركوع كثرية ومتواترة) ٢(
 .  هذا يعرف باالستقراء) ٣(
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٤(
 .  ٢/٤١٥املعجم املفهرس :  ، وانظر بعضها يف أحاديث السجود الفعلية كثرية متواترة) ٥(
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٦(
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،  ، وأطراف القدمني ، والركبتان ، واليدان ، واألنف اجلبهة:  فاألعضاء السبعة هي
،  ن يباشر كل واحد من هذه األعضاء موضع السجود وحسب اإلمكانفال بد أ

، فأفضل  ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والسجود أعظم أركان الصالة
 .  ، وهو السجود األحوال حال يكون العبد فيها أقرب إىل اهللا

 الرفع من السجود واجللوس بني السجدتني :  الركن الثامن
 إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد كان النيب  {:  اهللا عنهالقول عائشة رضي 

 .  ، رواه مسلم )١( }حىت يستوي قاعدا 

 الطمأنينة يف كل األفعال املذكورة :  الركن التاسع
السنة على أن من ال يطمئن يف صالته ال ، وقد دل الكتاب و وهي السكون وإن قل

 .  ، ويؤمر بإعادهتا يكون مصليا

 التشهد األخري وجلسته :  الركن العاشر واحلادي عشر
، فقد ثبت  " اللهم صل على حممد " إخل . " . . التحيات : " وهو أن يقول

، وقال ابن  )٣( }وا كما رأيتموين أصلي صل {:   وقال)٢( الزمه  أنه
قبل أن  : "  فقوله)٤( " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد "  مسعود
 .  دليل على فرضه " يفرض

                                                 
، أمحد  )٨٩٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٧٨٣(، أبو داود الصالة  )٤٩٨(سلم الصالة م) ١(

)٦/٣١(  . 
وكان يقول يف كل :  ، منها حديث عائشة هذا يعرف باالستقراء الذي ثبت مضمونه من جمموعة أحاديث) ٢(

 .  ٤٦ الصالة ٢/٤٣٨)  ١١١٠ (، أخرجه مسلم  ركعتني التحيات
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(خاري األذان الب) ٣(
،  ١١/١٥٧)  ٦٣٢٨ (البخاري :  ، وأصله متفق عليه ٢/٢٤٧)  ١٢٧٦ (أخرجه هبذا اللفظ النسائي ) ٤(

 .  ٢/٣٣٧)  ٨٩٥ (ومسلم 
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  يف التشهد األخري الصالة على النيب :  الركن الثاين عشر
 .  ، وما زاد على ذلك فهو سنة " اللهم صل على حممد : " بأن يقول

 الترتيب بني األركان :  ثالث عشرالركن ال
، وقد  )١( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {:  ، وقال  كان يصليها مرتبةألن النيب 

 .  )٢()  مث (علمها للمسيء مرتبة بـ 

 التسليم :  الركن الرابع عشر
،  )٤( }وحتليلها التسليم  { ، وقوله  )٣( }وختامها التسليم  { لقوله 

 .  ، فهو ختامها وعالمة انتهائها فالتسليم شرع للتحلل من الصالة
 أيها القارئ الكرمي 

غري ، وإن كان  فإن كان التحرمية مل تنعقد صالته:  من ترك ركنا من هذه األركان
 كركوع أو -، وإن كان تركه سهوا  ، بطلت صالته أيضا ، وقد تركه عمدا التحرمية
، فإنه يعود ليأيت به ومبا بعده من  ، فإن ذكره قبل شروعه يف قراءة ركعة أخرى -سجود 

، وإن ذكره بعد شروعه يف قراءة الركعة األخرى ألغيت الركعة اليت  الركعة اليت تركه فيها
، وإن علم  ، ويسجد للسهو قامت الركعة اليت شرع يف قراءهتا مقامها، و تركه منها

، وسجد للسهو  ، فإن كان تشهدا أخريا أو سالما أتى به الركن املتروك بعد السالم
 فإنه يأيت بركعة كاملة بدل الركعة اليت - كركوع أو سجود -، وإن كان غريمها  وسلم

، فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه أعاد  ، ويسجد للسهو ما مل يطل الفصل تركه منها
 .  الصالة كاملة

                                                 
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ١(
 ٢/٣٢٩)  ٨٨٣ (، ومسلم  ٩٥ األذان ٢/٣٠٦)  ٧٥٧ (البخاري :  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٢(

 .  ١١الصالة 
 .  )٦٨٧(، الدارمي الطهارة  )١/١٢٣(، أمحد  )٢٧٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣(الترمذي الطهارة ) ٣(
 .  )٦٨٧(، الدارمي الطهارة  )١/١٢٣(، أمحد  )٢٧٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣(الترمذي الطهارة ) ٤(



 امللخص الفقهي 

 ٨٦

 ! ، وما تشمل من األقوال واألفعال اجلليلة  فما أعظم هذه الصالة
 .  ، واحملافظة عليها وفق اهللا اجلميع إلقامتها

 واجبات الصالة 
 واجبات الصالة مثانية 

، فجميع تكبريات  اجبة مجيع التكبريات اليت يف الصالة غري تكبرية اإلحرام و: األول
 .  ، ال من قبيل الركن االنتقال من قبيل الواجب

، وإمنا يكون واجبا يف حق اإلمام  " مسع اهللا ملن محده : " ، أي قول  التسميع: الثاين
 .  ، فأما املأموم فال يقوله واملنفرد

؛  دلإلمام واملأموم واملنفر " ربنا ولك احلمد : " ، أي قول  التحميد: الثالث
 .  )١( }ربنا ولك احلمد :  مسع اهللا ملن محده فقولوا:  إذا قال اإلمام {  لقوله

، ويسن الزيادة إىل  يف الركوع مرة واحدة " سبحان ريب العظيم : "  قول: الرابع
 .  إىل عشر وهي أعاله، و ثالث هي أوىف الكمال

، وتسن الزيادة إىل  يف السجود مرة واحدة " سبحان ريب األعلى : "  قوله: اخلامس
 .  ثالث

، وتسن الزيادة إىل  بني السجدتني مرة واحدة " رب اغفر يل : "  قول: السادس
 .  ثالث

،  ، والصلوات والطيبات التحيات هللا : " ، وهو أن يقول  التشهد األول: السابع
، أشهد  ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

 .  ، أو حنو ذلك مما ورد " ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أن ال إله إال اهللا

                                                 
، أبو  )١٠٦١(، النسائي التطبيق  )٣٦١(، الترمذي الصالة  )٤١١(، مسلم الصالة  )٦٥٧(لبخاري األذان ا) ١(

، الدارمي  )٣٠٦(، مالك النداء للصالة  )١٢٣٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٠١(داود الصالة 
 .  )١٢٥٦(الصالة 
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 ، مع قوله   ومداومته عليه)١( ذلك  اجللوس للتشهد األول لفعله : الثامن
 .  )٢( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {

؛  ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صالته
؛ ألنه ترك واجبا حيرم  ، ومن تركه سهوا أو جهال فإنه يسجد للسهو ألنه متالعب فيها

 .  ، فيجربه بسجود السهو تركه

 سنن الصالة 
، ال  لقسم الثالث من أفعال وأقوال الصالة غري ما ذكر يف القسمني األولني سنةوا

 .  تبطل الصالة بتركه
 :  وسنن الصالة نوعان

،  ، والبسملة ، والتعوذ االستفتاح:  ، وهي كثرية منها  سنن األقوال: النوع األول
جر وصالة اجلمعة والعيد ، والقراءة بعد الفاحتة مبا تيسر من القرآن يف صالة الف والتأمني

 .  وصالة الكسوف والركعتني األوليني من املغرب والعشاء والظهر والعصر
ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء  : " ومن سنن األقوال قول

، وما زاد على املرة الواحدة يف تسبيح ركوع  " ربنا ولك احلمد : " بعد قوله " بعد
اللهم  : " ، وقوله بني السجدتني " رب اغفر يل : " رة يف قول، والزيادة على امل وسجود

، ومن فتنة  ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن عذاب القرب إين أعوذ بك من عذاب جهنم
 .  وما زاد على ذلك من الدعاء يف التشهد األخري " املسيح الدجال

، وعند اهلوي إىل  ام سنن األفعال كرفع اليدين عند تكبرية اإلحر: والنوع الثاين
، ووضعهما على صدره أو  ، ووضع اليد اليمىن على اليسرى ، وعند الرفع منه الركوع

، ووضع اليدين على الركبتني يف  ، والنظر إىل موضع سجوده حتت سرته يف حال القيام
                                                 

وعة أحاديث ال سيما أحاديث صفة صالة النيب كحديث وهذا يعرف باالستقراء الذي ثبت مضمونه من جمم) ١(
 .  علي وأيب محيد ووائل بن حجر

 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٢(
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، ومد ظهره يف  ، وفخذيه عن ساقيه يف السجود ، وجمافاة بطنه عن فخذيه الركوع
، ومتكني جبهته وأنفه وبقية  ، فال خيفضه وال يرفعه ، وجعل رأسه حياله دالالركوع معت

، وغري ذلك من سنن األقوال واألفعال مما هو مفصل يف  األعضاء من موضع السجود
 .  كتب الفقه

،  ، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر وهذه السنن ال يلزم اإلتيان هبا يف الصالة
 .  ضها فال حرج عليه شأن سائر السننومن تركها أو بع

ومن هنا ال نرى مربرا ملا يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد يف أمر السنن يف 
، كأن حيين أحدهم  ، حىت رمبا أدى هبم هذا إىل التزيد يف تطبيقها بصورة غريبة الصالة

من وضعهما على ، وجيمع يديه على ثغرة حنره بدال  رأسه يف القيام إىل قريب من الركوع
، حىت إن بعضهم  ، وتشددهم يف شأن السترة صدره أو حتت سرته كما وردت به السنة

، وكذا  ، يبحث فيه عن سترة ، ويذهب إىل مكان آخر يترك القيام يف الصف ألداء النافلة
، حىت يصبح كالقوس أو قريبا  مد أحدهم رأسه إىل أمام ورجليه إىل خلف يف السجود

، وهذه   وكذا فحج أحدهم رجليه يف حال القيام حىت يضيق على من جبانبه، من املنبطح
 .  ، رمبا تؤدي هبم إىل الغلو املمقوت صفات غريبة

 .  ونسأل اهللا لنا وهلم التوفيق للحق والعمل به
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 باب يف صفة الصالة 
 بعد أن بينا أركان الصالة وواجباهتا وسننها القولية والفعلية نريد أن نذكر صفة

، حسبما وردت به النصوص من  الصالة املشتملة على تلك األركان والواجبات والسنن
صلوا كما رأيتموين  {  لتكون قدوة للمسلم عمال بقوله صفة صالة النيب 

 :  ، وإليك سياق ذلك )١( } أصلي
، واستقبل ببطون  ، ورفع يديه استقبل القبلة إذا قام إىل الصالة  كان رسول اهللا -

 .  " اهللا أكرب : " ، وقال أصابعها القبلة
 .  ، ويضعهما على صدره  مث ميسك مشاله بيمينه-
، فكل االستفتاحات الثابتة   يداوم على استفتاح واحد، ومل يكن   مث يستفتح-

، وتعاىل  ، وتبارك امسك سبحانك اللهم وحبمدك : " ، ومنها عنه جيوز االستفتاح هبا
 .  " ، وال إله غريك جدك
 .  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:   مث يقول-
 .  " آمني : " ، فإذا ختمها قال  مث يقرأ فاحتة الكتاب-
، وكان يطيل قراءة   مث يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصرية تارة ومتوسطة تارة-

، وكان جيهر بالقراءة يف الفجر واألوليني من املغرب  ر من سائر الصلواتالفجر أكث
 يطيل الركعة األوىل من كل صالة ، وكان  ، ويسر القراءة فيما سوى ذلك والعشاء

 .  على الثانية
،  ، وخير راكعا " اهللا أكرب : " ، مث يقول  مث يرفع يديه كما رفعهما يف االستفتاح-

،  ، وجيعل رأسه حياله ، وميد ظهره ، وميكنهما يه مفرجيت األصابعويضع يديه على ركبت
 .  " سبحان ريب العظيم : " ، ويقول ال يرفعه وال خيفضه

                                                 
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ١(
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، ويرفع يديه كما يرفعهما عند  " مسع اهللا ملن محده : "  مث يرفع رأسه قائال-
 .  الركوع
 .  هذا االعتدال، وكان يطيل  " ربنا لك احلمد : " ؛ قال  فإذا اعتدل قائما-
، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه  ، وال يرفع يديه ، وخير ساجدا  مث يكرب-

   ُ   ِّ  ، وي مك ن  ، ويعتدل يف سجوده ، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة وأطراف قدميه
،  ، وجيايف عضديه عن جنبيه ، ويرفع مرفقيه ، ويعتمد على كفيه جبهته وأنفه من األرض

سبحان ريب  : " ، وكان يقول يف سجوده ، وفخذيه عن ساقيه  بطنه عن فخذيهويرفع
 .  " األعلى
،  ، وجيلس عليها ، مث يفرش رجله اليسرى " اهللا أكرب : "  مث يرفع رأسه قائال-

،  ، وارمحين اللهم اغفر يل : " ، مث يقول ، ويضع يديه على فخذيه وينصب اليمىن
 .  " ، وارزقين ، واهدين واجربين
 .  ، ويصنع يف الثانية مثل ما صنع يف األوىل  مث يكرب ويسجد-
 .  ، معتمدا على ركبتيه وفخذيه ، وينهض على صدور قدميه  مث يرفع رأسه مكربا-
 .  ، ويصلي الركعة الثانية كاألوىل ؛ أخذ يف القراءة  فإذا استتم قائما-
، ويضع يده اليمىن على  دتني مث جيلس للتشهد األول مفترشا كما جيلس بني السج-

، ويضع إهبام يده اليمىن على أصبعه  ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى فخذه اليمىن
،  التحيات هللا : " ، ويقول ، وينظر إليها ، ويشري بأصبعه السبابة الوسطى كهيئة احللقة

م علينا وعلى ، السال ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته ، والطيبات والصلوات
، وأشهد أن حممدا عبده  ، أشهد أن ال إنه إال اهللا وحده ال شريك له عباد اهللا الصاحلني

 .   حيفف هذه اجللسة، وكان  " ورسوله
، ويقرأ فيهما  ، وخيففهما عن األوليني ، فيصلي الثالثة والرابعة  مث ينهض مكربا-

 .  بفاحتة الكتاب
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، بأن جيعل ظهرها على  ؛ يفرش رجله اليسرى توركا مث جيلس يف تشهده األخري م-
 .  ، وجيعل أليتيه على األرض ، وخيرجهما عن ميينه ، وينصب رجله اليمىن األرض
اللهم صل على  : " ، ويزيد عليه ، وهو التشهد األول  مث يتشهد التشهد األخري-

وبارك على حممد ،  ؛ إنك محيد جميد ، كما صليت على آل إبراهيم حممد وعلى آل حممد
 .  " ؛ إنك محيد جميد ، كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل حممد

 ويستعيذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة -
 .  ، ويدعو مبا ورد من األدعية يف الكتاب والسنة املسيح الدجال

،  ، وعن يساره كذلك " م ورمحة اهللالسالم عليك : " ، فيقول  مث يسلم عن ميينه-
 .  ، وينهيه مع متام االلتفات يبتدئ السالم متوجها إىل القبلة

، ومنك  ، اللهم إنك أنت السالم ) ثالثا (أستغفر اهللا  : " ، قال  فإذا سلم-
 .  ، مث يذكر اهللا مبا ورد " ، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام السالم

؛ فعليك أن  خمتصرة يف صفة الصالة حسبما ورد يف النصوصهذه مجلة ! أيها املسلم 
، وأن تكون صالتك متفقة حسب اإلمكان مع صالة  هتتم بصالتك غاية االهتمام

%ô‰s)©9 tβ  {:   فقد قال اهللا تعاىل النيب x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©! $# 

tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )ونسأل اهللا للجميع التوفيق والقبول)١   . 
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 باب يف بيان ما يكره يف الصالة 
وهو اختالس خيتلسه  { ؛ لقول النيب  يكره يف الصالة االلتفات بوجهه وصدره

؛  ؛ فال بأس به ؛ إال أن يكون ذلك حلاجة  رواه البخاري)١( }الشيطان من صالة العبد 
، أو استدبر  فإن استدار جبميع بدنه.  ، أو كان لغرض صحيح كما يف حالة اخلوف

 .  ؛ لتركه االستقبال بال عذر ته؛ بطلت صال الكعبة يف غري حالة اخلوف
؛ ألن ذلك من  فتبني هبذا أن االلتفات يف الصالة يف حالة اخلوف ال بأس به

، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون  ، وإن كان يف غري حالة اخلوف ضروريات القتال
 ، وإن كان ؛ فهو مكروه ، وإن كان لغري حاجة ؛ فال بأس ، فإن كان حلاجة بقية البدن
 .  ؛ بطلت صالته جبميع البدن

؛   على من يفعل ذلك، فقد أنكر النيب  ويكره يف الصالة رفع بصره إىل السماء
 واشتد قوله يف )٢( }! ؟  ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم {:  فقال

 .   رواه البخاري)٣( }لينتهن أو لتخطفن أبصارهم  {:  ، حىت قال ذلك
؛ فال ينبغي له أن يسرح  وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر املصلي إىل موضع سجوده
عن ؛ ألن ذلك يشغله  بصره فيما أمامه من اجلدران والنقوش والكتابات وحنو ذلك

 .  صالته

                                                 
،  )٩١٠(، أبو داود الصالة  )١١٩٦(، النسائي السهو  )٥٩٠(، الترمذي اجلمعة  )٧١٨(البخاري األذان ) ١(

 .  )٦/١٠٦(أمحد 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٩١٣(، أبو داود الصالة  )١١٩٣(، النسائي السهو  )٧١٧(البخاري األذان ) ٢(

 .  )١٣٠٢(، الدارمي الصالة  )٣/١٤٠(، أمحد  )١٠٤٤(فيها 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٩١٣(، أبو داود الصالة  )١١٩٣(ئي السهو ، النسا )٧١٧(البخاري األذان ) ٣(

 .  )١٣٠٢(، الدارمي الصالة  )٣/١٤٠(، أمحد  )١٠٤٤(فيها 
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؛ وإن كان  ؛ ألن ذلك من فعل اليهود ويكره يف الصالة تغميض عينيه لغري حاجة
؛ فال  ؛ كالزخارف والتزويق ، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صالته التغميض حلاجة

  )١(.  ، هذا معىن ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا يكره إغماض عينيه عنه
  ؛ لقوله ، وهو أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه لوسويكره يف الصالة إقعاؤه يف اجل

،   رواه ابن ماجه)٢( }؛ فال تقع كما يقعي الكلب  إذا رفعت رأسك من السجود {
 .  وما جاء مبعناه من األحاديث

؛ ألنه يزيل  ؛ إال من حاجة وحنوه حال القيامويكره يف الصالة أن يستند إىل جدار 
 .  ؛ فال بأس - كمرض وحنوه -، فإن فعله حلاجة  مشقة القيام

؛ بأن ميدمها على األرض مع إلصاقهما  ويكره يف الصالة افتراش ذراعيه حال السجود
 )٣( }، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب  اعتدلوا يف السجود { ، قال  هبا

 .  )٤( }وال يفترش ذراعيه افتراش الكلب  {:  ، ويف حديث آخر متفق عليه
 أو حلية  وعمل ما ال فائدة فيه بيد أو رجل- وهو اللعب -ويكره يف الصالة العبث 

 .  ، ومنه مسح األرض من غري حاجة أو ثوب أو غري ذلك
، وهي الشاكلة ما فوق  ، وهو وضع اليد على اخلاصرة ويكره يف الصالة التخصر

، وقد هنينا عن  ؛ وذلك ألن التخصر فعل الكفار واملتكربين رأس الورك من املستدق
  )٥(.  ن أن يصلي الرجل متخصرا، وقد ثبت يف احلديث املتفق عليه النهي ع التشبه هبم

 .  ويكره يف الصالة فرقعة أصابعه وتشبيكها
 .  ؛ ألن ذلك يشغله عن إكمال صالته ويكره أن يصلي وبني يديه ما يشغله ويلهيه

                                                 
 .  ٧٦ - ١/٧٥زاد املعاد :  انظر) ١(
 .  )٨٩٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٢(
 .  )٤٩٣(، مسلم الصالة  )٧٨٨(البخاري األذان ) ٣(
 .  )٨٩١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٢٧٥(الترمذي الصالة ) ٤(
 .  ٢/٣٨) ١٢١٨(، ومسلم  ٣/١١٥) ١٢٢٠(البخاري :  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٥(
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، سواء كانت  ؛ ملا فيه من التشبه بعبادة األصنام وتكره الصالة يف مكان فيه تصاوير
 .  الصحيحالصورة منصوبة أو غري منصوبة على 

؛  ويكره أن يدخل يف الصالة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه
، أو جوع أو عطش  ، أو حالة برد أو حر شديدين ، أو ريح ، أو غائط كاحتباس بول

 .  ؛ ألن ذلك مينع اخلشوع مفرطني
:  ؛ لقوله عليه الصالة والسالم وكذا يكره دخوله يف الصالة بعد حضور طعام يشتهيه

وذلك كله رعاية .   رواه مسلم)١( }، وال هو يدافعه األخبثان  ال صالة حبضرة طعام {
 .  حلق اهللا تعاىل ليدخل العبد يف العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه

؛ ففي  من شعار الرافضة؛ ألن ذلك  ويكره للمصلي أن خيص جبهته مبا يسجد عليه
 .  ذلك الفعل تشبه هبم

، وال بأس مبسح  ويكره يف الصالة مسح جبهته وأنفه مما علق هبما من أثر السجود
 .  ذلك بعد الفراغ من الصالة

؛ ألن ذلك  ويكره يف الصالة العبث مبس حليته وكف ثوب وتنظيف أنفه وحنو ذلك
 .  يشغله عن صالته

،  ، وال يتشاغل عنها هبا ليس منها  يتجه إىل صالته بكليتهواملطلوب من املسلم أن
θ#)  {:  يقول اهللا سبحانه ÝàÏ≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# (#θãΒθ è% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )٢( 

، وترك ما  ، واإلتيان مبا يشرع هلما امة الصالة حبضور القلب واخلشوعفاملطلوب إق
،  ؛ لتكون صالة صحيحة مربئة لذمة فاعلها ينافيهما أو ينقصهما من األقوال واألفعال

، ال يف صورهتا فقط وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري  ولتكون صالة يف صورهتا وحقيقتها
 .  والسعادة يف الدنيا واآلخرة

 
                                                 

 .  )٦/٧٣(، أمحد  )٨٩(، أبو داود الطهارة  )٥٦٠(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٢(
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 باب يف بيان ما يستحب أو يباح فعله يف الصالة 
إذا كان أحدكم  { ؛ لقول النيب  يسن للمصلي رد املار من أمامه قريبا منه

 رواه )١( }؛ فإن معه القرين  ه، فليقاتل ، فإن أىب ، فال يدعن أحدا مير بني يديه يصلي
 .  مسلم

 فال بأس أن -شيء مرتفع من جدار أو حنوه :   أي-لكن إذا كان أمام املصلي سترة 
، وكذا  ، وال يرده املصلي ؛ فيمر ، وكذا إذا احتاج إىل املرور لضيق املكان مير من ورائها

كان يصلي مبكة  { نيب ؛ ألن ال ؛ فال مينع املرور بني يديه إذا كان يصلي يف احلرم

  )٣(رواه اخلمسة .  )٢( }والناس ميرون بني يديه وليس دوهنم سترة 

، فليصل  إذا صلى أحدكم { ؛ لقوله  واختاذ السترة سنة يف حق املنفرد واإلمام

، وأما   رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أيب سعيد)٤( }، وليدن منها  إىل سترة
  أنه {؛  ؛ حلديث ابن عباس وليس اختاذ السترة بواجب.  ؛ فسترته سترة إمامه املأموم

 .   رواه أمحد وأبو داود)٥( } فضاء ليس بني يديه شيء صلى يف
، سواء كانت  قدر ذراع:  ؛ أي وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل

 .  دقيقـة أو عريضة

                                                 
 .  )٢/٨٦(، أمحد  )٩٥٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٠٦(مسلم الصالة ) ١(
 .  )٦/٣٩٩(، أمحد  )٢٩٥٨(، ابن ماجه املناسك  )٢٠١٦(أبو داود املناسك ) ٢(
 ؛ وابن ١/٤٠٠) ٧٥٧( ؛ والنسائي ٢/٣٥٤) ٢٠١٦(أبو داود :  أخرجه من حديث املطلب بن أيب وداعة) ٣(

 .  ٣/٤٤٠) ٢٩٥٨(ماجه 
، أمحد  )٩٥٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٩٧(، أبو داود الصالة  )٤٨٧(البخاري الصالة ) ٤(

)٣/٦٣(  . 
 .  )١/٢٢٤(أمحد ) ٥(
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.  ، ولتمنع املصلي من االنشغال مبا وراءها ؛ لتمنع املار بني يديه واحلكمة يف اختاذها
، فإن مل ميكن  خص من شجر أو حجر أو عصا؛ صلى إىل شيء شا وإن كان يف صحراء
 .  ؛ وضعه بني يديه عرضا غرز العصا يف األرض

 .  ؛ فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة وإذا التبست القراءة على اإلمام
، وله قتل حية  ، وفتح الباب ، ومحل شيء ووضعه ويباح للمصلي لبس الثوب وحنوه

 رواه أبو )١( }، احلية والعقرب  أمر بقتل األسودين يف الصالة { ؛ ألنه  وعقرب
                    ُ                                 ، لكن ال ينبغي له أن ي كثر من األفعال املباحة يف الصالة إال  داود والترمذي وصححه

 ألن ذلك ؛ ؛ أبطلت الصالة ، وكانت متوالية ، فإن أكثر منها من غري ضرورة لضرورة
 .  مما ينايف الصالة ويشغل عنها
، أو خاف على إنسان  ، أو سهو إمامه ؛ كاستئذان عليه وإذا عرض للمصلي أمر

 ؛ لقوله  ؛ بأن يسبح الرجل وتصفق املرأة ، فله التنبيه على ذلك الوقوع يف هلكة
 .   متفق عليه)٢( }، ولتصفق النساء  ؛ فلتسبح الرجال إذا نابكم شيء يف صالتكم {

، وللمصلي حينئذ رد  وال يكره السالم على املصلي إذا كان يعرف كيف يرد
، فإن رده  وعليكم السالم:  ؛ فال يقول السالم يف حال الصالة باإلشارة ال باللفظ

.  ، وله تأخري الرد إىل ما بعد السالم  خطاب آدمي؛ ألنه ؛ بطلت به صالته باللفظ
 أن النيب  {:  ؛ ملا يف الصحيح وجيوز للمصلي أن يقرأ عدة سور يف ركعة واحدة

ز له أن يكرر قراءة  وجيو)٣( }قرأ يف ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء 
، وجيوز له قراءة أواخر  ، وأن يقسم السورة الواحدة بني ركعتني السورة يف ركعتني

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة  )٩٢١(، أبو داود الصالة  )١٢٠٣(، النسائي السهو  )٣٩٠(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١٥٠٤(، الدارمي الصالة  )٢/٤٧٣(د ، أمح )١٢٤٥(والسنة فيها 
،  )٩٤٠(، أبو داود الصالة  )١١٨٣(، النسائي السهو  )٤٢١(، مسلم الصالة  )٢٥٤٤(البخاري الصلح ) ٢(

، الدارمي  )٣٩٢(، مالك النداء للصالة  )٥/٣٣٦(، أمحد  )١٠٣٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  )١٣٦٤(الصالة 

 .  )١٠٠٩(، النسائي االفتتاح  )٧٧٢(ملسافرين وقصرها مسلم صالة ا) ٣(
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 يف  كان يقرأأن النيب  { ؛ ملا روى أمحد ومسلم عن ابن عباس السور وأوسطها

#)  { : األوىل من ركعيت الفجر قوله تعاىل þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) { )اآلية )١  ،

≅ö  {:  ويف الثانية اآلية يف آل عمران è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ 

ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ { )ولعموم قوله تعاىل،  )٤) (٣ (} اآلية )٢  :}  (#ρ â t ø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 { )٥( 
 .                ً  ، بل يفعل أحيان ا لكن ال ينبغي اإلكثار من ذلك

، وأن يسأل اهللا عند قراءة آية  وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب
 عند ؛ لتأكد الصالة عليه  عند قراءة ذكره، وله أن يصلي على النيب  فيها ذكر رمحة

 .  ذكره
هذه مجلة من األمور اليت يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصالة عرضناها عليك 

، ونسأل اهللا لنا ولك  ، حىت تكون على بصرية من دينك رجاء أن تستفيد منها وتعمل هبا
 .  املزيد من العلم النافع والعمل الصاحل
 يقال فيها إال يف حدود الشرع ، ال جيوز أن نفعل أو وليعلم أن الصالة عبادة عظيمة

؛ فعليك باالهتمام هبا ومعرفة ما يكملها وما  الوارد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 .  ، حىت تؤديها على الوجه األكمل ينقصها
 

                                                 
 .  ١٣٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  )٢٦٥ / ١(، أمحد ومن مسند بين هاشم ) ٩٤٤(، النسائي االفتتاح ) ٧٢٧(مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣(
 .  ٣/٢٤٩) ١٦٨٩(أخرجه مسلم ) ٤(
 .  ٢٠:   آيةسورة املزمل) ٥(
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 باب السجود للسهو 
، وكان الشيطان حيرص على أن يشوش  ملا كان اإلنسان عرضة للنسيان والذهول

، ورمبا ترتب على ذلك نقص يف  فكار وإشغال باله هبا عن صالتهعليه صالته ببعث األ
؛ فشرع اهللا للمصلي أن يسجد يف آخر  الصالة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول

، وهذا  ، وإرضاء للرمحن ، وجربا للنقصان ، وإرغاما للشيطان ؛ تفاديا لذلك صالته
 .  السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو

، وكان سهوه من متام نعمة اهللا   يف الصالة، وقد سها النيب  سهو هو النسيانوال
 ؛ فقد حفظ عنه  ؛ ليقتدوا به فيما يشرعه هلم عند السهو على أمته وإكمال دينهم
 وقام )٢(،   وسلم من ثالث فسجد)١(،  ، سلم من اثنتني فسجد وقائع السهو يف الصالة

؛  إذا سها أحدكم { ، وقال   وغري ذلك)٣(،  من اثنتني ومل يتشهد فسجد

  ويشرع سجود السهو ألحد ثالثة أمور )٤( } فليسجد
 .  إذا زاد يف الصالة سهوا:  أوال
 .  إذا نقص منها سهوا:  ثانيا
 .  إذا حصل عنده شك يف زيادة أو نقص:  ثالثا

 .  ، ال لكل زيادة أو نقص أو شك حسبما ورد به الدليلفيسجد ألحد هذه الثالثة 
؛ لعموم  ، سواء كانت الصالة فريضة أو نافلة ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه

 .  األدلة
هي حالة الزيادة يف :  فاحلالة األوىل من األحوال اليت يشرع هلا سجود السهو

 :  ، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال الصالة
                                                 

 .   املتفق عليه- يف قصة ذي اليدين -كما يف حديث أيب هريرة ) ١(
 .  ٧٣/ ٣) ١٢٩٣(كما يف حديث عمران بن حصني أخرجه مسلم ) ٢(
 .  ٣/٦٠) ١٢٦٩( ؛ ومسلم ٤٠٠/ ٢) ٨٢٩(البخاري :  كما يف حديث عبداهللا ابن حبينة املتفق عليه) ٣(
 .  )١/١٩٠(، أمحد  )١٢٠٩(اجه إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن م )٣٩٨(الترمذي الصالة ) ٤(
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،  ؛ كالقيام يف حمل القعود يادة األفعـال إذا كانت زيادة من جنس الصالة فز-
؛ فإنه يسجد  ، فإذا فعل ذلك سهوا ، أو زاد ركوعا أو سجودا والقعود يف حمل القيام

؛   زاد الرجل أو نقص قي صالتهفإذا {:   يف حديث ابن مسعود؛ لقوله  للسهو

،  ؛ وألن الزيادة يف الصالة نقص من هيئتها يف املعىن  رواه مسلم)١( }فليسجد سجدتني 
 .  ؛ لينجرب النقص فشرع السجود هلا

، أما إن  ؛ فإنه يسجد للسهو ، ومل يعلم إال بعد فراغه منها وكذا لو زاد ركعة سهوا
، مث يسجد  ، ويتشهد إن مل يكن تشهد ه جيلس يف احلال؛ فإن علم يف أثناء الركعة الزائدة

 .  للسهو ويسلم
؛ لزم من علم من املأمومني بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق  وإن كان إماما

؛ ألنه رجوع  ، ويلزم اإلمام حينئذ الرجوع إىل تنبيههم إذا مل جيزم بصواب نفسه النساء
 .   على النقص، وكذا يلزمهم تنبيهه إىل الصواب

، وقراءة سورة يف الركعتني  ؛ كالقراءة يف الركوع والسجود  وأما زيادة األقوال-
، استحب له السجود  ، فإذا فعل ذلك سهوا األخريتني من الرباعية والثالثة من املغرب

 .  للسهو
فإن :  ، بأن ترك منها شيئا ، وهي ما إذا نقص من الصالة سهوا وأما احلالة الثانية
، وال يغين عنه  ؛ مل تنعقد صالته ، وكان هذا الركن تكبرية اإلحرام كان املتروك ركنا

 .  سجود السهو
، وذكر هذا املتروك قبل  ، كركوع أو سجود وإن كان ركنا غري تكبرية اإلحرام

، وإن ذكره بعد  ، فيأيت به ومبا بعده ؛ فإنه يعود وجوبا شروعه يف قراءة ركعة أخرى
، وقامت الركعة اليت تليها  ، بطلت الركعة اليت تركه منها اءة ركعة أخرىشروعه يف قر

 .  ؛ لتلبسه بالركعة اليت بعدها ؛ ألنه ترك ركنا مل ميكنه استدراكه مقامها
                                                 

الصالة ، أبو داود  )١٢٤٤(، النسائي السهو  )٥٧٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٩٢(البخاري الصالة ) ١(
 .  )١٤٩٨(، الدارمي الصالة  )١/٣٧٩(، أمحد  )١٢٠٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٢٠(
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، فإن مل  ، فإنه يعتربه كترك ركعة كاملة وإن مل يعلم بالركن املتروك إال بعد السالم
، وإن  ، وسلم ، وسجد للسهو تى بركعة كاملة؛ أ ، وهو باق على طهارته يطل الفصل
؛ إال أن يكون املتروك  ؛ استأنف الصالة من جديد ، أو انتقض وضوؤه طال الفصل

 .  ، بل يأيت به ويسجد ويسلم ، فإنه ال يعترب كترك ركعة كاملة تشهدا أخريا أو سالما
؛ ما  لإلتيان بالتشهد؛ لزمه الرجوع  ، وقام إىل الركعة الثالثة وإن نسي التشهد األول

، وإن شرع  ؛ مل تبطل صالته ، فإن رجع ؛ كره رجوعه ، فإن استتم قائما مل يستتم قائما
وإن ترك التسبيح يف .  ؛ فال يقطعه ؛ ألنه تلبس بركن آخر ؛ حرم عليه الرجوع يف القراءة

،   األخرى؛ ما مل يعتدل قائما يف الركعة ؛ لزمه الرجوع لإلتيان به الركوع أو السجود
 .  ويسجد للسهو يف كل هذه احلاالت

؛  فإن شك يف عدد الركعات:  - وهي حالة الشك يف الصالة -وأما احلالة الثالثة 
، مث يسجد للسهو  ؛ ألنه املتيقن ؛ فإنه يبين على األقل بأن شك أصلى ثنتني أم ثالثا مثال

إذا شك  {:  ن بن عوف؛ وحلديث عبد الرمح ؛ ألن األصل عدم ما شك فيه قبل السالم
، أو مل يدر ثنتني أو  ، فليجعلها واحدة ، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتني أحدكم يف صالته

 .   رواه أمحد ومسلم والترمذي)١( }، فليجعلها اثنتني  ثالثا
، أو شك  ، جعله يف الثانية ك املأموم أدخل مع اإلمام يف األوىل أو يف الثانيةوإن ش

 .  ، ويسجد للسهو ؛ مل يعتد بتلك الركعة هل أدرك الركعة أو ال
 .  ، فيأيت به ومبا بعده على التفصيل السابق ؛ فكما لو تركه وإن شك يف ترك ركن

، وكذا لو شك  يسجد للسهو، وال  ؛ مل يعترب هذا الشك وإن شك يف ترك واجب
 .  ؛ ألن األصل عدم الزيادة ؛ مل يلتفت إىل هذا الشك يف زيادة

َ                      هذه ج م ل من أحكام سجود السهو  ُ ،  ؛ فلرياجع كتب األحكام ، ومن أراد الزيادة     
 .  واهللا املوفق

                                                 
، أبو  )١٢٣٨(، النسائي السهو  )٣٩٦(، الترمذي الصالة  )٥٧١(املساجد ومواضع الصالة مسلم ) ١(

، مالك النداء  )٣/٨٣(، أمحد  )١٢١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٢٤(داود الصالة 
 .  )١٤٩٥(، الدارمي الصالة  )٢١٤(للصالة 
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 باب يف الذكر بعد الصالة 
$  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßs Îm7y™ uρ Zο tõ3ç/ 

¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ { )١(  
 :  وخصص سبحانه األمر بذكره بعد أداء العبادات

*sŒÎ#  {:  ؛ فقال سبحانه  فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات- sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝà6Î/θ ãΖã_ 4 { )وقال سبحانه)٢   :}  #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9$# 

(#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tGö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè ©9 tβθßs Î= øè? ∩⊇⊃∪ { )٣(  . 

θ#)  {:  ، فقال سبحانه  وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان- è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# 

(#ρ çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4† n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ öΝà6¯= yè s9uρ šχρ ãä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ { )٤(  . 

*sŒÎ#  {:  ؛ فقال سبحانه  وأمر بذكره بعد قضاء مناسك احلج- sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β 

(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u!$ t/# u ÷ρ r& £‰x© r& #\ò2 ÏŒ 3 { )٥(  . 
؛ وإلشعار   جرب ملا حيصل يف العبادة من النقص والوساوس- واهللا أعلم -وذلك 

؛ فقد  ؛ لئال يظن أنه إذا فرغ من العبادة ذكر والعبادةاإلنسان أنه مطلوب منه مواصلة ال
 .  أدى ما عليه

 والذكر املشروع بعد صالة الفريضة جيب أن يكون على الصفة الواردة عن النيب 
 .  ال على الصفة احملدثة املبتدعة اليت يفعلها الصوفية املبتدعة

                                                 
 .  ٤٢ - ٤١:  تانياآلسورة األحزاب ) ١(
 .  ١٠٣:   النساء آيةسورة) ٢(
 .  ١٠:  سورة اجلمعة آية) ٣(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٠٠:  سورة البقرة آية) ٥(
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 إذا انصرف من كان رسول اهللا  {:   قالعن ثوبان  " صحيح مسلم " ففي
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل :  ، وقال صالته استغفر اهللا ثالثا

  ؛ أن رسول اهللا  ويف الصحيحني عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه)١( }واإلكرام 

، وله  ، له امللك ، ال شريك له ال إله إال اهللا وحده:  ؛ قال كان إذا فرغ من الصالة {
ال ، و ، وال معطي ملا منعت ، اللهم ال مانع ملا أعطيت ، وهو على كل شيء قدير احلمد

 .  )٢( }ينفع ذا اجلد منك اجلد 

 كان أن رسول اهللا  {؛  ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما
، له  ، ال شريك له  وحدهال إله إال اهللا:  يهلل دبر كل صالة حني يسلم هبؤالء الكلمات

،  ، ال إله إال اهللا ، ال حول وال قوة إال باهللا ، وهو على كل شيء قدير ، وله احلمد امللك
، خملصني له  ، ال إله إال اهللا ، وله الثناء احلسن ، وله الفضل ، له النعمة وال نعبد إال إياه

 .  )٣( }، ولو كره الكافرون  الدين

من قال يف دبر صالة  {:   قالأن رسول اهللا :   ذرويف السنن من حديث أيب
، وله  ، له امللك ، ال شريك له ال إله إال اهللا وحده:  الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم

،  ؛ كتب له عشر حسنات ، عشر مرات شيء قدير، وهو على كل  ، حييي ومييت احلمد
، وكان يومه ذلك كله يف حرز من كل  ، ورفع له عشر درجات وحمي عنه عشر سيئات

؛ إال الشرك  ، ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم ، وحرس من الشيطان مكروه
ت ، وورد أن هذه التهليال " هذا حديث حسن صحيح : "  قال الترمذي)٤( }باهللا 

                                                 
، ابن ماجه  )١٥١٢(، أبو داود الصالة  )٣٠٠(، الترمذي الصالة  )٥٩١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

 .  )١٣٤٨(مي الصالة ، الدار )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٢٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
، أبو داود  )١٣٤١(، النسائي السهو  )٥٩٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٨٠٨(البخاري األذان ) ٢(

 .  )١٣٤٩(، الدارمي الصالة  )٤/٢٤٥(، أمحد  )١٥٠٥(الصالة 
 أمحد ، )١٥٠٦(، أبو داود الصالة  )١٣٤٠(، النسائي السهو  )٥٩٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

)٤/٤( .  
 .  )٣٤٧٤(الترمذي الدعوات ) ٤(
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 وحديث أيب أيوب )١(،  العشر تقال بعد صالة املغرب أيضا يف حديث أم سلمة عند أمحد
 .  )٢(.  " صحيح ابن حبان " األنصاري يف

؛ ملا رواه أمحد  ؛ سبع مرات رب أجرين من النار:  ويقول بعد املغرب والفجر أيضا
 .  وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغريهم

، ويكربه ثالثا  ، وحيمده ثالثا وثالثني الة ثالثا وثالثنيمث يسبح اهللا بعد كل ص
، وله  ، له امللك ، وحده ال شريك له ال إله إال اهللا : " ، ويقول متام املائة وثالثني
من سبح  {:   قالملا روى مسلم أن رسول اهللا  " ، وهو على كل شيء قدير احلمد

،  ، وكرب اهللا ثالثا وثالثني ، ومحد اهللا ثالثا وثالثني اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني
، له امللك وله  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له:  ، مث قال متام املائة فتلك تسعة وتسعون

 خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر مث يقرأ ؛ غفرت له ، وهو على كل شيء قدير احلمد
≅ö }  {{ } آية الكرسي و è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )و)٣  }  ö≅è% èŒθ ããr& Éb>tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ { )٤( 

≅ö { و è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ { )ملا رواه النسائي والطرباين عن أيب أمامة رضي اهللا )٥ 

؛ مل مينعه من  من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة { قال رسول اهللا :  ؛ قال عنه

، ويف حديث  وبني دخول اجلنة إال املوتمل يكن بينه :  يعين }دخول اجلنة إال أن ميوت 

 عن عقبة بن عامر  " السنن " ويف }كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى  {:  آخر

 .  )٦( } أن أقرأ املعوذتني دبر كل صالة  أمرين رسول اهللا {:  قال

                                                 
 .  ١٠/١٠٨وحسنه اهليثمي يف اجملمع .  ٦/٢٩٨) ٢٦٤٣٠(أخرجه أمحد ) ١(
 .  ١١ الصالة ٣٦٩/ ٥) ٢٠٢٣(أخرجه ابن حبان ) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
 .  ١:  سورة الفلق آية) ٤(
 .  ١:  سورة الناس آية) ٥(
 .  )١٥٢٣(، أبو داود الصالة  )١٣٣٦(، النسائي السهو  )٢٩٠٣(قرآن الترمذي فضائل ال) ٦(
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لقد دلت هذه األحاديث الشريفة على مشروعية هذه األذكار بعد الصلوات 
،  ؛ فينبغي لنا احملافظة عليها ، وعلى ما حيصل عليه من قاهلا من األجر والثواب املكتوبة

لسالم من الصالة  وأن نأيت هبا بعد ا؛ على الصفة الواردة عن النيب  واإلتيان هبا
 :  ، ونرتبها على هذا الترتيب ، قبل أن نقوم من املكان الذي صلينا فيه مباشرة
 .  ؛ نستغفر اهللا ثالثا  فإذا سلمنا من الصالة-
  " ، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ، ومنك السالم اللهم أنت السالم : "  مث نقول-
، وهو على كل  ، له امللك وله احلمد يك لهال إله إال اهللا وحده ال شر : "  مث نقول-

، وال ينفع ذا اجلد منك  ، وال معطي ملا منعت ، اللهم ال مانع ملا أعطيت شيء قدير
 .  ، وإمنا ينفعه العمل الصاحل ال ينفع الغين منك غناه:  أي " اجلد

، له النعمة  ياه، وال نعبد إال إ ، ال إله إال اهللا ال حول وال قوة إال باهللا : "  مث نقول-
 .  " ، خملصني له الدين ولو كره الكافرون ، ال إله إال اهللا ، وله الثناء احلسن وله الفضل

، ونقول  ، ونكربه ثالثا وثالثني ، وحنمده ثالثا وثالثني  مث نسبح اهللا ثالثا وثالثني-
 وهو على كل شيء ، ، له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : " متام املائة
 .  " قدير

رب أجرين  : " ، ونقول  وبعد صالة املغرب وصالة الفجر نأيت بالتهليالت العشر-
 .  ؛ سبع مرات " من النار
 ، وسور ؛ نقرأ آية الكرسي  مث بعد أن نفرغ من هذه األذكار على هذا الترتيب-

}  ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )واملعوذتني)١   . 
 .  ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صالة املغرب وصالة الفجر ثالث مرات

، لكن ال يكون  ويستحب اجلهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبري عقب الصالة
 .  ، وإمنا يرفع به كل واحد صوته منفردا بصوت مجاعي

                                                 
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ١(
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؛  التسبيح والتحميد والتكبري بعقد األصابعويستعني على ضبط عدد التهليالت وعدد 
 .  ألن األصابع مسؤوالت مستنطقات يوم القيامة

، من غري اعتقاد أن فيها فضيلة  ويباح استعمال السبحة ليعد هبا األذكار والتسبيحات
، وذلك مثل  ؛ فاختاذها بدعة ، وإن اعتقد أن هلا فضيلة ، وكرهها بعض العلماء خاصة

،  ، أو جيعلوهنا كاألسورة يف أيديهم ، ويعلقوهنا يف أعناقهم ذها الصوفيةالسبح اليت يتخ
 .  ؛ فإن فيه رياء وتكلفا وهذا مع كونه بدعة

،  ؛ فإن الدعاء عقب هذه العبادة مث بعد الفراغ من هذه األذكار يدعو سرا مبا شاء
ريضة كما يفعل ، وال يرفع يديه بالدعاء بعد الف وهذه األذكار العظيمة أحرى باإلجابة

، بل  ، وال جيهر بالدعاء ، وإمنا يفعل هذا بعد النافلة أحيانا ؛ فإن ذلك بدعة بعض الناس
 .  ، وأبعد عن الرياء ؛ ألن ذلك أقرب إىل اإلخالص واخلشوع خيفيه

وما يفعله بعض الناس يف بعض البالد من الدعاء اجلماعي بعد الصلوات بأصوات 
؛ فهذا العمل  و يدعو اإلمام واحلاضرون يؤمنون رافعي أيديهم، أ مرتفعة مع رفع األيدي

 أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من          ُ            ؛ ألنه مل ي نقل عن النيب  بدعة منكرة
، وال  ، وال غريمها من الصلوات ، وال يف العصر ، ال يف الفجر الصالة على هذه الصفة

 .  استحب ذلك أحد من األئمة
 )١(،  ؛ فقد غلط عليه من نقل ذلك عن اإلمام الشافعي:  الم ابن تيميةقال شيخ اإلس

$!  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل يقول  يف ذلك ويف غريهفيجب التقيد مبا جاء عن النيب  tΒ uρ 
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 .  ٢٢/٥١٢جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٣(
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 باب صالة التطوع 
اعلموا أن ربكم سبحانه وتعاىل شرع لكم جبانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل 

؛  لعلم؛ فالتطوع بالصالة من أفضل القربات بعد اجلهاد يف سبيل اهللا وطلب ا الصلوات
:  ، وقال عليه الصالة والسالم  على التقرب إىل ربه بنوافل الصلواتملداومة النيب 

 .  )١( }، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة  استقيموا ولن حتصوا {
،  ، والدعاء ، والسجود ، والركوع راءة؛ كالق والصالة جتمع أنواعا من العبادة

، والصالة على  ، والتسبيح ، والتكبري ، ومناجاة الرب سبحانه وتعاىل ، واخلضوع والذل
 .  النيب 

 :  وصلوات التطوع على نوعني
 .  ، وتسمى بالنوافل املقيدة  صلوات مؤقتة بأوقات معينة: النوع األول
 .  ، وتسمى بالنوافل املطلقة أوقات معينة صلوات غري مؤقتة ب: والنوع الثاين

،  ، وآكد أنواعه صالة الكسوف ، بعضها آكد من بعض والنوع األول أنواع متعددة
، وكل من هذه الصلوات سيأيت  ، مث صالة الوتر ، مث صالة التراويح مث صالة االستسقاء

 .  عنه حديث خاص إن شاء اهللا تعاىل
 

                                                 
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٨٢(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١(
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 باب يف صالة الوتر وأحكامها 
، وذهب  إنه آكد التطوع:  ، فقد قيل ولنبدأ اآلن باحلديث عن صالة الوتر ألمهيته

، وما اختلف وجوبه فهو آكد من غريه مما مل خيتلف يف عدم  بعض العلماء إىل وجوبه
 .  وجوبه

؛ فإنه  ، ومن أصر على تركه ، فال ينبغي تركه اتفق املسلمون على مشروعية الوتر
، ال ينبغي أن  ؛ فهو رجل سوء من ترك الوتر عمدا : " مام أمحدقال اإل:  ترد شهادته
 .  )٢( }، فليس منا  من مل يوتر {:  وروى أمحد وأبو داود مرفوعا،  )١("  تقبل شهادته
لتسع ، ولثالث الركعات وللخمس والسبع وا اسم للركعة املنفصلة عما قبلها:  والوتر

، فإذا كانت هذه  ) إذا كانت هذه الركعات متصلة بسالم واحد (واإلحدى عشرة 
 .  ، فالوتر اسم للركعة املنفصلة وحدها الركعات بسالمني فأكثر

،  ووقت الوتر يبدأ من بعد صالة العشاء اآلخرة ويستمر إىل طلوع الفجر
من كل الليل أوتر رسول اهللا :  ؛ قالت عائشة رضي اهللا عنها {عن  " الصحيحني " ففي

 .  )٣( }، وانتهى وتره إىل السحر  ، وآخره ، وأوسطه ؛ من أوله صلى اهللا عليه وسلم
ل صالة ، إال ما قب وقد وردت أحاديث كثرية تدل على أن مجيع الليل وقت للوتر

، ومن  ، فتأخري الوتر إىل آخر الليل أفضل ، فمن كان يثق من قيامه يف آخر الليل العشاء
، هبذا أوصى النيب صلى اهللا  ؛ فإنه يوتر قبل أن ينام كان ال يثق من قيامه يف آخر الليل

أيكم خاف أال يقوم من  { ؛ فقد روى مسلم من حديث جابر عن النيب  عليه وسلم

                                                 
 .  ٢٥٣،  ٢٣/١٢٧فتاوى شيخ اإلسالم :  ظران) ١(
 .  )٥/٣٥٧(، أمحد  )١٤١٩(أبو داود الصالة ) ٢(
، النسائي قيام  )٤٥٦(، الترمذي الصالة  )٧٤٥(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٥١(البخاري اجلمعة ) ٣(

،  )١١٨٥( والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة )١٤٣٥(، أبو داود الصالة  )١٦٨١(الليل وتطوع النهار 
 .  )١٥٨٧(، الدارمي الصالة  )٦/١٢٩(أمحد 
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؛ فإن قراءة  ؛ فليوتر من آخره ، ومن وثق بقيامه من آخر الليل ؛ فليوتر مث لريقد آخر الليل
 .  )١( }، وذلك أفضل  آخر الليل مشهودة

عن عشرة من الصحابة ، وثبوته  ؛ لورود األحاديث بذلك وأقل الوتر ركعة واحدة
 .  ، لكن األفضل واألحسن أن تكون مسبوقة بالشفع رضي اهللا عنهم

،  ، يصليها ركعتني ركعتني ، أو ثالث عشرة ركعة وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة
 كان رسول اهللا  {:  ؛ لقول عائشة رضي اهللا عنها مث يصلي ركعة واحدة يوتر هبا

:  ، ويف لفظ  رواه مسلم)٢( }، يوتر منها بواحدة  يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة

،  ، مث جيلس بعد العاشرة  وله أن يسردها)٣( }يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة  {
،  وله أن يسردها.  ، ويتشهد ويسلم ، مث يقوم ويأيت باحلادية عشرة يتشهد وال يسلمو

 .  والصفة األوىل أفضل.  ، ويتشهد ويسلم وال جيلس إال بعد احلادية عشرة
، ويتشهد  ، مث جيلس عقب الركعة الثامنة ، يسرد مثانيا وله أن يوتر بتسع ركعات

، ويتشهد التشهد األخري  فيأيت بالركعة التاسعة،  ، مث يقوم التشهد األول وال يسلم
 .  ويسلم

، ويتشهد  ، ال جيلس إال يف آخرها وله أن يوتر بسبع ركعات أو خبمس ركعات
 يوتر بسبع وخبمس ال كان رسول اهللا  {:  ؛ لقول أم سلمة رضي اهللا عنها ويسلم

 .  )٤( }يفصل بينهن بسالم وال كالم 

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٥٥(، الترمذي الصالة  )٧٥٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٣/٣٤٨(، أمحد  )١١٨٧(
، النسائي قيام  )٤٤٠(الة ، الترمذي الص )٧٣٦(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٤٩(البخاري اجلمعة ) ٢(

،  )١٣٥٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣٣٥(، أبو داود الصالة  )١٧٢٦(الليل وتطوع النهار 
 .  )١٤٧٣(، الدارمي الصالة  )٢٦٤(، مالك النداء للصالة  )٦/٣٥(أمحد 

ه إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن ماج )٦٨٥(، النسائي األذان  )٧٣٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
 .  )١٤٧٣(، الدارمي الصالة  )١٣٥٨(

 .  )٦/٢٩٠(، أمحد  )١٧١٤(النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤(
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، مث يصلي الركعة الثالثة  ، يصلي ركعتني ويسلم وله أن يوتر بثالث ركعات
≅ö  {:  ، ويف الثانية ، ويستحب أن يقرأ يف األوىل بـ سبح وحدها è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã Ï≈ x6 ø9 ≅ö  {:   والثالثة)١( } ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )٢(  . 
، وبتسع  ، أو ثالث عشرة بإحدى عشرة ركعة:  وقد تبني مما مر أن لك أن توتر

؛  ، وبركعة واحدة ، وبثالث ركعات ، وخبمس ركعات ، وبسبع ركعات ركعات
 .  ، واجملزئ ركعة واحدة  وأدىن الكمال ثالث ركعات، فأعلى الكمال إحدى عشرة

، فترفع  ؛ بأن تدعو اهللا سبحانه ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع يف الوتر
 .  إخل الدعاء الوارد . " . . )٣( }اللهم اهدين فيمن هديت  {:  ، وتقول يديك

                                                 
 .  ١:  سورة الكافرون آية) ١(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٢(
، ابن ماجه  )١٤٢٥(الصالة ، أبو داود  )١٧٤٦(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤٦٤(الترمذي الصالة ) ٣(

 .  )١٥٩١(، الدارمي الصالة  )١/١٩٩(، أمحد  )١١٧٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
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 حكامها باب صالة التراويح وأ
، وهى سنة   يف شهر رمضان املبارك صالة التراويحمما شرعه نيب اهلدى حممد 

 )١(،  ؛ ألن الناس كانوا يسترحيون فيها بني كل أربع ركعات ، مسيت تراويح مؤكدة
 .  ألهنم كانوا يطيلون الصالة

، مث   بأصحابه يف املسجد ليايل؛ فقد صالها النيب  وفعلها مجاعة يف املسجد أفضل
عن  " الصحيحني " ؛ كما ثبت يف ، خوفا من أن تفرض عليهم تأخر عن الصالة هبم

،  ، وصلى بصالته ناس  صلى يف املسجد ذات ليلةأن النيب  {عائشة رضي اهللا عنها 
، فلم خيرج  ، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، وكثر الناس ابلةمث صلى من الق

، فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين  قد رأيت الذي صنعتم:  ؛ قال ، فلما أصبح إليهم
، وتلقتها  ، وفعلها صحابته من بعده ؛ وذلك يف رمضان )٢( }خشيت أن تفرض عليكم 

 )٣( }؛ كتب له قيام ليلة  من قام مع اإلمام حىت ينصرف { ، وقال  أمته بالقبول
ا تقدم من ، غفر له م من قام رمضان إميانا واحتسابا {:  وقال عليه الصالة والسالم

 .   متفق عليه)٤( } ذنبه
 .  ، ال ينبغي للمسلم تركها فهي سنة ثابتة

                                                 
، وقد يغلط بعض أئمة املساجد  ، وصالة التهجد كذلك بني كل تسليمتني ؛ ألن التراويح مثىن مثىن:  أي) ١(

، وقد نص العلماء  ، وهذا خالف السنة التهجد، فال يسلم بني كل ركعتني يف التراويح أو  الذين ال فقه لديهم
،  تبطل صالته:  ، أي على أن من قام إىل ثالثة يف التراويح أو يف التهجد فهو كمن قام إىل ثالثة يف فجر

 .  وللشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا جواب يرد على هؤالء ويبني خطأهم
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٦١( وقصرها ، مسلم صالة املسافرين )١٠٧٧(البخاري اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٥٠(، مالك النداء للصالة  )٦/١٦٩(، أمحد  )١٣٧٣(، أبو داود الصالة  )١٦٠٤(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(، النسائي السهو  )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ٣(

 .  )١٧٧٧( الدارمي الصوم ، )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 
، النسائي  )٦٨٣(، الترمذي الصوم  )٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣٧(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )١٧٧٦(، الدارمي الصوم  )٢/٤٢٣(، أمحد  )١٣٧١(، أبو داود الصالة  )٢٢٠٦(الصيام 
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 .   واألمر يف ذلك واسع، فلم يثبت فيه شيء عن النيب  أما عدد ركعاهتا
، كما هو مشهور  له أن يصلي عشرين ركعة:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

، وله أن  ، كما هو مذهب مالك ا وثالثني، وله أن يصلي ست من مذهب أمحد والشافعي
، فيكون تكثري الركعات أو  ، وكل حسن يصلي إحدى عشرة ركعة وثالث عشرة ركعة

 .  )١( " تقليلها حبسب طول القيام وقصره
، والصحابة رضي اهللا  ؛ صلى هبم عشرين ركعة  ملا مجع الناس على أيبوعمر 

 .   احملدود ال نص عليه من الشارع، واحلد عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر
، وال   يف التراويح يصلون صالة ال يعقلوهنا-أئمة املساجد :   أي-وكثري من األئمة 

، واملطلوب يف الصالة حضور  ، والطمأنينة ركن يطمئنون يف الركوع وال يف السجود
ل يف العجلة ، وهذا ال حيص ؛ إذ يتلى ، واتعاظه بكالم اهللا القلب بني يدي اهللا تعاىل

، وصالة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أوىل من عشرين ركعة مع  املكروهة
ّ                                     ؛ ألن لب  الصالة وروحها هو إقبال القلب على اهللا  العجلة املكروهة        ورب قليل خري 

، والسرعة املباحة هي اليت ال حيصل  ، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة من كثري
،  ، مل جيز ذلك ، فإن أسقط بعض احلروف ألجل السرعة شيء من احلروفمعها إسقاط 
 .  ؛ فحسن ، وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع هبا املصلون خلفه وينهى عنه

öΝåκ÷]ÏΒ  { ، فقال تعاىل وقد ذم اهللا الذين يقرءون القرآن بال فهم معناه uρ tβθ •‹ÏiΒ é& Ÿω 
šχθ ßϑ n=ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r& { )واملراد من إنزال القرآن فهم  تالوة بال فهم:   أي)٢ ،

 .  انتهى كالمه رمحه اهللا.  معانيه والعمل به ال جمرد التالوة
يسرعون يف ؛ ألهنم  وبعض أئمة املساجد ال يصلون التراويح على الوجه املشروع

، وال يطمئنون يف القيام والركوع  القراءة سرعة ختل بأداء القرآن على الوجه الصحيح
،  ، ويأخذون بالعدد األقل من الركعات ، والطمأنينة ركن من أركان الصالة والسجود

                                                 
 .  ٩٧م ص األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسال:  انظر) ١(
 .  ٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
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 )١(،  ، وهذا تالعب بالعبادة فيجمعون بني تقليل الركعات وختفيف الصالة وإساءة القراءة
، وال حيرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء  يهم أن يتقوا اهللا وحيسنوا صالهتمفيجب عل

  )٢(.  التراويح على الوجه املشروع
 .  وفق اهللا اجلميع ملا فيه الصالح والفالح

 

                                                 
ُ                                  وبعضهم ي خ رج  صوته بالقراءة خارج املسجد بواسطة ) ١(   ْ ،  ، فيشوش على من حوله من املساجد مكرب الصوت(       ُ 

من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن جيهر :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.  وهذا ال جيوز
كلكم يناجي ! يا أيها الناس:  نيب خرج على أصحابه وهم يصلون يف املسجد فقالجهرا يشغلهم به ؛ فإن ال

 .  ٦٤ -٢٣/٦١، فال جيهر بعضكم على بعض يف القراءة انتهى جمموع الفتاوى  ربه
ُ                                                                    وبعض أئمة املساجد ي س رع  يف القراءة ويطيلها من أجل أن خيتم القرآن يف أول العشر األواخر أو وسطها) ٢(   ْ ، فإذا                   ُ 

، وهذا خطأ عظيم ونقص كبري  ، وخلف مكانه من قد ال يصلح لإلمامة ، وسافر للعمرة ، ترك مسجده هختم
،  وتضييع ملا وكل إليه من القيام بإمامة املصلني إىل آخر الشهر ؛ وقيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة

وبعضهم .   أفضل له من العمرة، وإن بقاءه يف مسجده وإكماله لعمله فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب
، وكأن هؤالء  إذا ختم القرآن خفف الصالة وقلل القراءة يف بقية ليايل الشهر اليت هي ليايل اإلعتاق من النار

يرون أن املقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن ال إحياء هذه الليايل املباركة بالقيام اقتداء بالنيب وطلبا 
 .  ، ونرجو اهللا أن يردهم إىل الصواب ، وتالعب بالعبادة هل منهم، وهذا ج لفضائلها



 امللخص الفقهي 

 ١١٣

 باب يف السنن الراتبة مع الفرائض 
ى ، ومن داوم عل اعلموا أيها األخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها

؛ ألن املداومة على تركها  ، وأمث بسبب ذلك ؛ سقطت عدالته عند بعض األئمة تركها
، وبياهنا  ومجلة السنن الرواتب عشر ركعات.  ، وعدم مباالته تدل على قلة دينه

 :  كالتايل
؛ فعليه تكون  ، وعند مجع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر  ركعتان قبل الظهر-

 .   اثنيت عشرة ركعةمجلة السنن الرواتب
 .   وركعتان بعد الظهر-
 .   وركعتان بعد املغرب-
 .   وركعتان بعد العشاء-
 .   وركعتان قبل صالة الفجر بعد طلوع الفجر-

والدليل على هذه الرواتب هبذا التفصيل املذكور هو حديث ابن عمر رضي اهللا 
،  ركعتني قبل الظهر:   عشر ركعاتحفظت من رسول اهللا  {:  ؛ قال عنهما

، وركعتني  ، وركعتني بعد العشاء يف بيته ، وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعدها
كان إذا ، حدثتين حفصة أنه   فيها أحد، كانت ساعة ال يدخل على النيب  قبل الصبح

 .   متفق عليه)١( }، صلى ركعتني  أذن املؤذن وطلع الفجر

كان يصلي قبل الظهر أربعا يف  {:  ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها

 .  )٢( }ع إىل بييت فيصلي ركعتني ، مث يرج ، مث خيرج فيصلي بالناس بييت

                                                 
، أمحد  )٤٣٣(، الترمذي الصالة  )٧٢٩(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١١٢٦(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٤٣٧(، الدارمي الصالة  )٢/١٠٠(
 .  )١٢٥١(أبو داود الصالة ) ٢(
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؛ وذلك ملصاحل  فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة يف البيت أفضل من فعلها يف املسجد
:  ومنها.  البعد عن الرياء واإلعجاب وإلخفاء العمل عن الناس:  ؛ منها تترتب على ذلك

لصالة اليت عمارة البيت بذكر اهللا وا:  ومنها.  أن ذلك سبب لتمام اخلشوع واإلخالص
:  ، وقد قال عليه الصالة والسالم بسببها ترتل الرمحة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان

 .  )١( }، وال جتعلوها قبورا  اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم {

 مل يكن النيب  {:  عائشة رضي اهللا عنها؛ لقول  وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر

 ، وقال   متفق عليه)٢( }على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت الفجر 

 حيافظ عليهما وعلى ؛ وهلذا كان النيب  )٣( }ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها  {
 .  )٤(.  الوتر يف احلضر والسفر

 أنه صلى راتبة ؛ فلم ينقل عن النيب  وأما ما عدا ركعيت الفجر والوتر من الرواتب
 .  يف السفر غري سنة الفجر والوتر

لو كنت  {:  ؛ قال  عن سنة الظهر يف السفروقال ابن عمر رضي اهللا عنهما ملا سئل

 .  )٥( }؛ ألمتمت  مسبحا

                                                 
، النسائي قيام  )٤٥١(، الترمذي الصالة  )٧٧٧(ملسافرين وقصرها ، مسلم صالة ا )٤٢٢(البخاري الصالة ) ١(

،  )١٣٧٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٤٤٨(، أبو داود الصالة  )١٥٩٨(الليل وتطوع النهار 
 .  )٢/١٦(أمحد 

 .  )٦/٥٤(، أمحد  )١٢٥٤(، أبو داود الصالة  )١١١٠(البخاري اجلمعة ) ٢(
،  )١٧٥٩(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤١٦(، الترمذي الصالة  )٧٢٥(سافرين وقصرها مسلم صالة امل) ٣(

 .  )٦/٢٦٥(أمحد 
ومما جاء يف معناه .  ١/٤٧٣، وقد ذكره ابن القيم يف الزاد  هذا يعرف االستقراء الثابت من جمموعة أحاديث) ٤(

 واحلديث -، وحيتمل ركعيت الفجر   وركعيت الفجرومل يكن يدعهما أبدا حيتمل قيام الليل.  . حديث عائشة
 .  )١١٥٩(أخرجه البخاري 

، أبو داود الصالة  )١٤٥٨(، النسائي تقصري الصالة يف السفر  )٦٨٩(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(
 .  )٢/٥٦(، أمحد  )١٠٧١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٢٣(
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، ومل   يف سفره االقتصار على الفرضوكان من هديه  : " وقال ابن القيم رمحه اهللا
  )١( . " فجر، إال ما كان من الوتر وسنة ال حيفظ عنه أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها

وغريمها عن عائشة رضي اهللا  " الصحيحني " ؛ ملا يف والسنة ختفيف ركعيت الفجر
 ويقرأ يف )٢( } كان خيفف الركعتني اللتني قبل صالة الصبح أن النيب  {؛  عنها

≅ö  { ر بعد الفاحتةالركعة األوىل من سنة الفج è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )ويف الثانية)٣  
}  ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ { )أو يقرأ يف األوىل منهما)٤  }  (# þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& 

$ uΖ øŠ s9 Î) { )ويقرأ يف الركعة الثانية  اآلية اليت يف سورة البقرة)٥ ، }  ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 

4’ n< Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ { )اآلية اليت يف سورة آل عمران)٦   . 
؛ ملا روى البيهقي   وكذلك يقرأ يف الركعتني بعد املغرب بالكافرون واإلخالص-

≅ö  { ، قال والترمذي وغريمها عن ابن مسعود è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )و)٧  }  ö≅ è% 

uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )٩( )٨( . 
، وكذا إذا فاتك  ، فإنه يسن لك قضاؤه وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب

 قضى ركعيت الفجر مع ألنه  {؛  ، فإنه يسن لك قضاؤه يف النهار الوتر من الليل

                                                 
 .  ١/٨١زاد املعاد :  انظر) ١(
، الدارمي  )١٣٥٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٨٥(، النسائي األذان  )١١١٢(البخاري اجلمعة ) ٢(

 .  )١٤٧٣(الصالة 
 .  ١:  سورة الكافرون آية) ٣(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٤(
 .  ١٣٦:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية) ٦(
 .  ١:   آيةسورة الكافرون) ٧(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٨(
وروى مسلم مبعناه .  ٦٥٥ الصالة ٣/٦٢) ٤٨٧٨(، واللفظ له ؛ والبيهقي  ٢/٢٩٦) ٤٣١(أخرجه الترمذي ) ٩(

 .  ٣/٢٤٩) ١٦٨٧(عن أيب هريرة 



 امللخص الفقهي 

 ١١٦

 ويقاس )٢(،   وقضى الركعتني اللتني قبل الظهر بعد العصر)١( }،  الفجر حني نام عنهما

من نام  { ، وقال  الباقي من الرواتب يف مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص

 .   رواه الترمذي وأبو داود)٣( }، فليصله إذا أصبح أو ذكر  عن الوتر أو نسيه

  كان النيب {:  ؛ ملا يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها ويقضى الوتر مع شفعه

!  أيها املسلم )٤( }؛ صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة  إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع

 ô‰s)©9  {  وقد قال اهللا تعاىل؛ ألن يف ذلك اقتداء بالنيب  حافظ على هذه السنن الرواتب

tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٥( 
ويف احملافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جرب ملا حيصل يف صالة الفريضة من النقص 

؛ فال تفرط  ، وهو حباجة إىل ما جيرب به نقصه نقص واخللل، واإلنسان معرض لل واخللل
، وهكذا كل فريضة  ، فإهنا من زيادة اخلري الذي جتده عند ربك هبذه الرواتب أيها املسلم

،  ، وفريضة الزكاة ، وفريضة الصيام ؛ كفريضة الصالة يشرع إىل جانبها نافلة من جنسها
؛ جترب نقصها  ىل جانبها نافلة من جنسها، كل من هذه الفرائض يشرع إ وفريضة احلج
َ                     ، حيث ن و ع  هلم الطاعات لريفع هلم  ، وهذا من فضل اهللا على عباده  ُ          وت صلح خللها َّ  َ      

 .  ، وحيط عنهم اخلطايا الدرجات
 .  . . ، إنه مسيع جميب فنسأل اهللا لنا مجيعا التوفيق ملا حيبه ويرضاه

 

                                                 
 .  ٣/١٨٩) ١٥٥٩(كما يف حديث أيب هريرة عند مسلم ) ١(
 .  ٣/٣٥٨) ١٩٣٠(ومسلم .  ٣/١٣٦) ١٢٣٣(البخاري :  متفق عليه من حديث أم سلمة) ٢(
،  )١١٨٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٤٣١(، أبو داود الصالة  )٤٦٥(الترمذي الصالة ) ٣(

 .  )٣/٣١(أمحد 
 .  )١٧٨٩(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٤٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٤(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ١١٧

 باب يف صالة الضحى 

 :   قد وردت يف صالة الضحى أحاديث كثريةاعلم أيها املسلم أنه
 أوصاين خليلي رسول اهللا  {:   قالعن أيب هريرة :  منها ما يف الصحيحني

 )١( }وتر قبل أن أنام ، وأن أ ، وركعيت الضحى صيام ثالثة أيام من كل شهر:  بثالث
،  ال يدعها:   كان يصلي الضحى حىت نقولأن النيب  {ويف حديث أيب سعيد 

 .  )٢( }ال يصليها :  ويدعها حىت نقول
:  ث أيب هريرة الذي ذكرنا قريبا يف حدي؛ لقوله  وأقل صالة الضحى ركعتان

،  من قعد يف مصاله حني ينصرف من الصبح {:  ، وحلديث أنس وركعيت الضحى
ر من ، وإن كانت أكث ، غفرت له خطاياه ، ال يقول إال خريا حىت يسبح ركعيت الضحى

 .   رواه أبو داود)٣( }زبد البحر 
 عام الفتح صلى مثان أن النيب  {؛ ملا روت أم هانئ  وأكثرها مثان ركعات
:  ؛ وملسلم عن عائشة رضي اهللا عنها  رواه اجلماعة)٤( }ركعات سبحة الضحى 

 .  )٥( }كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا  {
، وميتد إىل  ووقت صالة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح

، واألفضل أن يصلي إذا اشتد  وقت قيام الشمس يف كبد السماء:  ، أي قبيل الزوال
حني :  ؛ أي  رواه مسلم)٦( }صالة األوابني حني ترمض الفصال  {:  ؛ حلديث احلر

 .  ؛ فتربك الفصال من شدة احلر حتمى الرمضاء

                                                 
، النسائي قيام  )٧٦٠(، الترمذي الصوم  )٧٢١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٨٨٠(البخاري الصوم ) ١(

 .  )١٧٤٥(، الدارمي الصوم  )٢/٣١١(، أمحد  )١٤٣٢(، أبو داود الصالة  )١٦٧٧(الليل وتطوع النهار 
 .  )٣/٢١(، أمحد  )٤٧٧(الترمذي الصالة ) ٢(
 .  )٣/٤٣٩(، أمحد  )١٢٨٧(أبو داود الصالة ) ٣(
، أبو  )٢٢٥(، النسائي الطهارة  )٤٧٤(، الترمذي الصالة  )٣٣٦(، مسلم احليض  )٣٥٠(البخاري الصالة ) ٤(

 .  )١٤٥٣(، الدارمي الصالة  )٣٥٩(، مالك النداء للصالة  )٦/٤٢٣(، أمحد  )١٢٩٠(داود الصالة 
 .  )٦/٩٥(، أمحد  )١٣٨١(مة الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقا )٧١٩(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(
 .  )١٤٥٧(، الدارمي الصالة  )٤/٣٦٧(، أمحد  )٧٤٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٦(
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 باب يف سجود التالوة 
؛ ألن التالوة  ؛ مسي بذلك من إضافة املسبب للسبب ومن السنن سجود التالوة

؛ تقربا إليه  ، فهو سجود شرعه اهللا ورسوله عبودية عند تالوة اآليات واستماعها بهسب
 .  ، وتذلال بني يديه ، وخضوعا لعظمته سبحانه

قال ابن .  ، وقد أمجع العلماء على مشروعيته ويسن سجود التالوة للقارئ واملستمع
،  ، فيسجد  يقرأ علينا السورة فيها السجدةكان النيب  {:  عمر رضي اهللا عنهما

 .   متفق عليه)١( }، حىت ما جيد أحدنا موضعا جلبهته  ونسجد معه
خرب :  ومواضع السجدات أخبار وأوامر " )٢(:  قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا

ُ                                 ؛ فس ن للتايل والسامع أن يتشبه هبم عند   سجود خملوقاته له عموما أو خصوصامن اهللا عن    
 بطريق -اليت تأمر بالسجود :   أي-، وآيات األوامر  تالوته آية السجدة أو مساعها

 .  " األوىل
؛ اعتزل الشيطان  ، فسجد إذا قرأ ابن آدم السجدة {:  وعن أيب هريرة مرفوعا

،  ؛ وأُمرت بالسجود ؛ فله اجلنة ، فسجد أُمر ابن آدم بالسجود! يا ويله :  ، يقول يبكي
 .   رواه مسلم وابن ماجه)٣( }، فلي النار  فأبيت

تماع ، وهو الذي يقصد االس ويشرع سجود التالوة يف حق القارئ واملستمع
؛   يقرأ علينا السورة فيها السجدةكان النيب  {:  ، ويف حديث ابن عمر للقراءة

،  ، وأما السامع ففيه داللة على مشروعية سجود املستمع )٤( }فيسجد ونسجد معه 

                                                 
، أمحد  )١٤١٢(، أبو داود الصالة  )٥٧٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٠٢٥(البخاري اجلمعة ) ١(

)٢/١٤٢(  . 
 .  ١/١٠٦مدارج السالكني :  انظر) ٢(
 .  )٢/٤٤٣(، أمحد  )١٠٥٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨١(مسلم اإلميان ) ٣(
، أمحد  )١٤١٢(، أبو داود الصالة  )٥٧٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٠٢٥(البخاري اجلمعة ) ٤(

)٢/١٤٢(  . 
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؛  ؛ ملا روى البخاري ؛ فال يشرع يف حقه سجود التالوة عوهو الذي مل يقصد االستما
إمنا  : " ، وقال ؛ فلم يسجد  مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمانأن عثمان 

 .  السجدة على من استمع وروي ذلك عن غريه من الصحابة
،  ، ومرمي ، واإلسراء ، والنحل ، والرعد األعراف:  ؛ يف وسجدات التالوة والقرآن

،  ، والنجم السجدة)  حم (، و  ) امل ترتيل (، و  ، والنمل ، والفرقان حلجوا
%ù&tø  { ، و واالنشقاق $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ { )هل  خالف بني العلماء)  ص ( ويف سجدة )١ ،

 .  ؛ واهللا أعلم هي سجدة شكر أو سجدة تالوة
كان عليه الصالة والسالم يقرأ علينا  {:   للتالوة حلديث ابن عمرويكرب إذا سجد

ويقول .   رواه أبو داود)٢( }، وسجدنا معه  ، وسجد ؛ كرب ، فإذا مر بالسجدة القرآن
:  ، وإن قال ؛ كما يقول يف سجود الصالة " األعلىسبحان ريب  : " يف سجوده

، اللهم اكتب  ، حبوله وقوته ، وشق مسعه وبصره سجد وجهي هللا الذي خلقه وصوره {
، وتقبلها مين كما تقبلتها من   عندك ذخرا، واجعلها يل ، وضع عين هبا وزرا يل هبا أجرا

واإلتيان بسجود التالوة عن قيام أفضل من اإلتيان به عن .  ؛ فال بأس )٣( }عبدك داود 
 .  قعود

، واإلخالص يف  ، فعليك باجلد واالجتهاد فيها إن طرق اخلري كثرية! أيها املسلم 
 .  ، لعل اهللا أن يكتبك من مجلة السعداء القول والعمل

  . 
 

                                                 
 .  ١:  سورة العلق آية) ١(
 .  )١٤١٣(، أبو داود الصالة  )٥٧٥(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(
 .  )١٠٥٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٧٩(الترمذي اجلمعة ) ٣(
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 باب يف التطوع املطلق 
:  ؛ قال أي الصالة أفضل بعد املكتوبة:   سئلأن النيب  {روى أهل السنن 
 .  )١( }الصالة يف جوف الليل 

، يسأل اهللا خريا من أمر الدنيا  ، ال يوافقها عبد مسلم إن يف الليل ساعة { وقال 
 .  )٢( }؛ إال أعطاه إياه  واآلخرة

،  ، وهو قربة إىل ربكم ، فإنه دأب الصاحلني قبلكم وعليكم بقيام الليل { وقال 
 .   رواه احلاكم)٣( }، ومنهاة عن اإلمث  ومكفرة للسيئات

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ  { قال تعاىل:  وقد مدح اهللا القائمني من الليل çΡ% x. Ÿ≅ö6 s% y7 Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡øt èΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. 

Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹©9$# $ tΒ tβθ ãè yf öκu‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ pt ô F{$$ Î/uρ öΛèε tβρ ãÏøó tG ó¡o„ ∩⊇∇∪ { )٤(  
’4 {: وقال تعاىل  nû$ yf tFs? öΝßγ ç/θ ãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# tβθ ãã ô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛuρ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξ sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μçλm; ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪ { )٥(  
، فالتطوع املطلق أفضله قيام  والنصوص يف ذلك كثرية تدل على فضل قيام الليل

، وملا فيه من  فلة الناس؛ وألنه وقت غ ، وأقرب إىل اإلخالص ؛ ألنه أبلغ يف اإلسرار الليل
 .  إيثار الطاعة على النوم والراحة

، وصالة الليل أفضل  ؛ غري أوقات النهي ويستحب التنفل بالصالة يف مجيع األوقات
؛ ملا  ، وأفضل صالة الليل الصالة يف ثلث الليل بعد نصفه ، ملا سبق من صالة النهار

، ويقوم  ، كان ينام نصف الليل أفضل الصالة صالة داود {:  مرفوعا " الصحيح " يف
، مث يقوم يف الوقت الذي   فكان يريح نفسه بنوم أول الليل)٦( }، وينام سدسه  ثلثه

قية الليل يف السدس ؟ مث ينام ب هل من سائل فأعطيه سؤله:  ، فيقول ينادي اهللا فيه
                                                 

 .  )٢/٣٠٣(، أمحد  )٢٤٢٩(، أبو داود الصوم  )٤٣٨(، الترمذي الصالة  )١١٦٣(مسلم الصيام ) ١(
 .  )٣/٣٣١(، أمحد  )٧٥٧(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٢(
 .  )٣٥٤٩(الدعوات الترمذي ) ٣(
 .  ١٨ - ١٦:  اتياآلسورة الذاريات ) ٤(
 .  ١٧ - ١٦:  تانياآلسورة السجدة ) ٥(
 .  )٢٣٤٤(، النسائي الصيام  )٧٧٠(، الترمذي الصوم  )١١٥٩(، مسلم الصيام  )١٠٧٩(البخاري اجلمعة ) ٦(
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؛  ، وإال ، هذا هو األفضل ، حىت يستقبل صالة الفجر بنشاط ، ليأخذ راحته األخري
 .  فالليل كله حمل القيام

 .  " قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
 آخر الليل أفضل ، لكن تأخري القيام إىل ؛ فالنافلة بني العشاءين من قيام الليل وعليه
βÎ) sπ¨  { ، قال تعاىل كما سبق y∞Ï©$ tΡ È≅ ø‹©9$# }‘Ïδ ‘‰x© r& $ \↔ ôÛuρ ãΠuθ ø% r&uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪ { )والناشئة هي )١ 

 ، والتهجد إمنا يكون بعد النوم  القيام بعد النوم
 .  ، وإن قل ، يداوم عليه ظا من قيام الليلفينبغي للمسلم أن جيعل له ح

 .   وينبغي أن ينوي قيام الليل-
،  ، ال شريك له ال إله إال اهللا وحده : " ، وقال ، وذكر اهللا ؛ استاك  فإذا استيقظ-
، وال إله إال  ، وسبحان اهللا ، احلمد هللا ، وهو على كل شيء قدير ، وله احلمد له امللك

احلمد هللا الذي أحياين بعد ما  : " ، ويقول "  وال حول وال قوة إال باهللا، ، واهللا أكرب اهللا
، وأذن يل  ، وعافاين يف جسدي ، احلمد هللا الذي رد علي روحي أماتين وإليه النشور

 .  " بذكره
إذا قام  {:  ؛ حلديث أيب هريرة  ويستحب أن يفتتح هتجده بركعتني خفيفتني-

 .   رواه مسلم وغريه)٢( }؛ فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني  أحدكم من الليل

 )٣( }صالة الليل مثىن مثىن  { ؛ لقوله   ويسلم يف صالة الليل من كل ركعتني-
، فهي  ، بتشهد وتسليمتني ركعتان ركعتان:  ؛ أي " مثىن مثىن : " ، ومعىن رواه اجلماعة
 .  ثنائية ال رباعية

                                                 
 .  ٦:  سورة املزمل آية) ١(
 .  )٢/٣٩٩(، أمحد  )١٣٢٣(بو داود الصالة ، أ )٧٦٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٢(
، النسائي قيام  )٤٣٧(، الترمذي الصالة  )٧٤٩(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٤٦(البخاري اجلمعة ) ٣(

،  )١١٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٤٢١(، أبو داود الصالة  )١٦٩٤(الليل وتطوع النهار 
 .  )١٤٥٨(، الدارمي الصالة  )٢٦٩(داء للصالة ، مالك الن )٢/٧١(أمحد 
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 .   وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود-
؛ فقد اتفق أهل العلم على أن صالة التطوع يف   وينبغي أن يكون هتجده يف بيته-

صلوا يف  {:  الم وقال عليه الصالة والس)١(،   يصلي يف بيته، وكان  البيت أفضل

؛ وألنه أقرب إىل   رواه مسلم)٢( }؛ إال املكتوبة  ، فإن أفضل صالة املرء يف بيته بيوتكم
 .  اإلخالص

من صلى  { ، لقوله   وصالة النافلة قائما أفضل من الصالة قاعدا بال عذر-

 .   متفق عليه)٣( }؛ فله نصف أجر صالة القائم  ، ومن صلى قاعدا ؛ فهو أفضل قائما

إذا مرض  { ؛ لقوله  ؛ فأجره كأجر القائم  وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر-

 وجواز التطوع )٤( }؛ كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم  العبد أو سافر
 .  جالسا مع القدرة على القيام جممع عليه

 )٦( )٥( }،   جيعل آخر صالته بالليل وتراكان النيب  {؛ فقد   وخيتم صالته بالوتر-
  )٧(.  وأمر بذلك يف أحاديث كثرية

                                                 
 .  ثبت هذا باالستقراء الذي ثبت مضمونه مبجموعة أحاديث) ١(
، النسائي قيام  )٤٥٠(، الترمذي الصالة  )٧٨١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٥٧٦٢(البخاري األدب ) ٢(

،  )٢٩٣(، مالك النداء للصالة  )٥/١٨٢ (، أمحد )١٤٤٧(، أبو داود الصالة  )١٥٩٩(الليل وتطوع النهار 
 .  )١٣٦٦(الدارمي الصالة 

، أبو داود  )١٦٦٠(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٣٧١(، الترمذي الصالة  )١٠٦٤(البخاري اجلمعة ) ٣(
 .  )٤/٤٤٣(، أمحد  )١٢٣١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٥١(الصالة 

 .  )٤/٤١٠(، أمحد  )٣٠٩١(، أبو داود اجلنائز  )٢٨٣٤( والسري البخاري اجلهاد) ٤(
، النسائي قيام  )٤٦٩(، الترمذي الصالة  )٧٥١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٥٣(البخاري اجلمعة ) ٥(

 .  )١٤٥٩(، الدارمي الصالة  )٢/٣٩(، أمحد  )١٤٢١(، أبو داود الصالة  )١٦٨٢(الليل وتطوع النهار 
 .  ١٧، صالة املسافرين  ٣/٢٦٥) ١٧٢٦( يف حديث عائشة عند مسلم كما) ٦(
 ٢٧٤/ ٣) ١٧٥٢( ؛ ومسلم ٤ الوتر ٢/٦٢٨) ٩٩٨(البخاري :  كما يف احلديث املتفق عليه عن ابن عمر) ٧(

 .  ٢٠صالة املسافرين 
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من نام عن  {:  ؛ حلديث ؛ استحب له قضاؤه قبل الظهر ومن فاته هتجده من الليل
،  ؛ كتب له ، فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر ، أو عن شيء منه حزبه من الليل

 .  )١( }كأمنا قرأه من الليل 
، ولو بشيء قليل تداوم   ال حترم نفسك من املشاركة يف قيام الليل:أيها املسلم 

،  فع بك القليل إىل الكثري، ورمبا يد ؛ لتنال من ثواب القائمني املستغفرين باألسحار عليه
 .  واهللا ال يضيع أجر احملسنني

 

                                                 
و داود الصالة ، أب )١٧٩١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٤٧(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

،  )٤٧٠(، مالك النداء للصالة  )١/٣٢(، أمحد  )١٣٤٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٣(
 .  )١٤٧٧(الدارمي الصالة 
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 باب يف األوقات املنهي عن الصالة فيها 
، وجيدر بنا اآلن أن ننبه على أن هناك  سبق أن بينا مجال من أحكام صالة التطوع

 :  ، وهي أوقات مخسة ؛ إال ما استثين أوقاتا ورد النهي عن الصالة فيها
؛  إذا طلع الفجر { ؛ لقوله  لفجر الثاين إىل طلوع الشمس من طلوع ا: األول

؛ فإنه ال  ، فإذا طلع الفجر  رواه أمحد أبو داود وغريمها)١( }فال صالة إال ركعيت الفجر 
 .  يصلي تطوعا إال راتبة الفجر

 .   ترتفع قدر رمح يف رأي العني من طلوع الشمس حىت: الثاين
، ال  ، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل  عند قيام الشمس حىت تزول: والثالث

ثالث ساعات  {:  ؛ لقول عقبة بن عامر ، إىل أن تزول إىل جهة الغرب يزيد وال ينقص
حني تطلع الشمس بازغة حىت :   أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتاناهنانا رسول اهللا 

، وحني تتضيف الشمس للغروب حىت  ، وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول ترتفع
 .   رواه مسلم)٢( } تغرب

ال صالة بعد الفجر  { ؛ لقوله   من صالة العصر إىل غروب الشمس: والرابع
 .   متفق عليه)٣( }، وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس  حىت تطلع الشمس

 .   إذا شرعت الشمس يف الغروب حىت تغيب: والوقت اخلامس
من نام  { ؛ لعموم قوله  وقاتواعلم أنه جيوز قضاء الفرائض الفائتة يف هذه األ

 .   متفق عليه)٤( }، فليصلها إذا ذكرها  عن صالة أو نسيها
                                                 

 .  )٤/٣٨٥(أمحد ) ١(
، أبو داود  )٥٦٠(، النسائي املواقيت  )١٠٣٠(، الترمذي اجلنائز  )٨٣١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٢(

 .  )١٤٣٢(، الدارمي الصالة  )٤/١٥٢(، أمحد  )١٥١٩(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٩٢(ز اجلنائ
 .  )١٢٤٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٦٧(، النسائي املواقيت  )٥٦١(البخاري مواقيت الصالة ) ٣(
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ٤(

، الدارمي  )٣/٢٦٩(، أمحد  )٦٩٦(، ابن ماجه الصالة  )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٣(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 
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ال متنعوا أحدا طاف  { ؛ لقوله  جيوز أيضا فعل ركعيت الطواف يف هذه األوقات

  ؛ فهذا إذن منه  رواه الترمذي وصححه)١( }هبذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو هنار 
 .  ؛ فكذلك ركعتاه ؛ وألن الطواف جائز قي كل وقت بفعلها يف مجيع أوقات النهي

عل ذوات األسباب من وجيوز أيضا على الصحيح من قويل العلماء يف هذه األوقات ف
،  ؛ لألدلة الدالة على ذلك ، وصالة الكسوف ، وحتية املسجد ؛ كصالة اجلنازة الصلوات

؛ فال     ُ                    ، فت حمل على ما ال سبب له وهي ختص عموم النهي عن الصالة يف هذه األوقات
 .  جيوز فعلها بأن تبتدأ يف هذه األوقات صالة تطوع ال سبب هلا

، وكذا جيوز أن يقضي سنة الظهر بعد  بعد صالة الفجروجيوز قضاء سنة الفجر 
 أنه قضى سنة الظهر ؛ فقد ثبت عن النيب  ، وال سيما إذا مجع الظهر مع العصر العصر

  )٢(.  بعد العصر
 

                                                 
، ابن ماجه إقامة  )١٨٩٤(، أبو داود املناسك  )٢٩٢٤(، النسائي مناسك احلج  )٨٦٨(الترمذي احلج ) ١(

 .  )١٩٢٦(، الدارمي املناسك  )٤/٨٤(، أمحد  )١٢٥٤(الصالة والسنة فيها 
 .  ٣٥٨/ ٣) ١٩٣٠( ؛ ومسلم ٣/١٣٦) ١٢٣٣(متفق عليه من حديث أم سلمة يف البخاري ) ٢(
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 باب يف وجوب صالة اجلماعة وفضلها 
؛ فقد اتفق  ، وهى صالة اجلماعة يف املساجد شعرية عظيمة من شعائر اإلسالم

،  ون على أن أداء الصلوات اخلمس يف املساجد من أوكد الطاعات وأعظم القرباتاملسلم
،  فقد شرع اهللا هلذه األمة االجتماع يف أوقات معلومة.  بل وأعظم وأظهر شعائر اإلسالم
؛ فإن املسلمني جيتمعون ألدائها يف  ، كالصلوات اخلمس منها ما هو يف اليوم والليلة
؛  ، ومن هذه االجتماعات ما هو يف األسبوع مرة س مراتاملساجد كل يوم وليلة مخ
، ومنها  ، وهو اجتماع أكرب من االجتماع للصلوات اخلمس كاالجتماع لصالة اجلمعة

، وهو أكرب من االجتماع  ، وهو االجتماع لصالة العيدين اجتماع يتكرر كل سنة مرتني
ا اجتماع مرة واحدة يف ، ومنه ، حبيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد لصالة اجلمعة

؛ ألنه يشرع  ، وهو أكرب من اجتماع العيدين ، وهو االجتماع يف الوقوف بعرفة السنة
 .  للمسلمني عموما يف كل أقطار األرض

؛ ليحصل  ؛ ألجل مصاحل املسلمني وإمنا شرعت هذه االجتماعات العظيمة يف اإلسالم
؛  ل التوادد والتحابب بينهم يف القلوب، وألج التواصل بينهم باإلحسان والعطف والرعاية
، وإغاثة  ، وتشييع املتوىف ، فيقومون بعيادة املرضى وألجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض

، فيغيظون بذلك أعداءهم  ، وألجل إظهار قوة املسلمني وتعارفهم وتالحقهم امللهوفني
 واإلنس من العداوة ؛ وألجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطني اجلن من الكفار واملنافقني
، وهلذا قال  ، فيحصل االئتالف واجتماع القلوب على الرب والتقوى والتقاطع واألحقاد

 .  )١( }؛ فتختلف قلوبكم  ال ختتلفوا { النيب 
 العمل ، ومضاعفة األجر والنشاط على ؛ تعليم اجلاهل ومن فوائد صالة اجلماعة

 .  ، فيقتدي هبم الصاحل عندما يشاهد املسلم إخوانه املسلمني يزاولون األعمال الصاحلة

                                                 
، أمحد  )٩٧٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٠٧(، النسائي اإلمامة  )٤٣٢(مسلم الصالة ) ١(

 .  )١٢٦٦(، الدارمي الصالة  )٤/١٢٢(
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صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع  { ويف احلديث املتفق عليه عن النيب 
 .  خبمس وعشرين:  اية ويف رو)١( }وعشرين درجة 

، ويف حال األمان وحال  فصالة اجلماعة فرض على الرجال يف احلضر والسفر
،  ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل املسلمني قرنا بعد قرن ، وجوبا عينيا اخلوف

 .  خلفا عن سلف
 ، وشرع النداء هلا ، ورتب هلا األئمة واملؤذنون ؛ عمرت املساجد ومن أجل ذلك

 .  ، حي على الفالح حي على الصالة:  بأعلى صوت
#  { وقال اهللا تعاىل يف حال اخلوف sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ à) tF ù= sù 

×π x Í← !$ sÛ Ν åκ ÷] Ï iΒ { )فدلت هذه اآلية الكرمية على تأكد وجوب صالة اجلماعة؛  اآلية)٢   ،
، لكان أوىل  ، فلو كانت غري واجبة حيث مل يرخص للمسلمني يف تركها حال اخلوف

                         ُ                   ؛ فإن اجلماعة يف صالة اخلوف ي ترك هلا أكثر واجبات  األعذار بسقوطها عذر اخلوف
؛ فقد اغتفرت يف  اجبات الكثرية     ُ                    ؛ مل ي ترك من أجلها تلك الو ، فلوال تأكد وجوهبا الصالة

 .  صالة اخلوف أفعال كثرية من أجلها
:  ؛ أنه قال  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة 

،  ، ولو يعلمون ما فيهما نافقني صالة العشاء وصالة الفجرأثقل الصالة على امل {
، مث  ، مث آمر رجال فيصلي بالناس ، ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ألتومها ولو حبوا

، فأحرق عليهم  ، إىل قوم ال يشهدون الصالة أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب
ث على وجوب صالة اجلماعة من ووجه االستدالل من احلدي.  )٣( }بيوهتم بالنار 

 :  ناحيتني

                                                 
، النسائي  )٢١٥(، الترمذي الصالة  )٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٩(البخاري األذان ) ١(

 .  )٢٩٠(، مالك النداء للصالة  )٢/٦٥(، أمحد  )٧٨٩(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٨٣٧(اإلمامة 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
، الدارمي  )٢/٥٣١(، أمحد  )٧٩٧(ماجه املساجد واجلماعات ، ابن  )٦٥١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )١٢٧٣(الصالة 
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، واملتخلف عن السنة ال يعد   أنه وصف املتخلفني عنها بالنفاق: الناحية األوىل
 .  ؛ فدل على أهنم ختلفوا عن واجب منافقا

، والعقوبة إمنا تكون على   هم بعقوبتهم على التخلف عنها أنه : والناحية الثانية
ن تنفيذ هذه العقوبة من يف البيوت من النساء والذراري  م، وإمنا منعه  ترك واجب

يا رسول :  أن رجال أعمى قال {ويف صحيح مسلم .  الذين ال جتب عليهم اجلماعة
، فرخص  ه أن يرخص له أن يصلي يف بيته، فسأل ليس يل قائد يقودين إىل املسجد!  اهللا
 )١( }فأجب :  ، قال نعم:  قال "؟  هل تسمع النداء : " ، فقال ؛ دعاه ، فلما وىل له

،   باحلضور إىل املسجد لصالة اجلماعة وإجابة النداء مع ما يالقيه من املشقةفأمره النيب 
اعة مستقرا عند وقد كان وجوب صالة اجلم.  فدل ذلك على وجوب صالة اجلماعة

 :  املؤمنني من صدر هذه األمة
، ولقد  ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق { قال ابن مسعود 

 فدل ذلك على )٢( }الصف كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت ُيقَام يف 
 ومعلوم  ومل يعلموا ذلك إال من جهة النيب استقرار وجوهبا عند صحابة رسول اهللا 

وروى اإلمام أمحد وغريه .  أن كل أمر ال يتخلف عنه إال منافق يكون واجبا على األعيان
، فال  ، من مسع املنادي إىل الصالة ، والكفر والنفاق اجلفاء كل اجلفاء {:  مرفوعا

 .  )٤( }؛ شذ يف النار  ، فمن شذ يد اهللا على اجلماعة {:   وثبت حديث بذلك)٣( }جييبه 
هو  : ( ، فقال عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وال حيضر اجلماعةوسئل ابن عباس 

 .  ) يف النار
 .  ، إنه مسيع جميب نسأل اهللا العافية والتوفيق ملعرفة احلق واتباعه

                                                 
 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
،  )٧٧٧(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٥٠(، أبو داود الصالة  )٦٥٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )١/٤١٥(أمحد 
 .  )٣/٤٣٩(د أمح) ٣(
 .  )٤٠٢٠(النسائي حترمي الدم ) ٤(
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 حكم املتخلف عن صالة اجلماعة وما تنعقد به صالة اجلماعة 
 :  ؛ فله حالتان إن املتخلف عن صالة اجلماعة إذا صلى وحده

، وليس من عادته التخلف   أن يكون معذورا يف ختلفه ملرض أو خوف: الة األوىلاحل
إذا  {:  ، فهذا يكتب له أجر من صلى يف مجاعة ملا يف احلديث الصحيح لوال العذر

 فمن كان عازما على )١( }يعمل صحيحا مقيما ؛ كتب له ما كان  مرض العبد أو سافر
؛ كان مبرتلة  ، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي الصالة مع اجلماعة عزما جازما

 .  ؛ نظرا لنيته الطيبة من صلى مع اجلماعة
؛ فهذا إذا صلى   أن يكون ختلفه عن الصالة مع اجلماعة لغري عذر: واحلالة الثانية

؛ ألن صالة  ، لكنه خيسر أجرا عظيما وثوابا جزيال اجلمهور، تصح صالته عند  وحده
، وكذلك يفقد أجر اخلطوات اليت  اجلماعة أفضل من صالة املنفرد بسبع وعشرين درجة

؛ ألنه ترك واجبا  ، ومع خسرانه هلذا الثواب اجلزيل يأمث إمثا عظيما خيطوها إىل املسجد
، حىت                   ِ          عليه وتأديبه من ق بل ويل األمر، وارتكب منكرا جيب إنكاره  عليه من غري عذر
 .  يرجع إىل رشده

، وما  ؛ إلظهار شعار اإلسالم ومكان صالة اجلماعة هو املساجد! أيها املسلم 
 :  ، ويف إقامة اجلماعة يف غريها تعطيل هلا ُ                         ش رعت عمارة املساجد إال لذلك

’  { وقد قال اهللا تعاىل Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# βr& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# ßx Îm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ 

Ü=̄= s)tG s? ÏµŠÏù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ { )٢(  

$  { وقال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# tΠ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )٣(  
 .  ، ووعد هلم جبزيل الثواب ففي هاتني اآليتني الكرميتني تنويه باملساجد وعمارها

                                                 
 .  )٤/٤١٠(، أمحد  )٣٠٩١(، أبو داود اجلنائز  )٢٨٣٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(
 .  ٣٧ - ٣٦:  تانياآلسورة النور ) ٢(
 .  ١٨:  سورة التوبة آية) ٣(
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 .  ويف ضمن ذلك ذم من ختلف عن احلضور للصالة فيها
،   مثلهوعن علي  }ال يف املسجد ال صالة جلار املسجد إ {:  وقد روي أنه

 .  رواه البيقهي بإسناد صحيح }وجار املسجد من أمسعه املنادي  {:  وزاد
؛ تبني له أن فعلها يف املساجد  ومن تأمل السنة حق التأمل : " قال ابن القيم رمحه اهللا
، فترك حضور املساجد لغري عذر  رض جيوز معه ترك اجلماعةفرض على األعيان إال لعا

 .  انتهى . " . . ، وهبذا تتفق األحاديث ومجيع اآلثار كترك أصل اجلماعة لغري عذر
ôtΒ  { ، فقال تعاىل                  ّ                              وقد توعد اهللا من عط ل املساجد ومنع إقامة الصالة فيها uρ ãΝn= øßr& 

£ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# β r& tx.õ‹ãƒ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# 4 të y™ uρ ’Îû !$ yγ Î/# tyz 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝßγ s9 βr& !$ yδθè= äz ô‰tƒ 

ω Î) šÏÍ←!% s{ 4 öΝßγ s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ‘$! $# Ó“ ÷“ Åz óΟßγ s9uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ë># x‹tã ×Λ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )ويف إقامة صالة )١ 
، وبالتايل يكون يف  اجلماعة خارج املسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من املصلني فيها

’  { ، واهللا تعاىل يقول ذلك تقليل من أمهية الصالة يف النفوس Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsùö è? 

tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™$# { )؛ فكل ذلك مطلوب  وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا)٢  . 
، كأن يكون املصلون  لكن إذا دعت حاجة إلقامة صالة اجلماعة خارج املسجد

 وكان ، ، كان أحزم للعمل ، وإذا صلوا يف مكاهنم موظفني يف دائرهتم ويف جممع عملهم
، وال يتعطل من جراء ذلك املسجد الذي  يف ذلك إلزام املوظفني حبضور الصالة وإقامتها

 ال - ونظرا هلذه املربرات -، لعله يف تلك احلال  حوهلم لوجود من يصلي فيه غريهم
 .  يكون عليهم حرج يف الصالة يف دائرهتم
، واالثنان  ذة من االجتماع؛ دون اجلماعة مأخو وأقل ما تنعقد به صالة اجلماعة اثنان

 )٣( }االثنان فما فوقهما مجاعة  {:  ؛ وحلديث أيب موسى مرفوعا أقل ما يتحقق به اجلمع
                                                 

 .  ١١٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النور آية) ٢(
 .  )٩٧٢(إقامة الصالة والسنة فيها ابن ماجه ) ٣(
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:  ، فقال فقام رجل فصلى معه.  ن يتصدق على هذام {:  ؛ وحلديث رواه ابن ماجه

وليؤمكما :   ملالك بن احلويرثولقوله  {؛   رواه أمحد وغريه)١( }وهذان مجاعة 

 .   وحكي اإلمجاع على هذا)٢( }أكربكما 
ساجد بإذن أزواجهن غري متطيبات وغري ويباح للنساء حضور صالة اجلماعة يف امل

ّ            ، ويكن  وراء صفوف  متربجات بزينة مع التستر التام واالبتعاد عن خمالطة الرجال      
 ويسن حضورهن جمالس الوعظ وجمالس )٣(.  ؛ حلضورهن على عهد النيب  الرجال

 .  العلم منفردات عن الرجال
، سواء كانت إمامتهن  الويسن هلن أن يصلني مع بعضهن مجاعة منفردات عن الرج

، وأمرها أن   أمر أم ورقة أن جتعل هلا مؤذناألن النيب  {؛  ، أو يومهن رجل منهن

 ولعموم )٥( ، ، وفعله غريها من الصحابيات  رواه أمحد وأهل السنن)٤( }تؤم أهل دارها 

  . )٦( } ةتفضل صالة اجلماعة على صالة الفذ بسبع وعشرين درج { قوله 

                                                 
 .  )٥/٢٥٤(أمحد ) ١(
، النسائي األذان  )٢٠٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٤(البخاري األذان ) ٢(

، الدارمي  )٥/٥٣(، أمحد  )٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٩(، أبو داود الصالة  )٦٣٤(
 .  )١٢٥٣ (الصالة

 ١٤٦/ ٣) ١٤٥٧( ؛ ومسلم ١٦٣ األذان ٤٥٠/ ٢) ٨٦٧(كما يف حديث عائشة املتفق عليه البخاري ) ٣(
 .  ٤املساجد 

 .  )٦/٤٠٥(، أمحد  )٥٩١(أبو داود الصالة ) ٤(
 الصالة ٤٣٠/ ١) ٤٩٥٤ - ٤٩٥٢ (ابن شيبة يف املصنف :  ، وأم سلمة أخرجه عنهن عائشة:  ومنهن) ٥(

) ٥٠٨٦(، أخرجه عبد الرزاق  وعن عائشة.  ٧١ الصالة ٣٨٨/ ١) ١٤٩٣ - ١٤٩٢(ارقطين والد.  ٣١٦
 .  ٧٦١ الصالة ١٨٧ / ٣) ٥٣٥٥(، والبيهقي   الصالة٣/١٤١

، النسائي ) ٢١٥(، الترمذي الصالة ) ٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦١٩(البخاري األذان ) ٦(
، أمحد مسند املكثرين ) ٢٩٠(، مالك النداء للصالة ) ٧٨٩(واجلماعات ابن ماجه املساجد  ، ) ٨٣٧(اإلمامة 

 . ) ٦٥ / ٢(من الصحابة 
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؛                                       ُ  َ                          واألفضل للمسلم أن يصلي يف املسجد الذي ال ت ق ام فيه صالة اجلماعة إال حبضوره
$  { ؛ فقد قال اهللا تعاىل ألنه حيصل بذلك على ثواب عمارة املسجد yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# 

ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# { )١(  . 
؛ ألنه  مث األفضل بعد ذلك صالة اجلماعة يف املسجد الذي يكون أكثر مجاعة من غريه

، وصالته مع  صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده { ؛ لقوله  أعظم أجرا

 رواه )٢( }، فهو أحب إىل اهللا  ، وما كان أكثر الرجلني أزكى من صالته مع الرجل
 يف االجتماع ؛ ملا ؛ ففيه أن ما كثر مجعه فهو أفضل ، وصححه ابن حبان أمحد وأبو داود

، ال سيما إذا كان فيهم من  ، ولشمول الدعاء ورجاء اإلجابة من نزول الرمحة والسكينة
›Ïµ  { ، قال تعاىل العلماء وأهل الصالح Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ ™7Ït ä† β r& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 ª!$#uρ =Ït ä† 

š ÌÎdγ ©Üßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )ففيه استحباب الصالة مع اجلماعة الصاحلني احملافظني على )٣ 
؛ لسبق الطاعة  مث األفضل بعد ذلك الصالة يف املسجد القدمي.  الطهارة إلسباغ الوضوء
فهو ،  مث األفضل بعد ذلك الصالة يف املسجد األبعد عنه مسافة.  فيه على املسجد اجلديد

أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم  { ؛ لقوله  أفضل من الصالة يف املسجد القريب
، وأتى املسجد ال يريد إال  ، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء فأبعدهم ممشى

، حىت يدخل  ، وحط عنه هبا خطيئة ؛ إال رفع له هبا درجة  خيط خطوة؛ مل الصالة
 )٥( }يا بين سلمة دياركم ُتكتب آثاركم  {:  ؛ ولقوله عليه الصالة والسالم )٤( }املسجد 

؛  فكان أحق بصالته فيه،  ؛ ألن له جوارا وبعض العلماء يرى أن أقرب املسجدين أوىل

                                                 
 .  ١٨:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٥/١٤٠(، أمحد  )٥٥٤(، أبو داود الصالة  )٨٤٣(النسائي اإلمامة ) ٢(
 .  ١٠٨:  سورة التوبة آية) ٣(
، أمحد  )٥٥٩(، أبو داود الصالة  )٦٤٩(اضع الصالة ، مسلم املساجد ومو )٢٠١٣(البخاري البيوع ) ٤(

)٢/٢٥٢(  . 
 .  )٣/٣٣٣(، أمحد  )٦٦٥(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(
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؛ وألن تعدي املسجد القريب  }ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد  {:  وألنه قد ورد
؛ ألن ختطي املسجد  ، ولعل هذا القول أوىل إىل البعيد قد حيدث عند جريانه استغرابا

، حبيث يساء به  ، وإحراج إلمامه يعة إىل هجر املسجد الذي يليهالذي يليه إىل غريه ذر
 .  الظن

ومن أحكام صالة اجلماعة أنه حيرم أن يؤم اجلماعة يف املسجد أحد غري إمامه 
وال يؤمن الرجلُ الرجلَ  {:  وغريه " صحيح مسلم " ؛ ففي ، إال بإذنه أو عذره الراتب

معناه أن صاحب البيت واجمللس وإمام املسجد  : "  قال النووي)١( }يف سلطانه إال بإذنه 
، وتفريقا بني  ، وتنفريا عنه ؛ وألن يف ذلك إساءة إىل إمام املسجد الراتب أحق من غريه

 .  " املسلمني
مامه الراتب بدون إذنه أو وذهب بعض العلماء إىل أنه إذا صلى جبماعة املسجد غري إ

، فال  ، مما يدل على خطورة هذه املسألة ، أهنا ال تصح صالهتم عذر شرعي يسوغ ذلك
، وال يتعدوا  ، وجيب على مجاعة املسلمني أن يراعوا حق إمامهم ينبغي التساهل يف شأهنا

 .  هم، كما جيب على إمام املسجد أن حيترم حق املأمومني وال حيرج عليه يف صالحيته
،  ، حىت حيصل الوئام والتآلف بني اإلمام واملأمومني ؛ كل يراعي حق اآلخر وهكذا

، لفعل أيب بكر الصديق وعبد الرمحن  ، صلوا فإن تأخر اإلمام عن احلضور وضاق الوقت
 يف ذهابه إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بن عوف رضي اهللا عنهما حني غاب النيب 

 وصلى عبد الرمحن بن عوف بالناس ملا ختلف النيب  { )٢( ، فصلى أبو بكر  بينهم
:  ، وقال ، مث أمت صالته  الركعة األخرية، وصلى معه النيب  يف واقعة أخرى

 .  )٣( } أحسنتم

                                                 
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(ا ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيه )٥٨٢(الصالة 
 .  ٢/٣٦٥) ٩٤٨( ؛ ومسلم ٢/٢١٧) ٦٨٤(متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي البخاري ) ٢(
 .  )٧٣(، مالك الطهارة  )٤/٢٤٩(، أمحد  )١٤٩(، أبو داود الطهارة  )٢٧٤(مسلم الصالة ) ٣(
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، مث حضر إقامة الصالة يف   من سبق له أن صلىومن أحكام صالة اجلماعة أن
ُ                                           ؛ س ن له أن يصلي مع اجلماعة تلك الصالة اليت أقيمت املسجد :  ، حلديث أيب ذر   

،  إين صليت:  ، وال تقل ؛ فََصلِّ سجد، فإن أقيمت وأنت يف امل صل الصالة لوقتها {

؛ كما جاء يف احلديث  وتكون هذه الصالة يف حقه نافلة.   رواه مسلم)١( }فال أصلي 

؛  )٢( }فإهنما لكما نافلة  {:   باإلعادة للرجلني اللذين أمرمها النيب اآلخر من قوله 
 .  الناس يصلون ذريعة إىل إساءة الظن به وأنه ليس من املصلنيولئال يكون قعوده و

إذا شرع املؤذن يف إقامة :   أي-، أهنا إذا أقيمت الصالة  ومن أحكام صالة اجلماعة
؛ لقوله عليه   مل جيز الشروع يف صالة نافلة ال راتبة وال حتية مسجد وال غريها-الصالة 

، ويف   رواه مسلم)٣( }، فال صالة إال املكتوبة  إذا أقيمت الصالة {:  الصالة والسالم

 فال تنعقد صالة النافلة اليت أحرم فيها بعد )٤( }فال صالة إال اليت أقيمت  {:  رواية
 .  د أن يفعلها مع ذلك اإلمام الذي أقيمت لهإقامة الفريضة اليت يري

، فيشرع فيها  واحلكمة أن يتفرغ للفريضة من أوهلا : " قال اإلمام النووي رمحه اهللا
؛ وألنه  ، واحملافظة على مكمالت الفريضة أوىل من التشاغل بالناقلة عقب شروع اإلمام

، وال حتصل فضيلتها  ام وحلصول تكبرية اإلحر)٥(،   عن االختالف على األئمةهنى 
 .  )٦(.  " املنصوصة إال بشهود حترمي اإلمام
                                                 

، أبو داود  )٧٧٨( النسائي اإلمامة ، )١٧٦(، الترمذي الصالة  )٦٤٨(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
 .  )١٢٢٧(، الدارمي الصالة  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٢٥٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٣١(الصالة 

 .  )٤/١٦١(، أمحد  )٨٥٨(، النسائي اإلمامة  )٢١٩(الترمذي الصالة ) ٢(
الصالة ، أبو داود  )٨٦٥(، النسائي اإلمامة  )٤٢١(، الترمذي الصالة  )٧١٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

 .  )١٤٤٨(، الدارمي الصالة  )٢/٤٥٥(، أمحد  )١١٥١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٦٦(
الصالة ، أبو داود  )٨٦٥(، النسائي اإلمامة  )٤٢١(، الترمذي الصالة  )٧١٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٤(

 .  )١٤٤٨(، الدارمي الصالة  )٢/٤٥٥(، أمحد  )١١٥١( إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه )١٢٦٦(
/ ٢) ٧٢٢(البخاري .  . . ، فال ختتلفوا عليه كما يف حديث أيب هريرة املتفق عليه إمنا جعل اإلمام ليؤمت به) ٥(

 .  ١٩ الصالة ٢/٣٥٤) ٩٢٩( ؛ ومسلم ٧٤ األذان ٢٧٠
 .  ٣/٢٢٨ و شرح مسلم ١٠٨/ ٤ اجملموع شرح املهذب:  انظر) ٦(
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، وال  ؛ أمتها خفيفة وإن أقيمت الصالة وهو يف صالة نافلة قد أحرم هبا من قبل
Ÿω  { ؛ لقول اهللا تعاىل ؛ إال أن خيشى فوات اجلماعة يقطعها uρ (#þθè= ÏÜö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂⊂∪ { )١( 

 .  ؛ ألن الفرض أهم ، قطع النافلة فإن خشي فوت اجلماعة
 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة حممد آية) ١(
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 باب يف األحكام اليت تتعلق باملسبوق 
،  ؛ إال بإدراك ركعة الصحيح من قويل العلماء أن املسبوق ال يدرك صالة اجلماعة

،  ، لكن يدخل مع اإلمام فيما أدرك  يكن مدركا للجماعة؛ مل فإن أدرك أقل من ذلك
؛  ؛ فإن له بنيته أجر من صلى يف مجاعة ، كما إذا وجدهم قد صلوا وله بنيته أجر اجلماعة

   ُ                 ؛ ك تب له مثل أجر من  ؛ أن من نوى اخلري ومل يتمكن من فعله كما وردت به األحاديث
  )١(.  فعله

، فقد  من أدرك الركوع { ؛ لقوله   الصحيحوتدرك الركعة بإدراك الركوع على

، وقد جاء  من حديث أيب بكرة " الصحيح " ؛ وملا يف  رواه أبو داود)٢( }أدرك الركعة 
 فدل )٣(،   بإعادة الركعة، ومل يأمره النيب  ، فركع دون الصف  يف الركوعوالنيب 
 .   االجتراء هباعلى

،  ، مث يركع معه بتكبرية ثانية فإذا أدرك اإلمام راكعا فإنه يكرب تكبرية اإلحرام قائما
؛ فتكبرية  ؛ أجزأته عن تكبرية الركوع ، وإن اقتصر على تكبرية اإلحرام هذا هو األفضل

اإلتيان هبا ؛ فمن األفضل  ، وأما تكبرية الركوع ، ال بد من اإلتيان هبا وهو قائم اإلحرام
 .  بعدها

؛ حلديث أيب هريرة  ؛ دخل معه وإذا وجد املسبوق اإلمام على أي حال من الصالة
 .  )٤( }، وال تعدوها شيئا  ، فاسجدوا ، وحنن سجود إذا جئتم إىل الصالة {:  وغريه

، وال يقوم قبل  ؛ قام املسبوق ليأيت مبا فاته من الصالة سلم اإلمام التسليمة الثانيةفإذا 
 .  التسليمة الثانية

                                                 
وردت يف ذلك أحاديث عامة كثرية وورد حديث خاص يف أجر املسبوق عن أيب هريرة أخرجه أبو داود ) ١(

 .  ١/٤٤٦) ٨٥٤(، والنسائي  ١/٥٧١) ٥٦٤(
 .  )٨٩٣(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  )٧٨٣(أخرجه البخاري ) ٣(
 .  )٨٩٣(ة أبو داود الصال) ٤(
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، وما يأيت به بعد  ؛ فهو أول صالته على القول الصحيح وما أدرك املسبوق مع إمامه
 وهو )١( }؛ فأمتوا  وما فاتكم {:  ؛ لقوله عليه الصالة والسالم سالم اإلمام هو آخرها

وما  {:  ، ورواية                               ُّ      ، وإمتام الشيء ال يأيت إال بعد تقد م أوله رواية اجلمهور للحديث

 لقوله )٣(،  ألن القضاء يراد به الفعل " فأمتوا : "  ال ختالف رواية)٢( }؛ فاقضوا  فاتكم

*sŒÎ#  { تعاىل sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# { )وقوله تعاىل)٤  }  #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β { )فيحمل )٥ 
 .  ، واهللا أعلم . . . على األداء والفراغ " فاقضوا : " قوله

، وال جيوز له  ؛ وجب على املأموم أن يستمع لقراءة اإلمام وإذا كانت الصالة جهرية
sŒÎ)uρ #  { ؛ لقوله تعاىل ، ال سورة الفاحتة وال غريها أن يقرأ وإمامه يقرأ Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# 

(#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )٦(  . 
 .  " أمجعوا على أن هذه اآلية يف الصالة : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

؛ وألنه إذا انشغل  ستماع؛ ملا أمر بتركها لسنة اال فلو أن القراءة جتب على املأموم
؛ وألن تأمني املأموم على قراءة اإلمام يرتل  ؛ مل يكن جلهر اإلمام فائدة املأموم بالقراءة
ô‰s% M  { ؛ فقد قال تعاىل ملوسى وهارون مرتلة قراءهتا t6‹Å_ é& $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š { )وقد دعا )٧ 

$!  {.  ، فقال موسى uΖ−/u‘ š ¨ΡÎ) |M øŠs?# u šχ öθ tãöÏù …çν V| tΒ uρ Zπ oΨƒÎ— Zω≡uθ øΒ r&uρ ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )٨( 

                                                 
، الدارمي الصالة  )٥/٣٠٦(، أمحد  )٦٠٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٩(البخاري األذان ) ١(

)١٢٨٣(  . 
 .  )٨٦١(النسائي اإلمامة ) ٢(
 .  اإلمتام والفراغ:  أي) ٣(
 .  ١٠:  سورة اجلمعة آية) ٤(
 .  ٢٠٠:  سورة البقرة آية) ٥(
  . ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٦(
 .  ٨٩:  سورة يونس آية) ٧(
 .  ٨٨:  سورة يونس آية) ٨(
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ô‰s% M  { ، فقال تعاىل ، فرتل تأمينه مرتلة من دعا عائه، وأمن هارون على د اآلية t6‹Å_ é& 

$ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š { )؛ فكأمنا قاله  فدل على أن من أمن على دعاء)١  . 
؛ فإنه يقرأ الفاحتة يف  مع اإلمام، أو كان املأموم ال يس أما إذا كانت الصالة سرية

وجوب قراءة الفاحتة على املأموم يف الصالة السرية :  ؛ أي ، وهبذا جتتمع األدلة هذه احلال
 .  واهللا أعلم.  . . دون اجلهرية

،  ومن أحكام صالة اجلماعة املهمة وجوب اقتداء املأموم باإلمام باملتابعة التامة له
ٍ    ، مقتد  به موم متبع إلمامه؛ ألن املأ وحترمي مسابقته ، والتابع املقتدي ال يتقدم على متبوعه       

 .  وقدوته
أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس  { وقد قال 

؛ كان  ، فمن تقدم على إمامه  متفق عليه)٢( }! ؟   صورة محار، أو جيعل صورته محار
ويف احلديث .  ؛ استحق العقوبة ، ومن فعل ذلك كاحلمار الذي ال يفقه ما يراد بعمله

، وال تسجدوا حىت  ؛ فال تركعوا حىت يركع  بهإمنا ُجعل اإلمام ليؤمت {:  الصحيح

؛  ، فإذا ركع إمنا جعل اإلمام ليؤمت به {:   وروى اإلمام أمحد وأبو داود)٣( }يسجد 
، وال تسجدوا حىت  سجدوا؛ فا ، وإذا سجد ، وال تركعوا حىت يركع فاركعوا
 .  )٤( }يسجد 

                                                 
 .  ٨٩:  سورة يونس آية) ١(
،  )٨٢٨(، النسائي اإلمامة  )٥٨٢(، الترمذي اجلمعة  )٤٢٧(، مسلم الصالة  )٦٥٩(البخاري األذان ) ٢(

لدارمي ، ا )٢/٤٥٦(، أمحد  )٩٦١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٢٣(أبو داود الصالة 
 .  )١٣١٦(الصالة 

، ابن  )٦٠٣(، أبو داود الصالة  )٩٢١(، النسائي االفتتاح  )٤١٧(، مسلم الصالة  )٦٨٩(البخاري األذان ) ٣(
 .  )١٣١١(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤١(، أمحد  )٨٤٦(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 

،  )٨٣٢(، النسائي اإلمامة  )٣٦١( الصالة ، الترمذي )٤١١(، مسلم الصالة  )٣٧١(البخاري الصالة ) ٤(
، مالك النداء  )٣/٢٠٠(، أمحد  )١٢٣٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٠١(أبو داود الصالة 

 .  )١٢٥٦(، الدارمي الصالة  )٣٠٦(للصالة 
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  ال حيين أحد منهم ظهره حىت يقع رسول اهللا وكان الصحابة خلف النيب  { 

 .  )٢( )١( }، مث يقعون سجودا بعده  ساجدا
، وال  ال وحدك صليت:  ، وقال ؛ ضربه  رجال يسابق اإلمامملا رأى عمر  (و 

،  ، فيسابقون اإلمام وهذا شيء يتساءل فيه أو يتجاهله بعض املصلني)  بإمامك اقتديت
 .  ، بل خيشى أن ال تصح صالهتم ويتعرضون للوعيد الشديد

ال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال  {:   أنه قالوروى مسلم عن النيب 

 .  )٣( }باالنصراف 
، ال جيوز ألحد أن  مسابقة اإلمام حرام باتفاق األئمة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ، وقد استفاضت األحاديث عن النيب ، وال يسجد قبله ، وال يرفع قبله يركع قبل إمامه
  )٤(.  " لكبالنهي عن ذ

ُ                                    ومسابقة اإلمام تالع ب من الشيطان ببعض املصلني حىت خيل بصالته ؛ فماذا  ، وإال                 
 ! ؟  ؛ ألنه لن خيرج من الصالة إال بعد سالم اإلمام يستفيد الذي يسابق اإلمام

 .  ، وأن يكون ملتزما ألحكام االئتمام واالقتداء فيجب على املسلم أن يتنبه لذلك
؛ فإنه من يرد  ، إنه مسيع جميب  الفقه يف دينه والبصرية يف أحكامهنسأل اهللا للجميع

 .  ؛ يفقهه يف الدين اهللا به خريا
 

                                                 
، أبو  )٨٢٩(امة ، النسائي اإلم )٢٨١(، الترمذي الصالة  )٤٧٤(، مسلم الصالة  )٦٥٨(البخاري األذان ) ١(

 .  )٤/٣٠٠(، أمحد  )٦٢١(داود الصالة 
 .  ٤١٣/ ٢.  )١٠٦٢( ؛ ومسلم ٢٣٤/ ٢) ٦٩٠(متفق عليه من حديث الرباء بن عازب البخاري ) ٢(
، الدارمي  )٣/١٠٢(، أمحد  )٦٢٤(، أبو داود الصالة  )١٣٦٣(، النسائي السهو  )٤٢٦(مسلم الصالة ) ٣(

 .  )١٣١٧(الصالة 
 .  ٣٣٦/ ٢٣الفتاوى :  انظر) ٤(
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 باب يف حكم حضور النساء إىل املساجد 
 ، جاء باخلري للمسلمني رجاال ونساء إن ديننا كامل وشامل ملصاحلنا يف الدنيا واآلخرة

}  ôtΒ Ÿ≅Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& 

Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∠∪ { )وضعها موضع ، و ؛ فهو قد اهتم بشأن املرأة )١
 .  ، وحتلت بفضائله ، إن هي متسكت هبديه اإلكرام واالحترام

ومن ذلك أنه مسح هلا باحلضور إىل املساجد للمشاركة يف اخلري من صالة اجلماعة 
وحضور جمالس الذكر مع االحتشام والتزام االحتياطات اليت تبعدها عن الفتنة وحتفظ هلا 

 .  كرامتها
ال متنعوا إماء اهللا مساجد  { ، قال النيب     ُ        ؛ ك ره منعها دفإذا استأذنت إىل املسج

؛ وذلك ألن أداء   رواه أمحد وأبو داود)٢( }، وليخرجن تفالت  ، وبيوهتن خري هلن اهللا
،  ، وكذلك املشي إىل املسجد كبري للرجال والنساءالصالة املكتوبة يف مجاعة فيها فضل 

؛ فأذنوا  إذا استأذنت نساؤكم بالليل إىل املسجد {:  وغريمها " الصحيحني " ويف

،  لزوج؛ ألن مالزمة البيت حق ل  ووجه كوهنا تستأذن الزوج يف ذلك)٣( } هلن
، فإذا أذن  ؛ فال تترك الواجب ألجل مباح وخروجها للمسجد يف تلك احلال مباح

خري هلن من الصالة يف :   وبيوهتن خري هلن أي، وقوله  ، فقد أسقط حقه الزوج
 .  ، وذلك ألمن الفتنة مبالزمتهن البيوت املساجد

؛ لئال يفنت          ُ        ، وإمنا أ مرن بذلك غري متطيبات:   وليخرجن تفالت أيوقوله 
، ويلحق بالطيب  ، فيحصل بذلك االفتتان هبن ، ويصرفوا أنظارهم إليهن الرجال بطيبهن

                                                 
 .  ٩٧:  سورة النحل آية) ١(
 .  )١٢٧٩(، الدارمي الصالة  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٥٦٥(أبو داود الصالة ) ٢(
، أبو  )٧٠٦(، النسائي املساجد  )٥٧٠(، الترمذي اجلمعة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٢٧(البخاري األذان ) ٣(

 .  )٤٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/٩(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٦٨(داود الصالة 
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؛ حرم  ، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة ما كان مبعناه كحسن امللبس وإظهار احللي
أميا امرأة  {:  وغريه " صحيح مسلم " ، ويف ، ووجب منعها من اخلروج عليها ذلك

 .  )١( }؛ فال تشهدن معنا العشاء األخري  أصابت خبورا
 .  ؛ فلتبتعد عن مزامحة الرجال وكذلك إذا خرجت املرأة إىل املسجد

جيب على ويل األمر أن مينع من اختالط الرجال  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
، كما  ، والفتنة به عظيمة ، وهو مسئول عن ذلك ساء يف األسواق وجمامع الرجالبالن

إىل أن .  . . )٢( }ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء  { قال النيب 
، ومنعهن من الثياب اليت يكن هبا كاسيات  جيب عليه منعهن متزينات متجمالت: "  قال

التحدث إليهم يف :  ؛ أي ، ومنعهن من حديث الرجال عاريات كالثياب الواسعة الرقاق
 .  )٣(.  انتهى " ، ومنع الرجال من ذلك  الطرقات
،  ، وترك الزينة والطيب ، والتستر سكت املرأة بآداب اإلسالم من لزوم احلياءفإذا مت

، أبيح هلا اخلروج إىل املسجد حلضور الصالة واالستماع  واالبتعاد عن خمالطة الرجال
:   يقول؛ ألن النيب  ، وبقاؤها يف بيتها خري هلا من اخلروج يف تلك احلال للتذكري

 .  )٤( }وبيوهتن خري هلن  {
؛ ابتعادا  وأمجع املسلمون على أن صالة املرأة يف بيتها خري هلا من الصالة يف املسجد

 .  ، وحسما ملادة الشر ، وتغليبا جلانب السالمة عن الفتنة

                                                 
 .  )٢/٣٠٤(، أمحد  )٤١٧٥(، أبو داود الترجل  )٥١٢٨(، النسائي الزينة  )٤٤٤(مسلم الصالة ) ١(
،  )٢٧٨٠(، الترمذي األدب  )٢٧٤٠(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٤٨٠٨(البخاري النكاح ) ٢(

 .  )٥/٢٠٠ (، أمحد )٣٩٩٨(ابن ماجه الفنت 
 .  ٣٢٥الطرق احلكمية ص :  انظر) ٣(
 .  )٢/٧٦(، أمحد  )٥٦٧(أبو داود الصالة ) ٤(
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 من استعماهلا ، ومل جتتنب ما هنى عنه الرسول  أما إذا مل تلتزم بآداب اإلسالم
، وجيب على وليها وذوي  ، فخروجها للمسجد حينئذ حرام نة والطيب للخروجالزي

 .  السلطة منعها منه
:   تعين-لو رأى  {:  من حديث عائشة رضي اهللا عنها " الصحيحني " ويف

 فخروج املرأة )١( }، ملنعهن من املسجد كما منعت بنو إسرائيل   ما رأينا-  الرسول
؛  ، فإذا كان جانب املفسدة أعظم إىل املساجد مراعى فيه املصلحة واندفاع املفسدة

 .   ُ   م نعت
؛ فخروجها لغري املسجد من باب أوىل أن  وإذا كان هذا الشأن يف خروجها للمسجد

وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون خبروج .   عن مواطن الفتنةتراعى فيه احليطة واالبتعاد
؛ فإن  املرأة ملزاولة األعمال الوظيفية كما هو شأهنا يف الغرب ومن هم على شاكلة الغرب

فالواجب .  . . ، ويقودون املرأة إىل شقائها وسلب كرامتها هؤالء يدعون إىل الفتنة
، وكفى  مهم عن هذه الدعوى اجلاهلية، وكف ألسنتهم وأقال إيقاف هؤالء عند حدهم

، وتورطت فيه من واقع  ما وقعت فيه املرأة يف بالد الغرب ومن حذا حذوها من ويالت
 .  ، فالسعيد من وعظ بغريه ، وليكن لنا فيهم عربة ، تئن له جمتمعاهتم مؤمل

ن إن نصف اجملتمع معطل ع:  ؛ إال قوهلم وليس هلؤالء من حجة يربرون هبا دعوهتم
، ونسوا  ، وهبذا يريدون أن تشارك املرأة الرجل يف عمله وتزامحه فيه جنبا إىل جنب العمل

، وما تؤديه للمجتمع من  أو تناسوا أو جتاهلوا ما تقوم به املرأة من عمل جليل داخل بيتها
؛ فهي الزوجة  ، وتتمشى مع فطرهتا ، تناسب خلقتها ، ال يقوم هبا غريها خدمة عظيمة

، وهي  ، وهي املربية لألوالد ، وهي األم واحلامل واملرضع كن إليها زوجهااليت يس
، من ذا  ، وشاركت الرجال يف أعماهلم            ُ             ، فلو أهنا أ خرجت من البيت القائمة بعمل البيت

                                                 
، مالك النداء  )٦/٩١(، أمحد  )٥٦٩(، أبو داود الصالة  )٤٤٥(، مسلم الصالة  )٨٣١(البخاري األذان ) ١(

 .  )٤٦٧(للصالة 
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؛ فماذا يغنيه  ، ويومها سيفقد اجملتمع نصفه الثاين إهنا ستتعطل! ؟  سيقوم هبذه األعمال
 .  ، وتتداعى أركانه ل بنيانهسيخت! ؟  النصف الباقي

، وال تكونوا ممن بدلوا نعمة اهللا كفرا  ثوبوا إىل رشدكم:  إننا نقول هلؤالء الدعاة
 .  ، كونوا دعاة بناء وال تكونوا دعاة هدم وأحلوا قومهم دار البوار
، وال تغرنك دعايات املضللني الذين  متسكي بتعاليم دينك! أيتها املرأة املسلمة 

، ومن يبغ غري  ، وليس غري اإلسالم  سلب كرامتك اليت بوأك مرتلتها دين اإلسالميريدون
وفقنا اهللا مجيعا ملا فيه اخلري .  ، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين ؛ فلن يقبل منه اإلسالم دينا

 .  والصالح يف الدنيا واآلخرة
 



 امللخص الفقهي 

 ١٤٤

 باب يف بيان أحكام اإلمامة 
 بنفسه وتوالها خلفاؤه الها رسول اهللا هذه الوظيفة الدينية املهمة اليت تو

 .  الراشدون
ثالثة على كثبان  { قوله :  ؛ منها وقد جاء يف فضل اإلمامة أحاديث كثرية

، ويف احلديث  )١( }وما وهم به راضون وذكر أن منهم رجال أم ق:  املسك يوم القيامة
 .  }أن له من األجر مثل أجر من صلى خلفه  {،  اآلخر

 ملا )٢( اجعلين إمام قومي ؛ كان بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يقول للنيب  وهلذا
 .  يعلمون يف ذلك من الفضيلة واألجر

؛ نرى يف وقتنا هذا كثريا من طلبة العلم يرغبون عن   مع األسف الشديدلكن
، وما  ، إيثارا للكسل وقلة رغبة يف اخلري ، ويتخلون عن القيام هبا ، ويزهدون فيها اإلمامة

 .  هذا إال ختذيل من الشيطان
م ؛ فإن طلبة العل فالذي ينبغي هلم القيام هبا جبد ونشاط واحتساب لألجر عند اهللا

 .  أوىل الناس بالقيام هبا وبغريها من األعمال الصاحلة
، بل  ؛ كان أوىل بالقيام هبا ممن هو دونه وكلما توافرت مؤهالت اإلمامة يف شخص

 :  يتعني عليه القيام هبا إذا مل يوجد غريه
،  ، وهو الذي جييد قراءة القرآن  فاألوىل باإلمامة األجود قراءة لكتاب اهللا تعاىل-
، ويطبق قواعد القراءة من غري تكلف وال  ، وال يلحن فيها يعرف خمارج احلروفبأن 
؛ كشروطها وأركاهنا وواجباهتا  ، ويكون مع ذلك يعرف فقه صالته وما يلزم فيها تنطع

ما ورد مبعناه من  و)٣( }يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  { ؛ لقوله  ومبطالهتا
                                                 

 .  )٢/٢٦(، أمحد  )١٩٨٦(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 ؛ والنسائي ٢٥٩/ ١) ٥٣١( ؛ وأبو داود ٢٩/ ٤) ١٦٢٥٠(رجه من حديث عثمان بن أيب العاص أمحد أخ) ٢(

)٢٥١/ ١)٦٧١  . 
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )٤/١٢١(د ، أمح )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
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،                   ُ                                      ، مما يدل على أنه ي قدم يف اإلمامة األجود قراءة للقرآن الكرمي األحاديث الصحيحة
 .   يكون أفقه؛ ألن األقرأ يف زمن النيب  الذي يعلم فقه الصالة

:   جلمعه بني ميزتني-األكثر فقها :   أي-   ُ         ، ق دم األفقه   فإذا استووا يف القراءة-
 )١( }؛ فأعلمهم بالسنة  فإن كانوا يف القراءة سواء { لقوله ؛  القراءة والفقه

؛ وألن احتياج املصلي إىل الفقه أكثر من احتياجه إىل  أفقههم يف دين اهللا:  أي
يها من احلوادث غري ، وما يقع ف ؛ ألن ما جيب يف الصالة من القراءة حمصور القراءة
 .  حمصور
، واهلجرة االنتقال من بلد الشرك     ُ             ، ق دم األقدم هجرة  فإذا استووا يف الفقه والقراءة-

 .  إىل بلد اإلسالم
وليؤمكم  { ؛ لقوله  ؛ قدم األكرب سنا  فإذا استووا يف القراءة والفقه واهلجرة-

؛ وألنه أقرب إىل اخلشوع  ؛ ألن كرب السن يف اإلسالم فضيلة متفق عليه )٢( }أكربكم 
 .  وإجابة الدعاء

 عن والدليل على هذا الترتيب احلديث الذي رواه مسلم عن أيب مسعود البدري 
، فإن كانوا يف القراءة  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا {:  ؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فإن كانوا يف  ؛ فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا يف السنة سواء ، فأعلمهم بالسنة سواء
فقدم  : "  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا)٣( }؛ فأقدمهم سنا  اهلجرة سواء

؛ قدم بالسبق إىل العمل  ، فإن استووا يف العلم بالكتاب والسنة بالفضيلة بالعلم  النيب

                                                 
، أمحد  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

)٥/٢٧٢(  . 
، النسائي األذان  )٢٠٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٢(البخاري األذان ) ٢(

 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٥/٥٣(، أمحد  )٩٧٩ (، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )٦٣٥(
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
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 على من سبق خبلق اهللا - وهو املهاجر -، وقدم السابق باختياره إىل العمل الصاحل  الصاحل
  )١(.  انتهى " وهو كرب السن

،  وهناك اعتبارات يقدم أصحاهبا يف اإلمامة على من حضر ولو كان أفضل منه
 :  وهي

، ولو  ؛ مل جيز أن يتقدم عليه غريه مام املسجد الراتب إذا كان أهال لإلمامة إ: أوال
 .  ؛ إال بإذنه كان أفضل منه

؛  ؛ مل جيز أن يتقدم عليه أحد يف اإلمامة  صاحب البيت إذا كان يصلح لإلمامة: ثانيا
 .  إال بإذنه
، إال  أحد يف اإلمامة، فال يتقدم عليه  ، وهو اإلمام األعظم أو نائبه  السلطان: ثالثا
 .  ، إذا كان يصلح لإلمامة بإذنه

  والدليل على تقدمي أصحاب هذه االعتبارات على غريهم ما رواه أبو داود من قوله
وال  {:  " سلمصحيح م "  ويف)٢( }ال يؤمن الرجلُ الرجلَ يف بيته وال يف سلطانه  {

 وسلطانه حمل واليته أو ما )٣( }يؤمن الرجلُ الرجلَ يف بيته وال يف سلطانه إال بإذنه 
 .  ميلكه

ْ                                        أن صاحب املرتل أو ىل باإلمامة يف بيته إذا كان من القراءة أو :  معناه : " قال اخلطايب               
 وإذا كان إمام املسجد قد واله السلطان أو نائبه )٤(،        ُ                   م مبحل ي مكنه أن يقيم الصالةالعل

؛ وألن التقدم عليه يسيء  ؛ ألهنا والية خاصة ؛ فهو أحق أو اتفق على تقدميه أهل املسجد
 .  " ، وينفر عنه الظن به

                                                 
 .  ١٩/٢٦فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
داود ، أبو  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
 .  ٢٧٩ - ٢٧٨/ ١معامل السنن حباشية سنن أيب داود :  انظر) ٤(
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؛ ألن اإلمام  مما تقدم يتبني لك شرف اإلمامة يف الصالة وفضلها ومكانتها يف اإلسالم
، وعون على الطاعة  ؛ فهي سبق إىل اخلري ، واإلمامة مرتبة شريفة يف الصالة قدوة
، وهي داخلة يف عموم قوله تعاىل فيما  ، وهبا تعمر املساجد بالطاعة ومالزمة اجلماعة

t  { حكاه من دعاء عباد الرمحن Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ôÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ nο §è% 

& ãôã r& $ oΨù= yè ô_ $#uρ šÉ)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$tΒ Î) ∩∠⊆∪ { )١(  
، وال سيما إذا كان اإلمام يبذل النصح  فاإلمامة يف الصالة من اإلمامة يف الدين

، الذين جيمعون  ، فإنه بذلك من الدعاة إىل اهللا  ملن حيضره يف املسجدوالوعظ والتذكري
ôtΒ  {،  بني صاحل القول والعمل uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )وال حول وال قوة إال   فال يرغب عن القيام باإلمامة إال حمروم)٢ ،
 .  باهللا

 

                                                 
 .  ٧٤:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٢(
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 باب يف من ال تصح إمامته يف الصالة 
، وكما أهنا حتتاج إىل مؤهالت جيب توافرها يف  إن اإلمامة يف الصالة مسئولية كربى

ب أن يكون اإلمام سليما من صفات متنعه من ؛ كذلك جي اإلمام أو يستحب حتليه هبا
 :     ُّ                             تسن م هذا املنصب أو تنقص أهليته له

، والفاسق هو من خرج عن حد االستقامة  فال جيوز أن يوىل الفاسق إمامة الصالة
 .  بارتكاب كبرية من كبائر الذنوب اليت هي دون الشرك

كارتكاب فاحشة :  ليفالفسق العم:  ، وفسق اعتقادي  فسق عملي: والفسق نوعان
،  كالرفض:  والفسق االعتقادي.  وحنو ذلك.  . . ، وشرب اخلمر ، والسرقة الزىن

 .  ، والتجهم واالعتزال
$  { ، قال تعاىل               ُ        ؛ ألن الفاسق ال ي قبل خربه فال جيوز تولية إمامة الصالة الفاسق pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù { )فال يؤمن على شرائط الصالة وأحكامها)١   ،
 .  ؛ ففي توليته مفاسد وألنه يكون قدوة سيئة لغريه

؛  ، وال فاجر مؤمنا ، وال أعرايب مهاجرا ال تؤمن امرأة رجال { وقد قال النيب 

وال فاجر :  ، والشاهد منه قوله  رواه ابن ماجه)٢( }إال أن يقهره بسلطان خياف سوطه 
، وال جيوز  فالصالة خلف الفاسق منهي عنها.  مؤمنا والفجور هو العدول عن احلق

؛  ؛ فيحرم على املسئولني تنصيب الفاسق إماما للصلوات قديره مع القدرة على ذلكت
، بل قد  ؛ فال جيوز هلم أن يوقعوا الناس يف صالة مكروهة ألهنم مأمورون مبراعاة املصاحل

؛ وجب جتنيب الناس  ، وما كان كذلك اختلف العلماء يف صحة الصالة خلف الفاسق
:  ؛ أي ؛ إال مبثله مامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعودوال تصح إ.  من الوقوع فيه

؛  ، وكذا ال تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه مساويه يف العجز عن ركن أو شرط

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  )١٠٨١(ا ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيه) ٢(
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؛  ، وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله إال إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا ملسجد
؛ لقول عائشة رضي اهللا  ك احلال جلوسا، ويصلون خلفه يف تل فتجوز الصالة خلفه

،  ، وصلى وراءه قوم قياما ، فصلى جالسا  يف بيته وهو شاكصلى النيب  {:  عنها

 )١( }.  . . م ليؤمت بهإمنا جعل اإلما:  ، قال ، فلما انصرف فأشار إليهم أن اجلسوا
 وذلك ألن اإلمام )٢( }؛ فصلوا جلوسا أمجعون  وإذا صلى جالسا {:  ، وفيه احلديث

 .  الراتب حيتاج إىل تقدميه
؛ صحت صالهتم على  ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما يف تلك احلالة

؛ خروجا  ؛ فهو أحسن ، وإن استخلف اإلمام يف تلك احلال من يصلي هبم قائما يحالصح
 .  ، واهللا أعلم ؛ بيانا للجواز  فقد فعل األمرين)٣(؛   استخلف؛ وألن النيب  من اخلالف

؛ إال  ؛ كمن به سلس أو خروج ريح أو حنوه مستمر وال تصح إمامة من حدثه دائم
؛ ألن يف صالته خلال  ؛ فال تصح صالته خلفه  أما الصحيح، مبن هو مثله يف هذه اآلفة

، وإمنا صحت صالته  ؛ ألنه يصلي مع خروج النجاسة املنايف للطهارة غري جمبور ببدل
 .  ، ومبثله لتساويهما يف خروج اخلارج املستمر للضرورة

، ومل يكونا يعلمان بتلك  وإن صلي خلف حمدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته
 ؛ لقوله  ؛ صحت صالة املأموم دون اإلمام النجاسة أو احلدث حىت فرغ من الصالة

 .  }، ومتت للقوم صالهتم  ؛ أعاد صالته إذا صلى اجلنب بالقوم {

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٠٥(، أبو داود الصالة  )٤١٢(، مسلم الصالة  )٦٥٦(البخاري األذان ) ١(

 .  )٣٠٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٥١(، أمحد  )١٢٣٧(فيها 
، أبو  )٨٣٢(، النسائي اإلمامة  )٣٦١(، الترمذي الصالة  )٤١١(، مسلم الصالة  )٦٥٧(البخاري األذان ) ٢(

، مالك النداء  )٣/٢٠٠(، أمحد  )١٢٣٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٠١(داود الصالة 
 .  )١٢٥٦(، الدارمي الصالة  )٣٠٦(للصالة 

 ؛ ٢/٢٢٤) ٦٨٧(، واحلديث متفق عليه عن عائشة البخاري  كما يف قصة استخالفه أليب بكر يف مرض موته) ٣(
 .  ٢/٣٥٧) ٩٣٥(ومسلم 
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؛ فإهنم صلوا  لفاء الراشدينوبذلك مضت سنة اخل : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، وإن علم  ، ومل يأمروا الناس باإلعادة ، فأعادوا ، مث رأوا اجلنابة بعد الصالة بالناس

 .  )١(.  " ؛ بطلت صالهتم اإلمام أو املأموم باحلدث أو النجاسة يف أثناء الصالة
ها ولكن ال ، واملراد به هنا من ال حيفظ سورة الفاحتة أو حيفظ وال تصح إمامة األمي

، وضم تاء  ) إياك (؛ ككسر كاف  ؛ كأن يلحن فيها حلنا حييل املعىن حيسن قراءهتا
، كمن يبدل الراء  ، وهو األلثغ ، أو يبدل حرفا بغريه ) اهدنا (، وفتح مهزة  ) أنعمت (

؛  ؛ فال تصح إمامة األمي إال بأمي مثله وحنو ذلك.  . . ، أو السني تاء غينا أو الما
، مل  ، فإن قدر األمي على اإلصالح لقراءته ، إذا كانوا عاجزين عن إصالحه يهمالتساو

ويكره أن يؤم .  ؛ ألنه ترك ركنا مع القدرة عليه تصح صالته وال صالة من صلى خلفه
؛  ؛ بأن تكون كراهتهم هلا مربر من نقص يف دينه الرجل قوما أكثرهم يكرهه حبق

، وامرأة باتت  العبد اآلبق حىت يرجع:  ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم {  لقوله

 .   رواه الترمذي وحسنه)٢( }، وإمام قوم وهم له كارهون  وزوجها عليها ساخط
، مثل  ا يكرهونه ألمر يف دينهإذا كانو : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
؛ مثل أن  ، وحيبون آخر أصلح منه يف دينه كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته وحنو ذلك

، وليس لذلك  ؛ فإنه جيب أن يوىل عليهم هذا الذي حيبونه يكون أصدق أو أعلم أو أدين
:  نه قال؛ أ ؛ كما يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم

، ورجل ال يأيت الصالة  رجل أم قوما وهم له كارهون:  ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم {

  )٤( )٣( }، ورجل اعتبد حمررا  إال دبارا

                                                 
.  ، وأن اإلمام يف هذه احلالة يستخلف من يكمل الصالة هبم وبعض العلماء يرى أن صالة املأمومني ال تبطل) ١(

 .  ٢٣/٣٥٢ ٥٧٠،  ٢٠/٣٦٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر
 .  )٣٦٠(الترمذي الصالة ) ٢(
 .  )٩٧٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٩٣(أبو داود الصالة ) ٣(
 .  ٣٧٣/ ٢٣موع فتاوى شيخ اإلسالم جم) ٤(
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؛ مل ينبغ  ن جنس معاداة أهل األهواء واملذاهبإذا كان بينهم معاداة م : " وقال أيضا
:  ، وقال عليه الصالة والسالم ؛ ألن املقصود بالصالة مجاعة أن يتم االئتالف أن يؤمهم

 .   ا هـ)١( }، فتختلف قلوبكم  ال ختتلفوا {
، وإمنا  ؛ مل تكره اإلمامة يف حقه لذلك، وكرهوه  أما إذا كان اإلمام ذا دين وسنة

 .  العتب على من كرهه
،  ، والتعاون على الرب والتقوى ؛ فينبغي االئتالف بني اإلمام واملأمومني وعلى كل

؛ فيجب على اإلمام أن يراعي  وترك التشاحن والتباغض تبعا لألهواء واألغراض الشيطانية
، وجيب على املأمومني أن يراعوا حق  شعورهم، وحيترم  ، وال يشق عليهم حق املأمومني

؛ فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من اآلخر من  ، وباجلملة ، وحيترموه اإلمام
 :  ، واإلنسان معرض للنقص                     ُ                  بعض االنتقادات اليت ال ت خل بالدين واملروءة
                                     كفــى املــرء نــبال أن تعــد معايبــه                              ومن ذا الذي ترضى سـجاياه كلـها

 .  ؛ ونسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق هذا
 

                                                 
، أمحد  )٩٧٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٠٧(، النسائي اإلمامة  )٤٣٢(مسلم الصالة ) ١(

 .  )١٢٦٦(، الدارمي الصالة  )٤/١٢٢(
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 باب يف ما يشرع لإلمام يف الصالة 
، وفضل  ، وله اخلري الكثري إن أحسن ، وهو ضامن اإلمام عليه مسئولية عظمى

:  ، ويف احلديث ، ومل خيتاروا هلا إال األفضل  وخلفاؤه، توالها النيب  اإلمامة مشهور
،   احلديث)١( }رجل أم قوما وهم به راضون :  ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة {

ومن علم من نفسه .  ويف احلديث اآلخر أن له من األجر مثل أجر من صلى خلفه
اجعلين إمام  { ة للنيب ؛ فقد قال أحد الصحاب ؛ فال مانع من طلبه لإلمامة الكفاءة

  ويشهد لذلك أيضا قوله تعاىل)٢( }، واقتد بأضعفهم  أنت إمامهم : " قال.  قومي
}  $ oΨ ù= yèô_ $#uρ šÉ)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪ { )٣(  

، وله يف ذلك  ، وأن يوفيها حقها ما استطاع وينبغي ملن توىل اإلمامة أن يهتم بشأهنا
، ويرغبهم  ، ويتجنب إحراجهم ، ويقدر ظروفهم ، ويراعي حالة املأمومني األجر العظيم
؛  إذا صلى أحدكم بالناس {:  ؛ عمال بقوله عليه الصالة والسالم وال ينفرهم
؛ فليطول ما  ، وإذا صلى لنفسه ؛ فإن فيهم السقيم والضعيف وذا احلاجة فليخفف

من حديث أيب  " الصحيح "  ويف رواه اجلماعة من حديث أيب هريرة )٤( } شاء
؛ فإن فيهم الضعيف  ؛ فليوجز ، فأيكم أم الناس أيها الناس إن منكم منفرين {:  دمسعو

ما صليت خلف إمام قط أخف  {:   ويقول أحد الصحابة)٥( }والكبري وذا احلاجة 

                                                 
 .  )٢/٢٦(، أمحد  )١٩٨٦(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 .  )٤/٢١٧(، أمحد  )٥٣١(، أبو داود الصالة  )٦٧٢(النسائي األذان ) ٢(
 .  ٧٤:  سورة الفرقان آية) ٣(
،  )٤/١١٨(، أمحد  )٩٨٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٦(، مسلم الصالة  )٩٠(البخاري العلم ) ٤(

 .  )١٢٥٩(الدارمي الصالة 
، أمحد  )٩٨٤(ها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة في )٤٦٦(، مسلم الصالة  )٦٧٢(البخاري األذان ) ٥(

 .  )١٢٥٩(، الدارمي الصالة  )٤/١١٨(
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:  قال احلافظ.   وهو القدوة يف ذلك ويف غريه)١( } صالة وال أمت صالة من النيب 
، والتخفيف      ُ               ؛ ال ي شتكى منه تطويل  يف اإلجياز واإلمتاممن سلك طريق النيب  "

هنا وواجباهتا وسننها على املطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إمتام الصالة بأداء أركا
 وواظب عليه وأمر ، والتخفيف املأمور به أمر نسيب يرجع إىل ما فعله  الوجه املطلوب

 .  . ، ال إىل شهوة املأمومني به
هو االقتصار على أدىن الكمال من :  ومعىن التخفيف املطلوب:  قال بعض العلماء

لتسبيح يف الركوع والسجود هو أن يأيت ، وأدىن الكمال يف ا التسبيح وسائر أجزاء الصالة
، حبيث يكون رأيهم يف  ، وعددهم ينحصر ، وإذا آثر املأمومون التطويل بثالث تسبيحات

، وهي  ؛ الندفاع املفسدة ؛ فال بأس أن يطول اإلمام الصالة طلب التطويل واحدا
 .  التنفري

مام يف الركوع والسجود ال يزيد اإل : " قول الفقهاء : " قال اإلمام ابن دقيق العيد
؛ أنه كان يزيد  ؛ ال خيالف ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " على ثالث تسبيحات

 .  انتهى "  ألن رغبة الصحابة يف اخلري تقتضي أن ال يكون ذلك تطويال)٢(؛  على ذلك
، وينبغي أن  ليس له أن يزيد على قدر املشروع : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ؛ كما كان النيب  ، ويزيد وينقص للمصلحة  يفعله غالبايفعل غالبا ما كان النيب 
واختالف قدر القراءة :  قال العلماء : " وقال النووي.  " يزيد وينقص أحيانا للمصلحة

 يعلم من حال املؤمنني يف وقت أهنم ، وكان النيب  يف األحاديث كان حبسب األحوال
، ويف وقت  ؛ فيخفف ، ويف وقت ال يؤثرونه لعذر وحنوه ل هبم؛ فيطو يؤثرون التطويل
 .  انتهى " ، فيخفف كما ثبت ذلك يف الصحيح ، فيسمع بكاء الصيب يريد إطالتها

؛  ويكره أن خيفف اإلمام يف الصالة ختفيفا ال يتمكن معه املأموم من اإلتيان باملسنون
ويسن أن يرتل .  وع والسجود، واإلتيان بثالث تسبيحات يف الرك كقراءة السورة

                                                 
 .  )١٢٦٠(، الدارمي الصالة  )٣/٢٤٠(، أمحد  )٤٦٩(، مسلم الصالة  )٦٧٦(البخاري األذان ) ١(
 .  ٥٧٤/ ١) ١١٣٤( ؛ والنسائي ٣٨٦/ ١) ٨٨٨(كما يف حديث أخرجه أبو داود ) ٢(
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، ويتمهل يف التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من اإلتيان باملسنون من  القراءة
 .  ، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده التسبيح وحنوه

 يطول يف كان النيب  {:  ؛ لقول أيب قتادة ويسن لإلمام أن يطيل الركعة األوىل

 .   متفق عليه)١( }الركعة األوىل 
ويستحب لإلمام إذا أحس بداخل وهو يف الركوع أن يطيل الركوع حىت يلحقه 

؛ ملا رواه أمحد أبو داود من حديث ابن  ؛ إعانة له على ذلك الداخل فيه ويدرك الركعة
كان يقول يف الركعة األوىل من ؛ أنه  أيب أوىف يف صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فإن شق   ما مل يشق هذا االنتظار على مأموم)٢(.  ، حىت ال يسمع وقع قدم صالة الظهر
 .  ؛ ألن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي مل يدخل معه عليه تركه

، ويراعي إمتام الصالة  ؛ فيجب على اإلمام أن يراعي أحوال املأمومني وباجلملة
.  ؛ ففيها اخلري للجميع  عامال بوصاياه وأوامره، ويكون مقتديا هبدي النيب  وإتقاهنا

، أو  ، ويتغيب كثريا عن املسجد وبعض األئمة قد يتساهل يف شأن اإلمامة ومسئوليتها
،  ، ويشوش على املصلني ، ويسبب الشقاق ، مما حيرج املأمومني يتأخر عن احلضور

؛ فمثل هذا جيب األخذ على  اىل واملتساهلني باملسئوليةويكون هذا اإلمام قدوة سيئه للكس
، أو  ، ويعطل إمامة املسجد ، وال ينفر املصلني ، حىت يواظب على أداء مهمته حبزم يده

 .  اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه.   ُ                               ي نحى عن اإلمامة إذا مل يراجع صوابه
 

                                                 
، أمحد  )٧٩٨(، أبو داود الصالة  )٩٧٨( النسائي االفتتاح ، )٤٥١(، مسلم الصالة  )٧٢٥(البخاري األذان ) ١(

 .  )١٢٩٣(، الدارمي الصالة  )٥/٣٠٧(
 .  ١/٣٥٤) ٨٠٢( ؛ وأبو داود ٤/٤٨٤) ١٩٠٩٧(أخرجه أمحد ) ٢(
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 باب يف صالة أهل األعذار 
افرون واخلائفون الذين ال يتمكنون من أداء الصالة على أهل األعذار هم املرضى واملس

، وطلب منهم أن يصلوا حسب  ، فقد خفف الشارع عنهم الصفة اليت يؤديها غري املعذور
 :  ، فقد جاءت برفع احلرج ، وهذا من يسر هذه الشريعة ومساحتها استطاعتهم

$  { قال اهللا تعاىل tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 { )وقال تعاىل)١  }  ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 

ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$# { )وقال تعاىل)٢  }  Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 { )٣( 
 .  )٤( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  { وقال تعاىل

إىل غري ذلك .  . . )٥( }؛ فأتوا منه ما استطعتم  إذا أمرتكم بأمر { وقال النيب 
 .  من النصوص اليت تبني فضل اهللا على عباده وتيسريه يف تشريعه

؛ كيف يصلي من قام به عذر من مرض  ، وهو حنن بصدد احلديث عنهومن ذلك ما 
 ؟  أو سفر أو خوف

 صالة املريض :  أوال
َ       إن الصالة ال ت ت ر ك أبدا ، وإن احتاج إىل  ؛ فاملريض يلزمه أن يؤدي الصالة قائما             ُْ 

؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو  ؛ فال بأس بذلك االعتماد على عصا وحنوه يف قيامه
 .  اجبو

؛ بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه  فإن مل يستطع املريض القيام يف الصالة
 .   يصلي قاعدا- واحلالة ما ذكر -؛ فإنه  زيادة مرض أو تأخر برء

                                                 
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ١(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٤(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٥(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
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، بل  ، وال يكفي لذلك أدىن مشقة وال يشترط إلباحة القعود يف الصالة تعذر القيام
 .  املعترب املشقة الظاهرة

، وال إعادة  ؛ صالها قاعدا ع العلماء على أن من عجز عن القيام يف الفريضةوقد أمج
؛ ألن الشارع مل  ، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه ، وال ينقص ثوابه عليه

 .  ؛ فكيف قعد جاز يطلب منه قعدة خاصة
 ، أو عجز ، بأن شق عليه اجللوس مشقة ظاهرة فإن مل يستطع املريض الصالة قاعدا

، واألفضل أن يكون على جنبه  ، ويكون وجهه إىل القبلة ، فإنه يصلي على جنبه عنه
؛ صلى  ، ومل يستطع التوجه إليها بنفسه ، وإن مل يكن عنده من يوجهه إىل القبلة األمين

 .  ، إىل أي جهة تسهل عليه على حسب حاله
، وتكون  لى ظهره؛ تعني عليه أن يصلي ع فإذا مل يقدر املريض أن يصلي على جنبه

 .  رجاله إىل القبلة مع اإلمكان
، أو صلى على جنبه أو  ، وال يستطيع السجود على األرض وإذا صلى املريض قاعدا

، وجيعل اإلمياء للسجود  ؛ فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود على ظهره كما سبق
 .  أخفض من اإلمياء للركوع

، وال  ؛ وجب عليه ذلك ود على األرضوإذا صلى املريض جالسا وهو يستطيع السج
 .  يكفيه اإلمياء

والدليل على جواز صالة املريض على هذه الكيفية املفصلة ما أخرجه البخاري وأهل 
، فسألت  كانت يب بواسري {:  ؛ قال السنن من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه

؛ فعلى  ، فإن مل تستطع ؛ فصل قاعدا ، فإن مل تستطع صل قائما : " ؟ فقال النيب 
=Ÿω ß#Ïk  { ، فمستلقيا فإن مل تستطع {: "   زاد النسائي)١( }جنبك  s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ 4 { )٢({.  
                                                 

 .  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
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،  وهنا جيب التنبيه على أن ما يفعله بعض املرضى ومن جترى هلم عمليات جراحية
 أو ال يقدرون على ، فيتركون الصالة حبجة أهنم ال يقدرون على أداء الصالة بصفة كاملة

؛ ألن  ، وهذا خطأ كبري ، أو غري ذلك من األعذار ، أو ألن مالبسهم جنسة الوضوء
، بل  املسلم ال جيوز له ترك الصالة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركاهنا وواجباهتا

θ#)  { ، قال اهللا تعاىل يصليها على حسب حاله à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ $# { )١(  
، وهذا جهل منهم أو  إذا شفيت قضيت الصلوات اليت تركتها:  وبعض املرضى يقول

، فينبغي  ، وال جيوز تأخريها عن وقتها          ُ                       ؛ فالصالة ت صلى يف وقتها حسب اإلمكان تساهل
، وتفقد ألحوال  ، وجيب أن يكون يف املستشفيات توعية دينية  عليهاالنتباه هلذا والتنبيه

 .  املرضى من ناحية الصالة وغريها من الواجبات الشرعية اليت هم حباجة إىل بياهنا
، واستمر به العذر إىل الفراغ  وما سبق بيانه هو يف حق من ابتدأ الصالة معذورا

، أو ابتدأها وهو ال  ، مث طرأ عليه العجز عنه م، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيا منها
،  ، مث عجز عن القعود يف أثنائها ، أو ابتدأها قاعدا ، مث قدر عليه يف أثنائها يستطيع القيام

؛ فإنه يف تلك األحوال ينتقل إىل احلالة املناسبة  ، مث قدر على القعود أو ابتدأها على جنب
θ#)  { وله تعاىل؛ لق ، ويتمها عليها وجوبا له شرعا à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™  فينتقل إىل )٢( } #$

.  . . ، وينتقل إىل اجللوس من عجز عن القيام يف أثناء الصالة القيام من قدر عليه
 .  وهكذا

، فإنه يومئ برأسه  ، ومل يقدر على الركوع والسجود  والقعودوأن قدر على القيام
 .  ؛ ليحصل الفرق بني اإلمياءين حسب اإلمكان ، ويومئ بالسجود قاعدا بالركوع قائما

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
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ال :  وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة
َ      صلى جالسا حني ج ح ش  شقه؛ ألن النيب  ميكن مداواتك إال إذا صليت مستلقيا  ِ  ُ                 ،)١( 
  )٢(.  وأم سلمة تركت السجود لرمد هبا
، بل يتحتم عليه أن يقيمها يف  ؛ فيطلب من املسلم ومقام الصالة يف اإلسالم عظيم

؛  ، لكنه يصليها على حسب حاله ؛ فال تسقط عن املريض حال الصحة وحال األرض
 .   اهللافيجب على املسلم أن حيافظ عليها كما أمره

 .  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه

 صالة الراكب :  ثانيا
،  ومن أهل األعذار الراكب إذا كان يتأذى برتوله للصالة على األرض بوحل أو مطر

، أو خياف على نفسه إذا  ، أو خيشى فوات رفقته إذا نزل أو يعجز عن الركوب إذا نزل
، وال  ؛ من دابة وغريها لي على مركوبه، ففي هذه األحوال يص نزل من عدو أو سبع

 انتهى إىل مضيق هو وأصحابه أن النيب  {:  ؛ حلديث يعلى بن مرة يرتل إىل األرض
، فحضرت الصالة فأمر  هم، والبلة من أسفل من ، والسماء من فوقهم وهو على راحلته
؛ جيعل  ، فصلى هبم يومئ إمياء  على راحلته، مث تقدم رسول اهللا  املؤذن فأذن وأقام

 .   رواه أمحد والترمذي)٣( }السجود أخفض من الركوع 
وجيب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن 

ß]øŠym { ؛ لقوله تعاىل استطاع uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν tôÜx© 3 { )وجيب عليه فعل ما )٤ 

θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل يقدر عليه من ركوع وسجود وإمياء هبما وطمأنينة à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

                                                 
 .  ٢/٣٥١) ٩٢٠( ؛ ومسلم ٢/٣٥) ٨٠٥(فق عليه من حديث أنس البخاري مت) ١(
 ٢/٤٣٦) ٣٦٧٤( ؛ والبيهقي يف سننه ٤٦ الصالة ١/٢٤٣) ٢٨٠١(أخرجه من طريق احلسن ابن أيب شيبة ) ٢(

 .  )أهنا كانت تسجد على وسادة لرمد هبا  (٤٠٠الصالة 
 .  )٤/١٧٤(، أمحد  )٤١١(الترمذي الصالة ) ٣(
 .  ١٤٤:   البقرة آيةسورة) ٤(
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÷Λä ÷èsÜtFó™ ؛ مل جيب   وما ال يقدر عليه ال يكلف به وإن مل يقدر على استقبال القبلة)١( } #$
، وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها حبسب  ، وصلى على حسب حاله عليه استقباهلا

، مع استقبال  ؛ حبسب استطاعته جود أو إمياء هبمااستطاعته من قيام أو قعود وركوع وس
 .  ؛ ألنه ممكن القبلة

 صالة املسافر :  ثالثا
؛  ، فيشرع له قصر الصالة الرباعية من أربع إىل ركعتني ومن أهل األعذار املسافر

sŒÎ)uρ ÷Λä#  { ، قال اهللا تعاىل كمـا دل على ذلك الكتـاب والسنة واإلمجـاع ö/uŸÑ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$uΖã_ βr& (#ρ çÝÇø)s? zÏΒ Íο 4θ n=¢Á9$# { )٢( } لم والنيب صلى اهللا عليـه وس

والقصر أفضل من اإلمتام يف قول مجهور ،  )٤( )٣( }مل يصل يف السفر إال قصرا 

؛ فأقرت صالة  فرضت الصالة ركعتني ركعتني {:  " الصحيحني " ، ويف العلمـاء

، متام غري  صالة السفر ركعتان {:   وقال ابن عمر)٥( }ضر ، وزيد يف صالة احل السفر
 .  )٦( }قصر 

؛ ألن اهللا أباح القصر ملن ضرب يف  ويبدأ القصر خبروج املسافر من عامر بلده
 وألن النيب ؛  ، وقبل خروجه من بلده ال يكون ضاربا يف األرض وال مسافرا األرض

،  اخلروج إىل الصحراء:  ؛ أي ؛ وألن لفظ السفر معناه اإلسفار إمنا كان يقصر إذا ارحتل
                                                 

 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٠١:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )١/٢٤١(أمحد ) ٣(
وهذا على الغالب من هديه وإال فقد ثبت .  هذا معلوم باالستقراء املأخوذ مضمونه ومعناه من عدة أحاديث) ٤(

.  )٢٢٧٦ - ٢٢٧٥ (سنن الدارقطين :  انظر.  عنه اإلمتام يف السفر أحيانا يف أحاديث صحيحة كثرية
 .  ١٤١/ ٣والبيهقي 

، أبو داود  )٤٥٤(، النسائي الصالة  )٦٨٥(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣٤٣(البخاري الصالة ) ٥(
 .  )١٥٠٩(، الدارمي الصالة  )٣٣٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٢٦٥(، أمحد  )١١٩٨(الصالة 

 .  )١٠٦٤( ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، )١٤٢٠(النسائي اجلمعة ) ٦(
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، فإذا مل يربز إىل الصحراء اليت ينكشف فيها  إذا كشفته:  سفرت املرأة عن وجهها:  يقال
 .  ؛ مل يكن مسافرا من بني املساكن

 كصاحب الربيد وسيارة األجرة ممن ، ، ولو كان يتكرر سفره ويقصر املسافر الصالة
 .  يتردد أكثر وقته يف الطريق بني البلدان

؛ يف وقت  ، واجلمع بني املغرب والعشاء وجيوز للمسافر اجلمع بني الظهر والعصر
، يفعله  ، وهو رخصة عارضة ، فإنه جيوز له اجلمع ؛ فكل مسافر جيوز له القصر أحدمها

 كان أن النيب  {؛  ؛ ملا روى معاذ رضي اهللا عنه لسري            َّ     ، كما إذا جد  به ا عند احلاجة
؛ أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر ويصليهما  إذا ارحتل قبل زيغ الشمس:  يف غزوة تبوك

، وكان يفعل  ؛ صلى الظهر والعصر مجيعا مث سار مس، وإذا ارحتل بعد زيغ الش مجيعا
 .   رواه أبو داود والترمذي)١( }مثل ذلك يف املغرب والعشاء 

؛ فاألفضل له أن يصلي كل صالة يف وقتها  وإذا نزل املسافر يف أثناء سفره للراحة
 .  قصرا بال مجع

ي يلحقه بترك ويباح اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء للمريض الذ
 .  اجلمع مشقة

، فإذا  وإمنا كان اجلمع لرفع احلرج عن األمة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، واألحاديث كلها تدل على أنه جيمع يف الوقت الواحد لرفع  ، مجعوا احتاجوا اجلمع
، وذلك يدل  ، فيباح اجلمع إذا كان يف تركه حرج قد رفعه اهللا عن األمة احلرج عن أمته

 )٢( . اهـ " على اجلمع للمرض الذي حيرج صاحبه بتفريق الصالة بطريق األوىل واألحرى
 ؛ فإن النيب  جيمع املرضى كما جاءت بذلك السنة يف مجع املستحاضة : " وقال أيضا

                                                 
، النسائي  )٥٥٥(، الترمذي اجلمعة  )٧٠٤(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٠٦٠(البخاري اجلمعة ) ١(

، الدارمي  )٣٣١(، مالك النداء للصالة  )٢/٧٧(، أمحد  )١٢١٨(، أبو داود الصالة  )٥٨٦(املواقيت 
 .  )١٥١٨(الصالة 

 .  ٢٦/٦٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
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؛ كمن به   ويباح اجلمع ملن يعجز عن الطهارة لكل صالة)١(،  أمرها باجلمع يف حديثني
قال  {؛ فقد  ؛ قياسا على املستحاضة ، أو رعاف دائم  أو جرح ال يرقأ دمه، سلس بول

وإن قويِت على أن تؤخري :  عليه الصالة والسالم حلمنة حني استفتته يف االستحاضة
، مث تؤخري املغرب  ، مث تصلني الظهر والعصر مجعا تغتسلني، ف الظهر وتعجلي العصر

 رواه أمحد أبو داود )٢( }؛ فافعلي  ، وجتمعني بني الصالتني ، مث تغتسلني وتعجلي العشاء
 .  والترمذي وصححه

، وتوجد معه  ويباح اجلمع بني املغرب والعشاء خاصة حلصول مطر يبل الثياب
 وفعله أبو )٣(،  م مجع بني املغرب والعشاء يف ليلة مطرية؛ ألنه عليه الصالة والسال مشقة

 .  )٤(.  بكر وعمر
جيوز اجلمع للوحل الشديد والريح الشديدة  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

؛  ، وإن مل يكن املطر نازال يف أصح قويل العلماء الباردة يف الليلة الظلماء وحنو ذلك
، بل ترك اجلمع مع الصالة يف البيوت بدعة خمالفة  يف بيوهتموذلك أوىل من أن يصلوا 

، وذلك أوىل من الصالة  ؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات اخلمس يف املساجد مجاعة للسنة
، والصالة مجعا يف املساجد أوىل من الصالة يف البيوت مفرقة  يف البيوت باتفاق املسلمني

 .  انتهى " الك والشافعي وأمحد، كم                    ُ           باتفاق األئمة الذين ي جوزون اجلمع
،  ؛ فاألفضل له أن يفعل األرفق به من مجع تأخري أو مجع تقدمي ومن يباح له اجلمع

، ومبزدلفة األفضل مجع التأخري بني املغرب  واألفضل بعرفة مجع التقدمي بني الظهر والعصر
، ومجع  ال الوقوف، ومجع التقدمي بعرفة ألجل اتص ؛ لفعله عليه الصالة والسالم والعشاء

 .  التأخري مبزدلفة من أجل مواصلة السري إليها
                                                 

 .  ٧٤ -٧٢ ٢٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  )٦/٤٣٩(، أمحد  )٦٢٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٨(الترمذي الطهارة ) ٢(
لعله يف :  فقال أيوب.  ، واملغرب والعشاء الظهر والعصر:  فعن ابن عباس أن النيب صلى باملدينة سبعا ومثانيا) ٣(

 .  )٧٠٥(ومسلم ) ٥٤٣(أخرجه البخاري .  عسى:  ؟ قال ليلة مطرية
 .  ٥٥٦/ ٢) ٤٤٤٠(أثر عمر أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ٤(
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               ُ         ، ويف غريمها مباح ي فعل عند  ، فاجلمع بني الصالتني يف عرفة ومزدلفة سنة وباجلملة
 ؛ فالنيب  ، فاألفضل للمسافر أداء كل صالة يف وقتها ، وإذا مل تدع إليه حاجة احلاجة

، وإمنا كان جيمع إذا  ؛ ألنه نازل ، ومل جيمع مبىن زدلفةمل جيمع يف أيام احلج إال بعرفة وم
 .  جد به السري

 .  هذا ونسأل اهللا للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل

 صالة اخلوف :  رابعا
 ؛ لقوله تعاىل ؛ كقتال الكفار والبغاة واحملاربني تشرع صالة اخلوف يف كل قتال مباح

}  ÷β Î) ÷Λä øÅz βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 4 { )وال جتوز   وقيس عليه الباقي ممن جيوز قتاله)١ ،
 .  صالة اخلوف يف قتال حمرم

 :  والدليل على مشروعية صالة اخلوف الكتاب والسنة واإلمجاع
sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  {  تعاىلقال اهللا Ïù |M ôϑ s% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θ n=¢Á9$# öΝà)tFù= sù ×π xÍ← !$ sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè ¨Β (#ÿρ ä‹äz ù'u‹ø9uρ 

öΝåκtJ ys Î= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρ ß‰y∨y™ (#θ çΡθ ä3uŠù= sù ÏΒ öΝà6Í← !#u‘ uρ ÏNù'tG ø9uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 (#θ = |Áãƒ (#θ = |Á ã‹ù= sù y7 yè tΒ 

(#ρ ä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδ u‘ õ‹Ïn öΝåκtJ ys Î= ó™ r&uρ 3 { )٢(  
 من مخسة أوجه أو صحت صالة اخلوف عن النيب  : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 .  اهـ " ستة كلها جائزة
،  ، وتستمر مشروعيتها إىل آخر الدهر والسالمفهي مشروعة يف زمنه عليه الصالة 

 .  وأمجع على ذلك الصحابة وسائر األئمة ما عدا خالفا قليال ال يعتد به
، إذا خيف هجوم العدو على  وتفعل صالة اخلوف عند احلاجة إليها سفرا وحضرا

صر فيها ، لكن صالة اخلوف يف احلضر ال يق ؛ ألن املبيح هلا هو اخلوف ال السفر املسلمني

                                                 
 .  ١٠١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
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، وصالة اخلوف يف السفر يقصر فيها عدد         ُ                   ، وإمنا ت قصر فيها صفة الصالة عدد الركعات
 .  ، وتقصر فيها الصفة الركعات إذا كانت رباعية

 :  وتشرع صالة اخلوف بشرطني
 .  أن يكون العدو حيل قتاله كما سبق:  الشرط األول
β÷  { ؛ لقوله تعاىل لصالةأن خياف هجومه على املسلمني حال ا:  الشرط الثاين Î) 

÷Λä øÅz βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 4 { )وقوله)١  }  ¨Šuρ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθ è= àøós? ôtã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& 

ö/ä3ÏG yè ÏG øΒ r&uρ tβθè=‹Ïϑ uŠsù Νà6ø‹n= tæ \' s#ø‹¨Β Zο y‰Ïn≡uρ 4 { )٢(  
 يف حديث سهل بن أيب حثمة ومن صفات صالة اخلوف الصفة الواردة عن النيب 

ه بالصفة املذكورة يف القرآن ؛ ألهنا أشب  وقد اختار اإلمام أمحد العمل هبااألنصاري 
، وقد فعل عليه  ، وفيها نكاية بالعدو ، وفيها احتياط للصالة واحتياط للحرب الكرمي

:  ، وصفتها كما رواها سهل هي الصالة والسالم هذه الصالة يف غزوة ذات الرقاع
، مث ثبت قائما  ، فصلى باليت معه ركعة  وطائفة وجاه العدوأن طائفة صفت مع النيب  {

، فصلى هبم  ، وجاءت الطائفة األخرى ، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو وأمتوا ألنفسهم
 .  يهمتفق عل )٣( }، مث سلم هبم  ، مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم الركعة اليت بقيت من صالته

 شهدت مع رسول اهللا  {:  ، قال ومن صفات صالة اخلوف ما روى جابر
،   فكربنا فكرب رسول اهللا - والعدو بيننا وبني القبلة -، فصففنا صفني  صالة اخلوف

، مث احندر بالسجود  ، مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا مث ركع وركعنا مجيعا
،   السجود، فلما قضى النيب  ، وقام الصف املؤخر يف حنر العدو والصف الذي يليه

                                                 
 .  ١٠١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
، النسائي  )٥٦٥(، الترمذي اجلمعة  )٨٤١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣٩٠١(البخاري املغازي ) ٣(

، أمحد  )١٢٥٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٣٩(، أبو داود الصالة  )١٥٣٧(صالة اخلوف 
 .  )٤٤٠(، مالك النداء للصالة  )٣/٣٤٨(



 امللخص الفقهي 

 ١٦٤

، مث تقدم الصف املؤخر  ، وقاموا ؛ احندر الصف املؤخر بالسجود وقام الصف الذي يليه
، مث   رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، مث ، مث ركع وركعنا مجيعا وتأخر الصف املقدم

، وقام الصف املؤخر  ، وكان مؤخرا يف الركعة األوىل احندر بالسجود والصف الذي يليه
؛ احندر الصف املؤخر  ، وقام الصف الذي يليه  السجود، فلما قضى  يف حنر العدو
 .   رواه مسلم)١( } وسلمنا مجيعا ، مث سلم  ، فسجدوا بالسجود

صلى النيب صالة اخلوف  {:  ، قال صفات صالة اخلوف ما رواه ابن عمرومن 
، مث انصرفوا وقاموا يف مقام  بإحدى الطائفتني ركعة وسجدتني واألخرى مواجهة العدو

، مث قضى هؤالء  ، مث سلم ، فصلى هبم ركعة ، وجاء أولئك دوأصحاهبم مقبلني على الع
 .   متفق عليه)٢( }، وهؤالء ركعة  ركعة

، رواه أمحد أبو  ، ويسلم هبا ومن صفات صالة اخلوف أن يصلي بكل طائفة صالة
  )٣(.  داود والنسائي

حىت  " أقبلنا مع رسول اهللا  {:  ؛ قال ومن صفات صالة اخلوف ما رواه جابر
، فصلى  ، فصلى بطائفة ركعتني مث تأخروا فنودي للصالة : " قال " إذا كنا بذات الرقاع

 )٤( } أربع وللقوم ركعتان فكانت لرسول اهللا  : " قال " بالطائفة األخرى ركعتني
 .  ليهمتفق ع

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٥٤٧(، النسائي صالة اخلوف  )٨٤٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٣/٣٧٤(، أمحد  )١٢٦٠(
، النسائي  )٥٦٤(، الترمذي اجلمعة  )٨٣٩(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٣٩٠٥(البخاري املغازي ) ٢(

، أمحد  )١٢٥٨( والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة )١٢٤٣(، أبو داود الصالة  )١٥٤١(صالة اخلوف 
 .  )١٥٢١(، الدارمي الصالة  )٤٤٢(، مالك النداء للصالة  )٢/١٥٠(

وقد .  ١٩٨/ ٢) ١٥٥٢(والنسائي .  ٢٩/ ٢) ١٢٤٨(أبو داود :  أخرج حديث هذه الصفة عن أيب بكرة) ٣(
 .  )١٩٤٧(يكون حديث جابر يف مسلم أصال هلذه الصفة 

 .  )٣/٣٦٤(، أمحد  )٨٤٣(رها مسلم صالة املسافرين وقص) ٤(
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، بأن تواصل الطعن  ، فإذا اشتد اخلوف             ُ                    وهذه الصفات ت فعل إذا مل يشتد اخلوف
، وحان وقت  ، ومل ميكن تفريق القوم وصالهتم على ما ذكر والضرب والكر والفر

، للقبلة وغريها يومئون بالركوع  ، رجاال وركبانا ؛ صلوا على حسب حاهلم الصالة
β÷  { ؛ لقوله تعاىل ن الصالة، وال يؤخرو والسجود حسب طاقتهم Î* sù óΟçFøÅz »ω$ y_ Ìsù ÷ρ r& 

$ ZΡ$ t7ø.â‘ ( { )وهو الكائن على  ، والرجال مجع راجل فصلوا رجاال أو ركبانا:   أي)١ ،
 .  ع راكب، والركبان مج رجليه ماشيا أو واقفا

؛  ويستحب أن حيمل معه يف صالة اخلوف من السالح ما يدفع به عن نفسه وال يثقله
ÿρ#)  { لقوله تعاىل ä‹äz ù'u‹ø9uρ öΝåκtJ ys Î= ó™ r& { )٢(  . 

؛  أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبهومثل شدة اخلوف حالة اهلرب من عدو 
، يومئ بالركوع  ، مستقبل القبلة وغري مستقبلها فيصلي يف هذه احلالة راكبا أو ماشيا

 .  والسجود
أمهية الصالة :  ونستفيد من صالة اخلوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق

؛  مل يسقطا يف هذه األحوال احلرجة؛ فإهنما  ، وأمهية صالة اجلماعة بالذات يف اإلسالم
، كما  ، وأهنا شرعت لكل حالة ما يناسبها كما نستفيد كمال هذه الشريعة اإلسالمية

، وصالحيتها لكل زمان  ، ومساحة هذه الشريعة نستفيد نفي احلرج عن هذه األمة
 .  ومكان

 .  ؛ إنه مسيع جميب نسأل اهللا أن يرزقنا التمسك هبا والوفاة عليها
 

                                                 
 .  ٢٣٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 باب يف أحكام صالة اجلمعة 
،  ، ويومها أفضل أيـام األسبوع مسيت بذلك جلمعها اخللق الكثيـر

حنن  {  وقال )١( }من أفضل أيامكم يوم اجلمعة  {:  وغريمها " الصحيحني " ففي
، مث هذا يومهم  ، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا اآلخرون األولون السابقون يوم القيامة

 وروى )٢( }، والناس لنا فيه تبع  ، فهدانا اهللا له ، فاختلفوا فيه الذي فرض اهللا عليهم

، فكان لليهود يوم  أضل اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا {:   أنه قالمسلم عنه 

 .  )٣( }، فهدانا ليوم اجلمعة  ، فجاء اهللا بنا ، وللنصارى يوم األحد السبت
يه اخلطبة ، وشرعت ف شرع اجتماع املسلمني فيه لتنبيههم على عظم نعمة اهللا عليهم

، وشرعت فيه صالة اجلمعة يف وسط  ، وحثهم على شكرها لتذكريهم بتلك النعمة
 .  ، ليتم االجتماع يف مسجد واحد النهار

، قال  وأمر اهللا املؤمنني حبضور ذلك االجتماع واستماع اخلطبة وإقامة تلك الصالة
$  { تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9  ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ 

yì ø‹ t7 ø9 $# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∪ { )هدي النيب كان من  : "  قال ابن القيم)٤ 
،  ، وقد اختلف العلماء تعظيم هذا اليوم وتشريفه وختصيصه بعبادات خيتص هبا عن غريه

 يقرأ ، وكان  ، مها وجهان ألصحاب الشافعي ؛ على قولني هل هو أفضل أم يوم عرفة
≅ö  { ، و ) امل ترتيل (يف فجره بسوريت  yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# { )٦( )٥(  . 

                                                 
،  )٤/٨(، أمحد  )١٦٣٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٤٧(، أبو داود الصالة  )١٣٧٤(النسائي اجلمعة ) ١(

 .  )١٥٧٢(الدارمي الصالة 
 .  )٢/٢٤٣(، أمحد  )١٣٦٧(، النسائي اجلمعة  )٨٥٥(، مسلم اجلمعة  )٨٣٦(البخاري اجلمعة ) ٢(
 .  )٢/٥١٩(، أمحد  )١٣٦٨(، النسائي اجلمعة  )٨٥٦(، مسلم اجلمعة  )٨٥٦(البخاري اجلمعة ) ٣(
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ٤(
 .  ١:  سورة اإلنسان آية) ٥(
 اجلمعة ٤٠٦/ ٣) ٢٠٣١ ( ؛ ومسلم١٠ اجلمعة ٤٨٥/ ٢) ٨٩١(متفق عليه من حديث أيب هريرة البخاري ) ٦(

١٧  . 
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 يقرأ هاتني إمنا كان النيب :  ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول : " إىل أن قال
؛ فإهنما اشتملتا على  ؛ ألهنما تضمنتا ما كان ويكون يف يومها السورتني يف فجر اجلمعة

، وكان يف  ، وذلك يكون يوم اجلمعة عباد، وحشر ال ، وعلى ذكر املعاد خلق آدم
، ليست  ، والسجدة جاءت تبعا قراءهتما يف هذا اليوم تذكري لألمة مبا كان فيه ويكون

  )١( " -من أي سورة :   يعين-مقصودة حىت يقصد املصلي قراءهتا حيث اتفقت 
؛   فيه ويف ليلتهومن خصائص يوم اجلمعة استحباب كثرة الصالة على النيب 

  )٣(.   رواه البيهقي)٢( }أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة  {  لقوله
،  ومن أعظم خصائص يوم اجلمعة صالة اجلمعة اليت هي من آكد فروض اإلسالم

 .  )٤(.  ، طبع اهللا على قلبه  هبا، من تركها هتاونا ومن أعظم جمامع املسلمني
، ومن العلماء من  ، وهو سنة مؤكدة ومن خصائص يوم اجلمعة األمر باالغتسال فيه

 .  ، ومنهم يوجبه يف حق من به رائحة حيتاج إىل إزالتها يوجبه مطلقا
، وهو أفضل من التطيب يف غريه من  ومن خصائص يوم اجلمعة استحباب التطيب فيه

 .  عأيام األسبو
،  ؛ استحباب التبكري للذهاب إىل املسجد لصالة اجلمعة ومن خصائص هذا اليوم

، ووجوب اإلنصات  واالشتغال بالصالة النافلة والذكر والقراءة حىت خيرج اإلمام للخطبة
، وحترمي  ، فال مجعة له ، ومن لغا ، كان الغيا ؛ فإن مل ينصت للخطبة للخطبة إذا مسعها

                                                 
 .  ١/١٢٠زاد املعاد ) ١(
 .  )١٦٣٧(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٢(
 .  ١/٤٢٥زاد املعاد ) ٣(
، واللفظ له ؛ والترمذي  ٢١٠، الصالة  ٤٤٥/ ١) ١٠٢٥(أبو داود :  أخرجه من حديث أيب اجلعد الضمري) ٤(

 إقامة ٢٦/ ٢) ١١٢٥( ؛ وابن ماجه ٢ اجلمعة ٩٧/ ٢) ١٣٦٨( ؛ والنسائي ٧ اجلمعة ٣٧٣/ ٢) ٤٩٩(
 .  ١٢ اجلمعة ٣٩١/ ٣) ١٩٩٩(وأخرجه مسلم بنحوه عن أيب هريرة .  ٩٣الصالة 
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، فال  أنصت:  والذي يقول لصاحبه {:  مرفوعا " املسند " ؛ ففي ةالكالم وقت اخلطب

 .  )١( }مجعة له 
 ؛ فقد ثبت عن النيب  ومن خصائص يوم اجلمعة قراءة سورة الكهف يف يومها

،  ؛ سطَع له نور من حتت قدمه إىل عنان السماء من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة {

 .   رواه احلاكم والبيهقي)٢( }، وغفر له ما بني اجلمعتني  يضيء به يوم القيامة
 أيب من حديث " الصحيحني " ؛ ففي ومن خصائص يوم اجلمعة أن فيه ساعة اإلجابة

،  إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا {:  هريرة

 .  )٣( }) ؛ يقللها وقال بيده(إال أعطاه إياه 
ليت يقصد هبا الثناء على اهللا ومتجيده ومن خصائص يوم اجلمعة أن فيه اخلطبة ا

 .  والشهادة له بالوحدانية ولرسوله مجع بالرسالة وتذكري العباد
،  " زاد املعاد " ، ذكرها اإلمام ابن القيم يف كتابه وخصائص هذا اليوم كثرية
،  ؛ يتساهل كثري من الناس يف حق هذا اليوم ومع هذا.  فأوصلها إىل ثالث وثالثني ومائة

، والبعض اآلخر جيعل هذا اليوم وقتا   يكون له مزية عندهم على غريه من األيامفال
، حىت إنه لينقص  ، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر اهللا للكسل والنوم

 .  ؛ فال حول وال قوة إال باهللا عدد املصلني يف املساجد يف فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا
؛ صلى حتية  ، فإذا دخل املسجد ذهاب إىل املسجد يوم اجلمعةويستحب التبكري يف ال

؛  ؛ فال مانع من ذلك وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات.  املسجد ركعتني
 .  ألن السلف كانوا يبكرون ويصلون حىت خيرج اإلمام

                                                 
 .  )١/٢٣٠(أمحد ) ١(
 .  )٣/٤٣٩(أمحد ) ٢(
،  )١٤٣٢(، النسائي اجلمعة  )٤٩١(، الترمذي اجلمعة  )٨٥٢(، مسلم اجلمعة  )٤٩٨٩(البخاري الطالق ) ٣(

، مالك النداء  )٣/٦٥(، أمحد  )١١٣٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٤٦( الصالة أبو داود
 .  )١٥٦٩(، الدارمي الصالة  )٢٤٣(للصالة 
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غل واألوىل ملن جاء إىل اجلمعة أن يشت : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
،  )١( }مث يصلي ما كتب له  { من قوله  " الصحيح " ؛ ملا يف بالصالة حىت خيرج اإلمام

،   فيها الترغيب يف الصالة إذا قدم الرجل املسجد يوم اجلمعة من غري توقيتبل ألفاظه 
؛ يصلون من حني يدخلون   اجلمعة، كانوا إذا أتوا املسجد يوم وهو املأثور عن الصحابة

،  ، ومنهم من يصلي اثنيت عشرة ركعة  فمنهم من يصلي عشر ركعات)٢(؛  ما تيسر
؛ وهلذا كان مجاهري  ، ومنهم من يصلي أقل من ذلك ومنهم من يصلي مثاين ركعات

، والصالة قبل  األئمة متفقني على أنه ليس قبل اجلمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد
، وهذا أعدل  ، مل ينكر عليه ، وإن فعل أو ترك ، وليست بسنة راتبة ة حسنةاجلمع
 .  )٣(.  ا هـ " ، إذا اعتقد اجلهال أهنا سنة راتبة ؛ وحينئذ فقد يكون الترك أفضل األقوال

، وإمنا راتبتها  ؛ فليس هلا راتبة قبلها هذا ما يتعلق بصالة النافلة قبل صالة اجلمعة
إذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربع  {:  " ح مسلمصحي " ، ففي بعدها

 )٥( } كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني أنه  {:  " الصحيحني "  ويف)٤( } ركعات
، صلى  ، وإن صلى يف املسجد ؛ صلى ركعتني ثني أنه إن صلى يف بيتهواجلمع بني احلدي
 إذا وكان النيب  {:  ؛ لقول ابن عمر ، وإن شاء صلى ست ركعات أربع ركعات

 .  )٦( } فصلى أربعا ، مث تقدم ، تقدم فصلى ركعتني صلى اجلمعة

                                                 
 .  )١٥٤١(، الدارمي الصالة  )٥/٤٤٠(، أمحد  )٨٤٣(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  ١/٤٦٩ ؛ واملصنف البن أيب شيبة ٢٤٦/ ٣املصنف لعبد الرزاق :  انظر) ٢(
 .  ١٩٠ - ٨٩/ ٢٢الفتاوى :  انظر) ٣(
،  )١١٣١(، أبو داود الصالة  )١٤٢٦(، النسائي اجلمعة  )٥٢٣(، الترمذي اجلمعة  )٨٨١(مسلم اجلمعة ) ٤(

 .  )١٥٧٥(، الدارمي الصالة  )٢/٤٩٩(، أمحد  )١١٣٢(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
، أبو  )٨٧٣(، النسائي اإلمامة  )٥٢١(، الترمذي اجلمعة  )٨٨٢(معة ، مسلم اجل )٨٩٥(البخاري اجلمعة ) ٥(

، مالك النداء  )٢/١٧(، أمحد  )١١٣١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٥٢(داود الصالة 
 .  )١٤٣٧(، الدارمي الصالة  )٤٠٠(للصالة 

 .  )١١٣٠(أبو داود الصالة ) ٦(
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، وأما ما يفعله الناس من حجز  واألحقية يف املكان يف املسجد للسابق باحلضور بنفسه
، وحيرم  ، ويتأخر هو عن احلضور ، توضع فيه سجادة أو عصا أو نعالن مكان يف املسجد

، بل صرح بعض العلماء أن ملن أتى  ، فإن ذلك عمل غري سائغ املتقدم من ذلك املكان
؛ ألن السابق يستحق الصالة يف الصف  ملسجد رفع ما وضع يف ذلك املكان والصالة فيها

؛ وألن وضع احلمى للمكان يف املسجد دون حضور من الشخص اغتصاب  األول
 .  للمكان

وما يفعله كثري من الناس من تقدمي مفارش  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
،  ، بل حمرم ؛ فهذا منهي عنه باتفاق املسلمني معة قبل صالهتموحنوها إىل املسجد يوم اجل

؛ ألنه غصب بقعة يف املسجد  ؟ فيه قوالن للعلماء وهل تصح صالة على ذلك املفروش
، ومنع غريه من املصلني الذين يسبقونه إىل املسجد أن يصلي يف  بفرش ذلك املفروش فيها

، فإذا قدم املفروش وحنوه  فسه إىل املسجد، واملأمور به أن يسبق الرجل بن ذلك املكان
، ومن  من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم:  ؛ فقد خالف الشريعة من جهتني وتأخر هو

، مث  ، وأن يتموا الصف األول فاألول جهة غصبه لطائفة من املسجد ومنعه السابقني له
  )١(.  ا هـ " إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس

؛ مل جيلس حىت يصلي  ن من دخل املسجد واإلمام خيطبومن أحكام اجلمعة أ
؛  إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام { ؛ لقوله  ركعتني يوجز فيهما

؛  فإن جلس.  يسرع:  وليتجوز فيهما أي:  زاد مسلم.   متفق عليه)٢( }فليصل ركعتني 

قم  {:  ، فقال له  أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما؛ ألن النيب  قام فأتى هبما

 .  )٣( }فاركع ركعتني 

                                                 
 .  ١٩٣/ ٢٢الفتاوى :  انظر) ١(
 .  )٣/٢٩٧(، أمحد  )٨٧٥( مسلم اجلمعة )٢(
، ابن  )١٤٠٩(، النسائي اجلمعة  )٥١٠(، الترمذي اجلمعة  )٨٧٥(، مسلم اجلمعة  )٨٨٨(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )٣/٢٩٧(، أمحد  )١١١٢(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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 sŒÎ)uρ#  {:  لقوله تعاىل:  ومن أحكام صالة اجلمعة أنه ال جيوز الكالم واإلمام خيطب

 Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )إهنا  : "  قال بعض املفسرين)١
، وحىت على القول اآلخر بأن  " ؛ الشتماهلا على القرآن            ً ، ومسيت قرآن ا نزلت يف اخلطبة

 .  ، فإهنا تشمل بعمومها اخلطبة زلت يف الصالةاآلية ن
 .   رواه أمحد)٢( }؛ فال مجعة له  ، ومن لغا ؛ فقد لغا من قال صه { وقال 

:  ، والذي يقول له ، فهو كاحلمار حيمل أسفارا من تكلم {:  ويف احلديث اآلخر

 .   واملراد ال مجعة له كاملة)٣( }؛ ليست له مجعة  أنصت

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت  {:  من حديث أيب هريرة " الصحيحني " ويف

، فإذا كان الذي يقول  ، واللغو اإلمث قلت اللغو:   أي)٤( }؛ فقد لغوت  واإلمام خيطب
؛ فغري  ، وهو منهي عن ذلك  قد لغا- وهو يف األصل يأمر مبعروف -أنصت :  للمتكلم

 .  ذلك من الكالم من باب أوىل
؛  ، وجيوز لغريه أن يكلمه ملصلحة ل اخلطبةوجيوز لإلمام أن يكلم بعض املأمومني حا

 وتكرر ذلك يف عدة وقائع كلم فيها رسول )٥(،  ، وكلمه هو  كلم سائالألن النيب 
؛ وألن ذلك ال يشغل                                                   ُّ  بعض الصحابة وكلموه حال اخلطبة فيما فيه مصلحة وتعل ماهللا 

 .  عن مساع اخلطبة

                                                 
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ١(
 .  )١/٩٣(، أمحد  )١٠٥١(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  )١/٢٣٠(أمحد ) ٣(
، أبو  )١٤٠٢(، النسائي اجلمعة  )٥١٢(، الترمذي اجلمعة  )٨٥١(، مسلم اجلمعة  )٨٩٢(البخاري اجلمعة ) ٤(

، مالك النداء للصالة  )٢/٢٧٢(، أمحد  )١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١١٢(داود الصالة 
 .  )١٥٤٨(، الدارمي الصالة  )٢٣٢(

 ؛ ومسلم ٩٣١،  ٩٣٠(وكلم النيب سليكا الغطفاين وكلمه كما يف حديث جابر املتفق عليه أخرجه البخاري ) ٥(
)٥٩/ ٨٧٥(  . 
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؛ ألن السائل فعل ما  ائل وقت اخلطبةوال جيوز ملن يستمع اخلطبة أن يتصدق على الس
 .  ، وهو الكالم حال اخلطبة ؛ فال يعينه على ما ال جيوز ال جيوز له فعله

؛ لئال يشغل  ، وال يرفع صوته هبا  إذا مسعها من اخلطيبوتسن الصالة على النيب 
 .  غريه هبا

تيمية رمحه قال شيخ اإلسالم ابن .  ويسن أن يؤمن على دعاء اخلطيب بال رفع صوت
، وال يرفع املؤذن وال غريه  ورفع الصوت قدام اخلطيب مكروه أو حمرم اتفاقا : " اهللا

 .  )١(.  اهـ " صوته بصالة وال غريها
، من رفع  ويالحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ ال يزال موجودا يف بعض األمصار

ة أو قبلها أو بني الصوت بالصالة على الرسول أو غري ذلك من األدعية حال اخلطب
، وهذا جهل وابتداع ال جيوز  ، ورمبا أن بعض اخلطباء يأمر احلاضرين بذلك اخلطبتني
 .  فعله

، ويصلي  ، بل ينتهي إىل الصف بسكينة ؛ فإنه ال يسلم ومن دخل واإلمام خيطب
 .  ، وال يصافح من جبانبه ، وجيلس الستماع اخلطبة ركعتني خفيفتني كما سبق

 ؛ لقوله  ه العبث حال اخلطبة بيد أو رجل أو حلية أو ثوب أو غري ذلكوال جيوز ل
؛ وألن   صححه الترمذي)٢( }، فال مجعة له  ، ومن لغا ؛ فقد لغا من مس احلصا {

 .  العبث مينع اخلشوع
؛  ، أو غري ذلك ، ويشتغل بالنظر إىل الناس ا ومشاالوكذلك ال ينبغي له أن يتلفت ميين
، ولكن ليتجه إىل اخلطيب كما كان الصحابة  ألن ذلك يشغله عن االستماع للخطبة

؛ فإنه حيمد اهللا سرا   وإذا عطس)٣(.   حال اخلطبةرضي اهللا عنهم يتجهون إىل النيب 

                                                 
 .  ٢١٨ و٢١٧/ ٢٤،  ٤٧٠ و٤٦٩/ ٢٢الفتاوى :  انظر) ١(
 أمحد ، )١٠٩٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٥٠(، أبو داود الصالة  )٤٩٨(الترمذي اجلمعة ) ٢(

)٢/٤٢٤(  . 
 .  ٣٨٣/ ٢) ٥٠٨(كما يف حديث ابن مسعود عند الترمذي ) ٣(
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جلس اإلمام بني اخلطبتني وجيوز الكالم قبل اخلطبة وبعدها وإذا .  بينه وبني نفسه
 .  ، لكن ال ينبغي التحدث بأمور الدنيا ملصلحة

؛ ملا تشتمالن عليه من تالوة  ؛ فخطبتا اجلمعة هلما أمهية عظيمة يف اإلسالم وباجلملة
 وتضمنهما التوجيهات النافعة واملوعظة احلسنة القرآن وذكر أحاديث الرسول 

؛ فليست           َِ              َِ           هبما من ق ب ل اخلطيب ومن ق ب ل املستمعني، فيجب االهتمام والتذكري بأيام اهللا
                                       ُ                        خطبة اجلمعة جمرد حديث عادي كاألحاديث اليت ت لقى يف النوادي واالحتفاالت 

 .  واالجتماعات العادية
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض املستمعني خلطبيت اجلمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما 

و يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ، أ يسمع شيئا من الوعيد يف اخلطبة
، وهو داخل يف الكالم املنهي عنه حال  ، وهذا شيء ال جيوز ذكر الثواب أو اجلنة

 .  اخلطبة
، وأن املتكلم ال مجعة  وقد دلت النصوص على أن الكالم حال اخلطبة يفسد األجر

 .  التحذير منه، فيجب احلذر من ذلك و ، وأنه كاحلمار حيمل أسفارا له
.  ، ليست بدال من الظهر وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا أن صالة اجلمعة فرض مستقل

 .  )١( } ، على لسان نبيكم  ، متام غري قصر صالة اجلمعة ركعتان { قال عمر 
،  ، وهي أفضل من صالة الظهر الظهر يف أحكام كثريةوذلك ألهنا ختالف صالة 

؛ وألن هلا شروطا وخصائص ليست  ؛ ألنه ورد على تركها زيادة هتديد وآكد منها
؛ فصالة  ، وال جتزئ عنها صالة الظهر ممن وجبت عليه ما مل خيرج وقتها لصالة الظهر

 .  الظهر حينئذ تكون بدال عنها
روى أبو داود :  مسلم ذكر حر مكلف مستوطنوصالة اجلمعة فرض عني على كل 
،  اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة {:  بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا

                                                 
 .  )١٠٦٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٤٢٠(النسائي اجلمعة ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ١٧٤

، وصححه   إسناده ثقات)١( }، أو مريض  ، أو صيب ، أو امرأة عبد مملوك:  إال أربعة
 .  غري واحد

من كان يؤمن باهللا  {:   قال؛ أن رسول اهللا  وروى الدارقطين بسنده عن جابر

 .  } ، أو مملوكا ، أو صبيا ، أو مسافرا ؛ إال مريضا ؛ فعليه اجلمعة يوم اجلمعة واليوم اآلخر
، ال يظعنون عنه  كل قوم مستوطنني ببناء متقارب : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، تقام فيه اجلمعة إذا كان مبنيا مبا جرت به عادهتم من مدر أو خشب أو  شتاء وال صيفا
، وإمنا  ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته ال تأثري هلا يف  قصب أو جريد أو سعف أو غري ذلك

، الذين ينتجعون يف الغالب  ، ليسوا كأهل اخليام واحللل األصل أن يكونوا مستوطنني
  )٢(.  انتهى " ، وينقلون بيوهتم معهم إذا انتقلوا ، وينتقلون يف البقاع مواقع القطر

 وأصحابه كانوا يسافرون يف ؛ ألن النيب  وال جتب اجلمعة على مسافر سفر قصر
 .   فلم يصل أحد منهم اجلمعة يف السفر، احلج وغريه

، فال  ، ومل يكن حوله مسجد تقام فيه اجلمعة ومن خرج إىل الرب يف نزهة أو غريها
 .  ، ويصلي ظهرا مجعة عليه

،  أمجعوا أن ال مجعة على النساء : " قال ابن املنذر وغريه.  وال جتب على امرأة
 وكذلك إذا حضرها )٣(،  لك جيزئ عنهن؛ أن ذ وأمجعوا أهنن إذا حضرن فصلني اجلمعة

، وال جيوز  ؛ ألن إسقاطها عن هؤالء للتخفيف عنهم ، وكذلك املريض ؛ أجزأته املسافر
ُ                                  ملن تلزمه اجلمعة  السفر  يف يومها بعد زوال الشمس حىت يصليها ، وقبل الزوال يكره                ُ     

  " السفر إن مل يكن سيصليها يف طريقه

                                                 
 .  )١٠٦٧(أبو داود الصالة ) ١(
 .  ١٧٠ -١٦٦/ ٢٤الفتاوى :  انظر) ٢(
 .  ٤٤ ص ٧١،  ٧٠اإلمجاع البن املنذر :  انظر) ٣(
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 ويشترط لصحة اجلمعة 
، فاشترط هلا دخول الوقت كبقية  ؛ ألهنا صالة مفروضة ول الوقت دخ- ١

βÎ) nο¨  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ فال تصح قبل وقتها وال بعده الصلوات 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )؛ ألنه الوقت الذي   وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط)١
، وأداؤها قبل الزوال حمل خالف بني   يف أكثر أوقاتهكان يصليها فيه رسول اهللا 

 .  ، بال خالف ، وآخر وقتها آخر وقت صالة الظهر العلماء
؛ فال تصح  البناء به أن يكون املصلون مستوطنني مبساكن مبنية مبا جرت العادة ب- ٢

؛ فقد  من أهل اخليام وبيوت الشعر الذين ينتجعون يف الغالب مواطن القطر وينقلون بيوهتم
 .   بصالة اجلمعة، ومل يأمرهم النيب  كانت قبائل العرب حول املدينة

؛ حلديث أيب هريرة  ؛ أمتها مجعة ومن أدرك مع اإلمام من صالة اجلمعة ركعة
، وأصله   رواه البيهقي)٢( }، فقد أدرك الصالة  من أدرك ركعة من اجلمعة {:  مرفوعا

 .  " الصحيحني " يف
؛  ، بأن رفع اإلمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه وإن أدرك أقل من ركعة

 .  ، أمتها ظهرا ، فإذا سلم اإلمام ظهر، فيدخل معه بنية ال فاتته صالة اجلمعة
، وقال   عليهما؛ ملواظبة النيب   ويشترط لصحة صالة اجلمعة تقدم خطبتني- ٣
  متفق)٣( }، يفصل بينهما جبلوس   خيطب خطبتني وهو قائمكان النيب  {:  ابن عمر
 .  عليه

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١١٢٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٥٧(النسائي املواقيت ) ٢(
، أبو  )١٤١٦(، النسائي اجلمعة  )٥٠٦(، الترمذي اجلمعة  )٨٦١(، مسلم اجلمعة  )٨٨٦(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )١٥٥٨(، الدارمي الصالة  )٢/٩٨(، أمحد  )١٠٩٢(داود الصالة 
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، والوصية  ، والصالة على رسوله ، والشهادتان محد اهللا:  ومن شروط صحتهما
؛ خبالف ما عليه خطب بعض  ، ولو آية ، وقراءة شيء من القرآن ، واملوعظة بتقوى اهللا

 .  ، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها املعاصرين اليوم
؛ وجدها كفيلة   وخطب أصحابهومن تأمل خطب النيب  : " قال اإلمام ابن القيم
، والدعوة  ، وذكر صفات الرب جل جالله وأصول اإلميان الكلية ببيان اهلدى والتوحيد

، واألمر  ، وأيامه اليت ختوفهم من بأسه ، وذكر آالئه تعاىل اليت حتببه إىل خلقه إىل اهللا
ئه ما حيببه إىل ؛ فيذكرون من عظمة اهللا وصفاته وأمسا بذكره وشكره الذي حيببهم إليه

، فينصرف السامعون وقد  ، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما حيببهم إليه خلقه
 .  أحبوه وأحبهم

، وصارت الشرائع واألوامر رسوما تقام من غري  ، وخفي نور النبوة مث طال العهد
،  ، فجعلوا الرسوم واألوضاع سننا ال ينبغي اإلخالل هبا مراعاة حقائقها ومقاصدها

، فرصعوا اخلطب بالتسجيع والفقر وعلم  وأخلوا باملقاصد اليت ال ينبغي اإلخالل هبا
  )١(.  " ، وفات املقصود هبا ، فنقص بل عدم حظ القلوب منها البديع

، وقد زاد األمر على ما  هذا ما قاله اإلمام ابن القيم يف طابع اخلطب يف عصره
 :  ا حشو من الكالم قليل الفائدة، حىت صار الغالب على اخلطب اليوم أهن وصف

، يرجتل فيه ما  فبعض اخلطباء أو كثري منهم جيعل اخلطبة كأهنا موضوع إنشاء مدرسي
، حىت إن بعضهم  ، ويطيل اخلطبة تطويال ممال حضره من الكالم مبناسبة وبدون مناسبة

طب إىل هذا ، فهبطوا باخل ، وال يتقيد مبواصفاهتا الشرعية يهمل شروط اخلطبة أو بعضها
 .  املستوى الذي مل تعد معه مؤدية للغرض املطلوب من التأثري والتأثر واإلفادة

، وليس من احلكمة  وبعض اخلطباء يقحم يف اخلطبة مواضيع ال تتناسب مع موضوعها
، فيدخلون  ؛ ألهنا أرفع من مستواهم ، وقد ال يفهمها غالب احلضور ذكرها يف هذا املقام

                                                 
 .  ٥٢٣/ ١زاد املعاد :  انظر) ١(
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الصحفية واألوضاع السياسية وسرد اجملريات اليت ال يستفيد منها فيها املواضيع 
 .  احلاضرون

%ô‰s)©9 tβ  {،  عودوا باخلطبة إىل اهلدي النبوي! فيا أيها اخلطباء  x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة اليت تتناسب مع )١ 
َ  ُِّ                                  ، ض م ن وها الوصية بتقوى اهللا واملوعظة احلسنة املقام     ِ                       ، عال جوا هبا أمراض جمتمعاتكم    

، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور  بأسلوب واضح خمتصر
 .  البصائر
؛ كما قال شيخ  ، بل املقصود أثرمها يف اجملتمع س املقصود وجود خطبتني فقطإنه لي

؛ ألنه ال بد من  ال يكفي يف اخلطبة ذم الدنيا وذكر املوت : " اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، وذم الدنيا والتحذير منها مما   مبا حيرك القلوب ويبعث هبا إىل اخلري)٢(اسم اخلطبة عرفا 
،  ، والزجر عن املعصية ، بل ال بد من احلث على الطاعة كرو الشرائعتواصى به من

وال حتصل اخلطبة باختصار يفوت به  : " ، وقال " ، والتذكري بآالئه والدعوة إىل اهللا
، واشتد  ، وعال صوته ، امحرت عيناه  إذا خطبن النيب كا { وقد )٣(،  املقصود

 .  اهـ " )٤( }صبَّحكم ومسَّاكم :  ، يقول ، حىت كأنه منذر جيش غضبه
؛ لفعله                              ُ                               وقد ذكر الفقهاء رمحهم اهللا أنه ي سن يف خطبيت اجلمعة أن خيطب على منرب

 حينما يشاهد احلضور ؛ وألن ذلك أبلغ يف اإلعالم وأبلغ يف الوعظ عليه الصالة والسالم
 .  اخلطيب أمامهم

  )٥(.  " واختاذه سنة جممع عليها : " قال النووي رمحه اهللا

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ١٢٠االختيارات ص ) ٢(
 .  ١٢٠االختيارات ص ) ٣(
 .  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٤(
 .  ٣٩٨/ ٤اجملموع شرح املهذب ) ٥(
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وكان  {:  ؛ لقول جابر ويسن أن يسلم اخلطيب على املأمومني إذا أقبل عليهم
 .   رواه ابن ماجه وله شواهد)١( }، سلم   إذا صعد املنربرسول اهللا 

 كان رسول اهللا  {:  ، لقول ابن عمر ويسن أن جيلس على املنرب إىل فراغ املؤذن
 .  و داود رواه أب)٢( }، مث يقوم فيخطب  جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن

 كان النيب  {:  ، حلديث ابن عمر ومن سنن خطبيت اجلمعة أن جيلس بينهما
 .   متفق عليه)٣( }، يفصل بينهما جبلوس  خيطب خطبتني وهو قائم

x8θ  {:   تعاىل ولقوله؛ لفعل الرسول  ومن سننهما أن خيطب قائما ä. t s? uρ 

$ Vϑ Í← !$ s% 4 { )ويسن أن يعتمد على عصا وحنوه.   وعمل املسلمني عليه)٤  . 
 وألن التفاته إىل أحد جانبيه إعراض عن ؛ لفعله  ويسن أن يقصد تلقاء وجهه

، ويستقبله احلاضرون   كان يقصد تلقاء وجهه يف اخلطبة؛ ألنه   وخمالفة للسنةاآلخر
 )٥( }؛ استقبلناه بوجوهنا  كان إذا استوى على املنرب { ؛ لقول ابن مسعود  بوجوههم

 .  رواه الترمذي
، وال يقصرها  ، حبيث ال ميلوا وتنفر نفوسهم قصريا معتدالويسن أن يقصر اخلطبة ت

إن  {:  ، فقد روى اإلمام مسلم عن عمار مرفوعا ، فال يستفيدون منها تقصريا خمال
 )٦( }، وأقصروا اخلطبة  ؛ فأطيلوا الصالة  من فقههطول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة

 .  عالمة على فقهه:  ؛ أي )٧( }مئنة من فقهه  {:  ومعىن قوله

                                                 
 .  )١١٠٩(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١(
 .  )١٠٩٢(لصالة أبو داود ا) ٢(
، أبو  )١٤١٦(، النسائي اجلمعة  )٥٠٦(، الترمذي اجلمعة  )٨٦١(، مسلم اجلمعة  )٨٨٦(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )١٥٥٨(، الدارمي الصالة  )٢/٩٨(، أمحد  )١٠٩٢(داود الصالة 
 .  ١١:  سورة اجلمعة آية) ٤(
 .  )٥٠٩(الترمذي اجلمعة ) ٥(
 .  )١٥٥٦(، الدارمي الصالة  )٤/٢٦٣(د ، أمح )٨٦٩(مسلم اجلمعة ) ٦(
 .  )١٥٥٦(، سنن الدارمي كتاب الصالة  )٤/٢٦٣(، مسند أمحد  )٨٦٩(صحيح مسلم كتاب اجلمعة ) ٧(
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اشتد  و)١( }،  ؛ عال صوته  كان إذا خطبألنه  {؛  ويسن أن يرفع صوته هبا
، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية  ، وأبلغ يف الوعظ ؛ وألن ذلك أوقع يف النفوس غضبه

 .  مؤثرة وبعبارات جزلة
، ويدعو إلمام املسلمني  ويسن أن يدعو للمسلمني مبا فيه صالح دينهم ودنياهم

د ، وكان الدعاء لوالة األمور يف اخلطبة معروفا عن ووالة أمورهم بالصالح والتوفيق
؛ ألن الدعاء لوالة أمور املسلمني بالتوفيق والصالح من منهج  ، وعليه عملهم املسلمني

لو كان لنا دعوة  : " ، قال اإلمام أمحد ، وتركه من منهج املبتدعة أهل السنة واجلماعة
 .  ؛ وألن يف صالحه صالح املسلمني " ؛ لدعونا هبا للسلطان مستجابة

، ويسيئون   الناس يستغربون الدعاء لوالة األمور    ُ                     وقد ت ركت هذه السنة حىت صار
 .  الظن مبن يفعله

، وأن يشرع يف الصالة من غري  ويسن إذا فرغ من اخلطبتني أن تقام الصالة مباشرة
 .  فصل طويل

، ويسن أن يقرأ يف الركعة  ، جيهر فيهما بالقراءة وصالة اجلمعة ركعتان باإلمجاع
، ويقرأ يف الركعة الثانية بعد الفاحتة بسورة   الفاحتةاألوىل منهما بسورة اجلمعة بعد

 )٢(،  ؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس ؛ ألنه عليه الصالة والسالم كان يقرأ هبما املنافقني
Ëx  { أو يقرأ يف األوىل بـ Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪ { )بـ ويف الثانية)٣  }  ö≅yδ y79s?r& 

ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$# ∩⊇∪ { )فقد صح أنه )٤ وأحيانا   كان يقرأ أحيانا باجلمعة واملنافقني ،
؛ ألن   وال يقسم سورة واحدة من هذه السور بني الركعتني)٥(،  والغاشية)   َ ِّ س ب ح (بـ 

 .  ذلك خالف السنة
 .  مة يف اجلهر بالقراءة يف صالة اجلمعة كون ذلك أبلغ يف حتصيل املقصودواحلك

                                                 
 .  )٣/٣١١(، أمحد  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(
 .  ٤٠٤/ ٣) ٢٠٢٣(أخرجه مسلم ) ٢(
 .  ١:  سورة األعلى آية) ٣(
 .  ١:  سورة الغاشية آية) ٤(
 .  ٤٠٥/ ٣) ٢٠٢٥(أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشري ) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ١٨٠

 باب يف أحكام صالة العيدين 
 مشروعة بالكتاب والسنة وإمجاع - عيد الفطر وعيد األضحى -صالة العيدين 

،  ، فأبطلها اإلسالم ، وقد كان املشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية املسلمني
؛ شكرا هللا تعاىل على أداء هاتني العبادتني  الفطر وعيد األضحىوعوض عنها عيد 

 .  ، وحج بيت اهللا احلرام صوم رمضان:  العظيمتني
وكان ألهلها يومان ،  أنه ملا قدم املدينة {؛  وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 )١( }، ويوم الفطر  ، يوم النحر  قد أبدلكم اهللا هبما خريا منهما؛ قال  يلعبون فيهما
؛ ألن  فال جتوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد املوالد وغريها

 وتشبه ، ، وخمالفة لسنة سيد املرسلني ، وابتداع يف الدين ذلك زيادة على ما شرعه اهللا
، كل ذلك ليس  ، سواء مسيت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما بالكافرين

، وتقليد لألمم الكفرية من الدول الغربية  ، بل هو من فعل اجلاهلية من سنة اإلسالم
إن أحسن  {  وقال )٢( }من تشبه بقوم فهو منهم  { ، وقد قال  وغريها

، وكل بدعة  ، وشر األمور حمدثاهتا ، وخري اهلدي هدي حممد احلديث كتاب اهللا
اطال ويرزقنا ، وأن يرينا الباطل ب  نسأل اهللا أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه)٣( } ضاللة
 .  اجتنابه

، ويعود  ؛ وألنه يعود بالفرح والسرور ؛ ألنه يعود ويتكرر كل عام ومسي العيد عيدا
 .  اهللا فيه باإلحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام واحلج

                                                 
 .  )٣/٢٥٠(، أمحد  )١١٣٤(، أبو داود الصالة  )١٥٥٦(النسائي صالة العيدين ) ١(
 .  )٤٠٣١(أبو داود اللباس ) ٢(
،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(مة ، ابن ماجه املقد )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٣(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 



 امللخص الفقهي 

 ١٨١

≅Èe  {:  قوله تعاىل:  والدليل على مشروعية صالة العيد |Á sù y7În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )١( 
ô‰s% yx  {:  وقوله تعاىل n= øùr& tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒuρ zΟó™ $# Ïµ În/u‘ 4’ ©?|Á sù ∩⊇∈∪ { )وكان النيب )٢  

 .  )٣(.  واخللفاء من بعده يداومون عليها
سن للمرأة حضورها غري متطيبة وال البسة لثياب    ُ ، في   هبا حىت النساءوقد أمر النيب 
،  ، ويعتزلن الرجال وليخرجن تفالت {:  ؛ لقوله عليه الصالة والسالم زينة أو شهرة

كنا نؤمر أن خنرج يوم  {:   قالت أم عطية رضي اهللا عنها)٤( }ويعتزل احلُيَّض املصلى 
، فيكربن  ، فيكن خلف الناس ، وحىت خترج احليض ، حىت خترج البكر من خدرها العيد

 .  )٥( }؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته  ، ويدعون بدعائهم بتكبريهم
روج لصالة العيد وأداء صالة العيد على هذا النمط املشهود من اجلميع فيه إظهار واخل

 للعيد يوم ، وأول صالة صالها النيب  ، فهي من أعالم الدين الظاهرة لشعار اإلسالم
 يواظب عليها حىت فارق الدنيا صلوات ، ومل يزل  الفطر من السنة الثانية من اهلجرة

، فلو تركها أهل بلد مع  مر عليها املسلمون خلفا عن سلف، واست اهللا وسالمه عليه
 .  ؛ كاألذان ؛ ألهنا من أعالم الدين الظاهرة ، قاتلهم اإلمام استكمال شروطها فيهم

 كان يصلي ؛ ألن النيب  وينبغي أن تؤدى صالة العيد يف صحراء قريبة من البلد
 خيرج يف كان النيب  {:  عيد؛ فعن أيب س العيدين يف املصلى الذي على باب املدينة

، ومل ينقل أنه صالها يف املسجد لغري   متفق عليه)٦( }الفطر واألضحى إىل املصلى 

                                                 
 .  ٢ - ١:  تانياآلسورة الكوثر ) ١(
 .  ١٥ - ١٤:  اآليتانسورة األعلى ) ٢(
 .  هذا معلوم باالستقراء ؛ ألن مضمونه ثبت من جمموعة أحاديث) ٣(
 .  )١٢٧٩(، الدارمي الصالة  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٥٦٥(أبو داود الصالة ) ٤(
، النسائي صالة العيدين  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )٩٢٨(البخاري اجلمعة ) ٥(

،  )٥/٨٤(، أمحد  )١٣٠٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٣٩(، أبو داود الصالة  )١٥٥٨(
 .  )١٦٠٩(الدارمي الصالة 

 .  )٩١٣(البخاري اجلمعة ) ٦(
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،  ، وأظهر لشعائر الدين ؛ وألن اخلروج إىل الصحراء أوقع هليبة املسلمني واإلسالم عذر
؛ فإهنا تصلى يف  ؛ إال يف مكة املشرفة ؛ خبالف اجلمعة ؛ لعدم تكرره شقة يف ذلكوال م

 .  املسجد احلرام
؛ ألنه الوقت الذي  ويبدأ وقت صالة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح

 .  ، وميتد وقتها إىل زوال الشمس  يصليها فيهكان النيب 
؛ ملا روى أبو عمري بن أنس  ، صلوا من الغد قضاء فإن مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال

، فجاء  ، فأصبحنا صياما غُم علينا هالل شوال {:  ؛ قالوا عن عمومة له من األنصار
 الناس أن يفطروا ، فأمر النيب  باألمس، فشهدوا أهنم رأوا اهلالل  ركب يف آخر النهار

،   رواه أمحد أبو داود والدارقطين وحسنه)١( }، وأن خيرجوا غدا لعيدهم  من يومهم
؛   إىل الغد؛ ملا أخرها النيب  ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال وصححه مجاعة من احلفاظ

ُ                    وألن صالة العيد ش رع هلا االجتماع العام ت يتمكن الناس من ؛ فال بد أن يسبقها وق               
 .  التهيؤ هلا

أن  {؛ ملا روى الشافعي مرسال   ُ                                  وي سن تقدمي صالة األضحى وتأخري صالة الفطر

 }ذَكِّر الناس ، و ، وأَخِّر الفطر أن َعجِّل األضحى:   كتب إىل عمرو بن حزمالنيب 
، وليتسع الوقت إلخراج زكاة الفطر  وليتسع وقت التضحية بتقدمي الصالة يف األضحى

 .  قبل صالة الفطر
، وأن ال يطعم يوم النحر حىت  ويسن أن يأكل قبل اخلروج لصالة الفطر مترات

، وال يطعم يوم   ال خيرج يوم الفطر حىت يفطركان النيب  {:  ؛ لقول بريدة يصلي

 .   رواه أمحد وغريه)٢( }النحر حىت يصلي 

                                                 
 .  )٥/٥٨(، أمحد  )١٦٥٣(، ابن ماجه الصيام  )١١٥٧(، أبو داود الصالة  )١٥٥٧(عيدين النسائي صالة ال) ١(
 .  )١٦٠٠(، الدارمي الصالة  )٥/٣٥٢(، أمحد  )١٧٥٦(، ابن ماجه الصيام  )٥٤٢(الترمذي اجلمعة ) ٢(
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≅Èe  {:  ملا قدم اهللا الصالة على النحر يف قوله : " قال الشيخ تقي الدين |Á sù y7În/tÏ9 

öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )وقدم التزكي على الصالة يف قوله)١   :}  ô‰s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒuρ zΟó™ $# 

Ïµ În/u‘ { )وأن الذبح بعد    َ َ َّ                                             ف ص ل ى كانت السنة أن الصدقة قبل الصالة يف عيد الفطر)٢ ،
 .  الصالة يف عيد النحر
، وحتصل له  ؛ ليتمكن من الدنو من اإلمام  اخلروج لصالة العيدويسن التبكري يف
 .  ، فيكثر ثوابه فضيلة انتظار الصالة

كانت  {.  ، حلديث جابر ويسن أن يتجمل املسلم لصالة العيد بلبس أحسن الثياب

، وعن  " صحيحه " رواه ابن خزمية يف }العيدين ويوم اجلمعة  حلة يلبسها يف للنيب 

 .  رواه البيهقي بإسناد جيد }ابن عمر أنه كان يلبس يف العيدين أحسن ثيابه  {
 يف مساكن ؛ بأن يكون الذين يقيموهنا مستوطنني ويشترط لصالة العيد االستيطان

؛ فال تقام صالة العيد إال حيث  ، كما يف صالة اجلمعة مبنية مبا جرت العادة بالبناء به
، وكذلك  ، ومل يصلها  وافق العيد يف حجته؛ ألن النيب  يسوغ إقامة صالة اجلمعة

 .  خلفاؤه من بعده
 وأبو بكر كان رسول اهللا  {:  ، لقول ابن عمر وصالة العيد ركعتان قبل اخلطبة

، وقد استفاضت السنة بذلك   متفق عليه)٣( }وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل اخلطبة 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب  : " ، قال الترمذي وعليه عامة أهل العلم

 .  " أن صالة العيدين قبل اخلطبة،   وغريهم النيب
وحكمة تأخري اخلطبة عن صالة العيد وتقدميها على صالة اجلمعة أن خطبة اجلمعة 

 .  ؛ فإهنا سنة ، خبالف خطبة العيد ، والشرط مقدم على املشروط شرط للصالة
                                                 

 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ١(
 .  ١٥ - ١٤:  تانياآلسورة األعلى ) ٢(
، النسائي صالة العيدين  )٥٣١(، الترمذي اجلمعة  )٨٨٨(، مسلم صالة العيدين  )٩٢٠(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )٢/٩٢(، أمحد  )١٢٧٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٥٦٤(
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؛  ، ويف الصحيحني وغريمها عن ابن عباس وصالة العيدين ركعتان بإمجاع املسلمني
 وقال )١( }، فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها   خرج يوم الفطرأن النيب  {

 وقد ، على لسان نبيكم  ، متام غري قصر الة الفطر واألضحى ركعتانص {:  عمر

 .   رواه أمحد وغريه)٢( }خاب من افترى 

يت مع صل {:  ؛ ملا روى مسلم عن جابر وال يشرع لصالة العيد أذان وال إقامة

 .  )٣( }، بغري أذان وال إقامة  ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة  العيد غري مرة وال مرتنيالنيب 
ويكرب يف الركعة األوىل بعد تكبرية اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست 

، وغريها من  ، ال تنعقد الصالة بدوهنا ، ال بد منها ؛ فتكبرية اإلحرام ركن تكبريات
، مث يأيت بالتكبريات  ؛ ألن االستفتاح يف أول الصالة ، مث يستفتح بعدها بريات سنةالتك

، مث  ، فيكون عندها ؛ ألن التعوذ للقراءة ، مث يتعوذ عقب التكبرية السادسة الزوائد الست
 .  يقرأ

؛ ملا روى أمحد  ويكرب يف الركعة الثانية قبل القراءة مخس تكبريات غري تكبرية االنتقال
،   كرب يف عيد ثنيت عشرة تكبريةأن النيب  {ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ع

 .   وإسناده حسن)٤( }، ومخسا يف اآلخرة  سبًعا يف األوىل
اختلف أصحاب  : " إلمام أمحد رمحه اهللاقال ا:  وروي غري ذلك يف عدد التكبريات

 .  " ، وكله جائز  يف التكبريالنيب 
 . )٢( )١( } كان يرفع يديه مع التكبري ألنه  {؛  ويرفع يديه مع كل تكبرية

                                                 
، سنن الترمذي كتاب  )٨٨٤(، صحيح مسلم كتاب صالة العيدين  )٩٤٥(صحيح البخاري كتاب اجلمعة ) ١(

،  )١١٥٩(، سنن أيب داود كتاب الصالة  )١٥٨٧(سائي كتاب صالة العيدين ، سنن الن )٥٣٧(اجلمعة 
 .  )١٦٠٥(، سنن الدارمي كتاب الصالة  )١/٣٤٠(مسند أمحد 

 .  )١/٣٧(، أمحد  )١٠٦٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٢(
، أبو داود الصالة  )١٥٧٥(، النسائي صالة العيدين  )٨٨٥(، مسلم صالة العيدين  )٩١٥(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )١٦١٠(، الدارمي الصالة  )٣/٣١٨(، أمحد  )١١٤١(
 .  )٢/١٨٠(، أمحد  )١٢٧٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٥٢(أبو داود الصالة ) ٤(
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 كثريا وسبحان اهللا ، واحلمد هللا اهللا أكرب كبريا:   ُ                        وي سن أن يقول بني كل تكبريتني
؛ لقول عقبة بن  ، وصلى اهللا على حممد النيب وآله وسلم تسليما كثريا بكرة وأصيال

 ويثين ، حيمد اهللا : " ؛ قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبريات العيد {:  عامر
وقال .  ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قوال وفعال }، ويصلي على النيب  عليه

 .  " صدق أبو عبد الرمحن : " حذيفة
 .  ؛ ألنه ليس فيه ذكر معني ؛ فال بأس وإن أتى بذكر غري هذا

، ومل حيفظ عنه ذكر  كان يسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية : " قال ابن القيم
 .  ، وهو األقل ، بىن على اليقني وإن شك يف عدد التكبريات.  اهـ " ني التكبرياتمعني ب

 .  ؛ ألنه سنة فات حملها ؛ سقط وإن نسي التكبري الزائد حىت شرع يف القراءة
، أو  ؛ مل يأت بالتكبريات الزوائد وكذا إن أدرك املأموم اإلمام بعدما شرع يف القراءة

 .  ، وال يشتغل بقضاء التكبري ، مث يركع كبرية اإلحرام؛ فإنه يكرب ت أدركه راكعا
  كان النيب {:  ، لقول ابن عمر ، جيهر اإلمام فيهما بالقراءة وصالة العيد ركعتان

، وقد أمجع العلماء على   رواه الدارقطين)٣( }جيهر بالقراءة يف العيدين واالستسقاء 
 .  ، واستمر عمل املسلمني عليه ، ونقله اخللف عن السلف ذلك

Ëx  { ويقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة بـ Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪ { )ويقرأ يف )٤ 
Ëx  {  كان يقرأ يف العيدين بـإن النيب  {:  ؛ لقول مسرة الركعة الثانية بالغاشية Îm7y™ 

zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪ { )و )٥ }  ö≅yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$# ∩⊇∪ { )رواه أمحد )٧(  })٦  . 

                                                 
 
 .  )٤/٣١٦(، أمحد  )٧٢٥(أبو داود الصالة ) ١(
 .  ٣/٢٩٣أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر ) ٢(
 .  )٩٧٦(خاري اجلمعة الب) ٣(
 .  ١:  سورة األعلى آية) ٤(
 .  ١:  سورة األعلى آية) ٥(
 .  ١:  سورة الغاشية آية) ٦(
 .  )٤/٢٧٣(، أمحد  )٥٣٣(، الترمذي اجلمعة  )٨٧٨(مسلم اجلمعة ) ٧(
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، ملا يف صحيح  ) اقتربت (، ويف الثانية بـ  ) ق (أو يقرأ يف الركعة األوىل بـ 
  )١(.  ) اقتربت (و )  ق (كان يقرأ بـ  " ؛ أنه  مسلم والسنن وغريها

، كما جتوز القراءة يف حنوها من  ؛ جاز مهما قرأ به : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
؛ كان  أو حنو ذلك مما جاء يف األثر)  اقتربت (و )  ق : (  لكن إن قرأ، الصلوات
، وكانت قراءته يف اجملامع الكبار بالسور املشتملة على التوحيد واألمر والنهي  حسنا

، وما عامل اهللا به من كذهبم وكفر هبم وما حل  واملبدأ واملعاد وقصص األنبياء مع أممهم
 .)٢( انتهى " ، وما هلم من النجاة والعافية             َّ   ن آمن هبم وصد قهم، وم هبم من اهلالك والشقاء

؛ ملا روى عبيد اهللا بن عبيد اهللا  ، جيلس بينهما ؛ خطب خطبتني فإذا سلم من الصالة
 )٣( }، يفصل بينهما جبلوس  م يف العيدين خطبتنيالسنة أن خيطب اإلما {:  ؛ قال بن عتبة

 )٤( }، مث قام  ، مث قعد قعدة خطب قائما {:  ، والبن ماجه عن جابر رواه الشافعي
،  ، فأمر بتقوى اهللا ، مث قام متوكئا على بالل بدأ بالصالة:  وغريه " الصحيح " ويف

، والناس  ، فيقوم مقابل الناس ، وملسلم مث ينصرف احلديث.  . . وحث على طاعته
، ويبني هلم  جلوس على صفوفهم وحيثهم يف خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر

ويرغبهم يف .  ، ونوع املخرج فيها ، ووقت إخراجها ؛ من حيث مقدارها أحكامها
 ذكر يف خطبة ؛ ألن النيب  ، ويبني هلم أحكامها خطبة عيد األضحى يف ذبح األضحية

  )٥(.  األضحى كثريا من أحكامها

                                                 
ي  ؛ والترمذ٤٧٦/ ١) ١١٤٥( ؛ وأبو داود ٤٢١/ ٣) ٢٠٥٦(مسلم :  أخرجه من حديث أيب واقد الليثي) ١(

 .  ٢/١٠٣) ١٢٨٢(، وابن ماجه  ٢٠٤/ ٢) ١٥٦٦( ؛ والنسائي ٤١٥/ ٢) ٥٣٣(
 .  ٢١٩ و ٢٤/٢٠٥الفتاوى ) ٢(
 .  )١٥٥٨(، الدارمي الصالة  )١٤١٦(، النسائي اجلمعة  )٨٨٦(البخاري اجلمعة ) ٣(
،  )١٢٨٩(ا ، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة والسنة فيه )١٥٨٣(سنن النسائي كتاب صالة العيدين ) ٤(

 .  )٥/٨٧(مسند أمحد 
 العيدين ٦٨٠،  ٥٨٤/ ٢) ٩٨٥،  ٩٦٥(البخاري :  كما يف حديث الرباء بن عازب وجندب املتفق عليهما) ٥(

 .   األضاحي١١٧،  ١١٢/ ٧) ٥٠٣٨،  ٥٠٤٩( ؛ ومسلم ٢٣ و ٨
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؛ فيبينوا للناس ما  وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا يف خطبهم على املناسبات
، ال سيما  حيتاجون إىل بيانه يف كل وقت حبسبه بعد الوصية بتقوى اهللا والوعظ والتذكري

                ُ                          ؛ فإنه ينبغي أن ت ضمن اخلطبة ما يفيد املستمع  ملناسبات الكرميةيف هذه اجملامع العظيمة وا
 .  ويذكر الغافل ويعلم اجلاهل

، وينبغي أن توجه إليهن موعظة  ، كما سبق بيانه وينبغي حضور النساء لصالة العيد
؛                                       ُ           ؛ ألنه عليه الصالة والسالم ملا رأى أنه مل ي سمع النساء خاصة ضمن خطبة العيد

 وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من )١(،  ، وحثهن على الصدقة هن، فوعظ أتاهن
 .  ، واقتداء بالنيب  ؛ حلاجتهن إىل ذلك موضوع خطبة العيد

، حىت يفارق  ومن أحكام صالة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها يف موضعها
؛ فصلى ركعتني   يوم عيدخرج النيب  {:  ؛ لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما املصلي

 .  ؛ ولئال يتوهم أن هلا راتبة قبلها أو بعدها  متفق عليه)٢( }مل يصل قبلهما وال بعدمها 
 .  " أهل املدينة ال يتطوعون قبلها وال بعدها : " قال اإلمام أمحد
 أمسع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه األمة كان مل : " وقال الزهري

، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصالة  يصلي قبل تلك الصالة وال بعدها
  )٣(.  " قبلها

 أن النيب  {،  ؛ ملا روى أمحد وغريه ؛ فال بأس أن يصلي فيه فإذا رجع إىل مرتله

 ويسن ملن فاتته صالة العيد أو فاته بعضها )٤( }؛ صلى ركعتني  كان إذا دخل إىل مرتله
؛  ؛ ألن القضاء حيكي األداء ؛ بتكبرياهتا الزوائد ، بأن يصليها ركعتني قضاؤها على صفتها

                                                 
 .  ٤١٣/ ٣) ٢٠٤٢( ؛ ومسلم ٣٩٣/ ٣) ١٤٤٩(كما يف حديث ابن عباس املتفق عليه البخاري ) ١(
، سنن الترمذي كتاب  )٨٨٤(، صحيح مسلم كتاب صالة العيدين  )٥٥٤٢(صحيح البخاري كتاب اللباس ) ٢(

،  )١١٥٩(، سنن أيب داود كتاب الصالة  )١٥٨٧(، سنن النسائي كتاب صالة العيدين  )٥٣٧(اجلمعة 
 .  )١٦٠٥(، سنن الدارمي كتاب الصالة  )١/٣٥٥(مسند أمحد 

 .   العيدين٢٧٣/ ٣) ٥٦٠٦(زاق أخرجه عبد الر) ٣(
 .  )٣/٢٨(، أمحد  )١٢٩٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤(
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 فإذا فاتته ركعة مع )١( }، فأمتوا  ، وما فاتكم ؛ فصلوا فما أدركتم { ولعموم قوله 
، فإذا  ؛ جلس الستماع اخلطبة ، وإن جاء واإلمام خيطب ؛ أضاف إليها أخرى اإلمام
 .  ، وال بأس بقضائها منفردا أو مع مجاعة ؛ صالها قضاء انتهت

، إال  ، يرفع به صوته لذي ال يتقيد بوقت، وهو ا ويسن يف العيدين التكبري املطلق
:  ؛ لقوله تعاىل ، ويف كل عشر ذي احلجة ، فيكرب يف ليليت العيدين ؛ فال جتهر به األنثى

}  (#θè= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïèø9$# (#ρ çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4† n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ { )وجيهر به يف البيوت واألسواق )٢ 
؛ ملا  ، وجيهر به يف اخلروج إىل املصلى واملساجد ويف كل موضع جيوز فيه ذكر اهللا تعاىل

؛  أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم األضحى {؛  أخرجه الدارقطين وغريه عن ابن عمر

كنا  {:  " الصحيح " ويف }، مث يكرب حىت يأيت اإلمام  ، حىت يأيت املصلى جيهر بالتكبري

 مع الناس فهو مستحب يكربن:   وملسلم)٣( }، فيكربن بتكبريهم  نؤمر بإخراج احليض
 .  ملا فيه من إظهار شعائر اإلسالم
=θè#)  {:  ؛ لقوله تعاىل والتكبري يف عيد الفطر آكد Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4† n?tã 

$ tΒ öΝä31 y‰yδ { )؛ ألن اهللا أمر به  فهو يف هذا العيد آكد)٤  . 
، وهو التكبري الذي شرع عقب كل  ويزيد عيد األضحى مبشروعية التكبري املقيد فيه

؛ ملا رواه  ، مث يكرب ويكربون ، فيلتفت اإلمام إىل املأمومني صالة فريضة يف مجاعة
 إذا صلى الصبح من أنه كان  {؛  الدارقطين وابن أيب شيبة وغريمها من حديث جابر

 .  احلديث.  . . }اهللا أكرب :  ، يقول غداة عرفة

                                                 
، الدارمي الصالة  )٥/٣٠٦(، أمحد  )٦٠٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٩(البخاري األذان ) ١(

)١٢٨٣(  . 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٨٩٠(، صحيح مسلم كتاب صالة العيدين  )٩٢٨(صحيح البخاري كتاب اجلمعة ) ٣(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٤(
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ويبتدأ التكبري املقيد بأدبار الصلوات يف حق غري احملرم من صالة الفجر يوم عرفة إىل 
؛ فيبتدئ التكبري املقيد يف حقه من صالة الظهر يوم  ، وأما احملرم عصر آخر أيام التشريق

 .  ؛ ألنه قبل ذلك مشغول بالتلبية النحر إىل عصر آخر أيام التشريق
ة الفجر يوم عرفة إىل  يكرب يف صالكان النيب  {:  روى الدارقطين عن جابر

كان إذا  {:  ويف لفظ }صالة العصر من آخر أيام التشريق حني يسلم من املكتوبات 
 أكرب اهللا اهللا:  ، ويقول مكانكم:  ؛ أقبل على أصحابه فيقول صلى الصبح من غداة عرفة

ρ#) *  {:  وقال اهللا تعاىل.  }، واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد  ، ال إله إال اهللا أكرب ãä.øŒ$#uρ 

©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è̈Β 4 { )وهي أيام التشريق)١   . 
  " هو الراجح وعليه العمل يف األمصار : " ل اإلمام النوويوقا

أصح األقوال يف التكبري الذي عليه اجلمهور من  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
أن يكرب من فجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق :  السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة

يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن عيدنا أهل  {:  " السنن " ؛ ملا يف عقب كل صالة

، وكون احملرم يبتدئ التكبري املقيد من  )٢( }، وهي أيام أكل وشرب وذكر هللا  اإلسالم
، ووقت رمي مجرة العقبة  رة العقبة             ُ           ؛ ألن التلبية ت قطع برمي مج صالة الظهر يوم النحر

ِ  ، فكان احملرم فيه كامل ح ل املسنون ضحى يوم النحر ،  ، فلو رمى مجرة العقبة قبل الفجر                    ُ
  )٣(.  انتهى.  " ؛ عمال على الغالب  صالة الظهر أيضا-فال يبتدئ التكبري إال بعد 
 واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا ، اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا:  وصفة التكبري أن يقول

 .  احلمد
 .  تقبل اهللا منا ومنك:  ؛ بأن يقول لغريه وال بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا

                                                 
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٤/١٥٢(، أمحد  )٢٤١٩(، أبو داود الصوم  )٣٠٠٤(، النسائي مناسك احلج  )٧٧٣(الترمذي الصوم ) ٢(

 .  )١٧٦٤(الدارمي الصوم 
 .  ٢٤/٢٢٠،  ٢٠/٣٦٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٣(
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،  قد روي عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا يفعلونه : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  )١(.  اهـ " ورخص فيه األئمة كأمحد وغريه
 .  إظهار السرورواملقصود من التهنئة التودد و

 .  " ؛ أجبته ، فإن ابتدأين أحد ال أبتدئ به : " وقال اإلمام أمحد
، وال  ؛ فليس سنة مأمورا هبا ، وأما االبتداء بالتهنئة وذلك ألن جواب التحية واجب

 .  ، وال بأس باملصافحة يف التهنئة هو أيضا مما هني عنه
 

                                                 
 .  ٢٥٣/ ٢٤فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 باب يف أحكام صالة الكسوف 
“ uθèδ  {:  قال اهللا تعاىل Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ôϑ ¤±9$# [!$ u‹ÅÊ tyϑ s)ø9$#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ (#θ ßϑ n= ÷è tFÏ9 

yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# z>$|¡Åsø9$#uρ 4 $tΒ t,n=y{ ª!$# šÏ9≡sŒ ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ 4 ã≅Å_Áxãƒ ÏM≈tƒFψ$# 5Θöθs)Ï9 tβθßϑn=ôètƒ ∩∈∪ { )١(  . 
ôÏΒ  {:  وقال تعاىل uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ã≅øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ 

Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï% ©!$#  ∅ ßγ s)n= yz βÎ) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ { )٢(  . 
 .  ، ودليلها السنة الثابتة عن رسول اهللا  صالة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء

$  {:  ، قال تعاىل والكسوف آية من آيات اهللا خيوف اهللا هبا عباده tΒ uρ ã≅Å™ öçΡ ÏM≈tƒ Fψ$$ Î/ 

ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈∪ { )٣(  . 
، جير   خرج إىل املسجد مسرعا فزعاوملا كسفت الشمس يف عهد رسول اهللا 

،   به عباده، خيوف اهللا ، وأخربهم أن الكسوف آية من آيات اهللا ، فصلى بالناس رداءه
، فأمر بالصالة عند حصوله  ، وأمر مبا يزيله وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس

، حىت ينكشف ما  والدعاء واالستغفار والصدقة والعتق وغري ذلك من األعمال الصاحلة
 .  ؛ ففي الكسوف تنبيه للناس وختويف هلم لريجعوا إىل اهللا ويراقبوه بالناس

 يعتقدون أن الكسوف إمنا حيصل عند والدة عظيم أو موت وكانوا يف اجلاهلية
 :  ، وبني احلكمة اإلهلية يف حصول الكسوف  ذلك االعتقاد، فأبطل رسول اهللا  عظيم

انكسفت  {:  ، قال فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود األنصاري
.  انكسفت الشمس ملوت إبراهيم:   فقال الناسالشمس يوم مات إبراهيم ابن النيب 

، ال ينكسفان ملوت أحد وال   إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللافقال رسول اهللا 
 .  )٤( }؛ فافزعوا إىل ذكر اهللا وإىل الصالة  ، فإذا رأيتم ذلك حلياته

                                                 
 .  ٥:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٥٩:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  )٤/٢٤٩(، أمحد  )٩١٥(، مسلم الكسوف  )١٠١٢(البخاري اجلمعة ) ٤(
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 .  )١( }فادعوا اهللا وصلوا حىت ينجلي  {:  " الصحيحني " يث آخر يفويف حد

ت اليت يرسل اهللا ال هذه اآليا {:  ؛ قال عن أيب موسى " صحيح البخاري " ويف
؛  ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك ، ولكن اهللا خيوف هبا عباده تكون ملوت أحد وال حلياته

 .  )٢( }فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره 
فاهللا تعاىل جيري على هاتني اآليتني العظيمتني الشمس والقمر الكسوف واخلسوف 

؛  طرأ عليهما النقص والتغري كغريمها من املخلوقاتليعترب العباد ويعلموا أهنما خملوقان ي
ôÏΒ  {:  ؛ كما قال تعاىل ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة uρ 

Ïµ ÏG≈tƒ#u ã≅ øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï%©!$# 

 ∅ ßγ s)n= yz βÎ) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ { )٣(  . 
:  ، لقوله عليه الصالة والسالم ووقت صالة الكسوف من ابتداء الكسوف إىل التجلي

وإذا رأيتم شيئا من  {:  ، ويف حديث آخر  متفق عليه)٤( }؛ فصلوا  فإذا رأيتم ذلك {

 .   رواه مسلم)٥( }، فصلوا حىت ينجلي  ذلك
ن ، فإن جتلى الكسوف قبل أ ؛ لفوات حملها وال تقضى صالة الكسوف بعد التجلي

 .  ؛ مل يصلوا له يعلموا به
وصفة صالة الكسوف أن يصلي ركعتني جيهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قويل 

، مث يركع  ويقرأ يف الركعة األوىل الفاحتة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها:  العلماء
، بعد  " ، ربنا لك احلمد مسع اهللا ملن محده : " ، مث يرفع رأسه ويقول ركوعا طويال

                                                 
 .  )٤/٢٤٩(، أمحد  )٩١٥(، مسلم الكسوف  )١٠١٢(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )١٥٠٣(، النسائي الكسوف  )٩١٢(، مسلم الكسوف  )١٠١٠(اري اجلمعة البخ) ٢(
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ٣(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٤٧٢(، النسائي الكسوف  )٩٠١(، مسلم الكسوف  )١١٥٤(البخاري اجلمعة ) ٤(

 .  )٦/١٦٤(، أمحد  )١٢٦٣(والسنة فيها 
 .  )٣/٣١٨(، أمحد  )١١٧٨(، أبو داود الصالة  )١٤٧٨(كسوف ، النسائي ال )٩٠٤(مسلم الكسوف ) ٥(
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، مث يقرأ الفاحتة وسورة طويلة دون األوىل بقدر سورة آل  اعتداله كغريها من الصلوات
:  ، مث يرفع رأسه ويقول ، وهو دون الركوع األول ، مث يركع فيطيل الركوع عمران

، ملء السماء وملء  ، ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه مسع اهللا ملن محده "
، وال يطيل اجللوس  مث يسجد سجدتني طويلتني " ما شئت من شيء بعداألرض وملء 
، مث يصلي الركعة الثانية كاألوىل بركوعني طويلني وسجودين طويلني  بني السجدتني

 .  ، مث يتشهد ويسلم مثلما فعل يف الركعة األوىل
 وكما روي ذلك عنه من ؛ كما فعلها رسول اهللا  هذه صفة صالة الكسوف

أن الشمس  {:  ؛ منها ما روت عائشة رضي اهللا عنها " الصحيحني " ضها يف، بع طرق
،   فقام وكرب وصف الناس وراءه فخرج رسول اهللا خسفت على عهد رسول اهللا 

مسع اهللا :  ، فقال ، مث رفع رأسه ، فركع ركوعا طويال  قراءة طويلةفاقترأ رسول اهللا 
، مث كرب  ، مث قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل ملن محده ربنا ولك احلمد

مسع اهللا ملن محده ربنا ولك :  ، مث قال فركع ركوعا طويال هو أدىن من الركوع األوىل
، حىت استكمل أربع ركعات وأربع  نية مثل ذلك، مث فعل يف الركعة الثا ، مث سجد احلمد

 .   متفق عليه)١( }، واجنلت الشمس قبل أن ينصرف  سجدات
،   وجيوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل؛ لفعل النيب  ويسن أن تصلى يف مجاعة

 .  لكن فعلها مجاعة أفضل
،  غترار، وحيذرهم من الغفلة واال ويسن أن يعظ اإلمام الناس بعد صالة الكسوف

:  عن عائشة رضي اهللا عنها " الصحيح " ؛ ففي ويأمرهم باإلكثار من الدعاء واالستغفار
إن الشمس :  ، وقال ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، فخطب الناس  انصرفأن النيب  {

                                                 
،  )١٤٩٧(، النسائي الكسوف  )٥٦١(، الترمذي اجلمعة  )٩٠١(، مسلم الكسوف  )١٠٠٧(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك النداء  )٦/١٦٤(، أمحد  )١٢٦٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٨٠(أبو داود الصالة 
 .  )١٥٢٧(، الدارمي الصالة  )٤٤٦(للصالة 
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؛ فادعوا  ، فإذا رأيتم ذلك ، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته لقمر آيتان من آيات اهللاوا
 .  احلديث.  . . )١( }، وتصدقوا  ، وصلوا اهللا

، وال يعيد  ، ذكر اهللا ودعاه حىت ينجلي فإن انتهت الصالة قبل أن ينجلي الكسوف
:  ؛ لقوله تعاىل ، وال يقطعها ؛ أمتها خفيفة ، وإن اجنلى الكسوف وهو يف الصالة الصالة

}  Ÿω uρ (#þθè= ÏÜö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂⊂∪ { )؛ لقوله ؛ فالصالة تكون وقت الكسوف )٢  :}  حىت

 .  )٤( }حىت ينكشف ما بكم  { : ، وقوله )٣( }ينجلي 
، حبسب  والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، فإذا عظم  ، وقد يكسف نصفها أو ثلثها ؛ فقد تكسف كلها ما يكسف منه
، وبعد الركوع الثاين  كعة؛ طول الصالة حىت يقرأ بالبقرة وحنوها يف أول ر الكسوف

، وشرع   مبا ذكرنا، وقد جاءت األحاديث الصحيحة عن النيب  يقرأ بدون ذلك
؛ شرع فيها  ، وإن خف قبل الصالة ، وكذا إذا علم أنه ال يطول ختفيفها لزوال السبب

؛ مل  ، وإن جتلى قبلها ، وقد زالت ؛ ألهنا شرعت لعلة ، وعليه مجاهري أهل العلم وأوجز
  )٥(.  انتهى . " . . صلي

 

                                                 
،  )١١٧٧(، أبو داود الصالة  )١٤٧٢(، النسائي الكسوف  )٩٠١(، مسلم الكسوف  )٩٩٧(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٤٤٤(، مالك النداء للصالة  )٦/١٦٤(، أمحد  )١٢٦٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ٣٣:  سورة حممد آية) ٢(
  . )٣/٣٤٩(، مسند أمحد  )١٤٨٧(، سنن النسائي كتاب الكسوف  )١٠١٢(اب اجلمعة صحيح البخاري كت) ٣(
 .  )١٥٠٢(سنن النسائي كتاب الكسوف ) ٤(
 .  ٢٦٠/ ٢٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٥(
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 باب يف أحكام صالة االستسقاء 
؛ فالنفوس جمبولة على الطلب ممن  االستسقاء هنا هو طلب السقي من اهللا تعاىل

، وهو من سنن األنبياء  ، وكان ذلك معروفا يف األمم املاضية ، وهو اهللا وحده يغيثها
™ÏŒÎ)uρ 4’s+ó¡oKó *  {:  ، قال اهللا تعاىل عليهم الصالة والسالم $# 4† y›θãΒ Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 { )١( 

، وأمجع   ألمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعةواستسقى خامت األنبياء نبينا حممدا 
 .  املسلمون على مشروعيته

 واحنبس املطر وأضر ذلك -أحملت :   أي-ت األرض ويشرع االستسقاء إذا أجدب
تارة :  ؛ فال مناص هلم أن يتضرعوا إىل رهبم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع هبم

، يدعو اخلطيب واملسلمون  ، وتارة بالدعاء يف خطبة اجلمعة بالصالة مجاعة أو فرادى
؛  لوات بال صالة وال خطبة، وتارة بالدعاء عقب الصلوات ويف اخل يؤمنون على دعائه

 .  فكل ذلك وارد عن النيب 
 خرج النيب  {:  ؛ لقول عبد اهللا بن زيد وحكم صالة االستسقاء أهنا سنة مؤكدة

 )٢( }، مث صلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة  ، فتوجه إىل القبلة يدعو وحول رداءه يستسقي
 .  ، ولغريه من األحاديث متفق عليه

؛ فيستحب فعلها يف  وصفة صالة االستسقاء يف موضعها وأحكامها كصالة العيد
، وأحكامها كأحكام صالة العيد يف عدد الركعات واجلهر  املصلى كصالة العيد

 التكبريات الزوائد يف الركعة األوىل والثانية ، ويف ، ويف كوهنا تصلى قبل اخلطبة بالقراءة
 .  ؛ كما سبق بيانه يف صالة العيد قبل القراءة

                                                 
 .  ٦٠:  سورة البقرة آية) ١(
، النسائي االستسقاء  )٥٥٦(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٤(، مسلم صالة االستسقاء  )٩٧٨(البخاري اجلمعة ) ٢(

،  )٤/٤٢(، أمحد  )١٢٦٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٦٢(، أبو داود الصالة  )١٥١٩(
 .  )١٥٣٣(، الدارمي الصالة  )٤٤٨(مالك النداء للصالة 
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 )١( } ركعتني كما يصلي العيد صلى النيب  {:  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 .  حلاكم وغريه، وصححه ا " حديث حسن صحيح : " قال الترمذي

Ëx  {:  ويقرأ يف الركعة األوىل بسورة Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪ { )ويف الثانية )٢ 
 .  بسورة الغاشية

، وألن ذلك أبلغ   مل يصلها إال يف الصحراء؛ ألنه  ويصليها أهل البلد يف الصحراء
 .   إىل اهللا تعاىليف إظهار االفتقار

؛ فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكري الناس مبا  وإذا أراد اإلمام اخلروج لصالة االستسقاء
، واخلروج من  ، ويأمرهم بالتوبة من املعاصي يلني قلوهبم من ذكر ثواب اهللا وعقابه

التوبة ، و ؛ ألن املعاصي سبب ملنع القطر وانقطاع الربكات ، بردها إىل مستحقيها املظامل
 öθs9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“tà)ø9$# (#θãΖtΒ#u (#öθs)̈?$#uρ $uΖóstGxs9  {:  ، قال اهللا تعاىل واالستغفار سبب إلجابة الدعاء

ΝÍκön=tã ;M≈x.tt/ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ Å3≈s9uρ (#θç/¤‹x. Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∉∪ { )٣(  ،
، مث يعني هلم يوما  ؛ ألن ذلك سبب للرمحة ويأمرهم بالصدقة على الفقراء واملساكني

، مث  خيرجون فيه ليتهيئوا ويستعدوا هلذه املناسبة الكرمية مبا يليق هبا من الصفة املسنونة
، ولقول ابن  وعد إىل املصلى بتواضع وتذلل وإظهار لالفتقار إىل اهللا تعاىلخيرجون يف امل

 لالستسقاء متذلال متواضعا متخشعا خرج النيب  {:  عباس رضي اهللا عنهما

وينبغي أن ال يتأخر أحد من  " حديث حسن صحيح : " ، قال الترمذي )٤( } متضرعا
، فيصلي  ، حىت الصبيان والنساء الاليت ال ختشى الفتنة خبروجهن املسلمني يستطيع اخلروج

                                                 
إقامة الصالة ، ابن ماجه  )١١٦٥(، أبو داود الصالة  )١٥٠٨(، النسائي االستسقاء  )٥٥٨(الترمذي اجلمعة ) ١(

 .  )١٢٦٦(والسنة فيها 
 .  ١:  سورة األعلى آية) ٢(
 .  ٩٦:  سورة األعراف آية) ٣(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١١٦٥(، أبو داود الصالة  )١٥٢١(، النسائي االستسقاء  )٥٥٨(الترمذي اجلمعة ) ٤(

 .  )١٢٦٦(والسنة فيها 
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، وبعض العلماء يرى أنه خيطب  ، مث خيطب خطبة واحدة هبم اإلمام ركعتني كما سبق
 ، ، ولكن االقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل ، واألمر واسع خطبتني

 واستمر عمل املسلمني وكذلك كون اخلطبة بعد صالة االستسقاء هو أكثر أحواله 
،  ، واألول أرجح  وقال به بعض العلماء)١(،   خطب قبل الصالة، وورد أنه  عليه

 .  واهللا أعلم
؛  وينبغي أن يكثر يف خطبة االستسقاء من االستغفار وقراءة اآليات اليت فيها األمر به

، ويرفع  ، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من اهللا تعاىل لرتول الغيثألن ذلك سبب 
 )٢(،  ، حىت يرى بياض إبطيه  كان يرفع يديه يف دعائه باالستسقاء، ألن النيب  يديه

 ، ويدعو بالدعاء الوارد عن النيب   ألن ذلك من أسباب اإلجابةويصلي على النيب 
%9 tβ©(ô‰s  {:  اهللا تعاىل، قال   اقتداء به)٣(؛  يف هذا املوطن x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym 

yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# { )٤(  . 
؛ فيجعل اليمني على الشمال  حيول رداءه، و ويسن أن يستقبل القبلة يف آخر الدعاء

؛ ملا  ، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة وحنوها والشمال على اليمني
، مث  لقبلة يدعو، واستقبل ا  حول إىل الناس ظهرهأن النيب  {؛  " الصحيحني " يف

 التفاؤل بتحويل احلال عما هي - واهللا أعلم - واحلكمة يف ذلك )٥( }.  . . حول رداءه
                                                 

) ١٠٢٤(متفق عليه أخرجه البخاري .   عن عبادة بن متيم عن عمهكما يف حديث دعائه لالستسقاء قبل الصالة) ١(
أحاديث ذلك يف سنن البيهقي :  وانظر.   االستسقاء٤٢٨/ ٣) ٢٠٦٨(ومسلم .  ١٦ االستسقاء ٦٦٣/ ٢
٤٨٦/ ٣  . 

 .  ٤٣٠/ ٣) ٢٠٢٤( ؛ ومسلم ٢٢ ؛ االستسقاء ٦٦٧/ ٢) ١٠٣١(متفق عليه من حديث أنس البخاري ) ٢(
 ٤٣١/ ٣) ٢٠٧٥( ؛ ومسلم ٦ االستسقاء ٦٤٦/ ٢) ١٠١٣(ديث أنس املتفق عليه البخاري كما يف ح) ٣(

 .  ٢االستسقاء 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٤(
، النسائي االستسقاء  )٥٥٦(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٤(، مسلم صالة االستسقاء  )٩٧٩(البخاري اجلمعة ) ٥(

،  )٤/٤٢(، أمحد  )١٢٦٧(جه إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن ما )١١٦٦(، أبو داود الصالة  )١٥١٩(
 .  )١٥٣٣(، الدارمي الصالة  )٤٤٨(مالك النداء للصالة 
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:  ، وحيول الناس أرديتهم ملا روى اإلمام أمحد عليه من الشدة إىل الرخاء ونزول الغيث
، ما مل   ثبت يف حق أمتهثبت يف حق النيب وألن ما  }وحول الناس معه أرديتهم  {

؛ أعادوا االستسقاء ثانيا  ، وإال ، مث إن سقى اهللا املسلمني يدل دليل على اختصاصه به
 .  ؛ ألن احلاجة داعية إىل ذلك وثالثا

 )٢(،  اللهم صيبا نافعا:   ويقول)١(وإذا نزل املطر يسن أن يقف يف أوله ليصيبه منه 
  )٣(.  ضل اهللا ورمحتهمطرنا بف:  ويقول

، اللهم  اللهم حوالينا وال علينا:  ؛ سن أن يقول وإذا زادت املياه وخيف منها الضرر
، متفق   كان يقول ذلك؛ ألنه  على الظراب واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر

 .   واهللا أعلم)٤(،  عليه
 

                                                 
 .  ٤٣٥/ ٣) ٢٠٨٠(أخرجه مسلم من حديث أنس ) ١(
 .  ٦٦٨/ ٢) ١٠٣٢(أخرجه البخاري من حديث عائشة ) ٢(
 .  ٢٤٧/ ١) ٢٢٨( ؛ ومسلم ٦٧٣/ ٢) ٨١٠(متفق عليه من حديث زيد بن خالد اجلهين البخاري ) ٣(
 ٤٣١/ ٣) ٢٠٧٥( ؛ ومسلم ٦ االستسقاء ٦٤٦/ ٢) ١٠١٣(كما يف حديث أنس املتفق عليه البخاري ) ٤(

 .  ٢االستسقاء 
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 باب يف أحكام اجلنائز 
، ومن  ة شاملة ملصاحل اإلنسان يف حياته وبعد مماته كامل- وهللا احلمد -إن شريعتنا 

،  ، من حني املرض واالحتضار إىل دفن امليت يف قربه ذلك ما شرعه اهللا من أحكام اجلنائز
، وما يتبع ذلك  ، ودفنه ، والصالة عليه ، وتكفينه ، وتغسيله ، وتلقينه من عيادة املريض
 .  ، والوالية على أوالده الصغار ركته، وتوزيع ت ، وتنفيذ وصاياه من قضاء ديونه

، خمالفا   يف اجلنائز أكمل اهلديوكان هديه  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
، وعلى  ، مشتمال على إقامة العبودية هللا تعاىل على أكمل األحوال هلدي سائر األمم

،  ، وتطهري ، وتلقني ، من عيادة اإلحسان للميت ومعاملته مبا ينفعه يف قربه ويوم معاده
،  ، فيقفون صفوفا على جنازته وجتهيز إىل اهللا تعاىل على أحسن األحوال وأفضلها

 ويسألون للميت املغفرة والرمحة ، ويصلون على نبيه حممد  ، ويثنون عليه حيمدون اهللا
كما ،  ، والدعاء له ، مث زيارة قربه ، يسألون له التثبيت ، مث يقفون على قربه والتجاوز

.  ا هـ " ، مث اإلحسان إىل أهل امليت وأقاربه وغري ذلك يتعاهد احلي صاحبه يف الدنيا
)١(  

، واالستعداد له بالتوبة من املعاصي ورد املظامل إىل  ويسن اإلكثار من ذكر املوت
 .  ، واملبادرة باألعمال الصاحلة قبل هجوم املوت على غرة أصحاهبا

، رواه اخلمسة بأسانيد  )٢( }أكثروا من ذكر هاذم اللذات  { قال النيب 
 .  هو املوت:  بالذال:  ، وهاذم اللذات ، وصححه ابن حبان واحلاكم وغريمها صحيحة

.  استحيوا من اهللا حق احلياء {:  وروى الترمذي وغريه عن ابن مسعود مرفوعا
، ولكن من استحيا من اهللا  ليس كذلك:  قال.  إنا نستحي يا نيب اهللا واحلمد هللا:  قالوا

، وليذكر املوت  ، وليحفظ البطن وما حوى ، فليحفظ الرأس وما وعى حق احلياء
، فقد استحيا يف اهللا حق  ، ومن فعل ذلك زينة الدنيا، ترك  ، ومن أراد اآلخرة والبلى
 .  )٣( }احلياء 

                                                 
 .  ٤٩٨/ ١زاد املعاد ) ١(
 .  )٢/٢٩٣(، أمحد  )٤٢٥٨(، ابن ماجه الزهد  )١٨٢٤(، النسائي اجلنائز  )٢٣٠٧(الترمذي الزهد ) ٢(
 .  )١/٣٨٧(، أمحد  )٢٤٥٨(ي صفة القيامة والرقائق والورع الترمذ) ٣(
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   أحكام املريض واحملتضر:  أوال
، فعليه أن يصرب وحيتسب وال جيزع ويسخط لقضاء اهللا  وإذا أصيب اإلنسان مبرض

، والشكوى  ، مع الرضى بقضاء اهللا ، وال بأس أن خيرب الناس بعلته ونوع مرضه وقدره
،  ، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب ، وطلب الشفاء منه ال ينايف الصرب تعاىلإىل اهللا 

ÎoΤr& z’  {:  فأيوب عليه السالم نادى ربه وقال Í_ ¡¡tΒ •‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& šÏΗ ¿q≡§9$# ∩∇⊂∪ { )١(  
،  ، بل ذهب بعض العلماء إىل تأكد ذلك  بالتداوي باألدوية املباحةوكذلك ال بأس

، واألمر  ، فقد جاءت األحاديث بإثبات األسباب واملسببات حىت قارب به الوجوب
 .  كما ال ينافيه دفع اجلوع والعطش بالطعام والشراب.  ، وأنه ال ينايف التوكل بالتداوي

إن اهللا مل  {:   أنه قاليح عن ابن مسعود ، ملا يف الصح وال جيوز التداوي مبحرم

:  ، وروى أبو داود وغريه عن أيب هريرة مرفوعا }جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

،  )٢( }، وال تداووا حبرام  ، وجعل لكل داء دواء ، وأنزل الداء إن اهللا أنزل الدواء {

 .  )٣( }إنه ليس بدواء ولكنه داء  {:   قال يف اخلمر؛ أن النيب  " صحيح مسلم " ويف
 تعليق التمائم املشتملة على ألفاظ شركية ؛ من وكذلك حيرم التداوي مبا ميس العقيدة

أو أمساء جمهولة أو طالسم أو خرز أو خيوط أو قالئد أو حلق تلبس على العضد أو 
، ملا فيها من تعلق القلب على غري  ، يعتقد فيها الشفاء ودفع العني والبالء الذراع أو غريه

، ومن  ئله املوصلة إليه، وذلك كله من الشرك أو من وسا اهللا يف جلب نفع أو دفع ضر
،  ذلك أيضا التداوي عند املشعوذين من الكهان واملنجمني والسحرة واملستخدمني للجن

وقد جعل اهللا الشفاء يف املباحات النافعة للبدن .  فعقيدة املسلم أهم عنده من صحته
 .  ، وعلى رأس ذلك القرآن الكرمي والرقية به وباألدعية املشروعة والعقل والدين

                                                 
 .  ٨٣:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  )٣٨٧٤(أبو داود الطب ) ٢(
 .  )٤/٣١١(، أمحد  )٣٨٧٣(، أبو داود الطب  )٢٠٤٦(، الترمذي الطب  )١٩٨٤(مسلم األشربة ) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٢٠١

ومن أعظم العالج فعل اخلري واإلحسان والذكر والدعاء والتضرع  : " قال ابن القيم
.  " ، لكن حبسب استعداد النفس وقبوهلا ، وتأثريه أعظم من األدوية إىل اهللا والتوبة

 .  انتهى
وال بأس بالتداوي باألدوية املباحة على أيدي األطباء العارفني بتشخيص األمراض 

 .  شفيات وغريهاوعالجها يف املست
مخس جتب للمسلم على  {:  وغريمها " الصحيحني " ، ملا يف وتسن عيادة املرضى

، فقد كان النيب يدنو  ، سأل عن حاله  فإذا زاره)١( }، وذكر منها عيادة املريض  أخيه
، ما مل يكن  ، أو بعد يومني عن حاله وتكون الزيارة يوما بعد يوم، ويسأله  من املريض

، إال إذا كان املريض يرغب  ، وال يطيل اجللوس عنده املريض يرغب الزيارة كل يوم
،  ، ويدخل عليه السرور ، طهور إن شاء اهللا ال بأس عليك:  ، ويقول للمريض ذلك

 .  سورة الفاحتة واإلخالص واملعوذتني، ال سيما  ، ويرقيه بالقرآن ويدعو له بالشفاء
، وجيب أن يوصي مباله وما  ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله يف أعمال اخلري

، حىت من اإلنسان  ، وهذا مطلوب عليه من الديون وما عنده من الودائع واألمانات
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته  { ، لقوله  الصحيح

، فال ينبغي أن ميضي عليه  ، وذكر الليلتني تأكيد ال حتديد  متفق عليه)٢( }مكتوبة عنده 
 .  ، ألنه ال يدري مىت يدركه املوت ، إال ووصيته مكتوبة عنده ، وإن كان قليال زمان

 )٣( }أنا عند ظن عبدي يب  {.   يقول، فإن اهللا  ن املريض ظنه باهللاوحيس
 .  ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء اهللا

                                                 
،  )١٩٣٨(، النسائي اجلنائز  )٢٧٣٧(ي األدب ، الترمذ )٢١٦٢(، مسلم السالم  )١١٨٣(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٥٤٠(، أمحد  )١٤٣٥(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٥٠٣٠(أبو داود األدب 
،  )٣٦١٦(، النسائي الوصايا  )٩٧٤(، الترمذي اجلنائز  )١٦٢٧(، مسلم الوصية  )٢٥٨٧(البخاري الوصايا ) ٢(

 .  )١٤٩٢(، مالك األقضية  )٢/٨٠(، أمحد  )٢٦٩٩(ايا ، ابن ماجه الوص )٢٨٦٢(أبو داود الوصايا 
، ابن ماجه األدب  )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٥(، مسلم التوبة  )٦٩٧٠(البخاري التوحيد ) ٣(

 .  )٢/٢٥١(، أمحد  )٣٨٢٢(
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، ويغلب يف هذه احلالة جانب الرجاء على  وحيسن ملن حيضره تطميعه يف رمحة اهللا
؛ ألن من غلب  خوفه ورجاؤه متساويني، فيكون  ، وأما يف حالة الصحة جانب اخلوف
، أوقعه يف نوع من األمن  ، ومن غلب عليه الرجاء ، أوقعه يف نوع من اليأس عليه اخلوف
 .  من مكر اهللا

قنوا ل { ، لقوله  ، فإنه يسن ملن حضره أن يلقنه ال إله إال اهللا فإذا احتضر املريض

،  ، وذلك ألجل أن ميوت على كلمة اإلخالص  رواه مسلم)١( }موتاكم ال إله إال اهللا 

، دخل  من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا {:  ، فعن معاذ مرفوعا فتكون ختام كالمه

 .  ، لئال يضجره وهو يف هذه احلال ، وال يكثر عليه  برفق ويكون تلقينه إياها)٢( }اجلنة 
 .  ويسن أن يوجه إىل القبلة

، رواه  )٣( }اقرءوا على موتاكم سورة يس  { ، لقوله  )يس(ويقرأ عنده سورة 
من حضرته :  " وتاكمم : " ، واملراد بقوله أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان

، خبالف  ، فالقراءة على امليت بعد موته بدعة ، فإنه ال يقرأ عليه ، أما من مات الوفاة
،  ، فالقراءة عند اجلنازة أو على القرب أو لروح امليت ، فإهنا سنة القراءة على الذي حيتضر

 العمل بالسنة ، والواجب على املسلم كل هذا من البدع اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 .  وترك البدعة

                                                 
، ابن  )٣١١٧(، أبو داود اجلنائز  )١٨٢٦(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(، الترمذي اجلنائز  )٩١٦(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٣/٣(، أمحد  )١٤٤٥(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
 .  )٥/٢٣٣(، أمحد  )٣١١٦(أبو داود اجلنائز ) ٢(
 .  )٥/٢٦(، أمحد  )١٤٤٨(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٢١(أبو داود اجلنائز ) ٣(
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 أحكام الوفاة :  ثانيا
 ملا  أغمض أبا سلمة ألن النيب  {،  ويستحب إذا مات امليت تغميض عينيه

، فإن املالئكة   تقولوا إال خريا، فال ، تبعه البصر إن الروح إذا قبض:  ، وقال مات
 .   رواه مسلم)١( }يؤمنون على ما تقولون 

 أن النيب  {، ملا روت عائشة رضي اهللا عنها  ويسن ستر امليت بعد وفاته بثوب

 .  ، متفق عليه )٢( }، سجي بربد حربة  حني تويف

ال ينبغي جليفة مسلم أن  { ؛ لقوله  راع يف جتهيزه إذا حتقق موتهوينبغي اإلس

،  ، وألن يف ذلك حفظا للميت من التغري ، رواه أبو داود )٣( }حتبس بني ظهراين أهله 
، وال بأس أن ينتظر به من حيضره من  " كرامة امليت تعجيله : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 .  وليه أو غريه إن كان قريبا ومل خيش على امليت من التغري
،  ، والصالة عليه ، وحضور جنازته ، للمبادرة لتهيئته ويباح اإلعالم مبوت املسلم

، وأما اإلعالم مبوت امليت على صفة اجلزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل  والدعاء له
 .  ، ومنه حفالت التأبني وإقامة املآمت اجلاهلية

، وقد قدمها اهللا تعاىل يف  ، ملا فيه من تعجيل األجر ويستحب اإلسراع بتنفيذ وصيته
 .  ، وحثا على إخراجها ، اهتماما بشأهنا الذكر على الدين

، سواء كانت هللا تعاىل من زكاة وحج أو نذر طاعة أو  وجيب اإلسراع بقضاء ديونه
، سواء أوصى بذلك  و كانت الديون آلدمي كرد األمانات والغصوب والعارية، أ كفارة

، رواه أمحد  )٤( }نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه  { ؛ لقوله  أم مل يوص به
، ففي هذا احلث على اإلسراع  مطالبة مبا عليه من الدين حمبوسة:  ، أي والترمذي وحسنه

                                                 
 .  )٦/٢٩٧(، أمحد  )١٤٥٤(اجلنائز ، ابن ماجه ما جاء يف  )٣١١٨(، أبو داود اجلنائز  )٩٢٠(مسلم اجلنائز ) ١(
 .  )٦/٨٩(، أمحد  )٣١٢٠(، أبو داود اجلنائز  )٩٤٢(، مسلم اجلنائز  )٥٤٧٧(البخاري اللباس ) ٢(
 .  )٣١٥٩(أبو داود اجلنائز ) ٣(
 .  )٢٥٩١(، الدارمي البيوع  )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢٤١٣(، ابن ماجه األحكام  )١٠٧٨(الترمذي اجلنائز ) ٤(
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، ومن ال مال له ومات عازما  يف قضاء الدين عن امليت وهذا فيمن له مال يقضى منه دينه
 .  ، فقد ورد يف األحاديث ما يدل على أن اهللا يقضي عنه على القضاء

 تغسيل امليت :  ثالثا
 يف ، قال  ومن أحكام اجلنازة وجوب تغسيل امليت على من علم به وأمكنه تغسيله

، وقد تواتر  احلديث متفق عليه.  . . )١( }اغسلوه مباء وسدر  {:  الذي وقصته راحلته
،   وهو الطاهر املطهر)٣(  وغسل النيب )٢(،  تغسيل امليت يف اإلسالم قوال وعمال

 .   حباله من املسلمني، فتغسيل امليت فرض كفاية على من علم فكيف مبن سواه
، واألوىل واألفضل أن خيتار لتغسيل امليت ثقة عارف بأحكام  والرجل يغسله الرجل

، ال يتمكن من تطبيقها إال عامل هبا على  ؛ ألنه حكم شرعي له صفة خمصوصة التغسيل
، فإذا كان امليت قد أوصى أن يغسله  ، ويقدم يف تويل تغسيل امليت وصيه الوجه الشرعي

؛ ألن أبا  ، فإنه يقدم يف تويل تغسيله وصيه بذلك ، وهذا املعني عدل ثقة ص معنيشخ
، كما  ، فاملرأة جيوز أن تغسل زوجها  أوصى أن تغسله امرأته أمساء بنت عميسبكر 

، مث يلي   أن يغسله حممد بن سريين، وأوصى أنس  أن الرجل جيوز أن يغسل زوجته
؛ الختصاصه باحلنو والشفقة  ، فهو أوىل بتغسيل ابنه تالوصي يف تغسيل امليت أبو املي

،  ، مث األقرب فاألقرب من عصباته ، ملشاركته لألب يف املعىن املذكور ، مث جده على ابنه
،  ، وهذا الترتيب يف األولوية إذا كانوا كلهم حيسنون التغسيل وطالبوا به مث األجنيب منه

 .  يل على من ال علم له، فإنه يقدم العامل بأحكام التغس وإال

                                                 
،  )٢٨٥٥(، النسائي مناسك احلج  )٩٥١(، الترمذي احلج  )١٢٠٦(، مسلم احلج  )١٢٠٦(خاري اجلنائز الب) ١(

 .  )١٨٥٢(، الدارمي املناسك  )١/٢٢١(، أمحد  )٣٠٨٤(، ابن ماجه املناسك  )٣٢٣٨(أبو داود اجلنائز 
 ٥/ ٤ ؛ ومسلم ٨ اجلنائز ١٦١/ ٣بعضا منها يف باب غسل امليت من الصحيحني البخاري :  انظر) ٢(

  . ١١اجلنائز 
 .  ٢٠٢/ ٢) ١٤٦٤( ؛ وابن ماجه ٣٢٨/ ٣) ٣١٤١(أخرجه من حديث عائشة أبو داود ) ٣(
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، فإن كانت أوصت أن  ، واألوىل بتغسيل املرأة امليتة وصيتها واملرأة تغسلها النساء
، مث بعدها تتوىل  ، قدمت على غريها إذا كان فيها صالحية لذلك تغسلها امرأة معينة

 .  تغسيلها القرىب فالقرىب من نسائها
، والرجل يتوىل تغسيله الرجال على ما  رتيبفاملرأة تتوىل تغسيلها النساء على هذا الت

، فالرجل له أن يغسل زوجته واملرأة هلا أن  ، ولكل واحد من الزوجني غسل صاحبه سبق
،   غسل فاطمة؛ وألن عليا   أوصى أن تغسله زوجته؛ ألن أبا بكر  تغسل زوجها

  )١(.  وورد مثل ذلك عن غريمها من الصحابة
، قال ابن  غسل من له دون سبع سنني ذكرا كان أو أنثىولكل من الرجال والنساء 

 وألنه ال عورة )٢(؛  ا هـ " أمجع كل من حنفظ عنه أن املرأة تغسل الصيب الصغري:  املنذر
 .   غسله النساء؛ وألن إبراهيم ابن النيب  ، فكذا بعد املوت له يف احلياة

 .  ابنة سبع سنني فأكثر، وال لرجل غسل  وليس المرأة غسل ابن سبع سنني فأكثر
وال جيوز ملسلم أن يغسل كافرا أو حيمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع 

$  {:  ، لقوله تعاىل جنازته pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#öθ ©9uθ tG s? $ ·Β öθ s% |=ÅÒ xî ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ { )؛  )٣

Ÿω  {:  ، وقال تعاىل فاآلية الكرمية تدل بعمومها على حترمي تغسيله ومحله واتباع جنازته uρ 

Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ãxx. «!$$ Î/ { )وقال تعاىل)٤   :}  $ tΒ 

šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 š Ï%©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u β r& (#ρãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 { )لكن إذا مل يوجد  ه وال يدفن)٥ ،
،  ، منعا للتضرر جبثته ، بأن يلقيه يف حفرة ، فإن املسلم يواريه من يدفنه من الكفار

                                                 
 ؛ والدارقطين ٤١٠/ ٣) ٦٦٦٢(أخرجه عنهما البيهقي :  ومن ذلك ابن مسعود وعبد الرمحن بن األسود) ١(

 .  ٤٠ اجلنائز ٦٦/ ٢) ١٨٣٣(
، وعن احلسن أنه كان ال يرى بأسا أن تغسل املرأة  ٣٣٨/ ٥ األوسط  وذكره يف٥٠اإلمجاع ص :  انظر) ٢(

 .  ٤٥٧/ ٢) ١٠٩٨٨(وأخرجه ابن أيب شيبة .  الغالم إذا كان فطيما وفوقه شيء
 .  ١٣:  سورة املمتحنة آية) ٣(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ١١٣:  سورة التوبة آية) ٥(
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، وكذا حكم املرتد كتارك الصالة عمدا وصاحب البدعة  وإللقاء قتلى بدر يف القليب
، موقف التربي  ، وهكذا جيب أن يكون موقف املسلم من الكافر حيا وميتا املكفرة
 :  ضاءوالبغ

øŒÎ) (#θ  {:  قال تعاىل حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜ utç/ öΝä3ΖÏΒ 

$ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â!$ ŸÒ øót7ø9$#uρ #´‰t/r& 4 ®L ym (#θãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÿ…çν y‰ôm uρ { )١(  . 

$ ω ß‰ÅgrB  {:  وقال تعاىل YΒöθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )٢(  . 
، فال جتوز  ، وملعاداة الكفار هللا ولرسله ولدينه وذلك ملا بني الكفر واإلميان من العداء

 .  أمواتامواالهتم أحياء وال 
 .  ، وأن يهدينا صراطه املستقيم نسأل اهللا أن يثبت قلوبنا على احلق

، إال  ، واألفضل أن يكون باردا ويشترط أن يكون املاء الذي يغسل به طهورا مباحا
 .  ، فال بأس بتسخينه عند احلاجة إلزالة وسخ على امليت أو يف شدة برد
 ومسقوف من بيت أو خيمة وحنوها إن ويكون التغسيل يف مكان مستور عن األنظار

 .  أمكن
، ويوضع  ، مث جيرد من ثيابه ويستر ما بني سرة امليت وركبته وجوبا قبل التغسيل

 .  ؛ لينصب عنه املاء وما خيرج منه على سرير الغسل منحدرا حنو رجليه
 .  ، ويكره لغريهم حضوره وحيضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل

، مث مير يده على بطنه  غسيل بأن يرفع الغاسل رأس امليت إىل قرب جلوسهويكون الت
، ليذهب  ، ويكثر صب املاء حينئذ ، ليخرج منه ما هو مستعد للخروج ويعصره برفق

                                                 
 .  ٤:  سورة املمتحنة آية) ١(
 .  ٢٢:  رة اجملادلة آيةسو) ٢(



 امللخص الفقهي 

 ٢٠٧

، مث  ، وينقي املخرج باملاء ، فينجي امليت ، مث يلف الغاسل على يده خرقة خشنة باخلارج
،  ، إال يف املضمضة واالستنشاق ضوء الصالة، ويوضئه كو ، ويسمي ينوي التغسيل

فيكفي عندنا مسح الغاسل أسنان امليت ومنخريه بإصبعيه مبلولتني أو عليهما خرقة مبلولة 
، مث  ، مث يغسل رأسه وحليته برغوة سدر أو صابون ، وال يدخل املاء فمه وال أنفه باملاء

، مث شق صدره  يمىن وكتفه، مث يده ال ، وهي صفحة عنقه اليمىن يغسل ميامن جسده
،  ، مث يقلبه على جنبه األيسر األمين وجنبه األمين وفخذه األمين وساقه وقدمه امليامن

،  ، مث يقلبه على جنبه األمين ، مث يغسل جانبه األيسر كذلك فيغسل شق ظهره األمين
 ، ويستحب أن يلف ، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون فيغسل شق ظهره األيسر

 .  على يده خرقة حال التغسيل
، وإن مل حيصل  ، واملستحب ثالث غسالت والواجب غسله واحدة إن حصل اإلنقاء

، ويستحب أن جيعل يف الغسلة  ؛ زاد يف الغسالت حىت ينقي إىل سبع غسالت اإلنقاء
، جيعل يف  ، فألجل ذلك ، ويربده ، ويطيبه ؛ ألنه يصلب بدن امليت األخرية كافورا

 .  ، ليبقي أثره ة األخريةالغسل
، ويؤخذ شعر  ، وتقلم أظافره إن طالت ، ويقص شاربه مث ينشف امليت بثوب وحنوه

، ويسدل من  ، ويضفر شعر رأس املرأة ثالثة قرون ، وجيعل املأخوذ معه يف الكفن إبطيه
 .  ورائها

،   واحملترق؛ كاجملذوم ، أو خيف تقطعه بالغسل وأما إذا تعذر غسل امليت لعدم املاء
،  ، أو رجال مع نساء ليس فيهم زوجته أو كان امليت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها

، مبسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد  فإن امليت يف هذه األحوال ييمم بالتراب
 .  ، وميم عن الباقي ، غسل ما أمكن غسله منه ، وإن تعذر غسل بعضا امليت املاسح

 .  ، وليس ذلك بواجب ميتا أن يغتسل بعد تغسيلهويستحب ملن غسل 
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 أحكام التكفني :  رابعا
 .  وبعد متام الغسل والتجفيف يشرع تكفني امليت

، سواء كان  ، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا ويشترط يف الكفن أن يكون ساترا
 .   أو غسيال- وهو األفضل -جديدا 

، واملستحب تكفني الرجل يف ثالث  ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر مجيع امليت
، ويكفن الصغري يف  ، إزار ومخار وقميص ولفافتني ، وتكفني املرأة يف مخسة أثواب لفائف

، ويستحب  ، وتكفن الصغرية يف قميص ولفافتني ، ويباح يف ثالثة أثواب ثوب واحد
 .  خور، لتعلق هبا رائحة الب جتمري األكفان بالبخور بعد رشها مباء الورد وحنوه

، مث يؤتى بامليت  ويتم تكفني الرجل بأن تبسط اللفائف الثالث بعضها فوق بعض
، مث يؤتى باحلنوط وهو الطيب  مستورا وجوبا بثوب وحنوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا

، مث جيعل باقي القطن املطيب على  ، ويشد فوقه خرقة وجيعل منه يف قطن بني ألييت امليت
،  ، وركبتيه ، ويديه ، وأنفه جبهته:  ه وأذنيه وعلى مواضع سجودهعينيه ومنخريه وفم
، وجيعل من الطيب بني  ، وطي الركبتني وسرته اإلبطني:  ، ومغابن البدن وأطراف قدميه

،  ، مث يرد طرف اللفافة العليا من اجلانب األيسر على شقه األمين األكفان ويف رأس امليت
، ويكون الفاضل من  ، مث الثانية كذلك مث الثالثة كذلك مث طرفها األمين على شقه األيسر

، مث جيمع الفاضل عند رأسه ويرد على  طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه
؛ لئال  ، مث يعقد على اللفائف أحزمة ، وجيمع الفاضل عند رجليه فريد على رجليه وجهه

 .  تنتشر وحتل العقد يف القرب
، مث ختمر خبمار  ، مث تلبس قميصا إزار تؤزر به:   مخسة أثوابوأما املرأة فتكفن يف

 .  ، مث تلف بلفافتني على رأسها
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 أحكام الصالة على امليت:  خامسا
 :  مث يشرع بعد ذلك الصالة على امليت املسلم

؛  من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها { قال رسول اهللا :   قالفعن أيب هريرة 
مثل :  ، قال وما القرياطان:  قيل.  ، فله قرياطان ، ومن شهدها حىت تدفن فله قرياط

 .   متفق عليه)١( }اجلبلني العظيمني 
تبقى ، و ، سقط اإلمث عن الباقني ، إذا فعلها البعض والصالة على امليت فرض كفاية

 .  ، أمثوا ، وإن تركها الكل يف حق الباقني سنة
، وطهارة  ، وستر العورة ، واستقبال القبلة النية:  ويشترط يف الصالة على امليت

، وحضور  ، وإسالم املصلي واملصلى عليه ، واجتناب النجاسة املصلي واملصلى عليه
 .  ، وكون املصلي مكلفا اجلنازة إن كانت بالبلد

، والصالة على  ، وقراءة الفاحتة ، والتكبريات األربع القيام فيها:  ، فهي اهناوأما أرك
 .  ، والتسليم  والدعاء للميت والترتيبالنيب 

، وأن يدعو  ، واالستعاذة قبل القراءة رفع اليدين مع كل تكبرية:  ، فهي وأما سننها
ة الرابعة وقبل التسليم ، وأن يقف بعد التكبري ، واإلسرار بالقراءة لنفسه وللمسلمني

، وااللتفات على ميينه يف  ، وأن يضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره قليال
 .  التسليم

،  تكون الصالة على امليت بأن يقوم اإلمام واملنفرد عند صدر الرجل ووسط املرأة
ويتعوذ ،  ، مث يكرب لإلحرام ، ويسن جعلهم ثالثة صفوف ويقف املأمومون خلف اإلمام
، ويصلي بعدها على  ، مث يكرب ، ويقرأ الفاحتة ، ويسمي بعد التكبري مباشرة فال يستفتح

:  ، ومنه ، ويدعو للميت مبا ورد ، مث يكرب  مثل الصالة عليه يف تشهد الصالةالنيب 

                                                 
،  )١٩٩٧(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٤٥(، مسلم اجلنائز  )١٢٦١(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٣(، أمحد  )١٥٣٩(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٦٨(أبو داود اجلنائز 
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، إنك  ، وذكرنا وأنثانا ، وصغرينا وكبرينا ، وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر حلينا وميتنا {
، فأحيه على  ، اللهم من أحييته منا ، وأنت على كل شيء قدير تعلم منقلبنا ومثوانا
،  ، وعافه ، وارمحه ، اللهم اغفر له ، فتوفه عليهما ، ومن توفيته منا اإلسالم والسنة

، ونقه من الذنوب  ، واغسله باملاء والثلج والربد ، ووسع مدخله وأكرم نزله،  واعف عنه
، وزوجا خريا  ، وأبدله دارا خريا من داره واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس

،  ، وأفسح له يف قربه ، وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار ، وأدخله اجلنة من زوجه
، بتأنيث الضمري  " اللهم اغفر هلا : " ، قال ملصلى عليه أنثى وإن كان ا)١( } ونور له فيه

،  اللهم اجعله ذخرا لوالديه {:  ، قال ، وإن كان املصلى عليه صغريا يف الدعاء كله
، وأحلقه بصاحل  ، وأعظم به أجورمها ، اللهم ثقل به موازينهما اباوفرطا وأجرا وشفيعا جم

،  مث يكرب }، وقه برمحتك عذاب اجلحيم  ، واجعله يف كفالة إبراهيم سلف املؤمنني
 .  ، مث يسلم تسليمة واحدة عن ميينه ويقف بعدها قليال

،  ا سلم اإلمام، مث إذ ، دخل مع اإلمام فيما بقي ومن فاتته بعض الصالة على اجلنازة
بدون :  أي (، تابع التكبريات  ، وإن خشي أن ترفع اجلنازة قضى ما فاته على صفته

 .  مث سلم)  فصل بينها
 .  ، صلى على قربه ومن فاتته الصالة على امليت قبل دفنه

، فله أن يصلي عليه صالة  ، وعلم بوفاته ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه امليت
 .  الغائب بالنية

،  ، صلي عليه صالة اجلنازة ومحل املرأة إذا سقط ميتا وقد مت له أربعة أشهر فأكثر
 .  ، مل يصل عليه وإن كان دون أربعة أشهر

 

                                                 
 .  )٤/١٧٠(د ، أمح )١٩٨٦(، النسائي اجلنائز  )١٠٢٤(الترمذي اجلنائز ) ١(
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 محل امليت ودفنه:  سادسا
، ودفنه مشروع  محل امليت ودفنه من فروض الكفاية على من علم حباله من املسلمني

≅óΟs9r& È  {:  ، قال اهللا تعاىل بالكتاب والسنة yèøgwΥ uÚö‘ F{$# $ ·?$ xÏ. ∩⊄∈∪ [!$ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r&uρ ∩⊄∉∪ { )١( 
ΝèO …çµ§  {:  وقال تعاىل s?$ tΒ r& …çν uy9 ø% r'sù ∩⊄⊇∪ { )واألحاديث يف دفن  جعله مقبورا:   أي)٢ ،
 .  ، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به ستفيضةامليت م

من شهد جنازة  {:  " الصحيحني " ، ففي ويسن اتباع اجلنازة وتشييعها إىل قربها
وما :  قيل.  ، فله قرياطان ن، ومن شهدها حىت تدف ، فله قرياط حىت يصلى عليها

:  من شيع وملسلم بلفظ:   وللبخاري بلفظ)٣( }مثل اجلبلني العظيمني :  ، قال القرياطان
، مث تبعها حىت تدفن ففي احلديث برواياته احلث على تشييع اجلنازة إىل  من خرج معها

 .  قربها
يف سيارة أو على ، وال بأس حبملها  ويسن ملن تبعها املشاركة يف محلها إن أمكن

 .  ، ال سيما إذا كانت املقربة بعيدة دابة
، فخري  ، فإن تك صاحلة أسرعوا باجلنازة { ، لقوله  ويسن اإلسراع باجلنازة

، لكن   متفق عليه)٤( }عونه عن رقابكم ، فشر تض ، وإن تك سوى ذلك تقدموهنا إليه
، وال يرفعون  ، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة ال يكون اإلسراع شديدا

؛  ، وما أشبه ذلك استغفروا له:  ، ال بقراءة وال غريها من هتليل وذكر أو قوهلم أصواهتم
 .  ألن هذا بدعة

                                                 
 .  ٢٦ - ٢٥:  تانياآلسورة املرسالت ) ١(
 .  ٢١:  سورة عبس آية) ٢(
،  )١٩٩٧(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٤٥(، مسلم اجلنائز  )١٢٦١(البخاري اجلنائز ) ٣(

 .  )٢/٣(، أمحد  )١٥٣٩(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٦٨(أبو داود اجلنائز 
،  )١٩١١(، النسائي اجلنائز  )١٠١٥(، الترمذي اجلنائز  )٩٤٤(، مسلم اجلنائز  )١٢٥٢(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )٥٧٤(، مالك اجلنائز  )٢/٢٤٠(، أمحد  )١٤٧٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٨١(أبو داود اجلنائز 
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 )١( }هنينا عن اتباع اجلنائز  {:  ؛ حلديث أم عطية وحيرم خروج النساء مع اجلنائز
 فتشييع اجلنائز خاص ومل تكن النساء خيرجن مع اجلنائز على عهد رسول اهللا 

 .  بالرجال
 قال }احفروا وأوسعوا وعمقوا  { ، لقوله  ويسن أن يعمق القرب ويوسع

 .  " حسن صحيح : " الترمذي
 .   قرب املرأة عند إنزاهلا فيه ألهنا عورةويسن ستر

، وعلى ملة رسول  بسم اهللا : " ويسن أن يقول من يرتل امليت يف القرب
، وعلى ملة رسول  بسم اهللا:  ، فقولوا إذا وضعتم موتاكم يف القبور {  لقوله " اهللا

 .  ، وحسنه الترمذي  رواه اخلمسة إال النسائي)٢( } اهللا 

قبلتكم  {:   يف الكعبة، لقوله  ويوضع امليت يف حلده على شقه األمين مستقبل القبلة

 .   رواه أبو داود وغريه)٣( }أحياء وأمواتا 
، وجيعل  ، ويدىن من حائط القرب األمامي  أو حجر أو ترابوجيعل حتت رأسه لبنة

 .  ، أو ينقلب على ظهره ، حىت ال ينكب على وجهه خلف ظهره ما يسنده من تراب
، وال يزاد  ، مث يهال عليه التراب مث تسد عليه فتحة اللحد باللنب والطني حىت يلتحم

 .  عليه من غري ترابه
 لترتل -حمدبا كهيئة السنام :   أي-، ويكون مسنما  ويرفع القرب عن األرض قدر شرب

،  ، ويرش باملاء ليتماسك ترابه وال يتطاير ، ويوضع عليه حصباء عنه مياه السيول
، وال بأس بوضع النصائب على  ، ليعلم أنه قرب فال يداس واحلكمة يف رفعه هبذا املقدار

 .  ها، من غري أن يكتب علي ، وليعرف هبا طرفيه لبيان حدوده

                                                 
 .  )١٢١٩(البخاري اجلنائز ) ١(
 .  )١٥٥٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢١٣(أبو داود اجلنائز ،  )١٠٤٦(الترمذي اجلنائز ) ٢(
 .  )٢٨٧٤(سنن أيب داود كتاب الوصايا ) ٣(
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؛  ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف املسلمون على قربه ويدعوا له ويستغفروا له
استغفروا :  ، وقال ، وقف عليه إذا فرغ من دفن امليت {ألنه عليه الصالة والسالم كان 

، وأما قراءة شيء  ، رواه أبو داود )١( }، فإنه اآلن يسأل  ، واسألوا له التثبيت خيكمأل
،   وال صحابته الكرام؛ ألنه مل يفعله رسول اهللا  ، فإن هذا بدعة من القرآن عند القرب
 .  وكل بدعة ضاللة

  هنى رسول اهللا {:  ، لقول جابر وحيرم البناء على القبور وجتصيصها والكتابة عليها

، وروى الترمذي   رواه مسلم)٢( }، وأن يبىن عليه  ، وأن يقعد عليه أن جيصص القرب

هنى أن جتصص القبور وأن يكتب عليها وأن  {:  وصححه من حديث جابر مرفوعا

؛ ألن اجلهال إذا رأوا البناء   وألن هذا من وسائل الشرك والتعلق باألضرحة)٣( }توطأ 
 .  والزخرفة على القرب تعلقوا به

، وحيرم اختاذ املساجد  إضاءهتا باألنوار الكهربائية وغريها:   أي-وحيرم إسراج القبور 
، وحترم زيارة النساء  ، والصالة عندها أو إليها -ملساجد عليها ببناء ا:   أي-عليها 

 رواه )٤( }لعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج  { للقبور لقوله 

، اختذوا قبور أنبيائهم  لعن اهللا اليهود والنصارى {"  الصحيح " ، ويف أهل السنن

 .  ؛ وألن تعظيم القبور بالبناء عليها وحنوه هو أصل شرك العامل )٥( }مساجد 

                                                 
 .  )٣٢٢١(أبو داود اجلنائز ) ١(
،  )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٢٧(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) ٢(

 .  )٣/٣٣٩(، أمحد  )١٥٦٣(نائز ابن ماجه ما جاء يف اجل
،  )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٢٨(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) ٣(

 .  )٣/٣٣٩(، أمحد  )١٥٦٣(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز 
ن أيب داود كتاب اجلنائز ، سن )٢٠٤٣(، سنن النسائي كتاب اجلنائز  )٣٢٠(سنن الترمذي كتاب الصالة ) ٤(

 .  )١/٢٢٩(، مسند أمحد  )١٥٧٤(، سنن ابن ماجه كتاب ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(
، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد  )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٥(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة  )٦/١٢١(
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تمعا وحترم إهانة القبور باملشي عليها ووطئها بالنعال واجللوس عليها وجعلها جم
ألن جيلس  {:  ، ملا روى مسلم عن أيب هريرة مرفوعا ، أو إرسال املياه عليها للقمامات

.  )١( }، فتخلص إىل جلده خري من أن جيلس على قرب  ، فتحرق ثيابه أحدكم على مجرة
من تدبر هنيه عن اجللوس على القرب واالتكاء عليه  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

 .  " ، علم أن النهي إمنا كان احتراما لسكاهنا أن يوطأ بالنعال على رءوسهم والوطء عليه

 أحكام التعزية وزيارة القبور :  سادسا
 -، ملا روى ابن ماجه   للميت، وحثه على الصرب والدعاء وتسن تعزية املصاب بامليت

، إال  ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة {:   عن عمرو بن حزم مرفوعا-وإسناده ثقات 
 .  يث، ووردت مبعناه أحاد )٢( }كساه اهللا من حلل الكرامة يوم القيامة 

  .}، وغفر مليتك  ، وأحسن عزاءك أعظم اهللا أجرك {:  ولفظ التعزية أن يقول
، ويستحب  وال ينبغي اجللوس للعزاء واإلعالن عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم

، فقد جاءهم  اصنعوا آلل جعفر طعاما {                     ً                    أن يعد ألهل امليت طعام ا يبعثه إليهم لقوله 
 .   رواه أمحد والترمذي وحسنه)٣( }ما يشغلهم 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا الجتماع الناس 
، ويتحملون يف ذلك  ، ويستأجرون املقرئني لتالوة القرآن ، ويصنعون الطعام عندهم

، ملا روى اإلمام أمحد عن جرير بن عبد  ملآمت احملرمة املبتدعة، فهذا من ا تكاليف مالية
 }كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة  {:  ، قال اهللا

 .   وإسناده ثقات)٤(

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٢٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٤(ائي اجلنائز ، النس )٩٧١(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٣٨٩(، أمحد  )١٥٦٦(
 .  )١٦٠١(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٢(
  . )١/٢٠٥(، أمحد  )١٦١٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٣٢(، أبو داود اجلنائز  )٩٩٨(الترمذي اجلنائز ) ٣(
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )١٦١٢(جه ما جاء يف اجلنائز ابن ما) ٤(
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مجع أهل املصيبة الناس على طعامهم ليقرءوا  : " سالم ابن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإل
،  " ، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غري وجه ويهدوا له ليس معروفا عند السلف

  )١(.  انتهى
، واملأمت هو االجتماع على  ، فممنوعة بإمجاع العلماء فأما املآمت : " وقال الطرطوشي

، وكذا ما بعده من االجتماع يف الثاين  ، مل ينقل فيه شيء دعة منكرة، وهو ب املصيبة
، وإن كان من التركة ويف الورثة  ، فهو طامة والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة

  )٢(.  انتهى " ، وحرم األكل منه ، حرم فعله حمجور عليه أو من مل يأذن
، وألجل الدعاء  تبار واالتعاظ؛ ألجل االع وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة

 )٣( }كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها  { ، لقوله  لألموات واالستغفار هلم
،  ويكون ذلك بدون سفر،  )٤( }فإهنا تذكر اآلخرة  {:  ، وزاد رواه مسلم والترمذي

 :  فزيارة القبور تستحب بثالث شروط
لعن اهللا زوارات  {:   قال؛ ألن النيب   أن يكون الزائر من الرجال ال النساء- ١

 .  )٥( }القبور 

 .  )٦( }ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد  { ، لقوله   أن تكون بدون سفر-٢

                                                 
 .  ٣١٦/ ٢٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ١٧٥كتاب احلوادث والبدع ص :  انظر) ٢(
 .  )٢٠٣٢(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٤(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٧(مسلم اجلنائز ) ٣(
 .  )٥/٣٥٥(، مسند أمحد  )٥٦٥١( األشربة ، سنن النسائي كتاب )١٠٥٤(سنن الترمذي كتاب اجلنائز ) ٤(
، سنن أيب داود كتاب اجلنائز  )٢٠٤٣(، سنن النسائي كتاب اجلنائز  )٣٢٠(سنن الترمذي كتاب الصالة ) ٥(

 .  )١/٢٢٩(، مسند أمحد  )١٥٧٤(، سنن ابن ماجه كتاب ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(
، سنن الترمذي كتاب الصالة  )١٣٩٧(م كتاب احلج ، صحيح مسل )١١٣٩(صحيح البخاري كتاب اجلمعة ) ٦(

ماجه ، سنن ابن  )٢٠٣٣(، سنن أيب داود كتاب املناسك  )٧٠٠(، سنن النسائي كتاب املساجد  )٣٢٦(
 .  )١٤٢١(، سنن الدارمي كتاب الصالة  )٣/٧٨(، مسند أمحد  )١٤٠٩(كتاب إقامة الصالة والسنة فيها 
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، فإن كان القصد منها   أن يكون القصد منها االعتبار واالتعاظ والدعاء لألموات-٣
، فهذه زيارة  التربك بالقبور واألضرحة وطلب قضاء احلاجات وتفريج الكربات من املوتى

 .  عية شركيةبد
،  شرعية وبدعية:  زيارة القبور على نوعني : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

املقصود هبا السالم على امليت والدعاء له كما يقصد بالصالة على جنازته من :  فالشرعية
،  أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك امليت:  ، والبدعية غري شد رحل
، ووسيلة  ، وهذا بدعة منكرة ، أو الدعاء به ، أو يقصد الدعاء عند قربه  أكربوهذا شرك
 )١(،  ، انتهى  وال استحبه أحد من سلف األمة وأئمتها، وليس من سنة النيب  إىل الشرك

 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه واهللا تعاىل أعلم

                                                 
 .  ١٤٨ / ٢٦،  ٣٢٦/ ٢٤فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 كتاب الزكاة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 باب يف مشروعية الزكاة ومكانتها 
 أنه ال بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها - وفقين اهللا وإياكم -اعلموا 

 .  وبيان من جتب عليه ومن جتب له وما جتب فيه من األموال
 كما تظاهرت بذلك داللة الكتاب -فالزكاة أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام 

، مما يدل على  اهللا تعاىل بالصالة يف كتابه يف اثنني ومثانني موضعا، وقد قرهنا  -والسنة 
، حىت قال  ، ووثاقة االرتباط بينهما ، وكمال االتصال بينها وبني الصالة عظم شأهنا

اتلن من فرق بني ألق {:  صديق هذه األمة وخليفة الرسول األول أبو بكر الصديق

 .  )١( }الصالة والزكاة 

θ#)  {:  قال اهللا تعاىل ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# { )٢(  . 

β  {:  وقال تعاىل Î* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )٣(  . 
 أن ال إله إال اهللا وأن حممدا شهادة:  بين اإلسالم على مخس {  -وقال النيب 

 .  احلديث.  . . )٤( }، وإيتاء الزكاة  ، وإقام الصالة رسول اهللا
، وعلى كفر  ، وأهنا الركن الثالث من أركان اإلسالم وأمجع املسلمون على فرضيتها

 .  ، وقتال من منع إخراجها من جحد وجوهبا

                                                 
، أبو  )٣٠٩٢(، النسائي اجلهاد  )٢٦٠٧(، الترمذي اإلميان  )٢٠(، مسلم اإلميان  )١٣٣٥(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١/١٩(، أمحد  )١٥٥٦(داود الزكاة 
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٣(
، سنن الترمذي كتاب اإلميان  )١٦( اإلميان ، صحيح مسلم كتاب )٨(صحيح البخاري كتاب اإلميان ) ٤(

 .  )٢/١٢٠(، مسند أمحد  )٥٠٠١(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(



 امللخص الفقهي 

 ٢١٨

 السعاة لقبضها وجبايتها ل اهللا ، وبعث رسو فرضت يف السنة الثانية للهجرة النبوية
 .  ومضت بذلك سنة اخللفاء الراشدين وعمل املسلمني،  )١(إليصاهلا إىل مستحقيها 

، وحصانة له من  ، وهي مطهرة للمال من الدنس ويف الزكاة إحسان إىل اخللق
õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وعبودية للرب سبحانه اآلفات øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? 

ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ö‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ös3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ { )فهي   وبالتايل)٢ ،
متحان للغين حيث يتقرب إىل اهللا بإخراج شيء من ، وا تطهري للنفوس من الشح والبخل

 .  ماله احملبوب إليه
 ما ينمو -ويكثر فيها النمو والربح .  وقد أوجبها اهللا يف األموال اليت حتتمل املواساة

، وما ينمو بالتصرف وإدارته يف التجارة كالذهب والفضة  فيها بنفسه كاملاشية واحلرث
قدر املخرج يف الزكاة على حسب التعب يف املال الذي ، وجعل اهللا  -وعروض التجارة 

، وما   اخلمس- وهو ما وجد من أموال اجلاهلية -،  فأوجب يف الركاز.  ، خترج منه
، وما وجد فيه   نصف اخلمس- وهو ما سقي بال مؤنة -فيه التعب من طرف واحد 
 وعروض -نقود  كال-، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب  التعب من طرفني ربع اخلمس

 .  التجارة مثن اخلمس
، فهي ليست غرامة وال ضريبة  ، ألهنا تزكي النفس واملال وقد مساها اهللا بالزكاة
، بل هي على العكس تزيد املال منوا من حيث ال يشعر  تنقص احلال وتضر صاحبه

 .  )٣( }ما نقص مال من صدقة  { ، قال  الناس

                                                 
، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث يف الصحيحني وغريمها كما يف بعثة عمر بن  هذا باستقراء األحاديث) ١(

 .  بادة وغريهم رضي اهللا عنهم أمجعنياخلطاب وابن اللتبية وأيب مسعود البدري وسعد بن ع
 .  ١٠٣:  سورة التوبة آية) ٢(
، مالك اجلامع  )٢/٣٨٦(، أمحد  )٢٠٢٩(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(

 .  )١٦٧٦(، الدارمي الزكاة  )١٨٨٥(
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،  والزكاة يف الشرع حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص
، وعند اشتداد احلب وبدو الصالح يف  هو متام احلول يف املاشية والنقود وعروض التجارة

، وغروب  ، واستخراج ما جتب فيه من املعادن ، وحصول ما جتب فيه من العسل الثمار
 .  الفطرالشمس ليلة العيد يف زكاة 

 :  وجتب الزكاة على املسلم إذا توفرت فيه شروط مخسة
،  ، وما بيده ملك لسيده ؛ ألنه ال مال له ، فال جتب على مملوك  احلرية: أحدها

 .  فتكون زكاته على السيد
، حبيث ال  ، فال جتب على كافر  أن يكون صاحب املال مسلما: الشرط الثاين
، وألهنا حتتاج  ، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة طاعة؛ ألهنا قربة و يطالب بأدائها

، أما وجوهبا عليه مبعىن أنه خماطب هبا ويعاقب عليها يف  ، وال تتأتى من الكافر إىل نية
فادعهم  { ، ويف حديث معاذ  ، فمحل خالف بني أهل العلم اآلخرة عقابا خاصا

فإن هم :  ، مث قال ، مث ذكر الصالة إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
، فترد على  ، تؤخذ من أغنيائهم ، فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة أطاعوك
 .  كاة، فجعل اإلسالم شرطا لوجوب الز  متفق عليه)١( } فقرائهم

، وهو قدر معلوم من  ، فال جتب فيما دون النصاب  امتالك نصاب: الشرط الثالث
، لعموم  ، عاقال أو جمنونا ، سواء كان مالك النصاب كبريا أو صغريا املال يأيت تفصيله

 .  األدلة
، فال زكاة يف مال مل  ، بأن ال يتعلق هبا حق غريه  استقرار امللكية: الشرط الرابع

 .  ، وميتنع من األداء ؛ ألن املكاتب ميلك تعجيز نفسه ، كدين الكتابة ملكيتهتستقر 

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
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ال  {:  ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها  مضي احلول على املال: الشرط اخلامس

 .  وى الترمذي معناه، ور  رواه ابن ماجه)١( }زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول 
، فتجب  ، فأما اخلارج من األرض وهذا يف غري اخلارج من األرض كاحلبوب والثمار

، وإمنا يبقى متام احلول مشترطا يف النقود  فيه الزكاة عند وجوده فال يعترب فيه احلول
 .  ، ليتكامل النماء فيها واملاشية وعروض التجارة رفقا باملالك

، فال يشترط  جتب فيها الزكاة وربح التجارة حوهلما حول أصلهماونتاج البهائم اليت 
،  ، فإن مل يكن كذلك أن يأيت عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب

 .  ابتدئ احلول من متامهما النصاب
، وإن  ، فإنه خيرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح ومن له دين على معسر

 .  ، فإنه يزكيه كل عام ليء باذلكان له دين على م
، وثياب  ، كدور السكىن ، فال زكاة فيه وما أعد من األموال للقنية واالستعمال

 .  ، والدواب املعدة للركوب واالستعمال ، والسيارات ، وأثاث املرتل البذلة
، وإمنا جتب  زكاة يف أصله " ؛ فال وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكني والبيوت

 .  زكاة يف أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إىل غريها وحال عليها احلولال
، فال  وجب إخراجها من تركته "،  ، مث مات قبل إخراجها ومن وجبت عليه الزكاة

ري ومسلم ، رواه البخا )٢( }فدين اهللا أحق بالوفاء  { ، لقوله  تسقط باملوت
، فال تسقط  ؛ ألهنا حق واجب ، فيخرجهما الوارث أو غريه من تركة امليت وغريمها
 .  ، جيب إبراؤه منها ، وهي دين يف ذمة امليت باملوت
 

                                                 
 .  )١/١٤٨(، مسند أمحد  )١٧٩٢(، سنن ابن ماجه كتاب الزكاة  )٦٣٢(سنن الترمذي كتاب الزكاة ) ١(
، أبو داود األميان والنذور  )٧١٦(، الترمذي الصوم  )١١٤٨(، مسلم الصيام  )١٨٥٢(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )٢٣٣٢(، الدارمي النذور واألميان  )١/٢٢٤(، أمحد  )١٧٥٨(، ابن ماجه الصيام  )٣٣١٠(
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 باب يف زكاة هبيمة األنعام 
،  اإلبل:  ، وهي اعلم أن من مجلة األموال اليت أوجب اهللا فيها الزكاة هبيمة األنعام

، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها  ، بل هي يف طليعة األموال الزكوية لغنم، وا والبقر
 وكتبه يف شأهنا وكتب خلفائه معروفة األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النيب 

مشهورة يف بيان فرائضها وبعث السعاة جلبايتها من قبائل العرب حول املدينة وغريها على 
 .  امتداد الساحة اإلسالمية

 :  لزكاة يف اإلبل والبقر والغنم بشرطنيفتجب ا
؛ ألهنا حينئذ تكثر منافعها ويطيب   أن تتخذ لدر ونسل ال للعمل: الشرط األول
 .  ، فاحتملت املواساة مناؤها بالكرب والنسل
يف كل إبل سائمة  { ، لقوله  -راعية :   أي- أن تكون سائمة : الشرط الثاين

؛ فال  الرعي:  ، والسوم ، رواه أمحد وأبو داود والنسائي )١( }يف كل أربعني ابنة لبون 
، هذا إذا كانت  جتب الزكاة يف دواب تعلف بعلف اشتراه هلا أو مجعه من الكأل أو غريه

 .  تعلف احلول كله أو أكثره

 زكاة اإلبل:  أوال
،  ، ويف العشر شاتان ، وجب يف كل مخسة من اإلبل شاة وط وإذا توفرت الشر-

، كما دل على ذلك السنة  ، ويف عشرين أربع شياه ويف مخس عشرة ثالث شياه
 .  واإلمجاع

، وهي ما مت هلا سنة ودخلت يف  ، ففيها بنت خماض  فإذا بلغت مخسا وعشرين-
، وليس  محلت:  ، أي خمضت، مسيت بذلك ألن أمها تكون يف الغالب قد  السنة الثانية

، فإن عدمها أجزأ عنها ابن  ، وإمنا هذا تعريف هلا بغالب أحواهلا كوهنا ماخضا شرطا

                                                 
 .  )١٦٧٧(، الدارمي الزكاة  )٥/٤(، أمحد  )١٥٧٥(، أبو داود الزكاة  )٢٤٤٤(النسائي الزكاة ) ١(
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، رواه  )١( }فإن مل يكن فيها بنت خماض ففيها ابن لبون ذكر  {:  ، حلديث أنس لبون
 .  ، ويأيت بيان معىن ابن اللبون  داودأبو

:  ، وفيه ، حلديث أنس ، وجب فيها بنت لبون  وإذا بلغت اإلبل ستا وثالثني-
كما دل ، و  أنثى)٢( }ففيها بنت لبون  ؛ إىل مخس وأربعني فإذا بلغت ستا وثالثني {

؛ ألن أمها  ، هلذا مسيت بذلك ، وبنت اللبون هي ما مت هلا سنتان على ذلك اإلمجاع
، لكنه تعريف  ، وليس هذا شرطا ، فكانت ذات لنب تكون يف الغالب قد وضعت محلها

 .  هلا بالغالب
،  ، وهي ما مت هلا ثالث سنني ، وجب فيها حقة  فإذا بلغت اإلبل ستا وأربعني-

 .  ، وأن حيمل عليها وتركب ألهنا هبذا السن استحقت أن يطرقها الفحلمسيت بذلك 
،  ، وهي ما مت هلا أربع سنني ، وجب فيها جذعة  فإذا بلغت اإلبل إحدى وستني-

 .  يسقط سنها:  ، أي مسيت بذلك ألهنا إذا بلغت هذا السن جتذع
من قول  " حيحالص " والدليل على وجوب اجلذعة يف هذا املقدار من اإلبل ما يف

، وقد  )٣( }، ففيها جذعة  فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني { الرسول 
 .  أمجع العلماء على ذلك

، وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث   فإذا بلغ جمموع اإلبل ستا وسبعني-
 .  )٤( }، ففيها بنتا لبون  فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني {:  وفيه،  الصحيح

؛ للحديث الصحيح الذي  ، وجب فيها حقتان  فإذا بلغت اإلبل إحدى وتسعني-
 )٥( } ، ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة {:  جاء فيه

 .  ولإلمجاع على ذلك
                                                 

 .  )١٥٧٢(أبو داود الزكاة ) ١(
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٤٧(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٢(
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٣(
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٤(
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٥(
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،  ، وجب فيها ثالث بنات لبون  فإذا زاد جمموع اإلبل عن مائة وعشرين بواحدة-
، ففي  فإذا زادت على عشرين ومائة {:   ولفظهحلديث الصدقات الذي كتبه النيب 

، مث جيب على كل أربعني بنت لبون وعن  ، ويف كل أربعني بنت لبون كل مخسني حقة
 .  )١( }كل مخسني حقة 

 زكاة البقر:  ثانيا
:  الصحيحني عن جابر " ، ففي  الزكاة بالنص واإلمجاع؛ فتجب فيها  وأما البقر-

،  ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا {:   يقولمسعت رسول اهللا 

 .  )٢( }، وتطؤه بأخفافها  تنطحه بقروهنا،  إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه

، أمره أن يأخذ صدقة   ملا بعثه إىل اليمنأن النيب  { وقد ثبت عن معاذ 

 .  ه أمحد والترمذي روا)٣( }،  ، ومن كل أربعني مسنة من كل ثالثني تبيعا:  البقر
 فيجب فيها إذا بلغت ثالثني تبيع أو تبيعة قد مت لكل منهما سنة ودخل يف السنة -
 .  ، مسي بذلك ألنه يتبع أمه يف السرح الثانية
 حني أمرين رسول اهللا  {:  ، قال حلديث معاذ:   وال شيء فيما دون الثالثني-

 .  )٤( }بعثين إىل اليمن أن ال آخذ من البقر شيئا حىت تبلغ ثالثني 

                                                 
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ١(
، ابن  )٢٤٤٠(، النسائي الزكاة  )٦١٧(مذي الزكاة ، التر )٩٩٠(، مسلم الزكاة  )١٣٩١(البخاري الزكاة ) ٢(

 .  )٥/١٥٢(، أمحد  )١٧٨٥(ماجه الزكاة 
،  )١٨٠٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٧٦(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٠(، النسائي الزكاة  )٦٢٣(الترمذي الزكاة ) ٣(

 .  )١٦٢٣(، الدارمي الزكاة  )٥٩٨(، مالك الزكاة  )٥/٢٣٠(أمحد 
 .  )٥/٢٤٠(، أمحد  )٢٤٥٣( الزكاة النسائي) ٤(
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،  ، وهي ما مت هلا سنتان ، وجب فيها بقرة مسنة  فإذا بلغ جمموع البقر أربعني-
 أن آخذ من كل ثالثني من البقر تبيعا أو وأمرين رسول اهللا  {:  ، قال حلديث معاذ

 .  ، وصححه ابن حبان واحلاكم ، رواه اخلمسة )١( }، ومن كل أربعني مسنة  تبيعة
، ويف كل  ، وجب يف كل ثالثني منها تبيع  فإذا زاد جمموع البقر على أربعني-
 .   مسنةأربعني

 .  ثنية:  ، ويقال هلا ، مسيت مسنة لزيادة سنها هي اليت قد صارت ثنية:  واملسنة

 زكاة الغنم:  ثالثا
، ففي الصحيح عن أنس أن أبا   األصل يف وجوب الزكاة يف الغنم السنة واإلمجاع-

 على املسلمني واليت أمر هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا  {:  بكر كتب له
ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل :  إىل أن قال.  . . اهللا هبا رسوله

 .   احلديث)٢( }.  . . عشرين ومائة شاة
، وهي جذع  ففيها شاة واحدة،   فإذا بلغ جمموع الغنم أربعني ضأنا كانت أو معزا-

:   وقالأتانا مصدق رسول اهللا  {:  ، قال ، حلديث سويد بن غفلة ضأن أو ثين معز
،  مت له ستة أشهر، وجذع الضأن ما  ، والثنية من املعز أمرنا أن نأخذ اجلذعة من الضأن

 .  )٣( }وثين املعز ما مت له سنة 

                                                 
،  )١٨٠٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٧٦(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٢(، النسائي الزكاة  )٦٢٣(الترمذي الزكاة ) ١(

 .  )١٦٢٣(، الدارمي الزكاة  )٥/٢٤٠(أمحد 
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٢(
 .  )٦٠٠(مالك الزكاة ) ٣(
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، حلديث أيب بكـر   وال زكـاة يف الغنم إذا نقص عددها عن أربعني-
أربعني شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن  {:  ، وفيه " الصحيح " يف

 .  )١( }، إال إن شاء رهبا  ، فال شيء فيها واحدة
؛ حلديث   شاتان-، وجب فيها   وعشرين- فإذا بلغ جمموع الغنم مائة وإحدى -

 .  )٢( }، ففيها شاتان  فإذا زادت على عشرين ومائة {:  ، وفيه أيب بكر الذي مر معنا قريبا
:  ، وفيه ، حلديث أيب بكر ، وجب فيها ثالث شياه  فإذا بلغت مائتني وواحدة-

 .  )٣( }، ففيها ثالث شياه  فإذا زادت على مائتني {
 كل مائة شاة ففي أربع مائة ، فيتقرر يف  مث تستقر الفريضة فيها بعد هذا املقدار-

، ففي  وهكذا.  . . ، ويف ست مائة ست شياه ، ويف مخس مائة مخس شياه أربع شياه
:   فيه حىت مات وعمر حىت تويف كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر 

، ففيها شاتان إىل  ، فإذا زادت شاة يف الغنم من أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائةو {
، فليس  ، فإذا زادت بعد ، ففيها ثالث شياه إىل ثالث مائة ، فإذا زادت واحدة مائتني

، رواه  )٤( }، ففي كل مائة شاة  ، فإذا كثرت الغنم ، حىت تبلغ أربع مائة فيها شيء
  . اخلمسة إال النسائي

،  ، إال إذا كانت كل الغنم كذلك وال تؤخذ هرمة وال معيبة ال جتزئ يف األضحية
؛  اليت طرقها الفحل:  ، أي وال تؤخذ احلامل وال الريب اليت تريب ولدها وال طروقة الفحل

ال خيرج يف الصدقة  {:  ، قال " الصحيحني " ، حلديث أيب بكر يف ألهنا حتمل غالبا

Ÿω  {:   وقال تعاىل)٥( }، إال أن يشاء املصدق  ، وال تيس ، وال ذات عوار هرمة uρ 

                                                 
 .  )١/١٢(، أمحد  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ١(
 .  )١/١٢(، أمحد  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٢(
 .  )١/١٢(، أمحد  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٣(
 .  )١/١٢(، أمحد  )٢٤٤٧(، النسائي الزكاة  )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٤(
 .  )١/١٢(، أمحد  )٢٤٥٥(، النسائي الزكاة  )١٣٨٧(البخاري الزكاة ) ٥(
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(#θ ßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è? { )وقال عليه الصالة والسالم)١   :}  ولكن من أوسط

، وهي  وال تؤخذ كرمية }، ومل يأمركم بشراره  ، فإن اهللا مل يسألكم خياره أموالكم
، أو  ، وهي السمينة املعدة لألكل ، وال تؤخذ أكولة النفيسة اليت تتعلق هبا نفس صاحبها

 ملا بعثه إىل  ملعاذ بن جبل ، قال  بب ذلك، فتكون مسينة بس هي كثرية األكل
 .  ، متفق عليه )٢( }إياك وكرائم أمواهلم  {:  اليمن

ولكن من أوسط  {:  ، كما قال عليه الصالة والسالم واملأخوذ يف الصدقات العدل

،  ؛ ألن الزكاة وجبت للمواساة ، وتؤخذ املريضة من نصاب كله مراض )٣( }م أموالك
، وتؤخذ الصغرية من نصاب كله صغار من  وتكليفه الصحيحة عن املراض إجحاف به

 .  الغنم خاصة
 .  ، فهو أفضل وأكثر أجرا وإذا شاء صاحب املال أن خيرج أفضل مما وجب عليه

، أخذت  صغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناثوإن كان املال خمتلطا من كبار و
، مث   املال كبارا ويعرف ما جيب فيه-، فيقوم  أنثى صحيحة كبرية على قدر قيمة املالني

، وهكذا األنواع األخرى من صحاح ومعيبات أو  ، مث يؤخذ بالقسط يقوم صغارا كذلك
ب كبارا صحاحا ، فلو كانت قيمة املخرج من الزكاة إذا كان النصا ذكور وإناث

، فيخرج النصف من هذا والنصف من  ، وقيمته إذا كان صغارا مراضا عشرة عشرين
 .  ما يساوي مخسة عشر:  ، أي هذا

، بأن يكون جمموع املاشية  ومن مباحث زكاة املاشية معرفة حكم اخللطة فيها
 :  ، واخللطة نوعان املختلطة مشتركا بني شخصني فأكثر

                                                 
 .  ٢٦٧:  سورة البقرة آية) ١(
، ابن  )١٥٨٤(، أبو داود الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) ٢(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(ماجه الزكاة 
 .  )١٥٨٢(أبو داود الزكاة ) ٣(
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، مل يتميز   مشاعا بينهما-بأن يكون املال مشتركا :   أعيان خلطة: النوع األول
 .  ، كأن يكون ألحدمها نصف هذه املاشية أو ربعها وحنوه نصيب أحدمها عن اآلخر

، لكنهما  بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا:   خلطة أوصاف: النوع الثاين
 .  متجاوران

، فاخللطة  ابا وإسقاطا وتغليظا وختفيفاوكل واحدة من اخللطتني تؤثر يف الزكاة إجي
 :  بنوعيها تصري املالني املختلطني كاملال الواحد بشروط

،  ، مل جيب فيه شيء ، فإن نقص عن النصاب  أن يكون اجملموع نصابا: األول
 .  ، ولو كان ما لكل واحد ناقص عن النصاب واملقصود أن يبلغ اجملموع النصاب

، فلو كان أحدمها ليس   اخلليطان من أهل وجوب الزكاة أن يكون: الشرط الثاين
 .  ، وصار لكل قسم حكمه ، مل تؤثر اخللطة ؛ كالكافر من أهل الزكاة

،  ، وهو املبيت واملأوى  أن يشترك املاالن املختلطان يف املراح: الشرط الثالث
،  ا يف احمللب، ويشترك ، وهو املكان الذي جتتمع فيه لتذهب للمرعى ويشتركا يف املسرح
، فلو حلب أحد الشريكني ماشيته يف مكان وحلب اآلخر ماشيته يف  وهو موضع احللب

، بأن ال يكون لكل نصيب فحل  ، وأن يشتركا يف فحل ، مل تؤثر اخللطة مكان آخر
، بأن يرعى جمموع  ، وأن يشتركا يف مرعى ، بل ال بد أن يطرقها فحل واحد مستقل

، فرعى نصيب أحدمها يف مكان غري املكان  ، فإن اختلف املرعى املاشية يف مكان واحد
 .  ، مل تؤثر اخللطة الذي يرعى فيه خليطه

ال جيمع  { ، لقوله  ، صار املاالن املختلطان كاملال الواحد فإذا متت هذه الشروط
، وما كان من خليطني فإهنما يتراجعا  ، خشية الصدقة ، وال يفرق بني جمتمع بني متفرق

 .  ، وحسنه الترمذي ، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه )١( }بينهما بالسوية 

                                                 
 .  )٢/١٥(، أمحد  )١٥٦٨(، أبو داود الزكاة  )٦٢١(الترمذي الزكاة ) ١(
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،  ، أو كان ألربعني رجال أربعون شاة فلو كان إلنسان شاة وآلخر تسع وثالثون
، فعليهم شاة واحدة  ، مع توفر الشروط اليت ذكرنا ركا حوال تاما، واشت لكل واحد شاة

، وعلى  ، ففي املثال األول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة على حسب ملكهم
، ويف املثال الثاين على كل واحد من األربعني ربع عشر  صاحب التسع والثالثني باقيها

، فعلى اجلميع شاة واحدة  حد أربعون، لكل وا ، ولو كان لثالثة مائة وعشرون الشاة
 .  أثالثا

، فكذلك التفريق يؤثر عند اإلمام  وكما أن اخللطة تؤثر على النحو الذي رأيت
، كل قسم منها يبعد عن اآلخر فوق مسافة  ، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة أمحد
وجبت فيه ،  ، فإن كان نصابا ، وال تعلق له باآلخر ، صار لكل منهما حكمه القصر
، هذا قول  ، فال يضم كل قسم إىل اآلخر ، فال شيء فيه ، وإن نقص النصاب الزكاة

 .  اإلمام أمحد
، فيضم بعضه إىل  وقال مجهور العلماء بعدم تأثري الفرقة يف مال الشخص الواحد

 .  واهللا أعلم.  ، وهذا هو الراجح ، ولو كان متفرقا بعض احلكم
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 ثمار والعسل واملعدن والركاز باب يف زكاة احلبوب وال
$  {:  قال اهللا تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ à)ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ô_ t÷z r& Νä3s9 

zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( { )١(  . 

š  {:  ، كما قال تعاىل والزكاة تسمى نفقة Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%! $# sπ Ò Ïø9$#uρ Ÿω uρ 

$ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )ال خيرجون زكاهتا:   أي)٢  . 
،  نة املطهرة باألمر بإخراج زكاة احلبوب والثمار وبيان مقدارهاوقد استفاضت الس

، فتجب الزكاة يف احلبوب  وأمجع املسلمون على وجوهبا يف الرب والشعري والتمر والزبيب
، قال عليه الصالة  ، وسائر احلبوب ، والدخن ، واألرز ، والشعري ، كاحلنطة كلها

، وقال عليه  )٣( }ليس فيما دون مخسة أوساق من حب وال متر صدقة  {:  والسالم

 .  ، رواه البخاري )٤( }فيما سقت السماء والعيون العشر  {:  الصالة والسالم
، وال جتب  بيب وحنومها من كل ما يكال ويدخروجتب الزكاة يف الثمار كالتمر والز

ليس فيما دون  {:   يرفعه، حلديث أيب سعيد اخلدري  الزكاة إال فيما يبلغ النصاب

، الذي  ، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ، رواه اجلماعة )٥( }مخسة أوسق صدقة 
 .  ، بكفي الرجل املعتدل اخللقة حفناتمقداره أربع 

                                                 
 .  ٢٦٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٤:  سورة التوبة آية) ٢(
، أبو  )٢٤٧٦(، النسائي الزكاة  )٦٢٦(، الترمذي الزكاة  )٩٧٩(سلم الزكاة ، م )١٣٧٩(البخاري الزكاة ) ٣(

، الدارمي الزكاة  )٥٧٦(، مالك الزكاة  )٣/٣٠(، أمحد  )١٧٩٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٥٨(داود الزكاة 
)١٦٣٣(  . 

،  )١٥٩٦(ود الزكاة ، أبو دا )٢٤٨٨(، النسائي الزكاة  )٦٤٠(، الترمذي الزكاة  )١٤١٢(البخاري الزكاة ) ٤(
 .  )١٨١٧(ابن ماجه الزكاة 

، أبو  )٢٤٧٦(، النسائي الزكاة  )٦٢٦(، الترمذي الزكاة  )٩٧٩(، مسلم الزكاة  )١٣٧٩(البخاري الزكاة ) ٥(
، الدارمي الزكاة  )٥٧٦(، مالك الزكاة  )٣/٣٠(، أمحد  )١٧٩٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٥٨(داود الزكاة 

)١٦٣٣(  . 
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،  ويشترط يف زكاة احلبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
، فيشترط لوجوب الزكاة يف  ، واشتداد احلب يف الزرع وهو بدو الصالح يف الثمر

 احلبوب والثمار شرطان 
 .   بلوغ النصاب على ما سبق بيانه: األول
 .   يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة أن: الثاين

، أو أخذه أجرة  ، كما لو اشتراه ، مل جتب عليه فيه زكاة فلو ملك النصاب بعد ذلك
 .  ، أو حصله باللقاط حلصاده

 :  ، خيتلف باختالف وسيلة السقي والقدر الواجب إخراجه يف زكاة احلبوب والثمار
، جيب فيه   شرب بعروقه كالبعل فإذا سقي بال مؤنة من السيول والسيوح وما-
فيما سقت السماء والعيون أو كان  {:  من حديث ابن عمر " الصحيح " ، ملا يف العشر

 .  )٢( }فيما سقت األهنار والغيم العشر  {:  وملسلم عن جابر.  )١( }عثريا العشر 
 يف حديث ابن ، لقوله   وجيب فيما سقي مبؤنة من اآلبار وغريها نصف العشر-
السقي :  ، والنضح ، رواه البخاري )٣( }وما سقي بالنضح نصف العشر  {:  عمر

 .  )٤( }وفيما سقي بالسانية نصف العشر  {:  ، وملسلم عن جابر بالسواين
، بأن  ، ويف الثمر حينما يبدو صالحه ووقت وجوب الزكاة يف احلبوب حني تشتد

 .  ، وجبت زكاته عليه ال على املشتري ، فلو باعه بعد ذلك حيمر أو يصفر

                                                 
،  )١٥٩٦(، أبو داود الزكاة  )٢٤٨٨(، النسائي الزكاة  )٦٤٠(، الترمذي الزكاة  )١٤١٢(خاري الزكاة الب) ١(

 .  )١٨١٧(ابن ماجه الزكاة 
 .  )٣/٣٥٣(، أمحد  )١٥٩٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٨٩(، النسائي الزكاة  )٩٨١(مسلم الزكاة ) ٢(
،  )١٥٩٦(، أبو داود الزكاة  )٢٤٨٨(، النسائي الزكاة  )٦٤٠(، الترمذي الزكاة  )١٤١٢(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٨١٧(ابن ماجه الزكاة 
 .  )٣/٣٥٣(، أمحد  )١٥٩٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٨٩(، النسائي الزكاة  )٩٨١(مسلم الزكاة ) ٤(
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، ويعترب إخراج الثمر  منقى من التنب والقشر:  أي،  ويلزم إخراج احلب مصفى
، كما تؤخذ زكاة   وتؤخذ زكاته زبيبا)١(،   أمر خبرص العنب زبيبا؛ ألن النيب  يابسا

 .  ، وال يسمى زبيبا ومترا إال اليابس النخل مترا
، إذا بلغ  ، كرءوس اجلبال وجتب الزكاة يف العسل إذا أخذه من ملكه أو من املوات

 ومقدار ما جيب فيه )٢(،  ، ونصاب العسل ثالثون صاعا بالصاع النبوي خذه نصاباما أ
 .  هو العشر

θ#)  {:  ، لقوله تعاىل وجتب الزكاة يف املعدن à)ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t÷z r& 

Νä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( { )واملعدن هو املكان الذي عدن فيه شيء من جواهر األرض )٣ ،  ،
، فإن كان املعدن ذهبا  ، كاحلبوب والثمار ، فوجبت فيه الزكاة فهو مستفاد من األرض

، وإن كان غريمها كالكحل والزرنيخ  ، ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر أو فضة
، فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من  والكربيت وامللح والنفط

 .  الذهب والفضة
،  ، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل اجلاهلية وجتب الزكاة يف الركاز

، وجيب فيه اخلمس يف  ركزت الرمح:  ، كما تقول ؛ ألنه غيب يف األرض مسي ركازا
 .   متفق عليه)٤( }ويف الركاز اخلمس  { ، لقوله  قليله وكثريه

، بأن   ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود عالمة الكفار عليه أو على بعضه-
 .  ، فباقيه لواجده ، فإذا أخرج مخسه ، أو عليه رسم صلباهنم يوجد عليه أمساء ملوكهم

                                                 
 / ٣) ٦٤٣( ؛ والترمذي ١٣ الزكاة ١٧٥/ ٢) ١٦٠٣(أبو داود :  أخرجه بنحوه من حديث عتاب بن أسيد) ١(

 .  ١٨ الزكاة ٣٩٠/ ٢) ١٨١٩( ؛ وابن ماجه ١٥ الزكاة ٣/١١٥) ٢٦١٧( ؛ والنسائي ١٧ الزكاة ٣٦
 .  ما يعادل تسعني كيال تقريبا:  أي) ٢(
 .  ٢٦٧:  سورة البقرة آية) ٣(
،  )٢٤٩٥(، النسائي الزكاة  )٦٤٢(، الترمذي الزكاة  )١٧١٠(، مسلم احلدود  )١٤٢٨(البخاري الزكاة ) ٤(

 .  )٢٣٧٧(، الدارمي الديات  )١٦٢٢(، مالك العقول  )٢/٤٠٦(، أمحد  )٤٥٩٣(و داود الديات أب
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، أو مل جيد عليه عالمة  ل املدفون أو على بعضه عالمة املسلمني وإن وجد على املا-
 .  ، فحكمه حكم اللقطة أصال

 .   وما أخذ من زكاة الركاز يصرف يف مصاحل املسلمني كمصرف الفيء-
 :  مما سبق يتبني لنا أن اخلارج من األرض أنواع هي

 .   احلبوب والثمار-١
 .   املعادن على اختالفها-٢
 .   العسل-٣
 .   الركاز-٤

θ#)  {:  ، داخلة يف قوله تعاىل وكل هذه األنواع à)ÏΡr& ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ 

$ oΨ ô_ t÷z r& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( { )وقوله تعاىل )١ ،  :}  (#θ è?# uuρ …çµ ¤)ym uΘöθ tƒ Íν ÏŠ$ |Á ym ( { )٢(  . 
، فما ال يكال وال يدخر  إن الزكاة إمنا جتب فيما يكال ويدخر من احلبوب والثمار

، وال يف  ، والرمان ، والسفرجل ، واخلوخ ، والتفاح ، كاجلوز ، ال جتب فيه الزكاة منها
،  ، والقثاء ، والبطيخ ، واجلزر ، والبصل ، والثوم ، كالفجل سائر اخلضروات والبقول

 } ليس يف اخلضروات صدقة {:   مرفوعا، حلديث علي  ، وحنوها ، والباذجنان واخليار
 )٣( }ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة  {:   قالول ، وألن الرس رواه الدارقطين

  ، وتركه ، فدل على عدم وجوهبا فيما ال يكال ويدخر فاعترب الكيل ملا جتب فيه الزكاة
هو وخلفاؤه هلا وهي تزرع جبوارهم فال تؤدى زكاهتا هلم دليل على عدم وجوب الزكاة 

 .  ، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة املتبعة يهاف
، فليس فيه  ما كان مثل اخليار والقثاء والبصل والرياحني : "  قال اإلمام أمحد-
 .  " ، وحيول على مثنه احلول ، إال أن يباع زكاة

                                                 
 .  ٢٦٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٤١:  سورة األنعام آية) ٢(
، أبو  )٢٤٧٦(، النسائي الزكاة  )٦٢٦(، الترمذي الزكاة  )٩٧٩(، مسلم الزكاة  )١٣٧٩(البخاري الزكاة ) ٣(

، الدارمي الزكاة  )٥٧٦(، مالك الزكاة  )٣/٣٠(، أمحد  )١٧٩٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٥٨(داود الزكاة 
)١٦٣٣(  . 
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 باب يف زكاة النقدين 
ما اشتق منهما اعلم وفقنا اهللا وإياك أن املراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة و

 .  من نقود وحلي وسبائك وغري ذلك
 .  والدليل على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة الكتاب والسنة واإلمجاع

š  {:  قال اهللا تعاىل Ï%©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ Ò Ïø9$#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

Νèδ ÷Åe³t7sù A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪ { )؛ ففي اآلية الكرمية الوعيد الشديد بالعذاب األليم ملن مل  )١
 .  خيرج زكاة الذهب والفضة

، إال إذا كان يوم  ما من ذهب وال فضة ال يؤدى حقها {:  " الصحيحني " ويف

 .   احلديث)٢( }.  . . القيامة صفحت له صفائح من نار
واتفق األئمة على أن املراد بالكرت املذكور يف القرآن واحلديث كل ما وجبت فيه 

كل شيء جمموع :  ، والكرت ، فليس بكرت ، وأن ما أخرجت زكاته الزكاة فلم تؤد زكاته
 .  ، سواء كرته يف بطن األرض أم على ظهرها بعضه على بعض

، ويف الفضة إذا بلغت مائيت درهم  فتجب الزكاة يف الذهب إذا بلغ عشرين مثقاال
؛ حلديث ابن عمرو  ، سواء كانا مضروبني أو غري مضروبني ، ربع العشر منهما إسالمي

أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقاال نصف  {:  رفوعاعن عائشة رضي اهللا عنهما م

يف الرقة ربع  {:   مرفوعا، ويف حديث أنس  ، رواه ابن ماجه )٣( }مثقال 
 .   متفق عليه)٤( } العشر

، مضروبة كانت أو غري   هي الفضة اخلالصة- الراء وختفيف القاف  بكسر-والرقة 
 .  مضروبة

                                                 
 .  ٣٤:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٢/٣٨٤(، أمحد  )١٦٥٨(، أبو داود الزكاة  )٩٨٧(مسلم الزكاة ) ٢(
 .  )١٧٩١(ابن ماجه الزكاة ) ٣(
 .  )١٥٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٥ (، النسائي الزكاة )١٣٨٦(البخاري الزكاة ) ٤(
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وزنه اثنتان وسبعون حبة شعري  : " قال الفقهاء.  واملثقال يف األصل مقدار من الوزن
 .  من الشعري املمتلئ معتدل املقدار

، ونصاب  ونصاب الذهب باجلنيه السعودي أحد عشر جنيها وثالثة أسباع جنيه
ة بالريال العريب السعودي ستة ومخسون رياال أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي الفض

 .  املستعمل يف هذا الزمان
 .  وخيرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب احملدد له فأكثر ربع العشر

 :  ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة
  )١( } اختذ خامتا من ورق ألن النيب  {؛   يباح للذكر أن يتخذ خامتا من الفضة-

 .  متفق عليه
 )٢( ،  الرجال عن التحلي بالذهب وحيرم عليه اختاذ اخلامت من الذهب فقد هنى النيب -

،  يعمد أحدكم إىل مجرة من نار جهنم { ، وقال  وشدد النكري على من فعله

 .  )٣( }فيجعلها يف يده 

؛  ، ورباط أسنان ، كأنف  ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة-
، فأمره  ، فأننت عليه ، فاختذ أنفا من فضة ن سعد قطع أنفه يوم الكالبألن عرفجة ب {

 .   رواه أبو داود واحلاكم وصححه)٤( } فاختذ أنفا من ذهب النيب 
 :  ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة

؛ ألن الشارع أباح هلن التحلي   يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه-
،  )٥( } ، وحرم على ذكورها أحل الذهب واحلرير إلناث أميت { ، قال النيب  قامطل

                                                 
 .  )٢/١٧٩(، أمحد  )٥٢٩٣(، النسائي الزينة  )٢٠٩١(، مسلم اللباس والزينة  )٥٥٢٧(البخاري اللباس ) ١(
  . ٤٥ اللباس ٣٨٨/ ١٠) ٥٨٦٣(عن خامت الذهب أخرجه البخاري .  . هنانا عن سبع.  كما يف حديث الرباء) ٢(
 .  )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) ٣(
 .  )٤٢٣٢(، أبو داود اخلامت  )٥١٦١(النسائي الزينة ) ٤(
 .  )٤/٣٩٢(، أمحد  )٥١٤٨(، النسائي الزينة  )١٧٢٠(الترمذي اللباس ) ٥(
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، فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي
 .  ، وأمجع العلماء على ذلك للنساء
؛  زكاة يف حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا لالستعمال أو لإلعارة وال -
 لكن )١(،  ، رواه الطرباين عن جابر بسند ضعيف }ليس يف احللي زكاة  { لقوله 

وابن ،  ، وجابر ، منهم أنس ، وقال به مجاعة من الصحابة يعضده ما جرى العمل عليه
 )٢( فيه عن مخسة من أصحاب النيب  : " ، قال أمحد ، وأمساء أختها ، وعائشة عمر

 .  وألنه عدل به عن النماء إىل فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد اخلدمة ودور السكىن
، أو  -اختذ رصيدا للحاجة :   أي-، أو أعد ألجل النفقة   وإن أعد احللي للكري-

، جتب فيه  ، فهو باق على أصله ، أو مل يقصد به شيء مما سبق دخار، أو لال أعد للقنية
، وإمنا سقط وجوهبا فيما أعد لالستعمال  ؛ ألن الذهب والفضة جتب فيهما الزكاة الزكاة

، فيبقى وجوهبا فيما عداه على األصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إىل مال  أو العارية
، إال إذا كان  ، فال زكاة فيه ميكن ضمه إىل مال آخر، ومل  ، فإن كان دون النصاب آخر

 .  ، فإهنا جتب الزكاة يف قيمته معدا للتجارة
 :  حكم متويه احليطان وغريها بالذهب والفضة واختاذ األواين منهما

، أو ميوه شيء من السيارة أو   حيرم أن ميوه سقف أو حائط بذهب أو فضة-
؛  ، وحيرم متويه قلم أو دواة بذهب أو فضة املسلم، كل ذلك حرام على  مفاتيحها هبما

 .  ألن ذلك سرف وخيالء
الذي  { ، قال  ، أو متويه األواين بذلك  وحيرم اختاذ األواين من الذهب والفضة-

 .  )٣( } جيرجر يف بطنه نار جهنم يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا
                                                 

 .  ، ألدلة رأوها ، وذهب بعض العلماء إىل إجياب الزكاة فيه عند اجلمهور) ١(
 ؛ ٣٨٤ - ٣٨٣/ ٢ ؛ واملصنف البن أيب شيبة ٨٦ - ٨١/ ٤هذه اآلثار يف املصنف لعبد الرزاق :  انظر) ٢(

 .  ٢٣٤ - ٢٣٢/ ٤والسنن للبيهقي 
،  )٦/٣٠١(، أمحد  )٣٤١٣(، ابن ماجه األشربة  )٢٠٦٥(، مسلم اللباس والزينة  )٥٣١١(البخاري األشربة ) ٣(

 .  )٢١٢٩(، الدارمي األشربة  )١٧١٧(مالك اجلامع 
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، ولكن مع األسف   كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خامت الذهب من الرجال-
،  ، أو جيهلونه ، غري مبالني بالوعيد ترى بعض املسلمني يلبسون خواتيم الذهب يف أيديهم
ح اهللا من خامت ، واالكتفاء مبا أبا فالواجب على هؤالء التوبة إىل اهللا من التحلي بالذهب

tΒ {.  ، ففي احلالل غنية عن احلرام الفضة uρ È,−G tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! %[ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym 

Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 4  tΒ uρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à Î=≈ t/  Íν Ì øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# È e≅ ä3 Ï9 & ó x« 

# Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪ { )١(  . 
 .  نسأل اهللا للجميع البصرية يف دينه والعمل بشرعه واإلخالص لوجهه

 

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
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 باب يف زكاة عروض التجارة 
ي بذلك ، مس ، وهو ما أعد لبيع وشراء ألجل الربح العروض مجع عرض بإسكان الراء

 .  ، أو ألنه يعرض مث يزول ألنه يعرض ليباع ويشترى
õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ  {:  قوله تعاىل:  والدليل على وجوب الزكاة يف عروض التجارة øΒ r& 

Zπ s% y‰|¹ öΝèδãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 { )وقوله تعاىل)١   :}  š É‹©9$#uρ þ’ Îû öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& A,ym ×Πθ è=÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ 

È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪ { )فكانت أوىل بدخوهلا   وعروض التجارة هي أغلب األموال)٢ ،
 .  يف عموم اآليات

،  )٣( } يأمرنا أن خنرج الزكاة مما نعده للبيع كان النيب  {:  مسرةوروى أبو داود عن 
 .  ، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة األنعام السائمة وألهنا أموال نامية

اد هبا التجارة وقد حكى غري واحد إمجاع أهل العلم على أن يف العروض اليت ير
 .  الزكاة إذا حال عليها احلول

األئمة األربعة وسائر األمة إال من شذ متفقون على  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 -، وسواء كان متربصا  ، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وجوهبا يف عروض التجارة

 - أو مديرا - السعر وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إىل وقت ارتفاع
، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من  -كالتجار الذين يف احلوانيت 

، أو حيوانا من رقيق  ، أو كانت آنية كالفخار وحنوه قوت أو فاكهة أو أدم أو غري ذلك
 ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل أو خيل أو بغال أو محري أو غنم معلفة أو غري ذلك

 انتهى كالم )٤( " ، كما أن احليوانات املاشية هي أغلب األموال الظاهرة األمصار الباطنة
 .  الشيخ رمحه اهللا

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٥ - ٢٤:  تانياآلسورة املعارج ) ٢(
 .  )١٥٦٢(أبو داود الزكاة ) ٣(
 .  ٤٥،  ١٥/ ٢٥فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٤(
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 :  ويشترط لوجوب الزكاة يف عروض التجارة شروط
، وغري  ، واإلجارة ، والوصية ، وقبول اهلبة ، كالبيع  أن ميلكها بفعله: الشرط األول

 .  ذلك من وجوه املكاسب
؛ ألن األعمال  ، بأن يقصد التكسب هبا  أن ميلكها بنية التجارة: ط الثاينالشر
 .  ، فوجب اقتران النية به كسائر األعمال ، والتجارة عمل بالنيات

 .   أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين: الشرط الثالث
ال زكاة يف مال حىت حيول عليه  { ؛ لقوله   متام احلول عليها: الشرط الرابع

، بىن   لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا)١( }احلول 
 .  على حول ما اشترها به

الذهب أو :  ؛ أهنا تقوم عند متام احلول بأحد النقدين وكيفية إخراج زكاة العروض
، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد  ى يف ذلك األحظ للفقراء ويراع)٢(،  الفضة
، بل يعترب ما تساوي  ، وال يعترب ما اشتريت به ، أخرج ربع العشر من قيمتها النقدين

 .  ؛ ألنه هو عني العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة ألهل الزكاة عند متام احلول
،  نفسه يف إخراج زكاة العروضوجيب على املسلم االستقصاء والتدقيق وحماسبة 

، بأن حيصي مجيع ما عنده من عروض التجارة  كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه
، فصاحب البقالة مثال حيصي مجيع ما يف بقالته من أنواع  ، ويقومها تقوميا عادال بأنواعها

كائن ، وصاحب اآلليات وقطع الغيار وامل املعروضات للبيع من املعلبات وأصناف البضائع
، وصاحب األراضي والعمارات املعروضة  والسيارات املعروضة للبيع حيصيها ويقومها

، فال زكاة يف  ، أما العمارات والبيوت والسيارات املعدة لإلجيار للبيع يقومها مبا تساوي
،  ، وإمنا جتب الزكاة فيما حتصل عليه صاحبها من إجارها إذا حال عليه احلول ذواهتا

، وكذلك أثاث  عدة للسكىن والسيارات املعدة للركوب واحلاجة ال زكاة فيهاوالبيوت امل
                                                 

 .  )١/١٤٨(، مسند أمحد  )١٧٩٢(، سنن ابن ماجه كتاب الزكاة  )٦٣٢(سنن الترمذي كتاب الزكاة ) ١(
 .  الورق النقديأو ما يقوم مقامهما من ) ٢(
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 ٢٣٩

،  ، وقوارير العطار ، واملوازين ، واملكاييل ، كاألذرع املرتل وأثاث الدكان وآالت التاجر
 .  ؛ ألهنا ال تباع للتجارة كل هذه األشياء ال زكاة فيها

، واعتربها مغنما لك يف  أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب! أيها املسلم
zÏΒ  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وال تعتربها مغرما الدنيا واآلخرة uρ É># {ôãF{$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß,ÏΖãƒ 
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، فهؤالء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون هبا  ويعامل عند اهللا على حسب نيته وقصده

،  ، لينتقموا منهم ، وينتظرون أن تدور الدائرة على املسلمني عن حكم اإلسالم فيهم
واملؤمنون ،  ، وخسروا من أمواهلم ، وحرموا الثواب فصار جزاءهم أن عليهم دائرة السوء

، وخيلف عليهم ما  ، فهؤالء يوفر هلم األجر يعتربون الزكاة حني خيرجوهنا قربات هلم
Iω  { أنفقوا خبري منه r& $ pκ̈ΞÎ) ×π t/öè% öΝçλ°; 4 ÞΟßγ è= Åz ô‰ã‹y™ ª!$# ’Îû ÿÏµ ÏFuΗ ÷qu‘ 3 { )لنيتهم احلسنة )٢ 

 .  ومقصدهم األمسى
θàÊ#)  { ، واستشعر هذه املعاين فاتق اهللا أيها املسلم Ìø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? 
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 .  ٩٩ - ٩٨:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ٩٩:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٢٠:  سورة املزمل آية) ٣(
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 ٢٤٠

 باب يف زكاة الفطر 
، فإضافتها إليه من  ؛ ألن الفطر سببها زكاة الفطر من رمضان املبارك تسمى بذلك

 .  إضافة الشيء إىل سببه
 .  لكتاب والسنة واإلمجاعوالدليل على وجوهبا ا

ô‰s% yx  {:  قال اهللا تعاىل n= øùr& tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ { )املراد بالتزكي  : "  قال بعض السلف)١

θ#)  {:  وتدخل يف عموم قوله تعاىل.  " هنا إخراج زكاة الفطر è?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# { )٢(  

 زكاة الفطر صاعا من بر أو فرض رسول اهللا  {:  وغريمها " الصحيحني " ويف

 .  )٣( }، والصغري والكبري من املسلمني  نثى، والذكر واأل ، على العبد واحلر صاعا من شعري
 .  وقد حكى غري واحد من العلماء إمجاع املسلمني على وجوهبا
،  ، وطعمة للمساكني واحلكمة يف مشروعيتها أهنا طهرة للصائم من اللغو والرفث

 .  وشكر هللا تعاىل على إمتام فريضة الصيام
، حرا كان  ، صغريا أو كبريا أنثى، ذكرا كان أو  وجتب زكاة الفطر على كل مسلم

 فرض زكاة الفطر أن الرسول  {، ففيه  ، حلديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا أو عبدا

 وفرض مبعىن ألزم )٤( }لمني على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املس
 .  وأوجب

                                                 
 .  ١٤:  سورة األعلى آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
، أبو  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )٦٧٥(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٣٢(البخاري الزكاة ) ٣(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٦(، أمحد  )١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة  )١٦١٣(داود الزكاة 
)١٦٦١(  . 

، أبو  )٢٥٠٣(، النسائي الزكاة  )٦٧٦(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٣٣(البخاري الزكاة ) ٤(
 .  )١٦٦١(، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(اة ، مالك الزك )٢/٦٦(، أمحد  )١٦١١(داود الزكاة 
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 ٢٤١

،  ، وجنس ما خيرج كما أن يف احلديث أيضا بيان مقدار ما خيرج عن كل شخص
، برا  ، وجنس ما خيرج هو من غالب قوت البلد ، وهو أربعة أمداد فمقدارها صاع

د الناس أو غري هذه األصناف مما اعتا.  . . ، أو أقطا ، أو زبيبا ، أو مترا ، أو شعريا كان
، وما يقتاته الناس يف كل بلد  ، كاألرز والذرة ، وغلب استعماهلم له أكله يف البلد

 .  حبسبه
 فيبدأ )١(،  ، وهو أنه أمر هبا أن تؤدى قبل صالة العيد  به وقت إخراجهاكما بني 

، وجيوز تقدمي إخراجها قبل العيد بيوم  وقت اإلخراج األفضل بغروب الشمس ليلة العيد
أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو  {، فقد روى البخاري رمحه اهللا  يومنيأو 

 .  )٢( }، فكان إمجاعا منهم  يومني
أخر إخراجها عن ، ف ، فإن فاته هذا الوقت وإخراجها يوم العيد قبل الصالة أفضل

؛  من أداها قبل الصالة {:  ؛ حلديث ابن عباس ، وجب عليه إخراجها قضاء صالة العيد

 ويكون آمثا )٣( }، فهي صدقة من الصدقات  ، ومن أداها بعد الصالة فهي زكاة مقبولة
 .  ؛ ملخالفته أمر الرسول  بتأخري إخراجه عن الوقت احملدد

 من -ينفق عليهم :   أي-وخيرج املسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن ميوهنم 

  . }أدوا الفطرة عمن متولون  { ؛ لعموم قول النيب  الزوجات واألقارب

  )٤(.  ، لفعل عثمان رضي اهللا عنه ويستحب إخراجها عن احلمل
،  ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ومن لزم غريه إخراج الفطرة عنه

، وإن أخرج شخص عن  ، والغري متحمل هلا غري أصيل ؛ ألهنا وجبت عليه ابتداء أجزأت
                                                 

 .  ٤٧٢/ ٣) ١٥٠٩(أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ) ١(
 .  )١٤٤٠(البخاري الزكاة ) ٢(
 .  )١٨٢٧(، ابن ماجه الزكاة  )١٦٠٩(أبو داود الزكاة ) ٣(
ف لعبد الرزاق بعض اآلثار يف هذا يف املصن:  وانظر.  ١٣٥ الزكاة ٤٣٢/ ٢) ١٠٧٣٧(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٤(

٣١٩/ ٣  . 
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 .  ، وبدون إذنه ال جتزئ ، أجزأت شخص ال تلزمه نفقته بإذنه
رة ذلك الغري مع فطرته يف وملن وجب عليه إخراج الفطرة عن غريه أن خيرج فط

 .  ، ولو كان املخرج عنه يف مكان آخر املكان الذي هو فيه
، قال رمحه اهللا  وحنب أن ننقل لك كالما البن القيم يف جنس املخرج يف زكاة الفطر

، فأما  وهذه كانت غالب أقواهتم باملدينة:  ملا ذكر األنواع اخلمسة الواردة يف احلديث
، فإن كان قوهتم من غري  ، فإمنا عليهم صاع من قوهتم وهتم غري ذلكأهل بلد أو حملة ق

، هذا قول  ، أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا ما كان احلبوب كاللنب واللحم والسمك
، إذ املقصود سد خلة املساكني يوم  ، وهو الصواب الذي ال يقال بغريه مجهور العلماء

، وإن مل  ، وعلى هذا فيجزئ الدقيق دهمالعيد ومواساهتم من جنس ما يقتات أهل بل
، لقلة  ، فإنه وإن كان أنفع للمساكني ، وأما إخراج اخلبز أو الطعام يصح فيه احلديث
  )١(.  انتهى " ، فقد يكون احلب أنفع هلم لطول بقائه املؤونة والكلفة فيه

و قدر ، ول خيرج من قوت بلده مثل األرز وغريه : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، وهو   وهو رواية عن أمحد وقول أكثر العلماء-على األصناف املذكورة يف احلديث 

  )٢(.  ، انتهى ، فإن األصل يف الصدقات أهنا جتب على وجه املواساة للفقراء أصح األقوال
، فال  ، فهو خالف السنة ، بأن يدفع بدهلا دراهم وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر

 .   وال عن أحد من أصحابه إخراج القيمة يف زكاة الفطر ينقل عن النيب ؛ ألنه مل جيزئ
إن عمر بن عبد العزيز :  قوم يقولون:  قيل له.  ال يعطي القيمة:  قال اإلمام أمحد
، وقد قال ابن  قال فالن:   ويقولونيدعون قول رسول اهللا :  ، قال كان يأخذ القيمة

 .   احلديث)٣( }.  . .  زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا  {:  عمر
                                                 

 .  ٢٣/ ٣،  ٢١/ ٢إعالم املوقعني ) ١(
 .  ٣٢٦/ ٢٢،  ٦٩/ ٢٥،  ١٠/٤١٠فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
، أبو  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )٦٧٥(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٣٢(البخاري الزكاة ) ٣(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٦(أمحد ،  )١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة  )١٦١٣(داود الزكاة 
)١٦٦١(  . 
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، أو تصل إىل  وال بد أن تصل صدقة الفطر إىل مستحقها يف املوعد احملدد إلخراجها
، ومل جيد له   أراد دفعها إليه، فإن مل جيد الدافع من وكيله الذي عمده يف قبضها نيابة عنه

 .  ، وجب دفعها إىل آخر وكيال يف املوعد احملدد
،  ، حبيث يودع زكاة الفطر عند شخص مل يوكله املستحق وهنا يغلط بعض الناس

 .  ، فيجب التنبيه عليه وهذا ال يعترب إخراجا صحيحا لزكاة الفطر
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 باب يف إخراج الزكاة 
، وواصلة  ، لتكون واقعة موقعها رفة مصرفها الشرعيإن من أهم أحكام الزكاة مع

 .  ، حىت تربأ بذلك ذمة الدافع إىل مستحقها
:  ، لقوله تعاىل فاعلم أيها املسلم أنه جتب املبادرة بإخراج الزكاة فور وجوهبا يف املال

}  (#θè?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# { )وعن عائشة رضي اهللا عنها أن  ، واألمر املطلق يقتضي الفورية )١ ،

وألن حاجة الفقري تستدعي  }ما خالطت الزكاة ماال إال أهلكته  {:   قالالنيب 
 من وجبت عليه عرضة حللول العوائق ، وألن ، ويف تأخريها إضرار به املبادرة بدفعها إليه

، وألن املبادرة بإخراجها أبعد  ، وذلك يؤدي إىل بقائها يف ذمته الطارئة كاإلفالس واملوت
، فلهذه املعاين جيب املبادرة بإخراج  ، وهو مرضاة للرب عن الشح وأخلص للذمة

، أو   أشد حاجة، كما لو أخرها ليدفعها إىل من هو ، وعدم تأخريها إال لضرورة الزكاة
 .  ، وحنو ذلك لغيبة املال

، ويتوىل إخراجها عنهما  ؛ لعموم األدلة وجتب الزكاة يف مال صيب ومال جمنون
 .  ؛ ألن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة وليهما يف احلال

 .  )٢( }منا األعمال بالنيات إ { ، لقوله  وال جيوز إخراج الزكاة إال بنية
، ليكون على  ، واألفضل أن يتوىل صاحب املال توزيع الزكاة وإخراج الزكاة عمل

، كأن طلبها إمام  ، وله أن يوكل من خيرجها عنه يقني من وصوهلا إىل مستحقيها
ة ، وهو العامل الذي يرسله اإلمام جلباي ، أو يدفعها إىل الساعي ، دفعها إليه املسلمني
 .  الزكوات

                                                 
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية) ١(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٢(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
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اللهم اجعلها  : " ، فيقول الدافع ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع واآلخذ
، وبارك لك فيما  آجرك اهللا فيما أعطيت:  ، ويقول اآلخذ مغنما وال جتعلها مغرما

 .  ، وجعله لك طهورا أبقيت
õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ  {:  قال اهللا تعاىل øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ö‹n= tæ ( { )١( 

،   إذا أتاه قوم يصدقهمول اهللا كان رس {:  قال عبد اهللا بن أيب أوىف.  ادع هلم:  أي

 .   متفق عليه)٢( }اللهم صل عليهم :  قال
هذه :  ، دفعها إليه دون أن يقول ، ومن عادته أخذ الزكاة وإذا كان الشخص حمتاجا

، أعلمه بأهنا  ، ومل يكن من عادته أخذ الزكاة ، وإن كان حمتاجا ، لئال حيرجه زكاة
 .  زكاة

، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه   مال يف بلدهواألفضل إخراج زكاة كل
،  ، كأن يكون له قرابة حمتاجون ببلد آخر ، وجيوز نقلها إىل بلد آخر ملصلحة شرعية املال

؛ ألن الصدقات كانت تنقل إىل  أو من هم أشد حاجة ممن هم يف البلد الذي فيه املال
  )٣(.  اجرين واألنصار، فيفرقها يف فقراء امله  باملدينةالنيب 

وجيب على إمام املسلمني بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة األموال 
 وفعل خلفائه رضي اهللا ؛ لفعل النيب  الظاهرة كسائمة هبيمة األنعام والزروع والثمار

، مل خيرج  ، وألن من الناس من لو ترك ، وجرى عليه عمل املسلمني عنهم من بعده
، ويف  ، فإرسال السعاة فيه تدارك هلذا اخلطر ، ومنهم من جيهل وجوب الزكاة الزكاة

 .  ، وإعانة هلم على أداء الواجب بعث السعاة أيضا ختفيف على الناس

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة التوبة آية) ١(
،  )١٥٩٠(، أبو داود الزكاة  )٢٤٥٩(، النسائي الزكاة  )١٠٧٨(، مسلم الزكاة  )٣٩٣٣(البخاري املغازي ) ٢(

 .  )٤/٣٨٣(، أمحد  )١٧٩٦(ابن ماجه الزكاة 
 .  ، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث هذا مستفاد من استقراء األحاديث) ٣(
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،  والواجب على املسلم إخراج الزكاة عند وجوهبا كما سبق من غري تأخري وال تردد
 تعجل من العباس ألن النيب  {،  لوجيوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوهبا حلولني فأق

، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوهبا إذا انعقد  ؛ كما رواه أمحد وأبو داود }صدقة سنتني 
، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو  سبب الوجوب عند مجهور العلماء

 .  ، خروجا من اخلالف ، وترك التعجيل أفضل ا ملك النصابعروض جتارة إذ
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 باب يف بيان أهل الزكاة ومن ال جيوز دفع الزكاة هلم 
، قال  واعلم أنه ال جيزئ دفع الزكاة إال لألصناف اليت عينها اهللا يف كتابه الكرمي

$ *  {:  تعاىل yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è% †Îûuρ É>$ s% Ìh9$# 

tÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ † Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# È ø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ( ZπŸÒƒ Ìsù š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6ym ∩∉⊃∪ { )١( 
فهؤالء املذكورون يف هذه اآلية الكرمية هم أهل الزكاة الذين جعلهم اهللا حمال لدفعها 

 .  ، ال جيوز صرف شيء منها إىل غريهم إمجاعا إليهم
إن اهللا مل يرض حبكم نيب  {:  وأخرج أبو داود وغريه عن زياد بن احلارث مرفوعا

 وقال النيب .  )٢( }وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو فجزأها مثانية أجزاء 

 .  )٣( }إن كنت من تلك األجزاء أعطيتك  {:  للسائل
، بني اهللا تعاىل أنه هو   يف الصدقات بعض املنافقني على النيب وذلك أنه ملا اعترض

  )٤(.  ، ومل يكل قسمتها إىل أحد غريه ، وتوىل أمرها بنفسه ، وبني حكمها الذي قسمها
جيب صرفها إىل األصناف الثمانية إن كانوا  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  )٥(.  " ، ونقلها إىل حيث يوجدون نهم، وإال صرفت إىل املوجود م موجودين
، فإن اهللا فرضها  ال ينبغي أن يعطى منها إال من يستعني هبا على طاعة اهللا : " وقال

، فمن ال يصلي من أهل  معونة على طاعته ملن حيتاج إليها من املؤمنني أو من يعاوهنم
  )٦(.  ىانته " ، حىت يتوب ويلتزم بأداء الصالة ، ال يعطى منها احلاجات

                                                 
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )١٦٣٠(أبو داود الزكاة ) ٢(
 .  )١٦٣٠(أبو داود الزكاة ) ٣(
 .  ، للحافظ السيوطي لباب النقول يف أسباب الرتول:  انظر) ٤(
 .  ١٥٤االختيارات ص :  انظر) ٥(
 .  ١٥٤االختيارات ص :  انظر) ٦(
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وال جيوز صرف الزكاة يف غري هذه املصارف اليت عينها اهللا من املشاريع اخلريية 
$ *  {:  ، لقوله تعاىل ، كبناء املساجد واملدارس األخرى yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï!#t s)àù= Ï9 

ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ { )وتنفيه عما  ، وتثبت احلكم ملا بعدها تفيد احلصر) إمنا(، و  اآلية)١ ،
، وإمنا مسى اهللا األصناف  ، بل هلؤالء خاصة ليست الصدقات لغري هؤالء:  ، واملعىن سواه
 .  ، إعالما منه أن الصدقة ال خترج من هذه األصناف إىل غريها الثمانية

 :  م إىل قسمنيوهذه األصناف تنقس
 .   احملاويج من املسلمني: القسم األول
 .   من يف إعطائهم معونة على اإلسالم وتقوية له: القسم الثاين

$ *  {:  وقول اهللا تعاىل yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ 

öΝåκæ5θ è= è% † Îûuρ É>$ s%Ìh9$# tÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ † Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ( Zπ ŸÒƒ Ìsù š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟ‹ Å6ym ∩∉⊃∪ { )ن ال جيوز ؛ ففي هذه اآلية الكرمية حصر ألصناف أهل الزكاة الذي )٢
 :  ، وهم مثانية أصناف ، وال جيزئ صرفها يف غريهم صرف الزكاة إال هلم

، وإمنا يبدأ  ، ألن اهللا تعاىل بدأ هبم ، وهم أشد حاجة من املساكني  الفقراء: أحدهم
، وال يقدرون  ، والفقراء هم الذين ال جيدون شيئا يكتفون به يف معيشتهم باألهم فاألهم
، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا ال جيدون  جيدون بعض الكفاية، أو  على التكسب
 .  ، أو يعطون متام كفايتهم إن كانوا جيدون بعضها لعام كامل منها شيئا
، فاملسكني هو الذي جيد أكثر  ، وهم أحسن حاال من الفقراء  املساكني: الثاين

 .  امل، فيعطى من الزكاة متام كفايته لعام ك كفايته أو نصفها
،  ، وهم العمال الذين يقومون جبمع الزكاة من أصحاهبا  العاملون عليها: الثالث
، فيعطون من الزكاة قدر أجرة  ، ويوزعوهنا على مستحقيها بأمر إمام املسلمني وحيفظوهنا

                                                 
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ٢(
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، فال  ، إال إن كان ويل األمر قد رتب هلم رواتب من بيت املال على هذا العمل عملهم
، فإن العمال يعطون من  ، كما هو اجلاري يف هذا الوقت  شيئا من الزكاةجيوز أن يعطوا
، فهؤالء حرام عليهم أن يأخذوا  ، فيأخذون انتدابات على عملهم يف الزكاة قبل الدولة

 .  ؛ ألهنم قد أعطوا أجرة عملهم من غريها من الزكاة شيئا عن عملهم
، واملؤلفة قلوهبم   وهو مجع القلوبمجع مؤلف من التأليف:   املؤلفة قلوهبم: الرابع
، فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسالمه لتقوى نيته على  كفار ومسلمون:  قسمان

، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن املسلمني أو شر  الدخول يف اإلسالم وتشتد رغبته
وحنو .  . . ه، أو رجاء إسالم نظري ، واملسلم املؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إميانه غريه

، واإلعطاء للتأليف إمنا يعمل به عند  ذلك من األغراض الصحيحة املفيدة للمسلمني
؛  ألن عمر وعثمان وعليا رضي اهللا عنهم تركوا اإلعطاء للتأليف {؛  احلاجة إليه فقط

  . }لعدم احلاجة إليه يف وقتهم 

، فيعطى املكاتب ما  فاء، وهم األرقاء املكاتبون الذين ال جيدون و  الرقاب: اخلامس
، وجيوز أن يشتري املسلم من زكاته  يقدر به على وفاء دينه حىت يعتق وخيلص من الرق

؛ ألن يف ذلك فك رقبة املسلم من  ، وجيوز أن يفتدى من الزكاة األسري املسلم عبدا فيعتقه
 .  األسر

 :  ، وهو نوعان ، وانفراد بالغارم املدين  الغارم: السادس
، بأن يقع بني قبيلتني أو  ، وهو الغارم ألجل إصالح ذات البني  غارم لغريه: أحدمها

، فيتوسط  ، وحيدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة قريتني نزاع يف دماء أو أموال
، فيكون قد  ؛ ليطفئ الفتنة ، ويلتزم يف ذمته ماال عوضا عما بينهم الرجل بالصلح بينهما
،  ؛ لئال جتحف احلمالة مباله روع محله عنه من الزكاة، من املش عمل معروفا عظيما

، الذي حيصل به كف الفنت  وليكون ذلك تشجيعا له ولغريه على مثل هذا العمل اجلليل
؛  ، بل لقد أباح الشارع هلذا الغارم املسألة لتحقيق هذا الغرض والقضاء على الفساد
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أقم حىت تأتينا  { فقال النيب ،  حتولت محالة:  ؛ قال عن قبيصة " صحيح مسلم " ففي

 .  )١( }الصدقة فنأمر لك هبا 
، أو يكون عليه دين ال يقدر على  ، كأن يفتدي نفسه من كفار  الغارم لنفسه: الثاين
tÏΒ  {:  ، لقوله تعاىل ، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه تسديده Ì≈ tó ø9$#uρ { )٢(  . 

، بأن يعطى من الزكاة الغزاة املتطوعة الذين ال رواتب هلم من   يف سبيل اهللا: السابع
β¨  {:  ، قال تعاىل ؛ ألن املراد بسبيل اهللا عند اإلطالق الغزو بيت املال Î) ©!$# =Ït ä† š Ï% ©!$# 

šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû Ï& Î#‹Î6 y™ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  (#θè= ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )٤(  . 
؛  ، وهو املسافر املنقطع به يف سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه ابن السبيل:  الثامن

، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إىل  ، فسمي من لزمه ابن السبيل ألن السبيل هو الطريق
جع به إىل ، وما ير ، أعطي ما يوصله ذلك البلد ، وإن كان يف طريقه إىل بلد قصده بلده
، وإن بقي مع ابن السبيل  ، ويدخل يف ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغريه بلده

، وجب  أو الغازي أو الغارم أو املكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم
،  ، وإمنا ميلكه ملكا مراعى بقدر احلاجة ؛ ألنه ال ميلك ما أخذه ملكا مطلقا عليهم رده

 .  ، زال االستحقاق ، فإذا زال السبب السبب الذي أخذه من أجلهوحتقق 
، قال  واعلم أنه جيوز صرف مجيع الزكاة يف صنف واحد من هذه األصناف املذكورة

β  {:  تعاىل Î)uρ $ yδθà÷‚ è? $ yδθè?÷σè?uρ u!#t s)àø9$# uθ ßγ sù ×öyz öΝà6©9 4 { )وحلديث معاذ حني بعثه  )٥ ،

أعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  {:  ، فقال  إىل اليمنالنيب 

                                                 
، الدارمي  )٣/٤٧٧(، أمحد  )١٦٤٠(، أبو داود الزكاة  )٢٥٧٩(، النسائي الزكاة  )١٠٤٤(زكاة مسلم ال) ١(

 .  )١٦٧٨(الزكاة 
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٤:  سورة الصف آية) ٣(
 .  ١٩٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٧١:  سورة البقرة آية) ٥(
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،  ، فلم يذكر يف اآلية واحلديث إال صنفا واحدا ، متفق عليه )١( }فترد على فقرائهم 
 .  فدل على جواز صرفها إليه

 أمر بين زريق بدفع صدقتهم إىل ألن النيب  {؛  وجيزئ االقتصار على إنسان واحد

أقم يا قبيصة حىت تأتينا  {:   لقبيصة، وقال  رواه أمحد،  )٢( }سلمة بن صخر 

؛ فدل احلديثان على جواز االقتصار على شخص واحد من  )٣( }، فنأمر لك هبا  الصدقة
 .  األصناف الثمانية

  ، لقوله  ال تلزمه نفقتهم األقرب فاألقربويستحب دفعها إىل أقاربه احملتاجني الذين
 .  ، رواه اخلمسة وحسنه الترمذي )٤( }صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة  {

، وآل  ، وآل علي آل العباس:  ، ويدخل فيهم وال جيوز دفع الزكاة إىل بين هاشم
إن  { ، لقوله  ، وآل أيب هلب وآل احلارث بن عبد املطلب،  ، وآل عقيل جعفر

 .  ، أخرجه مسلم )٥( }، وإمنا هي أوساخ الناس  الصدقة ال تنبغي آلل حممد
، وال إىل   عليهاوال جيوز دفع الزكاة إىل امرأة فقرية إذا كانت حتت زوج غين ينفق

 .  ، الستغنائهم بتلك النفقة عن األخذ من الزكاة فقري إذا كان له قريب غين ينفق عليه
؛ ألنه يقي  وال جيوز لإلنسان أن يدفع زكاة ماله إىل أقاربه الذين يلزمه اإلنفاق عليهم

،  ، فإنه جيوز أن يعطيه من زكاته ، أما من كان ينفق عليه تربعا هبا ماله حينئذ

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
، الدارمي الطالق  )٢٠٦٢(، ابن ماجه الطالق  )٢٢١٣(، أبو داود الطالق  )٣٢٩٩(الترمذي تفسري القرآن ) ٢(

)٢٢٧٣(  . 
 .  )١٦٧٨(، الدارمي الزكاة  )١٦٤٠(، أبو داود الزكاة  )١٠٤٤(مسلم الزكاة ) ٣(
 .  )١٦٨٠(، الدارمي الزكاة  )٤/٢١٤(، أمحد  )١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة  )٦٥٨(الترمذي الزكاة ) ٤(
د ، أمح )٢٩٨٥(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )٢٦٠٩(، النسائي الزكاة  )١٠٧٢(مسلم الزكاة ) ٥(

)٤/١٦٦(  . 
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،   عن بين أخ هلا أيتام يف حجرهاأن امرأة عبد اهللا سألت النيب  {"  الصحيح " ففي

 .  )١( }نعم :  ، قال أفتعطيهم زكاهتا
، وهم أوالده  ، وال إىل فروعه ، وهم آباؤه وأجداده وال جيوز دفع زكاته إىل أصوله

 .  وأوالد أوالده
 .  ، وألنه يقي هبا ماله ؛ ألهنا مستغنية بإنفاقه عليها وال جيوز له دفع زكاته إىل زوجته

، فتبني أنه  ، فلو دفعها ملن ظنه مستحقا وجيب على املسلم أن يتثبت من دفع الزكاة
، اكتفاء بغلبة  ، فالدفع إليه جيزئ تحقاقه، أما إذا مل يتبني عدم اس ، مل جتزئه غري مستحق

،   حينما أتاه رجالن يسأالنه من الصدقةألن النيب  {،  ، ما مل يظهر خالفه الظن
، وال حظ فيها  تما أعطيتكما منهاإن شئ:  ، فقال ، ورآمها جلدين فقلب فيهما البصر

 .  )٢( }لغين وال لقوي مكتسب 
 

                                                 
،  )١٨٣٤(، ابن ماجه الزكاة  )٢٥٨٣(، النسائي الزكاة  )١٠٠٠(، مسلم الزكاة  )١٣٩٧(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )٦/٣٦٣(أمحد 
 .  )١٦٣٣(، أبو داود الزكاة  )٢٥٩٨(النسائي الزكاة ) ٢(



 امللخص الفقهي 

 ٢٥٣

 باب يف الصدقة املستحبة 
وإىل جانب الزكاة الواجبة يف املال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت إلطالق 

، فقد حث اهللا عليها يف كتابه العزيز يف  احلث عليها يف الكتاب والسنة والترغيب فيها
 :  آيات كثرية

’  {:  تعاىلقال  tA# uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 

t,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# { )١(  . 

β  { : وقال تعاىل r&uρ (#θ è% £‰|Á s? ×öyz óΟà6©9 ( βÎ) óΟçFΖä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∇⊃∪ { )وقال  )٢ ،

“ ̈Β #sŒ  {:  تعاىل Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym …çµ xÏè≈ŸÒ ãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο uÏWŸ2 4 { )٣(  . 

، رواه  )٤( }إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء  { وقال النيب 
 .  الترمذي وحسنه

،  )٥( }.  . . سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله {:  " الصحيحني " يفو
.  )٦( } ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجال تصدق بصدقة فأخفاها حىت {:  وذكر منهم

 .  واألحاديث يف هذا كثرية

                                                 
 .  ١٧٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٨٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٤٥:  يةسورة البقرة آ) ٣(
 .  )٦٦٤(الترمذي الزكاة ) ٤(
،  )٥٣٨٠(، النسائي آداب القضاة  )٢٣٩١(، الترمذي الزهد  )١٠٣١(، مسلم الزكاة  )٦٢٩(البخاري األذان ) ٥(

 .  )١٧٧٧(، مالك اجلامع  )٢/٤٣٩(أمحد 
 آداب القضاة ، النسائي )٢٣٩١(، الترمذي الزهد  )١٠٣١(، مسلم الزكاة  )١٣٥٧(البخاري الزكاة ) ٦(

 .  )١٧٧٧(، مالك اجلامع  )٢/٤٣٩(، أمحد  )٥٣٨٠(
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 )١( } βÎ)uρ $yδθà÷‚è? $yδθè?÷σè?uρ u!#ts)àø9$# uθßγsù ×öyz öΝà6©9 4  {:  ، لقوله تعاىل وصدقة السر أفضل
، إال أن يترتب على إظهار الصدقة وإعالهنا مصلحة راجحة من  ألنه أبعد عن الرياءو

 .  اقتداء الناس به
$  {:  ، قال تعاىل ، غري ممنت هبا على احملتاج وينبغي أن تكون طيبة هبا نفسه yγ •ƒ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θè= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{$#uρ { )٢(  . 

أن :  ، قال أي الصدقة أفضل:   ملا سئلقال  {،  والصدقة يف حال الصحة أفضل

 .  )٣( }، تأمل الغىن وختشى الفقر  ت صحيح شحيحتصدق وأن

θ#)  {:  ، ألمر اهللا هبا يف قوله والصدقة يف احلرمني الشريفني أفضل è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr& uρ 

}§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ { )٤(  . 

،   أجود الناسكان رسول اهللا  {:  ؛ لقول ابن عباس والصدقة يف رمضان أفضل
، فكان أجود باخلري من الريح  ، حني يلقاه جربيل وكان أجود ما يكون يف رمضان

 .  )٥( }املرسلة 
ρ÷  {:  ، قال تعاىل والصدقة يف أوقات احلاجة أفضل r& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’ Îû 5Θöθ tƒ “ ÏŒ 7π t7tó ó¡tΒ ∩⊇⊆∪ 

$ VϑŠ ÏKtƒ #sŒ >π t/tø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ #sŒ 7π t/uøItΒ ∩⊇∉∪ { )٦(  . 
، فقد أوصى اهللا   منها على األبعدينكما أن الصدقة على األقارب واجلريان أفضل

#ÏN  {:  ، كقوله تعاىل ، وجعل هلم حقا على قريبهم يف كثري من اآليات باألقارب uuρ #sŒ 
                                                 

 .  ٢٧١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٦٤:  سورة البقرة آية) ٢(
،  )٢٨٦٥(، أبو داود الوصايا  )٢٥٤٢(، النسائي الزكاة  )١٠٣٢(، مسلم الزكاة  )٢٥٩٧(البخاري الوصايا ) ٣(

 .  )٢/٢٥٠(أمحد 
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٤(
 .  )١/٣٦٣(، أمحد  )٢٠٩٥(، النسائي الصيام  )٢٣٠٨(، مسلم الفضائل  )٦(البخاري بدء الوحي ) ٥(
 .  ١٦ - ١٤:  اتياآلسورة البلد ) ٦(
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4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym { )وقال عليه الصالة والسالم)١   :} وعلى  الصدقة على املسكني صدقة ،

:  " الصحيحني " ، ويف ، رواه اخلمسة وغريهم )٢( }صدقة وصلة :  ذي الرحم اثنتان

 .  )٣( }أجر الصدقة ، و أجر القرابة:  أجران {
،  ، وصلة اإلخوان ، حنو مواساة القرابة مث اعلم أن يف املال حقوقا سوى الزكاة

’þ  {:  ، قال تعاىل ، وإقراض مقترض ، وإنظار معسر ، وإعارة حمتاج وإعطاء سائل Îûuρ 

öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& A,ym È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós pRùQ$#uρ ∩⊇∪ { )٤(  . 
، بل ذهب اإلمام  وجيب إطعام اجلائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن

 .  مالك رمحه اهللا إىل أنه جيب على املسلمني فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلم
كما أنه يشرع ملن حصل على مال وحبضرته أناس من الفقراء واملساكني أن 

θ#)  {:  ، قال تعاىل هم منهيتصدق علي è?# u uρ … çµ ¤) ym uΘ öθ tƒ  Íν ÏŠ$ |Á ym ( { )وقال تعاىل)٥   :

} # sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù çµ ÷Ψ Ï iΒ (#θ ä9θ è% uρ óΟ çλ m; 

Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β ∩∇∪  { )٦( . 
، ودين التعاون والتآخي يف  ؛ ألنه دين املواساة والرمحة وهذه من حماسن دين اإلسالم

 .  ن وما أحكمه من تشريع، فما أمجله من دي اهللا
 .  ، إنه مسيع جميب نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا البصرية يف دينه والتمسك بشريعته

                                                 
 .  ٢٦:  سورة اإلسراء آية) ١(
، الدارمي  )٤/٢١٤(، أمحد  )١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة  )٢٥٨٢(، النسائي الزكاة  )٦٥٨(الترمذي الزكاة ) ٢(

 .  )١٦٨٠(الزكاة 
،  )١٨٣٤(، ابن ماجه الزكاة  )٢٥٨٣(، النسائي الزكاة  )١٠٠٠(، مسلم الزكاة  )١٣٩٧(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦٥٤(، الدارمي الزكاة  )٦/٣٦٣(أمحد 
 .  ١٩:  سورة الذاريات آية) ٤(
 .  ١٤١:  سورة األنعام آية) ٥(
 .  ٨:  سورة النساء آية) ٦(
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 كتاب الصيام 

 باب يف وجوب الصيام ووقته 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، معلوم من  ، وفرض من فروض اهللا صوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم
 .  الدين بالضرورة
 :  ه الكتاب والسنة واإلمجاعويدل علي

$  {:  قال اهللا تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã š Ï%©!$# ÏΒ 

öΝà6Î= ö7s% { )اىل إىل قوله تع)١  :}  ãöκy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#uöà)ø9$# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 

;M≈oΨ Éi t/uρ zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s% öàø9$#uρ 4 yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )اآلية)٢   ،

yϑ  {:  ، وقال فرض:  " كتب " ومعىن sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( { )واألمر )٣ 
 .  للوجوب

.   وذكر منها صوم رمضان)٤( }بين اإلسالم على مخس  { وقال النيب 
 .  واألحاديث يف الداللة على فرضيته وفضله كثرية مشهورة

 .  ، وأن من أنكره كفر وأمجع املسلمون على وجوب صومه
وتنقية هلا من األخالط الرديئة واحلكمة يف شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهريا 

؛ ألن الشيطان جيري من  ؛ ألنه يضيق جماري الشيطان يف بدن اإلنسان واألخالق الرذيلة

                                                 
 .  ١٨٣:  ة آيةسورة البقر) ١(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
، سنن الترمذي كتاب اإلميان  )١٦(، صحيح مسلم كتاب اإلميان  )٨(صحيح البخاري كتاب اإلميان ) ٤(

 .  )٢/١٢٠(، مسند أمحد  )٥٠٠١(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(
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،  ، وضعفت إرادهتا ، انبسطت نفسه للشهوات ، فإذا أكل أو شرب ابن آدم جمرى الدم
 .  ، والصوم على العكس من ذلك وقلت رغبتها يف العبادات
، وفيه باعث على العطف  ، وترغيب يف اآلخرة  الدنيا وشهواهتاويف الصوم تزهيد يف

؛ ألن الصوم  ، ملا يذوقه الصائم من أمل اجلوع والعطش على املساكني وإحساس بآالمهم
يف الشرع هو اإلمساك بنية عن أشياء خمصوصة من أكل وشرب ومجاع وغري ذلك مما 

 .  سوق، ويتبع ذلك اإلمساك عن الرفث والف ورد به الشرع
،  ، وهو البياض املعترض يف األفق ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاين

≈z  {:  ، قال اهللا تعاىل وينتهي بغروب الشمس t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç Å³≈ t/ { )الزوجات:   يعين)١ 
}  (#θäó tFö/$#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θ è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# 

zÏΒ Ìôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )ومعىن )٢ ،  :}  t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ 

ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( { )لليلأن يتضح بياض النهار من سواد ا:  )٣  . 
 .  ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله

 :  وللعلم بدخوله ثالث طرق
yϑ  {:  ، قال تعاىل  رؤية هالله: الطريقة األوىل sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( { )٤( 

 .  ، وجب عليه الصوم  فمن رأى اهلالل بنفسه)٥( }صوموا لرؤيته  { وقال النيب 
،  ، فيصام برؤية عدل مكلف ، أو اإلخبار عنها  الشهادة على الرؤية: الطريقة الثانية

 ، فأخربت رسول اهللا  تراءى الناس اهلالل {:  ، لقول ابن عمر ويكفي إخباره بذلك

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٤(
،  )٢١١٧(، النسائي الصيام  )٦٨٤(، الترمذي الصوم  )١٠٨١(، مسلم الصيام  )١٨١٠(البخاري الصوم ) ٥(

 .  )١٦٨٥(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩٧(، أمحد  )١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 
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، وصححه ابن حبان   رواه أبو داود وغريه)١( }، وأمر الناس بصيامه  ، فصام أين رأيته
 .  واحلاكم

حينما ال يرى اهلالل ، وذلك   إكمال عدة شهر شعبان ثالثني يوما: والطريقة الثالثة
ليلة الثالثني من شعبان مع عدم وجود ما مينع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من 

، وال   اهلالل، فال تصوموا حىت تروا إمنا الشهر تسعة وعشرون يوما { ؛ لقوله  ذلك

أمتوا :  أي " اقدروا له "  ومعىن)٢( }؛ فاقدروا له  ، فإن غم عليكم تفطروا حىت تروه

، فعدوا  فإن غم عليكم {:  ؛ ملا ثبت يف حديث أيب هريرة شهر شعبان ثالثني يوما

 .  )٣( }ثالثني 
،  ، وال يصح منه ؛ فال جيب على كافر م مكلف قادرويلزم صوم رمضان كل مسل

 .  ، وال يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر ، صام الباقي فإن تاب يف أثناء الشهر
 .  ، ويكون يف حقه نافلة ، ويصح الصوم من صغري مميز وال جيب الصوم على صغري
 .   النية، لعدم ، مل يصح منه ، ولو صام حال جنونه وال جيب الصوم على جمنون

، ويقضيانه حال زوال  وال جيب الصوم أداء على مريض يعجز عنه وال على مسافر
yϑ  {:  ، قال تعاىل عذر املرض والسفر sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

tyz é& 4 { )٤(  . 
، والطاهر  ، والصحيح واملريض واخلطاب بإجياب الصيام يشمل املقيم واملسافر

، حبيث  ، فإن هؤالء كلهم جيب عليهم الصوم يف ذممهم ، واملغمى عليه واحلائض والنفساء

                                                 
 .  )١٦٩١(، الدارمي الصوم  )٢٣٤٢(أبو داود الصوم ) ١(
،  )٢٣٢٠(، أبو داود الصوم  )٢١٢١(، النسائي الصيام  )١٠٨٠(، مسلم الصيام  )١٨٠٧(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٦٨٤(، الدارمي الصوم  )٦٣٤(، مالك الصيام  )٢/٥(أمحد 
،  )٢١١٩(، النسائي الصيام  )٦٨٤(ذي الصوم ، الترم )١٠٨١(، مسلم الصيام  )١٨١٠(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٦٨٥(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩٧(، أمحد  )١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٤(
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، وإما  إما أداء:  ، والعزم على فعله ، ليعتقدوا وجوبه يف ذممهم إهنم خياطبون بالصوم
، إال احلائض  ، وهو الصحيح املقيم ، فمنهم من خياطب بالصوم يف نفس الشهر أداء قضاء

، وهو احلائض والنفساء واملريض الذي ال  ، ومنهم من خياطب بالقضاء فقط والنفساء
، وهو املسافر  ، ومنهم من خيري بني األمرين يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء

 .  كنه الصوم مبشقة من غري خوف التلفواملريض الذي مي
،  ، كاملسافر يقدم من سفره ومن أفطر لعذر مث زال عذره يف أثناء هنار رمضان

، والصغري  ، واجملنون إذا أفاق من جنونه ، والكافر إذا أسلم واحلائض والنفساء تطهران
 قامت البينة ، وكذا إذا ، فإن كال من هؤالء يلزمه اإلمساك بقية اليوم ويقضيه يبلغ

، فإن املسلمني ميسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد  بدخول الشهر يف أثناء النهار
 .  رمضان
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 باب يف بدء صيام اليوم وهنايته 
Ïm≅¨  {:  قال اهللا تعاىل é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’n< Î) öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr& uρ 

Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ ©9 3 zΝÎ= tæ ª!$# öΝà6¯Ρr& óΟçGΨä. šχθ çΡ$ tFøƒ rB öΝà6|¡àΡr& z>$ tG sù öΝä3ø‹n= tæ $ xtã uρ öΝä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9$$ sù 

£èδρ çÅ³≈ t/ (#θäó tFö/$#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θ è=ä.uρ (#θ ç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# 

ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )١(  . 
، ورفع ملا كان  هذه رخصة من اهللا تعاىل للمسلمني : " قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
، إمنا حيل له األكل والشرب  ، فإنه كان إذا أفطر أحدهم عليه األمر يف ابتداء اإلسالم

، حرم عليه الطعام  ، فمىت نام أو صلى العشاء واجلماع إىل صالة العشاء أو ينام قبل ذلك
،  ، فرتلت هذه اآلية ، فوجدوا من ذلك مشقة كبرية جلماع إىل الليلة القابلةوالشراب وا

، حيث أباح اهللا األكل والشرب واجلماع يف أي الليل شاء  ففرحوا هبا فرحا شديدا
  )٢(.  ، إىل أن يتبني ضياء الصباح من سواد الليل الصائم

، فبدايته من طلوع الفجر  فتبني من اآلية الكرمية حتديد الصوم اليومي بداية وهناية
 .  ، وهنايته إىل غروب الشمس الثاين

 .  ويف إباحته تعاىل األكل والشرب إىل طلوع الفجر دليل على استحباب السحور
، فإن السحور  تسحروا { قال رسول اهللا :  ، قال عن أنس " الصحيحني " ويف

 .  )٣( }بركة 
، ويستحب تأخريه إىل  ، ولو جبرعة ماء وقد ورد يف الترغيب بالسحور آثار كثرية

 .  وقت انفجار الفجر

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  بتصرف.  ٢٩٠ - ٢٨٨/ ١تفسري ابن كثري :  انظر) ٢(
،  )٢١٤٦(، النسائي الصيام  )٧٠٨(، الترمذي الصوم  )١٠٩٥(، مسلم الصيام  )١٨٢٣(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٦٩٦(، الدارمي الصوم  )٣/٩٩(، أمحد  )١٦٩٢(ابن ماجه الصيام 
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، فإهنم يبدءون  ولو استيقظ اإلنسان وعليه جنابة أو طهرت احلائض قبل طلوع الفجر
 .  ، ويؤخرون االغتسال إىل بعد طلوع الفجر ، ويصومون بالسحور

؛ ألهنم يسهرون معظم الليل مث يتسحرون وينامون  سحروبعض الناس يبكرون بالت
 :  ، وهؤالء قد ارتكبوا عدة أخطاء قبل الفجر بساعات

 .   ألهنم صاموا قبل وقت الصيام: أوال
، فيعصون اهللا بترك ما أوجب اهللا عليهم من   يتركون صالة الفجر مع اجلماعة: ثانيا

 .  صالة اجلماعة
،  ، فال يصلوهنا إال بعد طلوع الشمس لفجر عن وقتها رمبا يؤخرون صالة ا: ثالثا

ƒ÷≅×  {:  ، قال اهللا تعاىل وهذا أشد جرما وأعظم إمثا uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ tã 

öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ ∩∈∪ { )١(  
 الصيام ومل يستيقظ إال بعد ، فلو نوى وال بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل

 .  ، وصيامه صحيح تام إن شاء اهللا ، فإنه ميسك طلوع الفجر
ويستحب تعجيل اإلفطار إذا حتقق غروب الشمس مبشاهدهتا أو غلب على ظنه خبرب 

ال يزال الناس خبري ما  {:   قال أن النيب فعن سهل بن سعد :  ثقة بأذان أو غريه

إن أحب عبادي  {  فيما يرويه عن ربه ، وقال   متفق عليه)٢( }عجلوا الفطر 

 .  )٣( }إيل أعجلهم فطرا 
، لقول  ، فعلى ماء ، فإن مل جيد ، فعلى متر ، فإن مل جيد والسنة أن يفطر على رطب

،  ، فإن مل تكن رطبات  يفطر قبل أن يصلي على رطباتكان النيب  { أنس 

                                                 
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة املاعون ) ١(
،  )١٦٩٧(، ابن ماجه الصيام  )٦٩٩(، الترمذي الصوم  )١٠٩٨(، مسلم الصيام  )١٨٥٦(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٦٩٩(، الدارمي الصوم  )٦٣٨(، مالك الصيام  )٥/٣٣٧(أمحد 
 .  )٢/٣٢٩(، أمحد  )٧٠٠(الترمذي الصوم ) ٣(
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، رواه أمحد وأبو داود  )١( }.  . . ، حسا حسوات من ماء ، فإن مل تكن مترات فتمرات
 .  د رطبا وال مترا وال ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب، فإن مل جي والترمذي

، وهو أن بعض الناس قد جيلس على مائدة إفطاره ويتعشى  وهنا أمر جيب التنبيه عليه
، وهو التأخر  ، فريتكب بذلك خطأ عظيما ويترك صالة املغرب مع اجلماعة يف املسجد

، واملشروع  ، ويعرضها للعقوبة ظيما، ويفوت على نفسه ثوابا ع عن اجلماعة يف املسجد
 .  ، مث يتعشى بعد ذلك ، مث يذهب للصالة للصائم أن يفطر أوال

إن للصائم عند فطره دعوة ما  { ، قال  ويستحب أن يدعو عند إفطاره مبا أحب

 )٣( }، وعلى رزقك أفطرت  اللهم لك صمت {:   ومن الدعاء الوارد أن يقول)٢( }ترد 
، وثبت األجر إن شاء  ، وابتلت العروق ذهب الظمأ {:   إذا أفطر يقولوكان 

 .  )٤( } اهللا
لمسلم أن يتعلم أحكام الصيام واإلفطار وقتا وصفة حىت يؤدي صيامه وهكذا ينبغي ل

 وحىت يكون صيامه صحيحا وعمله مقبوال على الوجه املشروع املوافق لسنة الرسول 
%ô‰s)©9 tβ  {:  ، قال اهللا تعاىل ، فإن ذلك من أهم األمور عند اهللا x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& 

×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٥(  
 

                                                 
 .  )٣/١٦٤(، أمحد  )٢٣٥٦(، أبو داود الصوم  )٦٩٦(الترمذي الصوم ) ١(
 .  )١٧٥٣(ابن ماجه الصيام ) ٢(
 .  )٢٣٥٨(أبو داود الصوم ) ٣(
 .  )٢٣٥٧(أبو داود الصوم ) ٤(
 .  ٢١:  حزاب آيةسورة األ) ٥(
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 باب يف مفسدات الصوم 
 تفطر ؛ ألهنا ، وحيذر منها ، ليتجنبها للصيام مفسدات جيب على املسلم أن يعرفها

 :  ، وهذه املفطرات منها ، وتفسد عليه صيامه الصائم
، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع  ، بطل صيامه فمىت جامع الصائم:   اجلماع- ١

، فإن مل جيد الرقبة أو مل جيد  عتق رقبة:  ، وهي ، وجيب عليه مع قضائه الكفارة فيه
، بأن   يستطع صيام شهرين متتابعني، فإن مل ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعني قيمتها

، لكل مسكني نصف  ، فعليه أن يطعم ستني مسكينا مل يقدر على ذلك لعذر شرعي
 .  صاع من الطعام املأكول يف البلد

، فإذا حصل شيء من  بسبب تقبيل أو ملس أو استمناء أو تكرار نظر:   إنزال املين- ٢
 .  ؛ ألن الكفارة ختتص باجلماع فارة، وعليه القضاء فقط بدون ك ، فسد صومه ذلك

؛ ألن ذلك وقع بدون  ، وصيامه صحيح ، فال شيء عليه والنائم إذا احتلم فأنزل
 .  ، لكن جيب عليه االغتسال من اجلنابة اختياره

θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل  األكل أو الشرب متعمدا- ٣ è= ä.uρ (#θ ç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# 

âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )١(  

من  {:  ، ويف احلديث ، فإن ذلك ال يؤثر على صيامه أما من أكل وشرب ناسيا

  )٢( }.  ، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه ، فليتم صومه أكل أو شرب ناسيا
، وهو ما يسمى  ومما يفطر الصائم إيصال املاء وحنوه إىل اجلوف عن طريق األنف

، كل ذلك يفسد  ، وحقن الدم يف الصائم يد، وأخذ املغذي عن طريق الور بالسعوط
؛ ألهنا تقوم مقام  ، ومن ذلك أيضا حقن الصائم باإلبر املغذية ؛ ألنه تغذية له صومه
، فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها  ، أما اإلبر غري املغذية ، وذلك يفسد الصيام الطعام

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
، أبو داود  )٧٢١(، الترمذي الصوم  )١١٥٥(، مسلم الصيام  )٦٢٩٢(البخاري األميان والنذور ) ٢(

 .  )١٧٢٧(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩١(، أمحد  )١٦٧٣(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٩٨(الصوم 



 امللخص الفقهي 

 ٢٦٤

 ويؤخرها )١( }دع ما يريبك إىل ما ال يريبك  { ، ولقوله  حمافظة على صيامه
 .  إىل الليل

،  حبجامة أو فصد أو سحب دم ليتربع به إلسعاف مريض:   إخراج الدم من البدن- ٤
 .  فيفطر بذلك كله

، وكذا  ، فهذا ال يؤثر على الصيام أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل
 .  ، فهذا ال يؤثر على الصيام  اختياره برعاف أو جرح أو خلع سنخروج الدم بغري

، وهو استخراج ما يف املعدة من طعام أو شراب عن طريق   ومن املفطرات التقيؤ- ٥
، فال  ، وخرج بدون اختياره ، أما إذا غلبه القيء ، فهذا يفطر به الصائم الفم متعمدا

، ومن استقاء  ، فليس عليه قضاء من ذرعه القيء { ، لقوله  يؤثر على صيامه

، ومعىن  خرج بدون اختياره:  أي " ذرعه القيء "  ومعىن)٢( }، فليقض  عمدا
 .  تعمد القيء:  أي " استقاء : " قوله

،  لعينني بقطرة أو بغريها وقت الصياموينبغي أن يتجنب الصائم االكتحال ومداواة ا
 .  حمافظة على صيامه

 وبالغ { ، قال  ؛ ألنه رمبا ذهب املاء إىل جوفه وال يبالغ يف املضمضة واالستنشاق

  )٣( }.  باالستنشاق إال أن تكون صائما
، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغريه يف أول  م والسواك ال يؤثر على الصيا-

 .  النهار وآخره على الصحيح
 .  ، مل يؤثر على صيامه ولو طار إىل حلقه غبار أو ذباب

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(، النسائي األشربة  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
،  )٢/٤٩٨(، أمحد  )١٦٧٦(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٨٠(، أبو داود الصوم  )٧٢٠(الترمذي الصوم ) ٢(

 .  )١٧٢٩(الدارمي الصوم 
، ابن ماجه الطهارة  )١٤٢(، أبو داود الطهارة  )٨٧(، النسائي الطهارة  )٧٨٨(الترمذي الصوم ) ٣(

 .  )٤/٢١١(، أمحد  )٤٠٧(وسننها 
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، فليقل إين  ، وإن سابه أحد أو شتمه وجيب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم
كن ال يسهل عليه ترك ، ول ، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب صائم

أهون الصيام ترك الطعام :  ، وهلذا قال بعض السلف ما اعتاده من األقوال واألفعال الرديئة
 .  والشراب

فعلى املسلم أن يتقي اهللا وخيافه ويستشعر عظمة ربه واطالعه عليه يف كل حني وعلى 
 .  حيحا، ليكون صيامه ص ، فيحافظ على صيامه من املفسدات واملنقصات كل حال

، فقد كان  وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر اهللا وتالوة القرآن واإلكثار من النوافل
  ، وقال حنفظ صومنا وال نغتاب أحدا.  ، وقالوا ، جلسوا يف املساجد السلف إذا صاموا

،  )١( }، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه  من مل يدع قول الزور والعمل به {
وذلك ألنه ال يتم التقرب إىل اهللا تعاىل بترك هذه الشهوات املباحة يف غري حالة الصيام إال 
بعد التقرب إليه بترك ما حرم اهللا عليه يف كل حال من الكذب والظلم والعدوان على 

الصائم يف عبادة  {:  ، روي عن أيب هريرة مرفوعا م وأمواهلم وأعراضهمالناس يف دمائه

 }ما صام من ظل يأكل حلوم الناس  {:  ، وعن أنس }ما مل يغتب مسلما أو يؤذه 
، فمن باب أوىل أن يترك األشياء  م يترك أشياء كانت مباحة يف غري حالة الصيامفالصائ

 .  ، ليكون يف عداد الصائمني حقا اليت ال حتل له يف مجيع األحوال
 

                                                 
،  )١٦٨٩(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٦٢(، أبو داود الصوم  )٧٠٧(، الترمذي الصوم  )١٨٠٤(البخاري الصوم ) ١(

 .  )٢/٥٠٥(أمحد 
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 باب ما جاء يف بيان أحكام القضاء للصيام 
، أو بسبب  ، كاألعذار الشرعية اليت تبيح الفطر من أفطر يف رمضان بسبب مباح

ο×  {:  ، لقوله تعاىل ، وجب عليه القضاء ، كمن أبطل صومه جبماع أو غريه حمرك £‰Ïè sù 

ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )١(  . 
؛ ألن  تتابعا، ويستحب أن يكون القضاء م ، إلبراء ذمته ويستحب له املبادرة بالقضاء

؛  ، وجيوز له التأخري ، وجب العزم عليه ، وإن مل يقض على الفور القضاء حيكي األداء
،  ، كما جيوز تفرقته ، وكل واجب موسع جيوز تأخريه مع العزم عليه ألن وقته موسع

، فإنه جيب عليه التتابع  ، لكن إذا مل يبق من شعبان إال قدر ما عليه بأن يصومه متفرقا
، لقول  ، وال جيوز تأخريه إىل ما بعد رمضان اآلخر لغري عذر ، لضيق الوقت عاإمجا

، فما أستطيع أن أقضيه  كان يكون علي الصوم من رمضان {:  عائشة رضي اهللا عنها

، فدل هذا على أن وقت القضاء   متفق عليه)٢( } ، ملكان رسول اهللا  بانإال يف شع
، فيجب عليه صيامها قبل  ، إىل أن ال يبقى من شعبان إال قدر األيام اليت عليه موسع

 .  دخول رمضان اجلديد
، ويقضي  ، فإنه يصوم رمضان احلاضر فإن أخر القضاء حىت أتى عليه رمضان اجلديد

، فإنه   مث إن كان تأخريه لعذر مل يتمكن معه من القضاء يف تلك الفترة، ما عليه بعده
، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكني عن  ، وإن كان لغري عذر ليس عليه إال القضاء

 .  كل يوم نصف صاع من قوت البلد
؛ ألن له  ، فال شيء عليه وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان اجلديد

فإن كان تأخريه :  ، وإن مات بعد رمضان اجلديد  الفترة اليت مات فيهاتأخريه يف تلك
،  ، فال شيء عليه أيضا  حىت أدركه رمضان اجلديد- كاملرض والسفر -القضاء لعذر 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٢٣١٩(، النسائي الصيام  )٧٨٣ (، الترمذي الصوم )١١٤٦(، مسلم الصيام  )١٨٤٩(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )٦٨٦(، مالك الصيام  )٦/١٢٤(، أمحد  )١٦٦٩(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٩٩(أبو داود الصوم 



 امللخص الفقهي 

 ٢٦٧

، بأن خيرج عنه إطعام مسكني عن  ، وجبت الكفارة يف تركته وإن كان تأخريه لغري عذر
 .  كل يوم

صوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم املتعة وإن مات من عليه صوم كفارة ك
، ويكون اإلطعام من  ، وال يصام عنه ، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا يف احلج
، وهذا هو قول أكثر أهل  ، فكذا بعد املوت ؛ ألنه صيام ال تدخله النيابة يف احلياة تركته
 .  العلم

، ملا ثبت  وم عنه، استحب لوليه أن يص وإن مات من عليه صوم نذر
إن أمي ماتت وعليها صيام :   فقالتأن امرأة جاءت إىل النيب  {،  " الصحيحني " يف
 .   والويل هو الوارث)١( }نعم :  ، قال ، أفأصوم عنها نذر

، وهذا مذهب أمحد  يصام عنه النذر دون الفرض األصلي:  ابن القيم رمحه اهللاقال 
؛ ألن النذر  ، وهو مقتضى الدليل والقياس ، واملنصوص عن ابن عباس وعائشة وغريه

، وهلذا شبهه  ، فصار مبرتلة الدين ، وإمنا أوجبه العبد على نفسه ليس واجبا بأصل الشرع
، فال  ، فهو أحد أركان اإلسالم  الذي فرضه اهللا عليه ابتداء، وأما الصوم  بالدينالنيب 

، فإن املقصود منهما طاعة العبد  ، كما ال تدخل الصالة والشهادتني تدخله النيابة حبال
، وال يصلي  ، وهذا ال يؤديه عنه غريه ، وقيامه حبق العبودية اليت خلق هلا وأمر هبا بنفسه

 .  عنه غريه
، وبذلك أخذ  يطعم عنه كل يوم مسكني : " بن تيمية رمحه اهللاوقال شيخ اإلسالم ا
، فإن النذر كان ثابتا  ، وهو مقتضى النظر كما هو موجب األثر أمحد وإسحاق وغريمها

، بل  ، فإن اهللا مل يوجبه على العاجز عنه ، وأما صوم رمضان يف الذمة فيفعل بعد املوت
،   إمنا على من قدر عليه ال على من عجز عنه، والقضاء أمر العاجز بالفدية طعام مسكني

، فيفعل  ، وأما الصوم لنذر وغريه من املنذورات فال حيتاج إىل أن يقضي أحد عن أحد
 .  ، لألحاديث الصحيحة عنه بال خالف

                                                 
، أبو داود األميان  )٧١٦(، الترمذي الصوم  )١١٤٨(، مسلم الصيام  )١٨٥٢(البخاري الصوم ) ١(

 .  )١/٣٦٢(، أمحد  )١٧٥٨(، ابن ماجه الصيام  )٣٣٠٧(والنذور 
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 باب يف ما يلزم من أفطر لكرب أو مرض 
وي ، أداء يف حق غري ذ اهللا سبحانه وتعاىل أوجب صوم رمضان على املسلمني

، وهناك  ، الذين يستطيعون القضاء يف أيام أخر ، وقضاء يف حق ذوي األعذار األعذار
صنف ثالث ال يستطيعون الصيام أداء وال قضاء كالكبري اهلرم واملريض الذي ال يرجى 

، فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكني عن  ، فهذا الصنف قد خفف اهللا عنه برؤه
 .  مكل يوم نصف صاع من الطعا

=Ÿω ß#Ïk  {:  قال اهللا تعاىل s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )١(  . 

n?tã’  {:  وقال تعاىل uρ š Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )قال ابن عباس .  )٢
  )٣(.  رواه البخاري) هي للكبري الذي ال يستطيع الصوم: ( رضي اهللا عنهما

، فيطعم عن كل يوم  واملريض الذي ال يرجى برؤه من مرضه يف حكم الكبري
 .  مسكينا

سافر واملريض مرضا يرجى زواله واحلامل واملرضع إذا وأما من أفطر لعذر يزول كامل
، فإن كال من هؤالء يتحتم  ، واحلائض والنفساء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما

tΒ  {:  ، قال تعاىل ، بأن يصوم من أيام أخر بعدد األيام اليت أفطرها عليه القضاء uρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )٤(  . 
، لقوله  وفطر املريض الذي يضره الصوم واملسافر الذي جيوز له قصر الصالة سنة

ο×  {:  تعاىل يف حقهم £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )قال  فليفطر وليقض عدد ما أفطره:   أي)٥ ،

                                                 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٥ التفسري ٢٢٥/ ٨) ٤٥٠٥(أخرجه البخاري ) ٣(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٥(
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ß‰ƒ  {:  تعاىل Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )والنيب )١  ما خري بني 

ليس من الرب الصيام يف  {:  " الصحيحني "  ويف)٢(،  ، إال اختار أيسرمها أمرين

 .  )٣( } السفر
،  ، صح صومهما مع الكراهة وإن صام املسافر أو املريض الذي يشق عليه الصوم

 .  ، وال يصح ، فيحرم يف حقها الصوم حال احليض والنفاس ائض والنفساءوأما احل
، وجيب مع القضاء على  واملرضع واحلامل جيب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر
 .  من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكني عن كل يوم أفطرته

 الصحابة يف احلامل أفىت ابن عباس وغريه من: ( وقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا
، إقامة لإلطعام  واملرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا

 .  ، مع وجوب القضاء عليهما أداء:   يعين)٤() مقام الصيام
 .  ، كالغريق وحنوه وجيب الفطر على من احتاج إليه إلنقاذ من وقع يف هلكة

، واخلوف من  ، واحليض ، واملرض السفر:  أربعةوأسباب الفطر  : " وقال ابن القيم
  )٥(.  " ، ومثله مسألة الغريق هالك من خيشى عليه اهلالك بالصوم كاملرضع واحلامل

، وصوم  ؛ كصوم رمضان وجيب على املسلم تعيني نية الصوم الواجب من الليل
م نذرا أو ، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصو ، وصوم النذر الكفارة
 وعن عائشة )٦( }، وإمنا لكل امرئ ما نوى  إمنا األعمال بالنيات { ، لقوله  كفارة

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٨٢/ ٨) ٥٩٩٩(ومسلم  ؛ ٦٩٢/ ٦) ٣٥٦٠(البخاري :  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٢(
،  )٢٤٠٧(، أبو داود الصوم  )٢٢٥٨(، النسائي الصيام  )١١١٥(، مسلم الصيام  )١٨٤٤(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٧٠٩(، الدارمي الصوم  )٣/٢٩٩(أمحد 
 .   نتصرف٢/٢٩زاد املعاد :  انظر) ٤(
 .  ٣٨٠ - ٣٧٩/ ٣حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
، النسائي  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(لوحي البخاري بدء ا) ٦(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(الطهارة 
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 فيجب أن ينوي )١( }، فال صيام له  من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر {:  مرفوعا
، كمن أصبح ومل يطعم شيئا بعد  ، فمن نوى الصوم من النهار الصوم الواجب يف الليل

، فال  ، وأما الصوم الواجب ، إال يف التطوع ، مل جيزئه ، مث نوى الصيام طلوع الفجر
 .  ضي، والنية ال تنعطف على املا ؛ ألن مجيع النهار جيب فيه الصوم ينعقد بنيته من النهار
دخل  {:  ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها ، فيجوز بنية من النهار أما صوم النقل

فإين إذا :  ، قال ال:  ؟ فقلنا هل عندكم من شيء:  ، فقال  ذات يومعلي النيب 
 كان مفطرا ألنه طلب ، ففي احلديث أنه   رواه اجلماعة إال البخاري)٢( } صائم
، فتخصص به األدلة  ، وفيه دليل على جواز تأخري نية الصوم إذا كان تطوعا طعاما
 .  املانعة

فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن ال يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل 
 .  ، مل يصح الصيام بغري خالف نية ما يفطره، فإن فعل قبل ال وشرب وحنومها

                                                 
،  )١٧٠٠(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٥٤(، أبو داود الصوم  )٢٣٣٣(، النسائي الصيام  )٧٣٠(الترمذي الصوم ) ١(

 .  )١٦٩٨(، الدارمي الصوم  )٦٣٧(، مالك الصيام  )٦/٢٨٧(أمحد 
 .  )٦/٤٩(، أمحد  )٢٤٥٥(، أبو داود الصوم  )٢٣٢٣(، النسائي الصيام  )١١٥٤(مسلم الصيام ) ٢(
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 كتاب احلج 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 باب يف احلج وعلى من جيب 
  :احلج هو أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام

’ uρ!¬  {:  قال اهللا تعاىل n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒ uρ txx. ¨β Î* sù ©!$# 

; Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∠∪ { )؛ ألن  هللا على الناس فرض واجب هو حج البيت:  ؛ أي )١

tΒ  {:  ، وقد أتبعه بقوله جل وعال لإلجياب " على " كلمة uρ txx. ¨β Î* sù ©!$# ; Í_ xî Çtã 

tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∪ { )فمن  ، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته  فسمى تعاىل تاركه كافرا)٢ ،
 .  ، فهو كافر باإلمجاع مل يعتقد وجوبه

β  {.  وقال تعاىل خلليله ÏiŒr&uρ ’Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk pt ø:$$ Î/ { )٣(  . 

 وراحلة تبلغه إىل من ملك زادا {:   مرفوعاوللترمذي وغريه وصححه عن علي 

 .  )٤( }، فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا  ، ومل حيج بيت اهللا

، وأن حممدا رسول  شهادة أن ال إله إال اهللا:  بين اإلسالم على مخس { وقال 
، وحج البيت من استطاع إليه  ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة الصالة، وإقام  اهللا

توفر الزاد ووسيلة النقل اليت توصله إىل البيت ويرجع ) السبيل(، واملراد بـ  )٥( } سبيال
 .  هبا إىل أهله

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٢٧:  سورة احلج آية) ٣(
 .  )٨١٢(الترمذي احلج ) ٤(
، سنن الترمذي كتاب اإلميان  )١٦(، صحيح مسلم كتاب اإلميان  )٨(صحيح البخاري كتاب اإلميان ) ٥(

 .  )٢/١٢٠(، مسند أمحد  )٥٠٠١(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(
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ρ#)  {:  واحلكمة يف مشروعية احلج هي كما بينها اهللا تعاىل بقوله ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 

(#ρ ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ . Ï iΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ :   إىل قوله)١( } ) #$

}  ¢ΟèO (#θ àÒ ø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδu‘ρ ä‹çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏMøŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄∪ { )فاملنفعة من احلج )٢ 

;  { ؛ ألنه ترجع للعباد وال ترجع إىل اهللا تعاىل Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∪ { )؛ فليس به  )٣
،  ، بل العباد حباجة إليه حاجة إىل احلجاج كما حيتاج املخلوق إىل من يقصده ويعظمه

 .  فهم يفدون إليه حلاجتهم إليه
؛ ألن الصالة عماد  واحلكمة يف تأخري فرضية احلج عن الصالة والزكاة والصوم

، مث الزكاة لكوهنا قرينة هلا يف كثري من   ولتكررها يف اليوم والليلة مخس مرات، الدين
 .  ، مث الصوم لتكرره كل سنة املواضع

، ومل حيج  وقد فرض احلج يف اإلسالم سنة تسع من اهلجرة كما هو قول اجلمهور
  ر واعتم)٤(،  ، وكانت سنة عشر من اهلجرة  إال حجة واحدة هي حجة الوداعالنيب 

  )٥(.  أربع عمر
 ، قال  واملقصود من احلج والعمرة عبادة اهللا يف البقاع اليت أمر اهللا بعبادته فيها

 .  )٦( }إمنا جعل رمي اجلمار والسعي بني الصفا واملروة إلقامة ذكر اهللا  {
، وهو فرض يف العمر مرة  ، وركن من أركان اإلسالم احلج فرض بإمجاع املسلمنيو

، وما زاد على حج الفريضة يف حق  ، وفرض كفاية على املسلمني كل عام على املستطيع
 .  ، فهو تطوع أفراد املسلمني

                                                 
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ٣(
) ٣٠٢٥(ومسلم .  ٧٧ املغازي ١٣٤/ ٨) ٤٤٠٤(البخاري :  يث املتفق عليه عن زيد بن أرقمكما يف احلد) ٤(

٤٦٠/ ٤  . 
 .  ٤٥٩/ ٤) ٣٠٢٣( ؛ ومسلم ٣ العمرة ٧٥٧/ ٣) ١٧٧٨(البخاري :  متفق عليه من حديث أنس) ٥(
 .  )١٨٥٣(، الدارمي املناسك  )٦/٧٥(، أمحد  )١٨٨٨(، أبو داود املناسك  )٩٠٢(الترمذي احلج ) ٦(
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هل :  ملا سئل { ، بدليل قوله  ، فواجبة على قول كثري من العلماء وأما العمرة
،  )١( }احلج والعمرة :  ، عليهن جهاد ال قتال فيه نعم:  ، قال على النساء من جهاد

، فالرجال  ، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء رواه أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح
، ال يستطيع احلج والعمرة وال  إن أيب شيخ كبري {:  ، فقال  للذي سألهوقال ،  أوىل
 .  ، رواه اخلمسة وصححه الترمذي )٢( }حج عن أبيك واعتمر :  ؟ فقال الظعن

،  احلج مرة { ، لقوله  لم مرة واحدة يف العمرفيجب احلج والعمرة على املس
وغريه عن أيب  " صحيح مسلم " ، ويف  رواه أمحد وغريه)٣( }فمن زاد فهو تطوع 

أكل :  ، فقال رجل قد فرض عليكم احلج فحجوا! أيها الناس {:   مرفوعا هريرة
 .  )٤( }، لوجبت وملا استطعتم  نعم:  لو قلت:  ؟ فقال عام

، ويأمث إن أخره بال  وجيب على املسلم أن يبادر بأداء احلج الواجب مع اإلمكان
فإن أحدكم ال يدري ما يعرض )  الفريضة:  يعين (تعجلوا إىل احلج  { ، لقوله  عذر
 .   رواه أمحد)٥( }له 

،  ، واحلرية ، والبلوغ ، والعقل اإلسالم:  وإمنا جيب احلج بشروط مخسة
 .  حلج، وجب عليه املبادرة بأداء ا ، فمن توفرت فيه هذه الشروط واالستطاعة

أن امرأة رفعت إىل  {:  ويصح فعل احلج والعمرة من الصيب نفال حلديث ابن عباس
 .  ، رواه مسلم )٦( }، ولك أجر  نعم:  ، قال أهلذا حج:  ، فقالت  صبياالنيب 

                                                 
 .  )٦/١٦٥(، مسند أمحد  )٢٩٠١(سنن ابن ماجه كتاب املناسك ) ١(
، ابن ماجه  )١٨١٠(، أبو داود املناسك  )٢٦٣٧(، النسائي مناسك احلج  )٩٣٠(الترمذي احلج ) ٢(

 .  )٤/١٠(، أمحد  )٢٩٠٦(املناسك 
 .  )١٧٨٨(، الدارمي املناسك  )١/٢٩١(، أمحد  )٢٨٨٦(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢١(أبو داود املناسك ) ٣(
 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(مسلم احلج ) ٤(
 .  )١٧٨٤(، الدارمي املناسك  )١/٣١٤(، أمحد  )٢٨٨٣(، ابن ماجه املناسك  )١٧٣٢(أبو داود املناسك ) ٥(
،  )١/٣٤٤(، أمحد  )١٧٣٦(ناسك ، أبو داود امل )٢٦٤٨(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٦(مسلم احلج ) ٦(

 .  )٩٦١(مالك احلج 
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، فعليه احلج إذا بلغ  م على أن الصيب إذا حج قبل أن يبلغوقد أمجع أهل العل
 .  ، وكذا عمرته ، وال جتزئه تلك احلجة عن حجة اإلسالم واستطاع

، وجينبه  ، بأن ينويه عنه ، عقد عنه اإلحرام وليه وإن كان الصيب دون التمييز
، ويرمي عنه  ، ويستصحبه يف عرفة ومزدلفة ومىن ، ويطوف ويسعى به حمموال احملذورات
 .  اجلمرات

، ويؤدي ما قدر عليه من  ، نوى اإلحرام بنفسه بإذن وليه وإن كان الصيب مميزا
، ويطاف ويسعى به  ، كرمي اجلمرات ، وما عجز عنه يفعله عنه وليه مناسك احلج

 .  راكبا أو حمموال إن عجز عن املشي
، لزمه  الوقوف واملبيت فعله بنفسه ك- مميزا كان أو دونه -وكل ما أمكن الصغري 

، وجيتنب يف حجه ما جيتنب  ، لعدم احلاجة لذلك ، مبعىن أنه ال يصح أن يفعل عنه فعله
 .  الكبري من احملذورات

،  ، بأن ميكنه الركوب والقادر على احلج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا
، وجيد أيضا ما يكفي أوالده  ا، وجيد من املال بلغته اليت تكفيه ذهابا وإياب ويتحمل السفر

، وال بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون واحلقوق  ومن تلزمه نفقتهم إىل أن يعود إليهم
 .  ، وبشرط أن يكون طريقه إىل احلج آمنا على نفسه وماله اليت عليه

، بأن كان كبريا هرما أو مريضا مرضا مزمنا ال يرجى  فإن قدر مباله دون جسمه
 أن يقيم من حيج عنه ويعتمر حجة وعمرة اإلسالم من بلده أو من البلد الذي ، لزمه برؤه

يا رسول  {:  ، أن امرأة من خثعم قالت ، ملا رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أيسر فيه
،  كته فريضة اهللا يف احلج شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلةإن أيب أدر! اهللا 

 .   متفق عليه)١( }حجي عنه :  ، قال أفأحج عنه

                                                 
،  )٥٣٨٩(، النسائي آداب القضاة  )٩٢٨(، الترمذي احلج  )١٣٣٥(، مسلم احلج  )١٤٤٢(البخاري احلج ) ١(

، الدارمي  )٨٠٦(، مالك احلج  )١/٢١٣(، أمحد  )٢٩٠٩(، ابن ماجه املناسك  )١٨٠٩(أبو داود املناسك 
 .  )١٨٣٢(املناسك 
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،  ويشترط يف النائب عن غريه يف احلج أن يكون قد حج عن نفسه حجة اإلسالم
،  لبيك عن شربمة:   مسع رجال يقولأنه  {،  حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

،   إسناده جيد)١( }حج عن نفسك :  ، قال ال:  ، قال ؟ حججت عن نفسك:  قال
 .  وصححه البيهقي

لى ، وال جتوز اإلجارة ع ويعطى النائب من املال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا
، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه  ، وال أن يتخذ ذريعة لكسب املال احلج
، فيكون حجه هللا ال ألجل  ، وأن حيج بيت اهللا احلرام ويزور تلك املشاعر العظام املسلم
 .  ، فإن حج لقصد املال فحجه غري صحيح الدنيا

 

                                                 
 .  )٢٩٠٣(، ابن ماجه املناسك  )١٨١١(أبو داود املناسك ) ١(
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 باب يف شروط وجوب احلج على املرأة وأحكام النيابة 
، لكن يشترط لوجوبه على املرأة زيادة عما  حلج جيب على املسلم ذكرا كان أم أنثىا

؛ ألنه ال جيوز هلا السفر حلج وال  سبق من الشروط وجود احملرم الذي يسافر معها ألدائه
، وال يدخل عليها رجل إال  ال تسافر املرأة إال مع حمرم { لقوله :  لغريه بدون حمرم

 .   رواه أمحد بإسناد صحيح)١( }ومعها حمرم 

،  ، وامرأيت تريد احلج  إين أريد أن أخرج يف جيش كذاوقال رجل للنيب  { 

، وإين  إن امرأيت خرجت حاجة {:  " الصحيحني "  ويف)٢( }اخرج معها :  فقال

 .  )٣( }انطلق فحج معها :  ، قال اكتتبت يف غزوة كذا

ال حيل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها  {:  وغريه " الصحيح " ويف
 .  )٤( } حمرم

 حترم على املرأة أن تسافر بدون حمرم يسافر فهذه مجلة نصوص عن رسول اهللا 
عة عن الفساد واالفتتان ، وذلك ألجل سد الذري ، سواء كان السفر للحج أو لغريه معها

 .  منها وهبا
، مل يلزمها  ، فمن مل يكن هلا حمرم احملرم من السبيل : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 .  " احلج بنفسها وال بنائبها
، كأخيها  ، أو من حيرم عليه نكاحها حترميا مؤبدا بنسب زوجها:  وحمرم املرأة هو

، كأخ من رضاع أو  و حرم عليه بسبب مباح، أ وأبيها وعمها وابن أخيها وخاهلا

                                                 
 .  )١/٢٢٢(، مسند أمحد  )١٣٤١(، صحيح مسلم كتاب احلج  )١٧٦٣(صحيح البخاري كتاب احلج ) ١(
 .  )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٩٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٣٤١(، مسلم احلج  )١٧٦٣(البخاري احلج ) ٢(
 .  )١/٣٤٦(، أمحد  )٢٩٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٣٤١(، مسلم احلج  )٢٨٤٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(
،  )١٧٢٣(، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٤(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(ابن ماجه املناسك 
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ال حيل المرأة تؤمن باهللا  {:  " صحيح مسلم " ، ملا يف مبصاهرة كزوج أمها وابن زوجها

 .  )١( } حمرم منها أن تسافر إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو
، فيشترط لوجوب احلج عليها أن متلك ما ينفق عليها  ونفقة حمرمها يف السفر عليها

 .  وعلى حمرمها ذهابا وإيابا
، انتظرت  ، وفرطت بالتأخري حىت فقدته مع قدرهتا املالية ومن وجدت حمرما

 .  ، استنابت من حيج عنها ، فإن أيست من حصوله حصوله
، أخرج من تركته من رأس املال املقدار   احلج مث مات قبل احلجومن وجب عليه
،  ؛ ملا روى البخاري عن ابن عباس ، واستنيب عنه من يؤديه عنه الذي يكفي للحج

، أفأحج  ، فلم حتج حىت ماتت إن أمي نذرت أن حتجيا رسول اهللا :  أن امرأة قالت {
؟ اقضوا  ، أكنت قاضيته ، أرأيت لو كان على أمك دين ، حجي عنها نعم:  ، قال عنها
، وجب على  ؛ فدل احلديث على أن من مات وعليه حج )٢( }، فاهللا أحق بالوفاء  اهللا

، كما جيب على وليه  يتولده أو وليه أن حيج عنه أو جيهز من حيج عنه من رأس مال امل
، فكذا ما شبه به يف  ، وقد أمجعوا على أن دين اآلدمي يقضى من رأس ماله قضاء ديونه

:  " سنن الدارقطين "  ويف)٣( }إن أخيت نذرت أن حتج  {:  ، ويف حديث آخر القضاء

 وظاهره أنه ال فرق بني الواجب بأصل الشرع )٤( }إن أيب مات وعليه حجة اإلسالم  {
 .  ، سواء أوصى به أم ال والواجب بإجيابه على نفسه

                                                 
،  )١٧٢٦(، أبو داود املناسك  )١١٦٩(، الترمذي الرضاع  )١٣٤٠(سلم احلج ، م )١٧٦٥(البخاري احلج ) ١(

 .  )٣/٣٤(، أمحد  )٢٨٩٨(ابن ماجه املناسك 
، الدارمي النذور واألميان  )١/٢٧٩(، أمحد  )٢٦٣٣(، النسائي مناسك احلج  )١٧٥٤(البخاري احلج ) ٢(

)٢٣٣٢(  . 
 .  )٢٣٣٢(، الدارمي النذور واألميان  )١/٢٤٠(، أمحد  )٦٣٢١(البخاري األميان والنذور ) ٣(
 .  )٢٦٣٩(النسائي مناسك احلج ) ٤(
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، ويكون الفاعل مبرتلة  واحلج عن الغري يقع عن احملجوج عنه كأنه فعله بنفسه
، ولو مل   ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ، والنائب ينوي اإلحرام عنه ويليب عنه الوكيل

 .  ، لىب عمن سلم إليه املال ليحج عنه به ، وإن جهل امسه أو نسبه يسمه يف اللفظ
،  ويستحب للمسلم أن حيج عن أبويه إن كانا ميتني أو حيني عاجزين عن احلج

 .  ؛ ألهنا أحق بالرب ويقدم أمه
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 باب يف فضل احلج واالستعداد له 
 :  ل عظيم وثواب جزيلاحلج فيه فض

؛  تابعوا بني احلج والعمرة {:  روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا
ج ، وليس للح فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة

 .  )١( }املربور ثواب إال اجلنة 

؟  ، أفال جناهد نرى اجلهاد أفضل العمل {:  ، قالت عن عائشة " الصحيح " ويف

 .  )٢( }لكن أفضل اجلهاد حج مربور :  قال
، فوقع على  ، وقد كملت أحكامه  خيالطه شيء من اإلمثواحلج املربور هو الذي ال

 .  هو املتقبل:  ، وقيل الوجه األكمل
، وخيرج من املظامل بردها إىل  ، فليتب من مجيع املعاصي فإذا استقر عزمه على احلج

،  ، ويستحل من بينه وبينه ظالمة ، ويرد الودائع والعواري والديون اليت عنده للناس أهلها
، ويؤمن  ، ويوكل من يقضي ما مل يتمكن من قضائه من احلقوق اليت عليه صيتهويكتب و

، وحيرص أن تكون نفقته  ألوالده ومن حتت يده ما يكفيهم من النفقة إىل حني رجوعه
، ليستغين عن احلاجة إىل غريه ويكون زاده  ، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه حالال
$  {:  ، قال تعاىل طيبا yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u (#θ à)ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö; |¡Ÿ2 { )وجيتهد يف )٣ 

 .  ، ويذكره إذا نسي ، يهديه إذا ضل حتصيل رفيق صاحل عونا له على سفره وأداء نسكه
،  ، ويستعمل الرفق وحسن اخللق  النية بأن يريد حبجه وجه اهللاوجيب تصحيح

، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة ومجيع ما  وجيتنب املخاصمة ومضايقة الناس يف الطرق
 .  ال يرضاه اهللا ورسوله

                                                 
 .  )١/٣٨٧(، أمحد  )٢٦٣١(، النسائي مناسك احلج  )٨١٠(الترمذي احلج ) ١(
 .  )٢٩٠١(، ابن ماجه املناسك  )٢٦٢٨(، النسائي مناسك احلج  )١٤٤٨(البخاري احلج ) ٢(
 .  ٢٦٧:  سورة البقرة آية) ٣(
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 باب يف مواقيت احلج 
  . هو موضع العبادة أو زمنها:  ، وشرعا احلد:  ، وهو لغة مجع ميقات:  املواقيت

 :  وللحج مواقيت زمنية ومكانية
k  {:  فالزمنية ذكرها اهللا بقوله pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚt sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢kpt ø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ 

Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )وذو القعدة شوال:  ، وهذه األشهر هي )١ ،  ،
، فعليه أن يتجنب ما خيل  من أحرم باحلج يف هذه األشهر:  ، أي وعشر من ذي احلجة

 .  ، ويالزم التقوى ، وأن يشتغل يف أفعال اخلري باحلج من األقوال واألفعال الذميمة
 للحاج أن يتعداها إىل مكة بدون ، فهي احلدود اليت ال جيوز وأما املواقيت املكانية

:  ، قال  كما يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، وقد بينها رسول اهللا  إحرام
، وألهل جند قرن  ة، وألهل الشام اجلحف  ألهل املدينة ذا احلليفةوقت رسول اهللا  {

، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو  ، وألهل اليمن يلملم املنازل
 متفق )٢( }، حىت أهل مكة من مكة  ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ العمرة

 .  )٣( }لعراق ذات عرق ومهل أهل ا {:  ، وملسلم من حديث جابر عليه
، جعل اهللا له حصنا وهو  واحلكمة من ذلك أنه ملا كان بيت اهللا احلرام معظما مشرفا

، وللحرم حرم وهو املواقيت اليت ال جيوز جتاوزها إليه إال  ، ومحى وهو احلرم مكة
 .  ؛ تعظيما لبيت اهللا احلرام بإحرام

، فبينه وبني مكة مسرية عشرة  املدينة، ميقات أهل  وأبعد هذه املواقيت ذو احلليفة
، وبينها وبني مكة ثالث  ، وميقات أهل الشام ومصر واملغرب اجلحفة قرب رابغ أيام

، بينه وبني مكة  ، وميقات أهل اليمن يلملم ، وبعضهم يقول أكثر من ذلك مراحل
                                                 

 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
،  )١/٢٣٨(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٢(البخاري احلج ) ٢(

 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
 .  )٢٩١٥(، ابن ماجه املناسك  )١١٨٣(مسلم احلج ) ٣(
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عن ، وهو مرحلتان  ، ويعرف اآلن بالسيل ، وميقات أهل جند قرن املنازل مرحلتان
 .  ، بينه وبني مكة مرحلتان ، وميقات أهل العراق وأهل املشرق ذات عرق مكة

، وحيرم منها من مر هبا من غريهم وهو  فهذه املواقيت حيرم منها أهلها املذكورون
 .  يريد حجا أو عمرة

، ومن حج  ، فإنه حيرم من مرتله للحج والعمرة ومن كان مرتله دون هذه املواقيت
، فال حيتاجون إىل اخلروج للميقات لإلحرام منه   فإنه حيرم من مكة، من أهل مكة

 .  ، فيخرجون لإلحرام هبا من أدىن احلل ، وأما العمرة باحلج
،  ، أحرم إذا علم أنه حاذى أقرهبا منه ومن مل مير مبيقات يف طريقه من تلك املواقيت

 .   انظروا إىل حذوها من طريقكم رواه البخارييقول عمر 
، فينبغي له  ، فإنه حيرم إذا حاذى أحد هذه املواقيت من اجلو كذا من ركب طائرةو

،  ، نوى اإلحرام ، فإذا حاذى امليقات أن يتهيأ باالغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة
، فيحرم من  ، وال جيوز له تأخري اإلحرام إىل أن يهبط يف مطار جدة ولىب وهو يف اجلو

، فإن جدة ليست ميقاتا وليست حمال  عل بعض احلجاججدة أو من حبرة كما يف
، فقد  ، فإن أحرم منها من غريهم ، إال ألهلها أو من نوى احلج أو العمرة منها لإلحرام

 .  ، فيكون عليه فدية ترك واجبا هو اإلحرام من امليقات
 من ، فبعضهم يظن أنه ال بد ، فيجب التنبيه عليه وهذا مما خيطئ فيه كثري من الناس

، وال أمتكن من كذا  أنا ال أمتكن من االغتسال يف الطائرة:  ، فيقول االغتسال لإلحرام
والواجب أن يعلم هؤالء بأن اإلحرام معناه نية الدخول يف املناسك مع جتنب .  . . وكذا

، وبإمكان  ، واالغتسال والتطيب وحنومها إمنا هي سنن حمظورات اإلحرام حسب اإلمكان
،  ، فينوي اإلحرام ، فال بأس ، وإن أحرم بدوهنا فعلها قبل ركوب الطائرةاملسلم أن ي

، ويعرف ذلك بسؤال  ويليب وهو على مقعده يف الطائرة إذا حاذى امليقات أو قبله بقليل
، لكن إذا تساهل ومل  ، فقد أدى ما يستطيع ، فإذا فعل ذلك املالحني والتحري والتقدير

 .  ، وهذا ينقص حجه وعمرته ب من غري عذر، فقد أخطأ وترك الواج يبال
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؛ ألنه واجب  وجيب على من تعدى امليقات بدون إحرام أن يرجع إليه وحيرم منه
، فعليه  ، فأحرم من دونه من جدة أو غريها ، فإن مل يرجع ، فال جيوز تركه ميكنه تداركه

ك على مساكني ، ويوزع ذل ، أو سبع بقرة ، أو يأخذ سبع بدنة ، بأن يذبح شاة فدية
 .  ، وال يأكل منه شيئا احلرم

،  ، بأن يؤدي كل عبادة على الوجه املشروع فيجب على املسلم أن يهتم بأمور دينه
 ، جيب أن يكون من املكان الذي عينه رسول اهللا  ومن ذلك اإلحرام للحج والعمرة

 .  ، وال يتعداه غري حمرم فيتقيد به املسلم
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  باب يف كيفية اإلحرام
، مسي بذلك ألن املسلم  ، وهو نية الدخول يف النسك أول مناسك احلج هو اإلحرام

حيرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل اإلحرام من النكاح والطيب وتقليم األظافر 
 .  وحلق الرأس وأشياء من اللباس

يف قلبه من ال يكون الرجل حمرما مبجرد ما  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، بل ال بد من قول أو  ، فإن القصد ما زال يف القلب منذ خرج من بلده قصد احلج ونيته

  )١(.  " انتهى " عمل يصري به حمرما
 :  ، وهي وقبل اإلحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل هبا تلك العبادة العظيمة

 وألن ذلك أعم )٢( } اغتسل إلحرامه فإنه  {،  االغتسال جبميع بدنه:  أوال
، حىت من احلائض  ، واالغتسال عند اإلحرام مطلوب وأبلغ يف التنظيف وإزالة الرائحة

، رواه  )٣( }نفساء أن تغتسل  أمر أمساء بنت عميس وهي ألن النيب  {؛  والنفساء

واحلكمة ،  )٥( )٤( } عائشة أن تغتسل لإلحرام باحلج وهي حائض وأمر  {،  مسلم
يف هذا االغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وختفيف احلدث من احلائض 

 .  والنفساء
؛ كشعر  ، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر  يستحب ملن يريد اإلحرام التنظيف: ثانيا

؛ لئال حيتاج إىل أخذه يف إحرامه فال يتمكن  ؛ مما حيتاج إىل أخذه الشارب واإلبط والعانة

                                                 
 .  ١٠٨،  ٢٢/ ٢٦فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ١٩٢/ ٣) ٨٣٠( حديث زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من) ٢(
، ابن ماجه  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )٢٧٦٢(، النسائي مناسك احلج  )١٢١٠(مسلم احلج ) ٣(

 .  )١٨٠٥(، الدارمي املناسك  )٧١٠(، مالك احلج  )٣/٣٢١(، أمحد  )٢٩١٣(املناسك 
، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(حلج ، النسائي مناسك ا )١٢١٣(، مسلم احلج  )١٦٩٣(البخاري احلج ) ٤(

)١٧٨٥(  . 
 .  ١٧ احلج ٣٩٢/ ٤) ٢٩٢٩(أخرجه مسلم من حديث جابر ) ٥(
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، وليس  ؛ ألنه إمنا يفعل عند احلاجة ، مل يأخذه ، فإن مل حيتج إىل أخذ شيء من ذلك منه
 .  ، لكنه مشروع حبسب احلاجة هو من خصائص اإلحرام

،  يستحب ملن يريد اإلحرام أن يتطيب يف بدنه مبا تيسر من أنواع الطيب:  ثالثا
كنت  {:  ، لقول عائشة رضي اهللا عنها ، والعود ، وماء الورد ، والبخور كاملسك

 .  )١( } إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت أطيب رسول اهللا 
، فهو  إن شاء احملرم أن يتطيب يف بدنه : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  )٢(.  "  فعله ومل يأمر به الناس، فإن النيب  ، وال يؤمر احملرم قبل اإلحرام بذلك حسن
، وهو كل ما خياط على  ر قبل اإلحرام أن يتجرد من املخيطيستحب للذك:  رابعا

،  )٤( )٣( } جترد إلهالله ألنه  {؛  قدر امللبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل
، وجيوز بغري األبيضني مما جرت  ويستبدل املالبس املخيطة بإزار ورداء أبيضني نظيفني

 .  عادة الرجال بلبسه
، وليتذكر بذلك  ، ويتصف بصفة اخلاشع الذليل واحلكمة يف ذلك أنه يبتعد عن الترفه

،  ، ولباس األكفان ، وليتذكر املوت ، فيتجنب حمظورات اإلحرام أنه حمرم يف كل وقت
 .  إىل غري ذلك من احلكم.  . . ويتذكر البعث والنشور

 .  ، فهو واجب ، أما بعد نية اإلحرام حرام سنةوالتجرد عن املخيط قبل نية اإل
 .  ، ووجب عليه نزع املخيط ، صح إحرامه ولو نوى اإلحرام وعليه ثيابه املخيطة

، وليس فعل هذه األمور إحراما كما يظن  ، فقد هتيأ لإلحرام فإذا أمت هذه األعمال
، فال يصري حمرما  ؛ ألن اإلحرام هو نية الدخول والشروع يف النسك كثري من العوام

                                                 
،  )٢٧٠٤(، النسائي مناسك احلج  )٩١٧(، الترمذي احلج  )١١٩٠(، مسلم احلج  )١٤٦٥(البخاري احلج ) ١(

، الدارمي  )٧٢٧(لك احلج ، ما )٦/١٧٥(، أمحد  )٢٩٢٦(، ابن ماجه املناسك  )١٧٤٥(أبو داود املناسك 
 .  )١٨٠٢(املناسك 

 .  ١٠٧/ ٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
 .  )١٧٩٤(، الدارمي املناسك  )٨٣٠(الترمذي احلج ) ٣(
 .  ١٦ احلج ١٩٣/ ٣) ٨٣٠(أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت ) ٤(
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 ، لقوله  مبجرد التجرد من املخيط ولبس مالبس اإلحرام من غري نية الدخول يف النسك
 .  )١( }إمنا األعمال بالنيات  {

، لكن إن صادف  ، صالة ختصه ؛ فاألصح أنه ليس لإلحرام أما الصالة قبل اإلحرام
، وعن أنس أنه صلى  )٢( } أهلّ دبر الصالة ألنه  {؛  أحرم بعدها،  وقت فريضة

  )٣(.  الظهر مث ركب راحلته
 أنه صلى لإلحرام ركعتني غري ومل ينقل عنه  : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

  )٤(.  " فرض الظهر
 كثريا من احلجاج يظنون أنه ال بد أن يكون اإلحرام ، وهو أن وهنا تنبيه ال بد منه

، ورمبا  ، ويزدمحون فيه ، فتجدهم يهرعون إليه رجاال ونساء من املسجد املبين يف امليقات
، واملطلوب من املسلم أن  ، وهذا ال أصل له خيلعون ثياهبم ويلبسون ثياب اإلحرام فيه

، وما هو  ، بل حيرم حيث تيسر له ل معني، ال يف حم ، يف أي بقعة منه حيرم من امليقات
، وهذه املساجد اليت يف  ، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزامحة الناس أرفق به ومبن معه

، وإمنا بنيت   ومل تنب ألجل اإلحرام منهااملواقيت مل تكن موجودة على عهد النيب 
 .  ، واهللا املوفق  عليه، هذا ما أردنا التنبيه إلقامة الصالة فيها ممن هو ساكن حوهلا

 :  ، واإلفراد ، والقران التمتع:  ، وهي وخيري أن حيرم مبا شاء من األنساك الثالثة
، مث حيرم باحلج يف  ، ويفرغ منها  أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج: ) التمتع (فـ 
 .  عامه
يؤدى ، ويبقى على إحرامه حىت   أن حيرم باحلج فقط من امليقات: ) اإلفراد (و

 .  أعمال احلج
                                                 

، النسائي  )١٦٤٧(ذي فضائل اجلهاد ، الترم )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(
 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(الطهارة 

 .  )١٨٠٦(، الدارمي املناسك  )٢٧٥٤(، النسائي مناسك احلج  )٨١٩(الترمذي احلج ) ٢(
 .  ١٣٦/ ٣) ٢٦٦١( ؛ والنسائي ٢٥٨/ ٢) ١٧٧٤(أخرجه أبو داود ) ٣(
 .  ١٠٧/ ٢زاد املعاد :  انظر) ٤(
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، أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج قبل   أن حيرم بالعمرة واحلج معا: ) القران (و
،  ، فينوي العمرة واحلج من امليقات أو قبل الشروع يف طواف العمرة شروعه يف طوافها

 .  ويطوف هلما ويسعى
وأفضل هذه .  موعلى املتمتع والقارن فدية إن مل يكن من حاضري املسجد احلرا

 .  ، ألدلة كثرية األنساك الثالثة التمتع
، لبيك  لبيك اللهم لبيك:  ، فيقول ، لىب عقب إحرامه فإذا أحرم بأحد هذه األنساك

،  ، ويكثر من التلبية ، ال شريك لك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك لبيك
 .  ويرفع هبا صوته
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 باب يف حمظورات اإلحرام 
، وهذه  ظورات اإلحرام هي احملرمات اليت جيب على احملرم جتنبها بسبب اإلحرامحم

 :  احملظورات تسعة أشياء
فيحرم على احملرم إزالته من مجيع بدنه بال عذر حبلق أو :   حلق الشعر: احملظور األول

Ÿω  {:  ، لقوله تعاىل نتف أو قلع uρ (#θ à)Î= øt rB óΟä3y™ρ ââ‘ 4®L ym xè= ö7tƒ ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 { )فنص )١ 
،  ، وحلصول الترفه بإزالته ؛ ألنه يف معناه ، ومثله شعر البدن وفاقا تعاىل على حلق الرأس

، فإن  ن احملرم يكون أشعث أغرب؛ أل ، وهي تنايف اإلحرام فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية
 .  ، وألنه أزال مؤذيا ؛ ألنه شعر يف غري حمله ، أزاله وال فدية عليه خرج بعينه شعر
فإن انكسر ظفره :   تقليم األظافر أو قصها من يد أو رجل بال عذر: احملظور الثاين

 .  لتابع ال يفرد حبكم، وا ؛ ألنه زال بالتبعية لغريه ، فال فدية عليه فأزاهلا أو زال مع جلد
uΚ  {:  ، لقوله تعاىل خبالف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 

ÿÏµ Î/ “ ]Œr& ÏiΒ Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 { )وحلديث كعب بن عجرة)٢   ،

 والقمل يتناثر على ، فحملت إىل رسول اهللا  كان يب أذى من رأسي {:  قال
:  ، فرتلت ال:  ، قلت ؟ د شاة، جت ما كنت أرى اجلهد يبلغ بك ما أرى:  ، فقال وجهه

}  ×π tƒ ô‰Ïsù ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 { )هو صوم ثالثة أيام أو إطعام ستة :  قال )٣

، وهو  ن األذى حصل من غري الشعر، وذلك أل متفق عليه )٤(} مساكني أو ذبح شاة
 .  القمل

                                                 
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٣(
، أبو داود املناسك ) ٢٩٧٣(، الترمذي تفسري القرآن ) ١٢٠١(، مسلم احلج ) ١٧٢٠(البخاري احلج  )٤(

، أمحد أول ) ٩٥٦(، مالك احلج )  ٧٠٧٩(ناسك ، ابن ماجه امل) ٢٨٥٢(، النسائي مناسك احلج ) ١٨٦٠(
 . )٢٤٢ / ٤(مسند الكوفيني 
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 أنه غسل عنه  {"  الصحيحني " ، ففي ويباح للمحرم غسل شعره بسدر وحنوه

 .  )١( }، فأقبل هبما وأدبر  ، مث حرك رأسه بيديه رأسه وهو حمرم
إذا :   يعين-له أن يغتسل من اجلنابة باالتفاق  : " ل الشيخ تقي الدين رمحه اهللاقا

 .  "  وكذا لغري اجلنابة-احتلم وهو حمرم 
 .  )٢( } عن لبس العمائم والربانس لنهيه  {،   تغطية رأس الذكر: احملظور الثالث
كل متصل مالمس يراد لستر الرأس كالعمامة  : " ة ابن القيم رمحه اهللاقال العالم

 .  انتهى " والقبع والطاقية وغريها ممنوع باالتفاق
 .  وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم ال كقرطاس وطني وحناء أو عصابة

 ضربت له خيمة فرتل هبا ألن النيب  {؛  وله أن يستظل خبيمة أو شجرة أو بيت

، وجيوز له  وكذا جيوز للمحرم االستظالل بالشمسية عند احلاجة،  )٤( )٣( }وهو حمرم 
 .  ، وجيوز له أن حيمل على رأسه متاعا ال يقصد به التغطية ركوب السيارة املسقوفة

نه أو بعضه من قميص أو عمامة أو  لبس الذكر املخيط على بد: احملظور الرابع
، ملا  ، كاخلفني والقفازين واجلوارب ، وما عمل على قدر العضو سراويل

وال ،  ال يلبس القميص:  ؟ قال ما يلبس احملرم:  سئل { ، أنه  " الصحيحني " يف

 .  )٥( }، وال اخلفني  ، وال ثوبا مسه ورس وال زعفران ، وال السراويل ، وال الربانس العمامة

                                                 
،  )١٨٤٠(، أبو داود املناسك  )٢٦٦٥(، النسائي مناسك احلج  )١٢٠٥(، مسلم احلج  )١٧٤٣(البخاري احلج ) ١(

  . )١٧٩٣(، الدارمي املناسك  )٧١٢(، مالك احلج  )٥/٤٢١(، أمحد  )٢٩٣٤(ابن ماجه املناسك 
،  )١٨٢٣(، أبو داود املناسك  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١١٧٧(، مسلم احلج  )٥٤٦٨(البخاري اللباس ) ٢(

 .  )١٧٩٨(، الدارمي املناسك  )٧١٦(، مالك احلج  )٢/١١٩(، أمحد  )٢٩٢٩(ابن ماجه املناسك 
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٣(
 .  ١٩ احلج ٤١١/ ٤) ٢٩٤١(رجه مسلم من حديث جابر الطويل أخ) ٤(
،  )٢٦٦٧(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١١٧٧(، مسلم احلج  )٥٤٦٩(البخاري اللباس ) ٥(

، الدارمي  )٧١٦(، مالك احلج  )٢/٨(، أمحد  )٢٩٢٩(، ابن ماجه املناسك  )١٨٢٣(أبو داود املناسك 
 .  )١٧٩٨(املناسك 
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 هنى احملرم أن يلبس القميص والربانس النيب :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، وأمر من أحرم يف  ، وهناهم أن يغطوا رأس احملرم بعد املوت والسراويل واخلف والعمامة

 ، فهو ذريعة يف معىن ما هنى عنه النيب  ، فما كان من هذا اجلنس جبة أن يرتعها عنه
،  ، وليس له أن يلبس القميص بكم وال بغري كم ، فهو مثله فما كان يف معىن القميص

، وكذلك ال يلبس اجلبة  ، وسواء كان سليما أو خمروقا وسواء أدخل يديه أو مل يدخلها
ال :  وهذا معىن قول الفقهاء : " إىل أن قال.  . " . .  فيه يديهوال العباء الذي يدخل

، وال يلبس ما كان يف معىن  ، واملخيط ما كان من اللباس على قدر العضو يلبس املخيط
  )١(.  انتهى " ، كالتبان وحنوه السراويل

أن ، إىل  ، لبس السراويل ، أو مل جيد إزارا ، لبس خفني وإذا مل جيد احملرم نعلني
 رخص يف ألن النيب  {؛  ، ولبس اإلزار ، نزع السراويل ، فإذا وجد إزارا جيده

 .  )٣( )٢( }عرفات يف لبس السراويل ملن مل جيد إزارا 
، إال أهنا ال  ، حلاجتها إىل الستر ، فتلبس من الثياب ما شاءت حال اإلحرام وأما املرأة
، فال تلبسه احملرمة  ، وهو لباس تغطي به املرأة وجهها فيه نقبان على العينني تلبس الربقع

، لقوله عليه  ، وال تلبس القفازين على كفيها وتغطي وجهها بغريه من اخلمار واجللباب
 .   رواه البخاري وغريه)٤( }، وال تلبس القفازين  ال تنتقب املرأة {:  الصالة والسالم

هنيه أن تنتقب املرأة وتلبس القفازين دليل على أن  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه  وجهها كبدن الرجل ال كرأسه

، وهذا أصح   على عدم ستره باملقنعة واجللباب وحنومها، ال كالنقاب والربقع
  )٥(.  انتهى " القولني

                                                 
 .  ١١١ - ١١٠/ ٢٦الفتاوى :  انظر) ١(
،  )٢٦٧١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٤(، الترمذي احلج  )١١٧٨(، مسلم احلج  )١٧٤٦(البخاري احلج ) ٢(

 .  )١٧٩٩(، الدارمي املناسك  )١/٢١٥(، أمحد  )٢٩٣١(، ابن ماجه املناسك  )١٨٢٩(أبو داود املناسك 
 .  ٤ احلج ٣١٦/ ٤) ٢٧٨٦( ؛ ومسلم ٧٥/ ٤) ١٨٤١( البخاري متفق عليه من حديث ابن عباس) ٣(
 .  )٢/١١٩(، أمحد  )٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١٧٤١(البخاري احلج ) ٤(
 .  ٣٥٢ - ٣٥٠/ ٢هتذيب السنن ) ٥(
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 .  والقفازان شيء يعمل لليدين يدخالن فيه يسترمها من الربد
كان  {:  ؛ لقول عائشة رضي اهللا عنها وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغري الربقع
، سدلت إحدانا جلباهبا   فإذا حاذوناالركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا 

 .  ، رواه أمحد وأبو داود وغريمها )١( }، كشفناه  ، فإذا جاوزونا على وجهها
، ال  نقاب فقط؛ ألهنا إمنا منعت من الربقع وال وال يضر مس املسدول بشرة وجهها

ال تكلف املرأة أن جتايف سترهتا عن الوجه  : " قال شيخ اإلسالم.  من ستر الوجه بغريمها
ّ                   سو ى بني وجهها ويديها، فإن النيب  ال بعود وال بيدها وال بغري ذلك ، وكالمها    

  )٢( . "  يسدلن على وجوههن من غري مراعاة اجملافاة، وأزواجه  كبدن الرجل ال كرأسه
  )٣(.  انتهى " ، خال النقاب والربقع جيوز هلا تغطية وجهها مبالصق : " قالو

الطيب فيحرم على احملرم تناول الطيب واستعماله يف :  اخلامس من حمظورات اإلحرام
 أمر يعلى بن أمية بغسل ألنه  {،  ، أو استعماله يف أكل أو شرب بدنه أو ثوبه

:  ، وملسلم  متفق عليهما)٤( }وال حتنطوه :  ، وقال يف احملرم الذي وقصته راحلته الطيب

 .  )٥( }وال متسوه بطيب  {
، ويتجه  لترفه وزينة الدنيا ومالذهاأن يبتعد عن ا:  واحلكمة يف منع احملرم من الطيب

 .  إىل اآلخرة
 .  وال جيوز للمحرم قصد شم الطيب وال االدهان باملواد املطيبة

                                                 
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ١(
 .  ١١٢/ ٢٦فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
 .  ١٧٤االختيارات الفقهية ص ) ٣(
، أبو داود  )٢٦٦٨(، النسائي مناسك احلج  )١١٨٠(، مسلم احلج  )٤٠٧٤(البخاري املغازي ) ٤(

 .  )٧٢٨(، مالك احلج  )٤/٢٢٢(، أمحد  )١٨١٩(املناسك 
،  )٢٨٥٤(، النسائي مناسك احلج  )٩٥١(ج ، الترمذي احل )١٢٠٦(، مسلم احلج  )١٧٥٣(البخاري احلج ) ٥(

 .  )١/٣٢٨(أمحد 
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$  {:  قتل صيد الرب واصطياده لقوله تعاىل:  السادس من حمظورات اإلحرام pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 { )حمرمون باحلج أو العمرة:   أي)١  ،

tΠ  {:  وقوله تعاىل Ì h ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Î h y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm 3 { )حيرم عليكم :   أي)٢
، وال يعني على  ، فاحملرم ال يصطاد صيدا بريا االصطياد من صيد الرب ما دمتم حمرمني

 .  ، وال يذحبه صيد
 .  ؛ ألنه كامليتة وحيرم على احملرم األكل مما صاده أو صيد ألجله أو أعان على صيده

≅¨  {:  ، لقوله تعاىل روال حيرم على احملرم صيد البح Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $# 

… çµ ãΒ$ yè sÛ uρ { )٣(  . 
 .  ؛ ألنه ليس بصيد وال حيرم عليه ذبح احليوان اإلنسي كالدجاج وهبيمة األنعام

، وال حيرم عليه  ، كاألسد والنمر مما فيه أذى للناس م األكلوال حيرم عليه قتل حمر
 .  قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله

، لقوله  ، وفدى ، فعله وإذا احتاج احملرم إىل فعل حمظور من حمظورات اإلحرام
  {:  تعاىل uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ Ïµ Î/ “ ]Œ r&  Ï iΒ  Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù  Ï iΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 

77 Ý¡ èΣ 4 { )٤(  
عقد النكاح فال يعقد النكاح لنفسه وال لغريه بالوالية :  السابع من حمظورات اإلحرام

 .  )٥( }ال ينكح احملرم وال ينكح  {:  ، ملا روى مسلم عن عثمان أو الوكالة

                                                 
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٩٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٩٦:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٤(
،  )١٩٦٦(ح ، ابن ماجه النكا )١٨٤١(، أبو داود املناسك  )٨٤٠(، الترمذي احلج  )١٤٠٩(مسلم النكاح ) ٥(

 .  )١٨٢٣(، الدارمي املناسك  )٧٨٠(، مالك احلج  )١/٦٨(أمحد 
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yϑ  {:  الوطء لقوله تعاىل:  الثامن من حمظورات اإلحرام sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$# Ÿξ sù 

y]sùu‘ { )٢(.  " هو اجلماع : " بن عباس قال ا)١(  
،  ، ويلزمه املضي فيه وإكمال مناسكه ، فسد نسكه فمن جامع قبل التحلل األول

θ#)  {:  لقوله تعاىل ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 { )وعليه  لزمه أيضا أن يقضيه ثاين عام وي)٣ ،
 .  ، وعليه ذبح شاة ، مل يفسد نسكه ، وإن كان الوطء بعد التحلل األول ذبح بدنة

؛  املباشرة دون الفرج فال جيوز للمحرم مباشرة املرأة:  التاسع من حمظورات اإلحرام
 .  وة، واملراد باملباشرة مالمسة املرأة بشه ألنه وسيلة إىل الوطء احملرم

yϑ  {:  ، قال اهللا تعاىل فعلى احملرم أن يتجنب الرفث والفسوق واجلدال sù uÚtsù 

 ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y]sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )فث اجلماع واملراد بالر)٤  ،
ويطلق أيضا على دواعي اجلماع من املباشرة والتقبيل والغمز والكالم الذي فيه ذكر 

؛ ألنه يف حالة  ؛ ألن املعاصي يف حال اإلحرام أشد وأقبح ، والفسوق هو املعاصي اجلماع
، أما  ، واجلدال هو املماراة فيما ال يعين واخلصام مع الرفقة واملنازعة والسباب تضرع
:  ، قال تعاىل ، فهو مأمور به دال لبيان احلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكراجل
}  Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )٥(  

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
/ ٣) ١٣٢٣٦(وأخرج حنوه عن ابن عمر ابن أيب شيبة .  ٧٧ احلج ١٧٣/ ٣) ١٣٢٢٤(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٢(

 .  ٣٣٢/ ٢) ٣١٥٣( ؛ واحلاكم ٧٧ احلج ١٧٤
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٥(
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من  {:  عن أيب هريرة " لصحيحنيا " ، ويف ويسن للمحرم قلة الكالم إال فيما ينفع

من حسن  {:   وعنه مرفوعا)١( }، فليقل خريا أو ليصمت  كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر

 .  )٢( }ما ال يعنيه إسالم املرء تركه 
،  ، واألمر باملعروف ، وقراءة القرآن ، وذكر اهللا ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية

، ويرغب فيما عند  ، وأن خيلص النية هللا ، وحفظ وقته عما يفسده والنهي عن املنكر
، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف  ، ألنه يف حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة اهللا

 .  مباركة
 :  ، فإنه يؤدي مناسك العمرة ، فإن كان حمرما بالتمتع فإذا وصل إىل مكة

 .   فيطوف بالبيت سبعة أشواط-
، أدامها  ، وإال ، واألفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن  ويصلي بعدها ركعتني-

 .  يف أي مكان من املسجد
،  ، فيسعى بينهما سبعة أشواط روة مث خيرج إىل الصفا ألداء السعي بينه وبني امل-

 .  ، ذهابه سعية ورجوعه سعية يبدؤها بالصفا وخيتمها باملروة
 .  ويشتغل أثناء األشواط يف الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إىل اهللا سبحانه

، وتقص األنثى من  ، قصر الرجل يف مجيع شعر رأسه  فإذا فرغ من الشوط السابع-
 .  منلةرءوس شعر رأسها قدر أ

، ويباح له ما كان حمرما عليه باإلحرام  ، فيحل من إحرامه وبذلك تتم مناسك العمرة
من النساء والطيب ولبس املخيط وتقليم األظافر وقص الشارب ونتف اآلباط إذا احتاج 

 .  ، ويبقى حالال إىل يوم التروية مث حيرم باحلج على ما يأيت تفصيله إن شاء اهللا إىل ذلك
، وإن شاء قدم بعده  ، فإنه يطوف طواف القدوم ذي يقدم مكة قارنا أو مفرداوأما ال
 .  ، كما يأيت تفصيله إن شاء اهللا ، ويبقى على إحرامه إىل يوم النحر سعي احلج

                                                 
 .  )٢/٤٣٣(، أمحد  )٤٧(، مسلم اإلميان  )٥٦٧٢(البخاري األدب ) ١(
 .  )٣٩٧٦(، ابن ماجه الفنت  )٢٣١٧(الترمذي الزهد ) ٢(
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 باب يف أعمال يوم التروية ويوم عرفة 
 :  إن األنساك اليت حيرم هبا القادم عندما يصل إىل امليقات ثالثة

، ويبقى على إحرامه إىل أن يرمي اجلمرة  هو أن ينوي اإلحرام باحلج فقط و: اإلفراد
، ويسعى بني الصفا واملروة إن مل يكن  ، ويطوف طواف اإلفاضة ، وحيلق رأسه يوم العيد

 .  سعى بعد طواف القدوم
، وهذا عمله كعمل   وهو أن ينوي اإلحرام بالعمرة واحلج معا من امليقات: والقران

 .  ال أنه جيب عليه هدي التمتع، إ املفرد
، ويتحلل منها إذا وصل إىل مكة بأداء   وهو أن حيرم بالعمرة من امليقات: والتمتع

، ويبقى حالال إىل أن  ، مث يتحلل من إحرامه أعماهلا من طواف وسعي وحلق أو تقصري
 .  حيرم باحلج

مل يسق اهلدي أن ، فيستحب ملن أحرم مفردا أو قارنا و وأفضل األنساك هو التمتع
 .  ، ويعمل عمل املتمتع حيول نسكه إىل التمتع

ويستحب ملتمتع أو مفرد أو قارن حتول إىل متمتع وحل من عمرته ولغريهم من احمللني 
  ، لقول جابر ، وهو اليوم الثامن من ذي احلجة اإلحرام باحلج يوم التروية:  مبكة أو قرهبا

،   ومن كان معه هدي، إال النيب  فحل الناس كلهم وقصروا { يف صفة حج النيب 

 .  )١( }، فأهلوا باحلج  ، توجهوا إىل مىن فلما كان يوم التروية
، أو يف  و خارجها، أ ، سواء كان يف مكة وحيرم باحلج من مكانه الذي هو نازل فيه

 .  ، وال يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت مىن
، فيفعل كما  ، أحرم فإذا كان يوم التروية : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

،  ، هذا هو الصواب ، وإن شاء من خارج مكة ، إن شاء أحرم من مكة فعل عند امليقات
، والسنة أن حيرم من   من البطحاءيب  إمنا أحرموا كما أمرهم النوأصحاب النيب 

                                                 
 .  )١٤٩٣(البخاري احلج ) ١(
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من كان  { ، كما قال النيب  ، وكذلك املكي حيرم من أهله املوضع الذي هو نازل فيه

  )٢(.   انتهى)١( }، حىت أهل مكة يهلون من مكة  ، فمهله من أهله مرتله دون مكة
 النيب :   يعين-، توجه  فلما كان يوم اخلميس ضحى : " وقال ابن القيم رمحه اهللا

، ومل  ، فأحرم باحلج من كان أحل منهم من رحاهلم  مبن معه من املسلمني إىل مىن-
  )٣(.  انتهى " ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم يدخلوا إىل املسجد ليحرموا منه

،  ، ويليب بعد ذلك يف فترات ، فيليب عند عقد اإلحرام يشتغل بالتلبيةوبعد اإلحرام 
 .  ، إىل أن يرمي مجرة العقبة يوم العيد ويرفع صوته بالتلبية

، واألفضل أن يكون خروجه قبل  مث خيرج إىل مىن من كان مبكة حمرما يوم التروية
 ، لقول جابر  ليلة التاسع، ويبيت  ، فيصلي هبا الظهر وبقية األوقات إىل الفجر الزوال

، مث  ، فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر  إىل مىنوركب النيب  {

ام ، وكذلك اإلحر ، وليس ذلك واجبا بل سنة )٤( }مكث قليال حىت طلعت الشمس 
 .  ، جاز ذلك ، فلو أحرم باحلج قبله أو بعده يوم التروية ليس واجبا

 .  ، وليس بواجب ، وأداء الصلوات اخلمس فيها سنة وهذا املبيت مبىن ليلة التاسع
، وعرفة كلها  مث يسريون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من مىن إىل عرفة

، أجزأه الوقوف  اج من ساحات عرفة، ففي أي مكان حصل احل ، إال بطن عرنة موقف
؛ وقد بينت حدود عرفة بعالمات  )٥(،   وهو بطن عرنة، ما عدا ما استثناه النيب  فيه

،  ، فهو يف عرفة ، فمن كان داخل احلدود املوضحة وكتابات توضح عرفة من غريها
                                                 

،  )١/٢٣٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مناسك احلج ، النسائي  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٤(البخاري احلج ) ١(
 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 

 .  ١٢٩/ ٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  ينظر) ٢(
 .  ٢٣٣/ ٢الزاد ) ٣(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٤(
) ٢٩٤٣(وأصله يف مسلم بدون الشاهد .  ٥٥ك  املناس٤٦٦/ ٣) ٣٠١٢(كما يف حديث جابر عند ابن ماجه ) ٥(

 .  ٢٠ احلج ٤٢٢/ ٤
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وأن ،  ، فعلى احلاج أن يتأكد من ذلك ، فيخشى أنه ليس يف عرفة ومن كان خارجها
 .  ؛ ليتأكد من حصوله يف عرفة يتعرف على تلك احلدود
، وكذلك  ، صلوا الظهر والعصر قصرا ومجعا بأذان وإقامتني فإذا زالت الشمس

،  ، لكن يف عرفة ومىن ومزدلفة جيمع ويقصر يقصر الصالة الرباعية يف عرفة ومزدلفة ومىن
 .   لعدم احلاجة إىل اجلمع، ، بل يصلي كل صالة يف وقتها ويف مىن يقصر وال جيمع

،  مث بعدما يصلي احلجاج الظهر والعصر قصرا ومجع تقدمي يف أول وقت الظهر
، وال يلزمهم  ، وهم يف منازهلم من عرفة يتفرغون للدعاء والتضرع واالبتهال إىل اهللا تعاىل

ل ، وال يستقبلونه حا ، وال يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه أن يذهبوا إىل جبل الرمحة
 .  ، وإمنا يستقبلون الكعبة املشرفة الدعاء

، ويستمر يف  وينبغي أن جيتهد يف الدعاء والتضرع والتوبة يف هذا املوقف العظيم
،  ، على أي حال كان ، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا ذلك

، وأفضل ما  أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة { ، لقوله  وخيتار األدعية الواردة واجلوامع
،  ، وله احلمد ، له امللك ، ال شريك له ال إله إال اهللا وحده:  قلت أنا والنبيون من قبلي
 .  )١( }وهو على كل شيء قدير 

 إىل غروب الشمس وال جيوز له أن ينصرف منها قبل ويستمر يف البقاء بعرفة والدعاء
، ليبقى فيها إىل  ، وجب عليه الرجوع ، فإن انصرف منها قبل الغروب غروب الشمس

، يوزعها  ، والدم ذبح شاة ، لتركه الواجب ، وجب عليه دم ، فإن مل يرجع الغروب
 .  ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة على املساكني يف احلرم

                                                 
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ١(
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، ويستمر إىل طلوع  قوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيحووقت الو
،  ، ومن وقف ليال ، وجب عليه البقاء إىل الغروب ، فمن وقف هنارا الفجر ليلة العاشر

 .  )١( }ك احلج ، فقد أدر من أدرك عرفات بليل { ، لقول النيب  ، ولو حلظة أجزأه
  ، لقوله ، بل هو أعظم أركان احلج وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان احلج

، فمن وقف  ، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها احملددة )٢( }احلج عرفة  {
 .  ، مل يصح وقوفه خارجها

 .  ، إنه مسيع جميب عمال واألقوالوفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه من األ
 

                                                 
، ابن ماجه  )١٩٤٩(، أبو داود املناسك  )٣٠٤٤(، النسائي مناسك احلج  )٢٩٧٥(الترمذي تفسري القرآن ) ١(

 .  )١٨٨٧(، الدارمي املناسك  )٤/٣٣٥،  ٤/٣٠٩(، أمحد  )٣٠١٥(املناسك 
، ابن ماجه  )١٩٤٩(، أبو داود املناسك  )٣٠٤٤(، النسائي مناسك احلج  )٨٨٩(لترمذي احلج ا) ٢(

 .  )١٨٨٧(، الدارمي املناسك  )٤/٣٣٥(، أمحد  )٣٠١٥(املناسك 
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 اب يف الدفع إىل مزدلفة واملبيت فيها والدفع من مزدلفة إىل مىن وأعمال يوم العيد ب
  ، لقول جابر بعد غروب الشمس يدفع احلجاج من عرفة إىل مزدلفة بسكينة ووقار

فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب  { عن النيب 
 -ناقته :   يعين- وقد شنق للقصواء ، ودفع رسول اهللا  ، وأردف أسامة خلفه القرص
السكينة ! أيها الناس :  ، ويقول بيده اليمىن ، حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله الزمام
، وأن ال   فهكذا ينبغي للمسلمني السكينة والرفق عند االنصراف من عرفة)١( }ة السكين

، وأن  ، وخييفوهم بسياراهتم ، ويرهقوهم مبزامحتهم يضايقوا إخواهنم احلجاج يف سريهم
 .  يرمحوا الضعفة وكبار السن واملشاة

ΟèO (#θ¢  {:  ، لقوله تعاىل ويكون احلاج حال دفعه من عرفة إىل مزدلفة مستغفرا àÒ‹Ïù r& 

ôÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∪ { )ومسيت مزدلفة )٢ 
،  ، ازدلفوا إليها  من عرفات؛ ألن احلجاج إذا أفاضوا ، وهو القرب بذلك من االزدالف

، وتسمى باملشعر  ، الجتماع الناس هبا ، وتسمى أيضا مجعا تقربوا ومضوا إليها:  أي
 .  احلرام

  )٣(.  " ، واملشعر احلرام ، ومجع مزدلفة:  وللمزدلفة ثالثة أمساء : " " املغين " قال يف
 .   مشاعر والتنقل بينها؛ ألنه يف زمن السعي إىل ويذكر اهللا يف مسريه إىل مزدلفة

، صلى هبا املغرب والعشاء مجعا مع قصر العشاء ركعتني بأذان  فإذا وصل إىل مزدلفة
 يصف فعل ؛ لقول جابر  ، وذلك قبل حط رحله ، لكل صالة إقامة واحد وإقامتني

 .  )٤( }، فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني  حىت أتى املزدلفة { النيب 
                                                 

،  )٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج  )٨٥٦(، الترمذي احلج  )١٢١٨(، مسلم احلج  )١٦٩٣(البخاري احلج ) ١(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٩٠٥(أبو داود املناسك 

 .  ١٩٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٨٣/ ٥املغين ) ٣(
، ابن ماجه  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )٣٠٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٤(

 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣٠٧٤(املناسك 
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 حىت مث اضطجع رسول اهللا  {:  ، لقول جابر مث يبيت مبزدلفة حىت يصبح ويصلي

 .  )١( }، فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة  لفجرطلع ا
،  ، وهي ما بني مأزمي عرفة إىل بطن حمسر املشعر احلرام:  ومزدلفة كلها يقال هلا

 .  )٢( }، وارفعوا عن بطن حمسر  ومزدلفة كلها موقف { وقال 
، مث  ، فيصلي هبا الفجر يف أول الوقت سنة أن يبيت مبزدلفة إىل أن يطلع الفجروال

 .  ، مث يدفع إىل مىن قبل طلوع الشمس يقف هبا ويدعو إىل أن يسفر
، فإنه جيوز له أن يتعجل يف الدفع من  فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان وحنوهم

ملن يلي أمر الضعفة من األقوياء أن ، وكذلك جيوز  مزدلفة إىل مىن إذا غاب القمر
، فإنه ينبغي هلم أن  ، أما األقوياء الذين ليس معهم ضعفة ينصرف معهم بعد منتصف الليل

 .  ، ويقفوا هبا إىل أن يسفروا ، فيصلوا هبا الفجر ال خيرجوا من مزدلفة حىت يطلع الفجر
تى إليها قبل منتصف ، ال جيوز تركه ملن أ فاملبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج

، وإن كان  ، فإنه جيزئه البقاء فيها ولو قليال ، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل الليل
 .  ، ويدعو بعد ذلك ، ويصلي فيها الفجر األفضل له أن يبقى فيها إىل طلوع الفجر

 شيء ، فال ومن مل يواف مزدلفة إال يف النصف األخري من الليل : " " املغين " قال يف
 .  " ، فلم يتعلق به حكمه ؛ ألنه مل يدرك جزءا من النصف األول عليه

، كاملريض الذي حيتاج إىل متريضه يف  وجيوز ألهل األعذار ترك املبيت مبزدلفة
 رخص ألن النيب  {؛  ، وكالسقاة والرعاة ، ومن حيتاج إليه املريض خلدمته املستشفى

 . )٤( )٣( }للرعاة يف ترك املبيت 
                                                 

، ابن ماجه  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج  )١٢١٨(مسلم احلج ) ١(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣٠٧٤(املناسك 

 .  )٣٠١٢(ابن ماجه املناسك ) ٢(
، ابن ماجه  )١٩٧٦(، أبو داود املناسك  )٣٠٦٩(، النسائي مناسك احلج  )٩٥٥(الترمذي احلج ) ٣(

 .  )١٨٩٧(، الدارمي املناسك  )٩٣٥(، مالك احلج  )٥/٤٥٠(، أمحد  )٣٠٣٧(املناسك 
 ٢٨٩/ ٣) ٩٥٦( ؛ والترمذي ٧٧ مناسك ٣٤١/ ٢) ١٩٧٥(أبو داود :  أخرجه من حديث عاصم بن عدي) ٤(

 .  ٦٧ املناسك ٤٧٩/ ٣) ٣٠٦٢( ؛ وابن ماجه ٢٢٥ احلج ٣٠١/ ٣) ٣٠٦٩( ؛ والنسائي ١٠٨احلج 
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؛  فاحلاصل أن املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ملن وافاها قبل منتصف الليل
 وإمنا أبيح الدفع بعد )٢( }لتأخذوا عين مناسككم  {:   وقال)١(،   بات هباألن النيب 

 .  ؛ ملا ورد فيه من الرخصة صف الليلمنت
كان أهل اجلاهلية ال يفيضون  {:  ، لقول عمر مث يدفع قبل طلوع الشمس إىل مىن

بري اسم جبل يطل  وث-أشرق ثبري كيما نغري :  ، ويقولون من مجع حىت تطلع الشمس
  فخالفهم النيب -لتطلع عليك الشمس حىت ننصرف :  ، أي على مزدلفة خياطبونه

 .  )٣( }فأفاض قبل طلوع الشمس 
 وهو واد بني مزدلفة ومىن يفصل -، فإذا بلغ وادي حمسر  ويدفع وعليه السكينة

 .  ، أسرع قدر رمية حجر ، فإذا بلغ هذا الوادي -، وهو ليس منهما  بينهما
، أو يأخذه من  ، هذا هو األفضل ويأخذ حصى اجلمار من طريقه قبل أن يصل مىن

:  ، لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما ، جاز ، ومن حيث أخذ احلصى ، أو من مىن مزدلفة
القط يل احلصا فلقطت له سبع :   غداة العقبة وهو على راحلته قال رسول اهللا {

أمثال هؤالء فارموا :  ، ويقول  فجعل ينفضهن يف كفه)٤(،  ، هي حصا اخلذف حصيات
،  } ، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين إياكم والغلو يف الدين! يا أيها الناس:  مث قال

 .  ، أكرب من احلمص قليال م حبة الباقالءفتكون احلصاة من حصى اجلمار حبج
 ؛ ألن النيب  ، وال باحلصى الكبار اليت تسمى حجرا وال جيزئ الرمي بغري احلصى

 وهي - فإذا وصل إىل مىن )٥( }خذوا عين مناسككم  {:  ، وقال رمى باحلصى الصغار

                                                 
  . ١٩ احلج ٤٠٢/ ٤) ٢٩٤١(أخرجه مسلم ) ١(
 .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )٣٠٦٢(، النسائي مناسك احلج  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ٢(
، أبو داود املناسك  )٣٠٤٧(، النسائي مناسك احلج  )٨٩٦(، الترمذي احلج  )١٦٠٠(البخاري احلج ) ٣(

 .  )١/٥٠(، أمحد  )٣٠٢٢(، ابن ماجه املناسك  )١٩٣٨(
 .  ى رءوس األصابعما حيذف عل:  هو) ٤(
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٥(
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، وهي آخر اجلمرات مما  ، ذهب إىل مجرة العقبة -عقبة ما بني وادي حمسر إىل مجرة ال
، بعد  ، واحدة بعد واحدة ، فريميها بسبع حصيات ، وتسمى اجلمرة الكربى يلي مكة

 .  ، وميتد زمن الرمي إىل الغروب طلوع الشمس
، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد  وال بد أن تقع كل حصاة يف حوض اجلمرة

،  ، ال إىل العمود الشاخص أن يصوب احلصا إىل حوض اجلمرة، فيجب على احلاج  ذلك
، وإمنا بين ليكون عالمة  ، وليس هو موضع الرمي فإن هذا العمود ما بين ألجل أن يرمى

، ومل متر  ، وطارت ، فلو ضربت احلصاة يف العمود ، وحمل الرمي هو احلوض على اجلمرة
 .  ، مل جتزئه على احلوض

، وإن رمى غري الضعفة بعد  م يرموهنا بعد منتصف الليلوالضعفة ومن يف حكمه
 .  ، وهو خالف األفضل يف حقهم ، أجزأهم ذلك منتصف الليل

،  ؛ ألنه حتية مىن ويسن أن ال يبدأ بشيء حني وصوله إىل مىن قبل رمي مجرة العقبة
،  " اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا : " ، ويقول ويستحب أن يكرب مع كل حصاة

 .  ، وهذا مما اختصت به عن بقية اجلمرات وال يرمي يف يوم النحر غري مجرة العقبة
مث بعد رمي مجرة العقبة األفضل أن ينحر هديه إن كان جيب عليه هدي متتع أو 

 .  ، ويأخذ منه قسما ليأكل منه ، ويوزع حلمه ، ويذحبه ، فيشتريه قران
t  {:   لقوله تعاىل، ، واحللق أفضل مث حيلق رأسه أو يقصره É) Ï k= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ â â‘ 

zƒÎÅ_Çs)ãΒuρ { )وحلديث ابن عمر)١   :}  أن رسول اهللا٢( }  الوداع حلق رأسه يف حجة( 
،   فإن قصر)٣(،  ، وللمقصرين مرة واحدة ، ودعاءه للمحلقني ثالث مرات متفق عليه

                                                 
 .  ٢٧:  سورة الفتح آية) ١(
،  )١٩٨٠(، أبو داود املناسك  )٩١٣(، الترمذي احلج  )١٣٠١(، مسلم احلج  )٤١٤٨(البخاري املغازي ) ٢(

 .  )٢/١١٩(أمحد 
 .  ٥٥/ ٥) ٣١٣٢( ؛ ومسلم ٧٠٨/ ٣) ١٧٢٧(البخاري :  متفق عليه من حديث ابن عمر) ٣(
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؛ لقوله  ، وال جيزئ االقتصار على بعضه أو جانب منه فقط وجب أن يعم مجيع رأسه
=tÉ)Ïk  {:  تعاىل pt èΧ öΝä3y™ρ ââ‘ zƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ { )فأضاف احللق والتقصري إىل مجيع الرأس)١   . 

؛ حلديث ابن  ، بأن تقص من كل ضفرية قدر أمنلة واملرأة يتعني يف حقها التقصري
 رواه أبو داود )٢( }، إهنا على النساء التقصري  لنساء احللقليس على ا {:  عباس مرفوعا

، وإن كان رأس املرأة غري  ؛ وألن احللق يف حق النساء مثلة والطرباين والدارقطين
 .  ، وقصت من أطرافه قدر أمنلة ، مجعته مضفور

، وال جيوز له أن حيلق  ويسن ملن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه
وهنى عن حلقها ،  )٤( )٣( } أمر بتوفري اللحية ألن النيب  {؛  ه أو يقص شيئا منهاحليت

، واحلاج   وجيتنب ما هنى عنهواملسلم ميتثل ما أمر به النيب ،  )٥( وعن أخذ شيء منها
 .  ؛ ألنه يف عبادة أوىل بذلك

،  فيه شعر كاحلليق أو الذي مل ينبت له شعر أصال وهو األصلعومن كان رأسه ليس 
 .  )٦( }، فأتوا منه ما استطعتم  إذا أمرتكم بأمر { ، لقوله  فإنه مير املوسى على رأسه

 كل شيء حرم عليه مث بعد رمي مجرة العقبة وحلق رأسه أو تقصريه يكون قد حل له
:  ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها ، إال النساء باإلحرام من الطيب واللباس وغري ذلك

،  )٧( }، إال النساء  ، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إذا رميتم وحلقتم {

                                                 
 .  ٢٧:  سورة الفتح آية) ١(
 .  )١٩٠٥(، الدارمي املناسك  )١٩٨٥(أبو داود املناسك ) ٢(
،  )٤١٩٩(، أبو داود الترجل  )٢٧٦٤(، الترمذي األدب  )٢٥٩(، مسلم الطهارة  )٥٥٥٤(البخاري اللباس ) ٣(

 .  )١٧٦٤(، مالك اجلامع  )٢/١٦(أمحد 
 .  ١٤٢/ ٢) ٦٠١( ؛ ومسلم ٤٢٨/ ١٠) ٥٨٩٢(البخاري :   عن ابن عمركما يف احلديث املتفق عليه) ٤(
 .  هذا معلوم باالستقراء وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث جاءت بالنهي عن حلق اللحية ووجوب إعفائها) ٥(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٦(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(جه املقدمة ما
 .  )٦/١٤٣(، أمحد  )١٩٧٨(أبو داود املناسك ) ٧(
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 قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن كنت أطيب رسول اهللا  {:  ، وعنها اه سعيدرو

 .  ، متفق عليه )١( }يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 
، وحلق أو   رمي مجرة العقبة: وهذا هو التحلل األول وحيصل باثنني من ثالثة

 وهو -وحيصل التحلل الثاين .  ، وطواف اإلفاضة مع السعي بعده ملن عليه السعي تقصري
، حل له كل شيء حرم عليه  ، فإذا فعلها  بفعل هذه الثالثة كلها-التحلل الكامل 

 .  ، حىت النساء باإلحرام
، فيطوف  فيض إىل مكةمث بعد رمي مجرة العقبة وحنر هديه وحلقه أو تقصريه ي

، ويسعى بعده بني الصفا واملروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ومل  طواف اإلفاضة
،  ، أما إن كان القارن أو املفرد سعى بعد طواف القدوم يكن سعى بعد طواف القدوم
 .  ، فيقتصر على طواف اإلفاضة فإنه يكفيه ذلك السعي املقدم
، مث  ، مث حنر اهلدي رمي مجرة العقبة:  عة على هذا النمطوترتيب هذه األمور األرب

، فقدم بعض هذه  ، ولو خالفه هذا الترتيب سنة:  ، مث الطواف والسعي احللق أو التقصري
 ما سئل يف هذا اليوم عن شيء قدم وال ؛ ألنه  ، فال حرج عليه األمور على بعض

  )٢(.   رتبها كذلك؛ ألن النيب  ل، لكن ترتيبها أفض افعل وال حرج:  ، إال قال أخر
، بأن  ، ويستلمه بيده ، فيحاذيه وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من احلجر األسود

، فإنه  ، فإن مل ميكنه الوصول إىل احلجر لشدة الزمحة ميسحه بيده اليمىن ويقبله إن أمكن
 وجيعل البيت على ، ، وال يزاحم الستالم احلجر أو تقبيله يكتفي باإلشارة إليه بيده

، فإذا وصل إىل  ، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تالوة القرآن ، مث يبدأ الشوط األول يساره
:  ، ويقول بني الركن اليماين واحلجر األسود ، وال يقبله ، استلمه إن أمكن الركن اليماين

                                                 
،  )٢٧٠٤(، النسائي مناسك احلج  )٩١٧(، الترمذي احلج  )١١٩٠(، مسلم احلج  )١٤٦٥(البخاري احلج ) ١(

، الدارمي  )٧٢٧(، مالك احلج  )٦/١٧٥(، أمحد  )٢٩٢٦(، ابن ماجه املناسك  )١٧٤٥(أبو داود املناسك 
 .  )١٨٠٢(املناسك 

 .  ٥٧/ ٥) ٣١٣٩(كما يف حديث أنس عند مسلم ) ٢(
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}  !$ oΨ −/u‘ $ oΨÏ?# u ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ { )فإذا وصل إىل  )١ ،
، ويبدأ الشوط  ، أو يشري إليه ، فيستلم احلجر ، فقد مت الشوط األول احلجر األسود

  . وهكذا حىت يكمل سبعة أشواط.  . . الثاين
، وستر  ، والنية ، والعقل اإلسالم:  ويشترط لصحة الطواف ثالثة عشر شرطا هي

،  ، والطواف جبميع البيت ، وجعل البيت عن يساره ، وتكميل السبعة ، والطهارة العورة
، واملواالة  ، وأن يطوف ماشيا مع القدرة بأن ال يدخل مع احلجر أو يطوف على جداره

، مث يبين على ما  ، فإنه يصلي يمت الصالة أو حضرت جنازة، إال إذا أق بني األشواط
، وأن يطوف داخل  مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى يف أثنائه

 .  ، وأن يبتدئ من احلجر األسود وخيتم به املسجد
، وجيوز أن  ، واألفضل كوهنما خلف مقام إبراهيم مث بعد متام الطواف يصلي ركعتني

، يقرأ يف األوىل  ، ومها سنة مؤكدة أي مكان يف املسجد أو يف غريه من احلرميصليهما يف 
≅ö  {:  بعد الفاحتة è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 ≅ö  {:   ويف الثانية)٢( } ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r& ∩⊇∪ { )٣(  . 
،  ، ويكرب ثالثا ، فريقى على الصفا مث خيرج إىل الصفا ليسعى بينه وبني املروة

،  ، حييي ومييت ، وله احلمد ، له امللك ، ال شريك له ال إله إال اهللا وحده : " ويقول
، مث يرتل من الصفا متجها  " ، وهو على كل شيء قدير ، بيده اخلري وهو حي ال ميوت

، ويسعى بني امليلني األخضرين سعيا  بذلك قد بدأ الشوط األول، ويكون  إىل املروة
، ويقول ما  ، فريقى عليها ، حىت يصل املروة ، ويف خارج امليلني ميشي مشيا معتادا شديدا

، فيرتل من املروة متجها إىل  ، ويكون بذلك قد أهنى الشوط األول قاله على الصفا
، ويسعى يف موضع  ، ميشي يف موضع مشيه ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاين الصفا

                                                 
 .  ٢٠١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١:  سورة الكافرون آية) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
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،  ، وخيتمها باملروة ، يبدؤها من الصفا وهكذا حىت يكمل سبعة أشواط.  . . سعيه
 .  ، ورجوعه من املروة إىل الصفا سعية ذهابه من الصفا إىل املروة سعية

 .  ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تالوة القرآن
 .  ، بل يدعو مبا تيسر له من األدعية لسعي دعاء خمصوصوليس للطواف وا

 .  ، وتقدم الطواف عليه ، واستكمال ما بني الصفا واملروة وشروط صحة السعي النية
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 باب يف أحكام احلج اليت تفعل يف أيام التشريق وطواف الوداع 
ابن ؛ حلديث  ، فيبيت هبا وجوبا وبعد طواف اإلفاضة يوم العيد يرجع إىل مىن

، إال للعباس ألجل   ألحد يبيت مبكةمل يرخص رسول اهللا  {:  ؛ قال عباس

 .   رواه ابن ماجه)١( } سقايته
 ، ليلة احلادي عشر:  ، بات ليلتني ، وإن تعجل فيبيت مبىن ثالث ليال إن مل يتعجل

 .  وليلة الثاين عشر
 .  ، بل كل صالة يف وقتها ويصلي الصلوات فيها قصرا بال مجع

 ؛ حلديث جابر  ويرمي اجلمرات الثالث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال
 رواه )٢( }، فإذا زالت الشمس  ، وأما بعد م النحر ضحىرمى رسول اهللا اجلمرة يو {

، رواه البخاري وأبو  ، رمينا ، فإذا زالت الشمس كنا نتحني:  ، وقال ابن عمر اجلماعة
لتأخذوا عين  { ، ولقوله  نراقب الوقت املطلوب:  ، أي " نتحني : " ، وقوله داود

 .  )٣( }كم مناسك
، هلذه  ، وقبله ال جيزئ فالرمي يف اليوم احلادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال

 )٤( }خذوا عين مناسككم  {:  ، وقال  بذلك بفعله، حيث وقته النيب  األحاديث
 .  ، وألن العبادات توقيفية  وقته، فإن الرمي ال جيوز قبل فكما ال جتوز الصالة قبل وقتها

 كما وردت به السنة قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا وهو يصف رمي النيب 
، فلما  ، فبات هبا  بعد اإلفاضة إىل مىن من يومه ذلكمث رجع  : " ، قال املطهرة

                                                 
،  )٣٠٦٥(، ابن ماجه املناسك  )١٩٥٩(، أبو داود املناسك  )١٣١٥(، مسلم احلج  )١٥٥٣(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٩٤٣(، الدارمي املناسك  )٢/٨٨(أمحد 
،  )١٩٧١(، أبو داود املناسك  )٣٠٦٣(، النسائي مناسك احلج  )٨٩٤(، الترمذي احلج  )١٢٩٩(مسلم احلج ) ٢(

 .  )١٨٩٦(، الدارمي املناسك  )٣/٣١٣(، أمحد  )٣٠٥٣(ابن ماجه املناسك 
 .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(أبو داود املناسك ،  )٣٠٦٢(، النسائي مناسك احلج  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ٣(
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٤(
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،  كب، ومل ير ، مشى من رحله إىل اجلمار ، فلما زالت ، انتظر زوال الشمس أصبح
، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة  فبدأ باجلمرة األوىل اليت تلي مسجد اخليف

، فقام  ، حىت أسهل ، مث يتقدم على اجلمرة أمامها " اهللا أكرب : " ويقول مع كل حصاة
، مث أتى إىل اجلمرة  ، ودعا دعاء طويال بقدر سورة البقرة ، مث رفع يديه مستقبل القبلة

، فوقف مستقبل القبلة  ، مث احندر ذات اليسار مما يلي الوادي اها كذلك، فرم الوسطى
، ومىن عن  ، فجعل البيت عن يساره ، واستعرض اجلمرة ، فاستبطن الوادي رافعا يديه

  )١()  . . ، فرماها بسبع حصيات كذلك ميينه
 مجرة : يعين- " ، ومل يقف عندها ، رجع من فوره فلما أكمل الرمي : " إىل أن قال

إن دعاءه كان يف نفس :  - وهو أصح -، وقيل  لضيق املكان باجلبل:   فقيل-العقبة 
، والدعاء يف صلب العبادة  ، فرغ الرمي ، فلما رمى مجرة العقبة العبادة قبل الفراغ منها

،  ، وهذا كما كانت سنته يف دعائه يف الصالة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها
  )٢(.  انتهى " يدعو يف صلبهاإذ كان 

، وهي اليت تلي  يبدأ باجلمرة األوىل:  وال بد من ترتيب اجلمرات على النحو التايل
،  ، مث اجلمرة الكربى ، وهي اليت تلي األوىل ، مث اجلمرة الوسطى مىن قرب مسجد اخليف
ت ، يرمي كل مجرة بسبع حصيا ، وهي األخرية مما يلي مكة وتسمى مجرة العقبة

، سواء  ، وال بد أن تقع كل حصاة يف احلوض ، ويكرب ، يرفع مع كل حصوة يده متوالية
 .  ، مل جتز ، فإن مل تقع يف احلوض استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك

وجيوز للمريض وكبري السن واملرأة احلامل أو اليت خياف عليها من شدة الزمحة يف 
 .   يوكلوا من يرمي عنهم، جيوز هلؤالء أن الطريق أو عند الرمي

، وال يلزمه أن يستكمل رمي  ويرمي النائب كل مجرة عن مستنيبه يف مكان واحد
، ملا يف ذلك من املشقة واحلرج يف أيام  ، مث يبدأ برميها عن مستنيبه اجلمرات على نفسه

                                                 
 .  ٢٨٥/ ٢زاد املعاد :  انظر) ١(
 .  ٢٨٥/ ٢زاد املعاد :  انظر) ٢(
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، فال بد أن يرمي عن نفسه كل  ، وإن كان النائب يؤدي فرض حجه ، واهللا أعلم الزحام
 .  ، مث يرميها عن موكله مجرة أوال

، إن شاء تعجل وخرج من مىن قبل  مث بعد رمي اجلمرات الثالث يف اليوم الثاين عشر
، وإن شاء تأخر وبات ورمى اجلمرات الثالث بعد الزوال يف اليوم الثالث  غروب الشمس

yϑ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وهو أفضل عشر sù Ÿ≅¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã tΒ uρ ẗz r' s? Iξ sù zΝøO Î) 

Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+¨?$# 3 { )١(  . 
، لزمه التأخر واملبيت والرمي يف اليوم  وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرحتل من مىن

yϑ  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل يقول الثالث عشر sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ { )واليوم اسم للنهار)٢   ،
 .  ، فما تعجل يف يومني فمن أدركه الليل

و أحرمت وهي طاهرة مث ، أ واملرأة إذا حاضت أو نفست قبل اإلحرام مث أحرمت
، وتعمل ما يعمله احلاج من  ، فإهنا تبقى يف إحرامها أصاهبا احليض أو النفاس وهي حمرمة

، إال أهنا ال تطوف بالبيت وال  الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ورمي اجلمار واملبيت مبىن
 .  تسعى بني الصفا واملروة حىت تطهر من حيضها أو نفاسها

، فإهنا تسعى  ، مث نزل عليها احليض بعد الطواف ا طافت وهي طاهرةلكن لو قدر أهن
 .  ؛ ألن السعي ال يشترط له الطهارة ، وال مينعها احليض من ذلك بني الصفا واملروة

، مل خيرج حىت يطوف  فإذا أراد احلاج السفر من مكة والرجوع إىل بلده أو غريه
؛ ليكون  ره ومل يبق إال الركوب للسفرللوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أمو

، كما  ، فتسافر بدون وداع ، فإهنا ال وداع عليها ، إال املرأة احلائض آخر عهده بالبيت
،  أن يكون آخر عهدهم بالبيتأمر الناس  {:  ، قال ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

كان  {:  ، قال ، ويف رواية عنه ، متفق عليه )٣( }إال أنه خفف عن املرأة احلائض 
                                                 

 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )١٩٣٤( الدارمي املناسك ، )٦/٤٣١(، أمحد  )١٣٢٨(، مسلم احلج  )١٦٦٨(البخاري احلج ) ٣(
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 يكون آخر عهده  ال ينفر أحد حىت، فقال النيب  الناس ينصرفون من كل وجه
  أن النيب {:  ، وعن ابن عباس ، رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه )١( }بالبيت 

رواه  }رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت لإلفاضة 

حاضت صفية بنت حيي بعدما  {:  ، قالت ، وعن عائشة رضي اهللا عنها أمحد
يا رسول :  قلت.  ؟ أحابستنا هي:   فقالفذكرت ذلك لرسول اهللا :  ، قالت أفاضت

 متفق )٢( }فلتنفر إذا :  ، قال إهنا قد أفاضت وطافت بالبيت مث حاضت بعد اإلفاضة! اهللا
 .  عليه

 

                                                 
،  )٣٠٧٠(، ابن ماجه املناسك  )٢٠٠٢(، أبو داود املناسك  )١٣٢٧(، مسلم احلج  )١٦٦٨(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٩٣٢(، الدارمي املناسك  )١/٢٢٢(أمحد 
 ، )٦/٨٢(، أمحد  )٣٠٧٢(، ابن ماجه املناسك  )٢٠٠٣(، أبو داود املناسك  )١٦٧٠(البخاري احلج ) ٢(

 .  )١٩١٧(الدارمي املناسك 
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 األضحية باب يف أحكام اهلدي و
، مسي بذلك ألنه يهدى إىل اهللا  ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغريها:  اهلدي

ما يذبح يف البيوت يوم العيد وأيام :  ، بضم اهلمزة وكسرها واألضحية.  سبحانه وتعاىل
 .  التشريق تقربا إىل اهللا

 .  وأمجع املسلمون على مشروعيتهما
،  ان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس املستحقة للتلفالقرب : " قال العالمة ابن القيم

È  {:  وقال تعاىل e≅ à6 Ï9 uρ 7π ¨Β é& $ oΨ ù= yè y_ % Z3 |¡Ψ tΒ (#ρ ã ä. õ‹ u‹ Ï j9 zΝ ó™ $# «! $# 4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ . Ï iΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ ، فلم يزل ذبح املناسك وإراقة الدماء على اسم اهللا مشروعا يف مجيع  )١( } 3 #$
 .  ، انتهى امللل

، مث  ، ونفع الفقراء ؛ لكثرة الثمن ، إن أخرج كامال ، مث البقر وأفضل اهلدي اإلبل
 .  الغنم

tΒ  {:  ؛ لقوله تعاىل وأفضل كل جنس أمسنه مث أغاله مثنا uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ÏΒ 

” uθ ø)s? É>θè= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٢(  . 
، والثين مما سواه من إبل وبقر  ، وهو ما مت له ستة أشهر وال جيزئ إال جذع الضأن

، ومن املعز ما مت  بقر ما مت له سنتان، ومن ال ، والثين من اإلبل ما مت له مخس سنني ومعز
 .  له سنة

،  ، ويف األضحية جتزئ عن الواحد وأهل بيته وجتزئ الشاة يف اهلدي عن واحد
 أن  أمرنا رسول اهللا {:  ، لقول جابر وجتزئ البدنة والبقرة يف اهلدي واألضحية عن سبعة
  ، وقال أبو أيوب ، رواه مسلم )٣( }نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة يف واحد منهما 

، فيأكلون  ل بيته يضحي بالشاة عنه وعن أهكان الرجل يف عهد رسول اهللا  {
                                                 

 .  ٣٤:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة احلج آية) ٢(
 .  )١٢١٣(مسلم احلج ) ٣(
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، والشاة أفضل من سبع   رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه)١( }ويطعمون 
 .  البدنة أو البقرة

، فال  وال جيزئ يف اهلدي واألضحية إال السليم من املرض ونقص األعضاء ومن اهلزال
،  -يت ال مخ فيها  وهي اهلزيلة ال-، وال العجفاء  ، وال العمياء جتزئ العوراء بينة العور

،  ، وال اهلتماء اليت ذهبت ثناها من أصلها وال العرجاء اليت ال تطيق املشي مع الصحيحة
، وال جتزئ املريضة البني  وال اجلداء اليت نشف ضرعها من اللنب بسبب كرب سنها

أربع ال جتوز  {:   فقالقام فينا رسول اهللا :  ، قال ؛ حلديث الرباء بن عازب مرضها
،  ، والعرجاء البني ظلعها ، واملريضة البني مرضها العوراء البني عورها:  يف األضاحي

 .   رواه أبو داود والنسائي)٢( }والعجفاء اليت ال تنقي 
الة العيد إىل آخر أيام التشريق على ووقت ذبح هدي التمتع واألضاحي بعد ص

 .  الصحيح
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي متتع أو قران ومن أضحيته ويهدي 

θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل ، أثالثا ويتصدق è=ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ { )وأما هدي اجلربان )٣ ،  ،
، فال يأكل منه  وهو ما كان عن فعل حمظور من حمظورات اإلحرام أو عن ترك واجب

 .  شيئا
، ال يأخذ من شعره وال من  ، فإنه إذا دخلت عشر ذي احلجة ومن أراد أن يضحي

، وأراد أحدكم أن  إذا دخل العشر { ؛ لقوله  أظفاره شيئا إىل ذبح األضحية
 .  ، رواه مسلم )٤( }، حىت يضحي  ، فال يأخذ من شعره وال من أظفاره شيئا يضحي

 .  ، وال فدية عليه ، استغفر اهللا فإن فعل شيئا من ذلك

                                                 
 .  )١٠٥٠(، مالك الضحايا  )٣١٤٧(، ابن ماجه األضاحي  )١٥٠٥(الترمذي األضاحي ) ١(
، ابن ماجه األضاحي  )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا  )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا  )١٤٩٧(الترمذي األضاحي ) ٢(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي  )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٣(
، أبو داود الضحايا  )٤٣٦١(، النسائي الضحايا  )١٥٢٣(، الترمذي األضاحي  )١٩٧٧(مسلم األضاحي ) ٤(

 .  )١٩٤٧(، الدارمي األضاحي  )٦/٢٨٩(، أمحد  )٣١٥٠(، ابن ماجه األضاحي  )٢٧٩١(
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 باب يف أحكام العقيقة 
، وهي الذبيحة اليت يذحبها عنه تقربا إىل اهللا سبحانه  لد على والدهالعقيقة من حق الو

، كما  )١( }فقد عق عن احلسن واحلسني  { ، فهي سنة سنها رسول اهللا  وتعاىل
،  م، فكانوا يذحبون عن أوالده  وفعل ذلك صحابته الكرام)٢(،  رواه أبو داود وغريه

 .  وفعله التابعون
 ، أن رسول اهللا  ، ملا رواه احلسن عن مسرة وذهب بعض أهل العلم إىل وجوهبا

مرهتن عن الشفاعة :  معناه : " ، قال أمحد )٣( }كل غالم مرهتن بعقيقته  {:  قال
 .  " حسن سجاياه وأخالقه إن عق عنهإهنا سبب يف  : " ، وقال ابن القيم " لوالديه

، وهي شكر هللا على  ، وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها والصحيح أهنا سنة مؤكدة
، وتصدق على  ، وفيها تقرب إىل اهللا تعاىل جتدد نعمته على الوالدين بوالدة املولود

 .  ، وفداء للمولود الفقراء
،  ، وعن األنثى شاة واحدة وشبهاومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا 

عن الغالم شاتان  {:   يقولمسعت رسول اهللا :  ، قالت حلديث أم كرز الكعبية

 .   رواه أمحد والترمذي وصححه من حديث عائشة)٤( }، وعن اجلارية شاة  متكافئتان
، أهنا على النصف من أحكام  فرق بني الذكر واألنثى يف مقدار العقيقةواحلكمة يف ال

، فكان الشكر عليه  ، والسرور والفرحة به أكمل ، والنعمة على الوالد بالذكر أمت الذكر
 .  أكثر

                                                 
 .  )٢٨٤١(، أبو داود الضحايا  )٤٢١٩(النسائي العقيقة ) ١(
.  ١٨٦/ ٤) ٤٢٣٠( ؛ والنسائي ٢٠ األضاحي ١٧٧/ ٣) ٢٨٤١(أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود ) ٢(

 .  ٩٩/ ٤) ١٥٢٣(أخرجه الترمذي مقتصرا على احلسن 
، ابن ماجه الذبائح  )٢٨٣٧(، أبو داود الضحايا  )٤٢٢٠(سائي العقيقة ، الن )١٥٢٢(الترمذي األضاحي ) ٣(

 .  )١٩٦٩(، الدارمي األضاحي  )٥/١٧(، أمحد  )٣١٦٥(
 .  )٣١٦٣(، ابن ماجه الذبائح  )١٥١٣(الترمذي األضاحي ) ٤(
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، ولو ذحبها قبل اليوم  ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون يف اليوم السابع من والدته
  . ، جاز السابع أو بعده

يذبح عنه يوم سابعه  {:  وغريها " السنن " ، ففي واألفضل أن يسمى يف هذا اليوم

، بل هو عند بعض العلماء أرجح من  ، فال بأس ، ومن مساه يف يوم والدته )١( }ويسمى 
 .  اليوم السابع

، فأحسنوا  إنكم تدعون بأمسائكم وأمساء آبائكم { ، لقوله  ويسن حتسني االسم

 .   رواه أبو داود)٢( }أمساءكم 
،  ، كأن يسمى عبد الكعبة  وحيرم تعبيده لغري اهللا)٣(،   حيب االسم احلسنوكان 
 .   احلسني، وعبد ، وعبد علي ، وعبد املسيح وعبد النيب

، كعبد  اتفقوا على حترمي كل اسم معبد لغري اهللا : " قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا
، كبين عبد الدار  ؛ ألنه إخبار ، حاشا عبد املطلب ، وما أشبه ذلك ، وعبد الكعبة عمر

 وتكره التسمية باألمساء غري )٤(،  ، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وعبد مشس
 مباشرة ، وقد كره النيب  ، وحزن ، ومرة ، وحنظلة ، وكليب كالعاصي،  املناسبة

إن أحب أمسائكم إىل اهللا عبد  {  وقال )٥(،  االسم القبيح من األشخاص واألماكن
هتمام باختيار االسم احلسن ، فينبغي اال  رواه مسلم وغريه)٦( }اهللا وعبد الرمحن 

 .  ؛ ألن ذلك من حق الولد على والده ، وجتنب األمساء احملرمة واملكروهة للمولود
                                                 

جه الذبائح ، ابن ما )٢٨٣٨(، أبو داود الضحايا  )٤٢٢٠(، النسائي العقيقة  )١٥٢٢(الترمذي األضاحي ) ١(
 .  )١٩٦٩(، الدارمي األضاحي  )٥/٨(، أمحد  )٣١٦٥(

 .  )٢٦٩٤(، الدارمي االستئذان  )٥/١٩٤(، أمحد  )٤٩٤٨(أبو داود األدب ) ٢(
 .  ٣٣٦/ ٢، ذكره ابن القيم يف زاد املعاد  هذا معلوم باالستقراء) ٣(
 .  ٢٤٦/ ٤حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
كان يغري االسم :  ، ومما جاء يف معناه حديث عائشة ٣٣٧/ ٢، ذكره ابن القيم يف الزاد  قراءهذا معلوم باالست) ٥(

 .   األدب١٣٤/ ٥) ٢٨٤٤(القبيح أخرجه الترمذي 
،  )٣٧٢٨(، ابن ماجه األدب  )٤٩٤٩(، أبو داود األدب  )٢٨٣٣(، الترمذي األدب  )٢١٣٢(مسلم اآلداب ) ٦(

 .  )٢٦٩٥(ان ، الدارمي االستئذ )٢/١٢٨(أمحد 
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، فيختار السليمة من  وجيزئ يف العقيقة ما جيزئ يف األضحية من حيث السن والصفة
منها ، ويستحب أن يأكل  ، والكاملة يف خلقتها املناسبة يف سنها ومسنها العيب واألمراض
 .  ، أثالثا كاألضحية ويهدي ويتصدق

، فال جتزئ فيها بدنة وال  وختالف العقيقة األضحية يف كوهنا ال جيزئ فيها شرك يف دم
، حيث  ، ومل يرد فيها تشريك ، فال تقبل التشريك ؛ ألهنا فدية عن النفس بقرة إال كاملة
 .   وال أحد من أصحابهمل يفعله النيب 

أمر املولود مبا يصلحه وينشئه على األخالق الفاضلة ويكون سببا يف وينبغي العناية ب
، قال  ، فإنه ينشأ على ما عوده املريب ، فيحتاج الطفل إىل العناية بأمر خلقه صالحه
 :  الشاعر

ــوه    ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م                       وينــشأ ناشــئ الفتيــان منــا                                 عل
ا من الناس منحرفة ، وهلذا جتد بعضا أو كثري فيصعب عليه يف كربه تاليف ذلك
 .  أخالقهم بسبب التربية اليت نشئوا عليها

، وجيب أن يكون البيت  فيجب أن جينب الطفل جمالس اللهو والباطل وقرناء السوء
، مبا فيه من الوالدين وأفراد  ؛ ألن البيت مبثابة املدرسة األوىل الذي ينشأ فيه بيئة صاحلة

، خصوصا يف هذا الزمان الذي  اد عن البيوت، فيجب إبعاد وسائل الشر والفس األسرة
، فيجب احلذر من  ، إال من رمحه اهللا ، وامتأل هبا غالب البيوت كثرت فيه وسائل الشر

 .  ذلك
؛  كما جيب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن وحمبته

 .  ألنه من أعظم وسائل السعادة يف الدنيا واآلخرة
، جيب على والد الطفل واملتويل شأنه أن يكون قدوة صاحلة يف أخالقه  باجلملةو

 .  ، وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه وسلوكه وعاداته
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 كتاب اجلهاد 

 باب يف أحكام اجلهاد يف سبيل اهللا 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وشرعه ابتالء  شرع اهللا اجلهاد يف سبيله إلعالء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه
y7  {،  واختبارا لعباده Ï9≡sŒ öθ s9uρ â!$ t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ Å3≈ s9uρ (#uθ è=ö6 u‹Ïj9 Νà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 3 t Ï%©!$#uρ 
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، وهو  ، فهو ذروة سنام اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهللا له األمهية العظيمة يف اإلسالم

 .  ن أركان اإلسالم، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا م من أفضل العبادات
ÏG=|  {:  ، قال تعاىل واجلهاد يف سبيل اهللا مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع ä. 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# { )وفعله النيب  )٢ ،جدا، أما أحاديث فعله له فكثرة   وأمر به  ،
:  وأما أحاديث أمره به فمن ذلك حديث أنس.  ويكفي فيها تواتر أخبار غزواته ووقائعه

من مات ومل  {  وقال )٤( )٣( }جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وأيديكم  {

 .  )٥( }، مات على شعبة من النفاق  يغز ومل حيدث نفسه بالغزو
، ويطلق  قتال الكفار:  ، وشرعا بالغ يف قتال عدوه:  ؛ أي واجلهاد مصدر جاهد
 .  اجلهاد على أعم من القتال

                                                 
 .  ٦ - ٤:  اتياآلسورة حممد ) ١(
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢٤٣١(، الدارمي اجلهاد  )٣/١٢٤(، أمحد  )٢٥٠٤(، أبو داود اجلهاد  )٣٠٩٦(النسائي اجلهاد ) ٣(
  ؛ واحلاكم٣٥٨/ ٣) ٣١٩٢( ؛ والنسائي ١٨/ ٣) ٢٥٠٤(وأبو داود .  ١٢٤/ ٣) ١٢١٨٦(أخرجه أمحد ) ٤(

 .   وصححه ووافقه الذهيب٨١/ ٢) ٢٤٧٢(
 .  )٢٥٠٢(، أبو داود اجلهاد  )٣٠٩٧(، النسائي اجلهاد  )١٩١٠(مسلم اإلمارة ) ٥(
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،  ، وإما باللسان  بالقلبإما:  وجنس اجلهاد فرض عني : " قال العالمة ابن القيم
  )١(.  انتهى " ؛ فعلى كل مسلم أن جياهد بنوع من هذه األنواع ، وإما باليد وإما باملال

؛  فأما جماهدة النفس:  ويطلق اجلهاد أيضا على جماهدة النفس والشيطان والفساق
فعلى دفع ما ؛  وأما جماهدة الشيطان.  ، مث تعليمها ، مث العمل هبا فعلى تعلم أمور الدين

؛ فتقع باليد واملال  وأما جماهدة الكفار.  يأيت به من الشبهات وما يزينه من الشهوات
؛ حسب  ، مث بالقلب ، مث باللسان ؛ فباليد وأما جماهدة الفساق.  واللسان والقلب

 .  التمكن من درجات إنكار املنكر
، وبقي يف  الباقني، سقط الوجوب عن  ، إذا قام به من يكفي واجلهاد فرض كفاية

 .  حقهم سنة
، والنصوص يف األمر به والترغيب فيه من  ، وفضله عظيم وهو أفضل متطوع به
“βÎ) ©!$# 3¨ *  {:  قوله تعاىل:  ، منها الكتاب والسنة كثرية جدا utIô© $# š∅ ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 

óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyf ø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθ è= çGø)uŠsù šχθè= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôãuρ Ïµø‹n= tã 

$ y)ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$# uρ Éβ#uöà)ø9$# uρ 4 ôtΒ uρ 4† nû÷ρ r& Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïèø‹u; Î/ “ Ï% ©!$# 

Λä ÷ètƒ$ t/ Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ { )٢(  
 :  وهناك حاالت جيب فيها اجلهاد وجوبا عينيا وهي

 .  ، وال جيوز له أن ينصرف ، وجب عليه أن يقاتل إذا حضر القتال:  أوال
 .  إذا حصر بلده عدو:  ثانيا

، استوىل  ، فلو انصرف عنه ، ال جهاد طلب ألنه يف هاتني احلالتني يكون جهاد دفع
 .  الكفار على حرمات املسلمني

 .  إذا احتاج إليه املسلمون يف القتال واملدافعة:  ثالثا

                                                 
 .  ٦٤/ ٣زاد املعاد :  انظر) ١(
 .  ١١١:  سورة التوبة آية) ٢(
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:   وقال تعاىل)١( }، فانفروا  إذا استنفرمت { ؛ لقوله  إذا استنفره اإلمام:  رابعا

}  #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θ çFç6 øO $$ sù { )وقال تعاىل)٢   :}  $ tΒ ö/ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρ ãÏΡ$# ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

óΟçFù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 4 { )٣(  . 
، ومنه ما هو بالدعوة  اجلهاد منه ما هو باليد : "  اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاقال شيخ

؛  ، وجيب على القعدة ، فيجب بغاية ما ميكنه واحلجة واللسان والرأي والتدبري والصناعة
  )٤(.  انتهى " لعذر أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم وماهلم

، ومينع من ال يصلح حلرب من  لجهادوجيب على اإلمام أن يتفقد اجليش عند املسري ل
، ومينع  ، ويزهدهم فيه ، فيمنع املخذل الذي خيذل الناس عن القتال رجال وخيل وحنوها

، ومينع من يسرب األخبار إىل األعداء أو يوقع الفتنة بني  املرجف الذي خيوف الغزاة
 .  ، ويؤمر على الغزاة أمريا يسوس اجليش بالسياسة الشرعية الغزاة
:  ؛ لقوله تعاىل ، والصرب معه ، والنصح له جيب على اجليش طاعته باملعروفو

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )٥(  . 
 :  إن اجلهاد يف اإلسالم شرع ألهداف سامية وغاية نبيلة

 شرع اهللا اجلهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت واألوثان لعبادة اهللا وحده ال -
=öΝèδθè  {:  ، قال تعاىل ، الذي خلقهم ورزقهم شريك له ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù 

tβθ à6tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# …ã& —#à2 ¬! 4 { )٦(  

                                                 
، أبو  )٤١٧٠(، النسائي البيعة  )١٥٩٠(، الترمذي السري  )١٣٥٣(، مسلم احلج  )١٧٣٧(البخاري احلج ) ١(

 .  )١/٣١٦(، أمحد  )٢٧٧٣(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٤٨٠(داود اجلهاد 
 .  ٤٥:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٣٨:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٤٤٧االختيارات ص :  انظر) ٤(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية) ٦(
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tβ  {:  ، قال تعاىل  شرع اهللا اجلهاد إلزالة الظلم وإعادة احلقوق إىل مستحقيها- ÏŒé& 

t Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 ¨β Î)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9 ∩⊂∪ t Ï% ©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ÏΒ ΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ Îötó Î/ 

@d,ym Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à)tƒ $ oΨš/u‘ ª!$# 3 { )١(  . 
 : ، قال تعاىل  شرع اجلهاد إلذالل الكفار واالنتقام منهم وإضعاف شوكتهم-

}  öΝèδθ è= ÏF≈ s% ÞΟßγ ö/Éj‹yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ öΝÏδÌ“ øƒ ä† uρ öΝä.÷ÝÇΖtƒ uρ óΟÎγ öŠn= tæ É#ô±o„ uρ u‘ρ ß‰ß¹ 7Θöθ s% šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊆∪ 

ó=Ïδ õ‹ãƒ uρ xáø‹xî óΟÎγ Î/θ è= è% 3 Ü>θ çFtƒ uρ ª!$# 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ îΛ Î= tæ íΟŠ Å3ym ∩⊇∈∪ { )٢(  
 يدعو الناس قبل القتال ، كما كان الرسول  والقتال إمنا يكون بعد تبليغ الدعوة

 ويوصي قواد اجليوش اإلسالمية بدعوة الناس )٤(،   ويكاتب امللوك بذلك)٣(،  إىل اإلسالم
 وذلك ألن الغرض من القتال )٥(،  ، وإال قاتلوهم ا، فإن استجابو إىل اإلسالم قبل قتاهلم

، فإذا حصل ذلك بدون  ، والدخول يف دين اهللا يف اإلسالم هو إزالة الكفر والشرك
 .  ، واهللا أعلم ، مل حيتج إىل القتال قتال

 .  وللجهاد أحكام مفصلة موجودة يف الكتب املطولة
 ؛ لقوله  اهد تطوعا إال بإذهنما؛ مل جي وإذا كان أبواه مسلمني حرين أو أحدمها

، واجلهاد  ، وذلك ألن برمها فرض عني ، صححه الترمذي )٦( }ففيهما فجاهد  {
 .  ، وفرض العني مقدم على فرض الكفاية فرض كفاية

                                                 
 .  ٤٠ - ٣٩:  تانياآلسورة احلج ) ١(
 .  ١٥ - ١٤:  تانياآلسورة التوبة ) ٢(
، أخرجه ابن أيب شيبة  ، منها حديث ابن عباس ، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث هذا معلوم باالستقراء) ٣(

 .  ٨٨ السري ٤٨٠/ ٦) ٣٣٠٥٧(
كتب إىل كسرى وإىل قيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا أخرجه :  كما يف حديث أنس) ٤(

 .   اجلهاد٣٢٩/ ٦) ٤٥٨٥(لم مس
 .   اجلهاد٢٦٥/ ٦) ٤٤٩٧(كما يف حديث بريدة عند مسلم ) ٥(
،  )١٦٧١(، الترمذي اجلهاد  )٢٥٤٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٨٤٢(البخاري اجلهاد والسري ) ٦(

 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )٢٧٨٢(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٢٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٠٣(النسائي اجلهاد 
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 ، ومينع من ال يصلح للحرب من وعلى إمام املسلمني أن يتفقد اجليش عند املسري
، وخيوفان  ، ويزهدان فيه رجال وخيل كاملخذل واملرجف اللذين يثبطان الناس عن القتال

 .  ، وينشران األخبار واإلشاعات اليت ختوف اجلند املسلمني
، وينفل من الغنيمة من يف تنفيله مصلحة  وعلى اإلمام أن يعني القادة للجيوش

 .  ، ويقسم بقية الغنائم يف اجليش كله للجهاد
:  ، لقوله تعاىل ، والصرب معه ، والنصح له زم اجليش طاعة أمريهم باملعروفويل

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )١(  . 
،  وال جيوز قتل صيب وال امرأة وراهب وشيخ فان ومريض مزمن وأعمى ال رأي هلم

 كان يسترق النساء والصبيان إذا ؛ ألنه  ، ويكونون أرقاء بالسيب ومل يقاتلوا أو حيرضوا
  )٢(.  سباهم

 قهرا  والغنيمة ما أخذ من مال حريب-ومتلك الغنيمة باالستيالء عليها يف دار احلرب 
،  ، وهي ملن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال -، وما أحلق به مما أخذ فداء  بقتال

، ولقول  ، فأشبه املقاتلني ، ومستعد للقتال ؛ ألنه ردء للمقاتلني قاتل أو مل يقاتل
 .  }الغنمية ملن شهد الوقعة  {  عمر

، وسهم لقرابة   توزيع الغنيمة أن اإلمام خيرج اخلمس الذي هللا ولرسولهوكيفية
، مث يقسم األمخاس األربعة الباقية   واليتامى والفقراء واملساكني وأبناء السبيلالرسول 

؛  ، وسهمان لفرسه ، سهم له ، وللفارس ثالثة أسهم ؛ للراجل سهم على املقاتلني
 متفق )٣( }، وسهم له  سهمان لفرسه:   أسهم يوم خيرب للفارس ثالثة أسهمألنه  {
 .  عليه

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
) ٢٣٠٧(، أخرجه البخاري من حديث املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم  كما يف حديث سبيهم يف حنني) ٢(

٦٠٩/ ٤  . 
، أبو داود  )١٥٥٤(، الترمذي السري  )١٧٦٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٩٨٨(البخاري املغازي ) ٣(

 .  )٢٤٧٢(، الدارمي السري  )١/٤٦٦(، أمحد  )٢٨٥٤(هاد ، ابن ماجه اجل )٢٧٣٣(اجلهاد 
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 .  ويقوم مقام اإلمام يف توزيع الغنيمة نائبه
$  {:  ، قال تعاىل ، وهو كتمان شيء مما غنمه املقاتل وحيرم الغلول tΒ uρ tβ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& 

¨≅ äótƒ 4 tΒ uρ ö≅ è=øó tƒ ÏNù'tƒ $ yϑ Î/ ¨≅ xî tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 { )وجيب تعزير الغال مبا يراه اإلمام رادعا له )١ 
 .  وألمثاله

، وبني وقفها ملصاحل  ني قسمتها بني الغامنني؛ خري اإلمام ب وإذا كانت الغنيمة أرضا
 .  ، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده املسلمني

 -، ومخس مخس الغنيمة  ، ومال من ال وارث له وما تركه الكفار فزعا من املسلمني
 .  ؛ فهو يفء يصرف يف مصاحل املسلمني - وهو سهم رسول اهللا 

 اهلدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر احلاجة وجيوز إلمام املسلمني عقد
، وذلك إذا جاز تأخري اجلهاد من أجل ضعف  إذا كان يف عقدها مصلحة للمسلمني

؛  ، فال جيوز عقد اهلدنة ، أما إن كان املسلمون أقوياء يقدرون على اجلهاد املسلمني
 .   وصاحل اليهود يف املدينة)٢(،  } عقد اهلدنة مع الكفار يف صلح احلديبية  ألنه {

:  ، لقوله تعاىل ؛ أعلن هلم انتهاء اهلدنة قبل قتاهلم وإذا خاف اإلمام منهم نقضا للهدنة
}  $ ¨ΒÎ)uρ  ∅ sù$ sƒ rB ÏΒ BΘöθ s% ZπtΡ$ uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n?tã >!#uθ y™ 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† tÏΨ Í←!$ sƒ ø: $# ∩∈∇∪ { )٣( 
 .  أعلمهم بنقض العهد حىت تصري أنت وهم سواء يف العلم بذلك:  أي

؛  إقرارهم على دينهم:  اه، ومعن وجيوز لإلمام عقد الذمة مع أهل الكتاب واجملوس
θ#)  {:  ، لقوله تعاىل ، والتزام أحكام اإلسالم بشرط بذهلم اجلزية è= ÏG≈s% š Ï% ©!$# Ÿω 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9$# zÏΒ 

                                                 
 .  ١٦١:  سورة آل عمران آية) ١(
 ٣٤٨/ ٦) ٤٦٠٥( الصلح ؛ ومسلم ٣٧٣/ ٥) ٢٦٩٨(متفق عليه من حديث الرباء بن عازب البخاري ) ٢(

 .  اجلهاد
 .  ٥٨:  سورة األنفال آية) ٣(
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š Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4 ®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρãÉó≈ |¹ ∩⊄∪ { )فاجلزية هي )١ 
 .  مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدال عن قتلهم وإقامتهم بدارنا

، وال من فقري   اجلزية من صيب وال امرأة وجمنون وزمن وأعمى وشيخ فانوال تؤخذ
 .  يعجز عنها

، ووجب دفع من قصدهم  ، وحرم قتاهلم ؛ وجب قبوهلا منهم ومىت بذلوا اجلزية
4  {:  ، لقوله تعاىل بأذى ®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# { )فجعل إعطاء اجلزية غاية لكف القتال )٢ 

 )٣( }، وكف عنهم  ؛ فاقبل منهم ، فإن أجابوك فاسأهلم اجلزية { ، ولقوله  عنهم
 .  واهللا أعلم

د األمان من كل مسلم إذا مل حيصل منه ضرر على وجيوز إعطاء الكافر املفر
βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Îô³ßϑ÷  {:  ، بدليل قوله تعاىل املسلمني ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r'sù 4 ®L ym yìyϑ ó¡o„ 

zΝ≈ n= x. «!$# ¢ΟèO çµ øó Î=ö/r& …çµuΖtΒ ù'tΒ 4 { )٤(  . 
، وليس ذلك  ؛ ألن واليته عامة وجيوز لإلمام إعطاء األمان جلميع املشركني ولبعضهم

 .  ، وجيوز لألمري يف ناحية إعطاؤه ألهل بلدة قريبة منه ؛ إال أن جييزه اإلمام آلحاد الرعية
 مت بعون اهللا اجلزء األول
 ويتلوه بإذن اهللا اجلزء الثاين

 أوله أحكام البيعو

                                                 
 .  ٢٩:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٩:  ةسورة التوبة آي) ٢(
، ابن ماجه  )٢٦١٢(، أبو داود اجلهاد  )١٦١٧(، الترمذي السري  )١٧٣١(مسلم اجلهاد والسري ) ٣(

 .  )٢٤٤٢(، الدارمي السري  )٥/٣٥٢(، أمحد  )٢٨٥٨(اجلهاد 
 .  ٦:  سورة التوبة آية) ٤(
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 كتاب البيوع 

 باب يف أحكام البيوع 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛ حلاجة   يف سنته املطهرة أحكام املعامالتوضح اهللا يف كتابه الكرمي وبني النيب 
، وإىل املالبس واملساكن  ، حلاجتهم إىل الغذاء الذي تقوى به أبداهنم الناس إىل ذلك

 .  ات احلياة ومكمالهتاواملراكب وغريها من ضروري
  )١( } ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$#≅¨  {:  قال تعاىل:  والبيع جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{  {:  وقال تعاىل tã îy$ oΨã_ β r& (#θäó tG ö; s? Wξ ôÒ sù ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 { )٢(  

ن صدقا وبينا بورك هلما يف ، فإ البيعان باخليار ما مل يتفرقا {  وقال النيب -

 .  )٣( }، وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما  بيعهما
 .   وقد أمجع العلماء على ذلك يف اجلملة-
؛ ألن حاجة  أن حاجة الناس داعية إىل وجود البيع:   وأما القياس فمن ناحية-

، فاقتضت  ، وهو ال يبذله إال بعوض اإلنسان تتعلق مبا يف يد صاحبه من مثن أو مثمن
 .  احلكمة جواز البيع للوصول إىل الغرض املطلوب
 .  وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية

، كأن  ، وهو اللفظ الصادر من البائع اإلجياب:   والصيغة القولية تتكون من-
 .  اشتريت:  ، كأن يقول ، وهو اللفظ الصادر من املشتري والقبول.  بعت:  يقول

، كأن يدفع إليه  لصيغة الفعلية هي املعاطاة اليت تتكون من األخذ واإلعطاء وا-
 .  ، فيدفع له مثنها املعتاد السلعة

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٨:  سورة البقرة آية) ٢(
،  )٤٤٦٤(، النسائي البيوع  )١٢٤٦(، الترمذي البيوع  )١٥٣٢(، مسلم البيوع  )٢٠٠٤(ع البخاري البيو) ٣(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع 
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 .   وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية-
 :  بيع املعاطاة له صور : " قال الشيخ تقي الدين رمحه اهللا

خذ هذا :  ؛ كقوله ن املشتري أخذ، وم  أن يصدر من البائع إجياب لفظي فقط: إحداها
خذ هذا الثوب :  ؛ مثل أن يقول ، وكذلك لو كان الثمن معينا الثوب بدينار فيأخذه

 .  بثوبك فيأخذه
، سواء كان الثمن معينا أو  ، ومن البائع إعطاء  أن يصدر من املشتري لفظ: الثانية

 .  مضمونا يف الذمة
 .  " انتهى "  هناك عرف بوضع الثمن وأخذ املثمن، بل  أن ال يلفظ واحد منهما: الثالثة

، منها ما يشترط يف العاقدين ومنها ما يشترط يف املعقود  ويشترط لصحة البيع شروط
 :  ، إذا فقد منها شرط مل يصح البيع عليه

 :   فيشترط يف العاقدين-
قوله ؛ ل ، فال يصح البيع إذا كان أحدمها مكرها بغري حق  التراضي منهما: أوال
Hω  {:  تعاىل Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 { )وقال النيب )١  }  إمنا البيع عن

؛ كما  ، فإن كان اإلكراه حبق صح البيع بن ماجه وغريمها رواه ابن حبان وا)٢( }تراض 
 .  ، فإن هذا إكراه حبق لو أكرهه احلاكم على بيع ما له لوفاء دينه

؛ بأن يكون حرا مكلفا   يشترط يف كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف: ثانيا
 .  سيده، فال يصح البيع والشراء من صيب وسفيه وجمنون ومملوك بغري إذن  رشيدا
 يشترط يف كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام : ثالثا
 رواه ابن ماجه )٣( }ال تبع ما ليس عندك  {:   حلكيم بن حزام، لقول النيب  مالكه

 .  ال تبع ما ليس يف ملكك من األعيان:  ؛ أي والترمذي وصححه
، مث ميضي  اتفقوا على أنه ال جيوز بيع ما ليس عنده وال يف ملكه : " قال الوزير

 .  " ، وأنه باطل فيشتريه له
                                                 

 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٢١٨٥(ابن ماجه التجارات ) ٢(
، ابن ماجه  )٣٥٠٣( أبو داود البيوع ، )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ٣(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(التجارات 
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 :   ويشترط يف املعقود عليه يف البيع-
؛  ؛ فال يصح بيع ما حيرم االنتفاع به  أن يكون مما يباح االنتفاع به مطلقا: أوال

إن اهللا حرم بيع امليتة واخلمر  {  لقوله ؛ كاخلمر واخلرتير وآلة اللهو وامليتة
،  ها، وحرم امليتة ومثن حرم اخلمر ومثنها {:  ، وأليب داود  متفق عليه)١( } واألصنام

إن  { ؛ لقوله   وال يصح بيع األدهان النجسة وال املتنجسة)٢( }وحرم اخلرتير ومثنه 
أرأيت شحوم امليتة فإهنا تطلى هبا  {:   ويف املتفق عليه)٣( }اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه 

 .  )٤( }"  ، هو حرام ال : " ؟ فقال ، ويستصبح هبا الناس ، وتدهن هبا اجللود السفن
 ويشترط يف املعقود عليه يف البيع من مثن ومثمن أن يكون مقدورا على : ثانيا
؛ فال يصح بيع عبد  فلم يصح بيعه،  ؛ ألن ما ال يقدر على تسليمه شبيه باملعدوم تسليمه

، وال بيع مغصوب من غري غاصبه أو قادر  ، وال طري يف اهلواء آبق وال بيع مجل شارد
 .  على أخذه من الغاصب

، ألن   يشترط يف الثمن واملثمن أن يكون كل منهما معلوما عند املتعاقدين: ثالثا
، وال بيع محل  ، أو رآه وجهله  يره؛ فال يصح شراء ما مل ، والغرر منهي عنه اجلهالة غرر

أي ثوب ملسته فهو :  ، وال يصح بيع املالمسة كأن يقول يف بطن ولنب يف ضرع منفردين
 فهو -طرحته :   أي-أي ثوب نبذته إيل :  ؛ كأن يقول ، وال بيع املنابذة عليك بكذا

 متفق )٥( } هنى عن املالمسة واملنابذة أن النيب  { ، حلديث أيب هريرة  بكذا
ارم هذه احلصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك :  ؛ كقوله ، وال يصح بيع احلصاة عليه
 .  بكذا

 

                                                 
، النسائي الفرع  )١٢٩٧(، الترمذي البيوع  )١٥٨١(، مسلم املساقاة  )٢١٢١(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٣/٣٢٤(، أمحد  )٢١٦٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٨٦(، أبو داود البيوع  )٤٢٥٦(والعترية 
 .  )٣٤٨٥( البيوع أبو داود) ٢(
 .  )١/٣٢٢(، أمحد  )٣٤٨٨(أبو داود البيوع ) ٣(
، النسائي الفرع  )١٢٩٧(، الترمذي البيوع  )١٥٨١(، مسلم املساقاة  )٢١٢١(البخاري البيوع ) ٤(

 .  )٣/٣٢٤(، أمحد  )٢١٦٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٨٦(، أبو داود البيوع  )٤٢٥٦(والعترية 
 .  )٣/٦(، أمحد  )٢١٧٠(، ابن ماجه التجارات  )٢٠٤٠ (البخاري البيوع) ٥(
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 باب يف بيان البيوع املنهي عنها 
نفع ، ما مل يترتب على ذلك تفويت ملا هو أ اهللا سبحانه أباح لعباده البيع والشراء

 .  ، أو يترتب على ذلك إضرار باآلخرين ؛ كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة وأهم
:  ؛ لقوله تعاىل فال يصح البيع وال الشراء ممن تلزمه صالة اجلمعة بعد ندائها الثاين

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# (#öθ yè ó™ $$ sù 4’ n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 

öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∪ { )فقد هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن البيع وقت النداء )١ 
، وخص البيع ألنه  يتخذ ذريعة إىل التشاغل بالتجارة عن حضورها؛ لئال  لصالة اجلمعة

،  ، والنهي يقتضي التحرمي وعدم صحة البيع من أهم ما يشتغل به املرء من أسباب املعاش
ْ     ذ ل ك م  يعين:  مث قال تعاىل  öyz×  {،  الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور اجلمعة:   َِ  ُ

öΝä3©9 { )من االشتغال بالبيع)٢   ،}  βÎ) óΟçGΨ ä. tβθßϑ n= ÷è s? ∩∪ { )مصاحل أنفسكم)٣   ،
 .  ة حمرموكذلك التشاغل بغري البيع عن الصال

وكذلك بقية الصلوات املفروضة ال جيوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغريمها بعدما 
Îû BNθ’  {:  ، قال تعاىل ينادى حلضورها يف املساجد ã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# β r& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµßϑ ó™ $# 

ßx Îm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù=è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# 

Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθtƒ Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ ãΝåκu‰ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# z|¡ôm r& $ tΒ (#θ è= ÏΗ xå 

Νèδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ä−ã— ötƒ tΒ â!$ t±o„ Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ٢(
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ٣(
 .  ٣٨ - ٣٦:  اتياآلسورة النور ) ٤(
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وكذلك ال يصح بيع الشيء على من يستعني به على معصية اهللا ويستخدمه فيما حرم 
Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل ، فال يصح بيع العصري على من يتخذه مخرا اهللا uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 { )وذلك إعانة على العدوان)١   . 
؛ لئال يقتل به  وكذا ال جيوز وال يصح بيع سالح يف وقت الفتنة بني املسلمني

 هنى عن ؛ ألنه  ، وكذا مجيع آالت القتال ال جيوز بيعها يف مثل هذه احلالة مسلما
Ÿω  {:  ، ولقوله ذلك uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 { )٢(  . 

، وأهنا  قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود يف العقود معتربة : " قال ابن القيم
عرف أنه ، فالسالح يبيعه الرجل ملن ي ، ويف حله وحرمته تؤثر يف صحة العقد وفساده
، وإذا باعه ملن يعرف  ؛ ملا فيه من اإلعانة على اإلمث والعدوان يقتل به مسلما حرام باطل
، وكذا ال جيوز بيع سالح ملن حياربون  ، فهو طاعة وقربة أنه جياهد به يف سبيل اهللا

 .  " ؛ ألنه إعانة على معصية املسلمني أو يقطعون به الطريق
املسلم ؛ ملا يف ذلك من الصغار وإذالل   إذا مل يعتق عليهوال جيوز بيع عبد مسلم لكافر

 وقال )٣( } ∪⊆⊇⊆∩ ™s9uρ Ÿ≅yèøgs† ª!$# tÌÏ≈s3ù=Ï9 ’n?tã tÏΖÏΒ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6y  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل للكافر

 .  }اإلسالم يعلو وال يعلى عليه  {  النيب
أنا أعطيك :  ، كأن يقول ملن اشترى سلعة بعشرة وحيرم بيعه على بيع أخيه املسلم

وال يبع بعضكم على بيع  { ، قال النيب  ، أو أعطيك خريا منها بثمنها مثلها بتسعة

 .   متفق عليه)٥( }ال يبع الرجل على بيع أخيه  { ، وقال   متفق عليه)٤( }بعض 
                                                 

 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٤١:  سورة النساء آية) ٣(
،  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٤٣(البخاري البيوع ) ٤(

 .  )٢/٣٦٠(أمحد 
،  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٣٣(البخاري البيوع ) ٥(

 .  )٢١٧٢(ابن ماجه التجارات 
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أشتريها منك :  ، كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة وكذا حيرم شراؤه على شرائه
 .  بعشرة

، فيجب على   املسلمني من أمثال هذه املعامالت احملرمةوكم حيصل اليوم يف أسواق
 .  ، وإنكاره على من فعله ، والنهي عنه املسلم اجتناب ذلك

،  هو املقيم يف املدن والقرى:  بيع احلاضر للبادي واحلاضر:  ومن البيوع احملرمة
 .  )١( }ال يبع حاضر لباد  { ؛ لقوله  القادم من البادية أو غريها:  والبادي

 يتوسط بني البائع -دالال :   أي-ال يكون له مسسارا  " قال ابن عباس 
 .  " واملشتري
 .  )٢( }دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض  { وقال 

، كذلك ال ينبغي له أن يشتري   يتوىل بيع سلعة الباديوكما أنه ال جيوز للحاضر أن
.  أنا أبيع لك أو أشتري لك:  واملمنوع هو أن يذهب احلاضر إىل البادي ويقول له.  له

 .  ، وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فال مانع من ذلك أما إذا جاء البادي للحاضر
، مث  سلعة على شخص بثمن مؤجل، وهو أن يبيع  بيع العينة:  ومن البيوع احملرمة

، مث  ، كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إىل أجل يشتريها منه بثمن حال أقل من املؤجل
، وتبقى العشرون األلف يف ذمته إىل حلول  يشتريها منه خبمسة عشر ألفا حالة يسلمها له

هم مؤجلة بدراهم ، فكأنه باع درا ؛ ألنه حيلة يتوصل هبا إىل الربا ؛ فيحرم ذلك األجل
 .  ، وجعل السلعة حيلة فقط حالة مع التفاضل

، سلط اهللا  ، وتركتم اجلهاد ، وأخذمت أذناب البقر إذا تبايعتم بالعينة { قال النيب 
 .  )٣( }م حىت ترجعوا إىل دينكم ، ال يرتعه منك عليكم ذال
 .  )٤( }يأيت على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع  { وقال 

                                                 
،  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١٢٢٢(، الترمذي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٤٣(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢١٧٥(ابن ماجه التجارات 
، ابن ماجه التجارات  )٣٤٤٢(، أبو داود البيوع  )١٢٢٣(، الترمذي البيوع  )١٥٢٢(مسلم البيوع ) ٢(

 .  )٣/٣٩٢(، أمحد  )٢١٧٦(
 .  )٢/٨٤(، أمحد  )٣٤٦٢(أبو داود البيوع ) ٣(
 .  )٢٢٧٨(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٣١(، أبو داود البيوع  )٤٤٥٥(النسائي البيوع ) ٤(
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 باب يف أحكام الشروط يف البيع 
،  أكثر، وقد حيتاج املتبايعان أو أحدمها إىل شرط أو  الشروط يف البيع كثرية الوقوع
 .  ، وبيان ما يصح ويلزم منها وما ال يصح فاقتضى ذلك البحث يف الشروط

والفقهاء رمحهم اهللا يعرفون الشرط يف البيع بأنه إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب 
، وال يعترب الشرط يف البيع عندهم ساري املفعول إال إذا اشترط يف  العقد ما له فيه منفعة

 .  ح االشتراط قبل العقد وال بعده؛ فال يص صلب العقد
 :  صحيحة وفاسدة:  والشروط يف البيع تنقسم إىل قسمني

، وهذا   وهي الشروط اليت ال ختالف مقتضى العقد: الشروط الصحيحة:  أوال
وألن األصل يف  )١( }املسلمون على شروطهم  { ؛ لقوله  القسم يلزم العمل مبقتضاه

 .  ، إال ما أبطله الشارع وهنى عنه الشروط الصحة
 :  والقسم الصحيح من الشروط نوعان

، وتعود مصلحته على  ؛ حبيث يتقوى به العقد  شرط ملصلحة العقد: النوع األول
، واشتراط  ، وهذا يطمئن البائع ، أو اشتراط الضامن ؛ كاشتراط التوثيق بالرهن املشترط
، فإذا ويف هبذا  ، وهذا يستفيد منه املشتري ثمن أو تأجيل بعضه إىل مدة معلومةتأجيل ال

، مثل كونه من النوع اجليد  ، وكذلك لو اشترط املشتري صفة يف املبيع الشرط لزم البيع
، فإن أتى  ؛ ألن الرغبات ختتلف باختالف ذلك أو من الصناعة الفالنية أو اإلنتاج الفالين

؛ فللمشتري الفسخ أو اإلمساك  ، وإن اختلف عنه  املشترط لزم البيعاملبيع على الوصف
، مث يقوم  ، حبيث يقوم املبيع مع تقدير وجود الصفة املشترطة مع تعويضه عن فقد الشرط

 .  ، ويدفع له الفرق بني القيمتني إذا طلب مع فقدها
دين على اآلخر  أن يشترط أحد املتعاق: النوع الثاين من الشروط الصحيحة يف البيع

، أو أن حيمل  ؛ كأن يشترط البائع سكىن الدار املبيعة مدة معينة بذل منفعة مباحة يف املبيع

                                                 
 .  )٣٥٩٤(سنن أيب داود كتاب األقضية ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٣٢٩

 باع مجال أن النيب  {:  ؛ ملا روى جابر على الدابة أو السيارة املبيعة إىل موضع معني

، فاحلديث يدل على جواز بيع الدابة مع   متفق عليه)١( }ره إىل املدينة واشترط ظه
، وكذا لو اشترط املشتري على  ، ويقاس عليها غريها استثناء ركوهبا إىل موضع معني

، ويشترط عليه محله إىل موضع  ؛ كأن يشتري منه حطبا البائع بذل عمل يف املبيع
 .  يه خياطته، ويشترط عل ، أو يشتري منه ثوبا معلوم

 :  وهذا القسم أنواع:  الشروط الفاسدة:  ثانيا
، ومثاله أن يشترط أحدمها على   شرط فاسد يبطل العقد من أصله: النوع األول
:  ، أو يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرين دارك:  ، كأن يقول اآلخر عقدا آخر

:  ، أو يقول أو يف بيتكبعتك هذه السلعة بشرط أن تشركين معك يف عملك الفالين 
،  ؛ فهذا الشرط فاسد بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضين مبلغ كذا من الدراهم

، وقد فسر اإلمام أمحد   عن بيعتني يف بيعة، لنهي النيب  وهو يبطل العقد من أساسه
 .  رمحه اهللا احلديث مبا ذكرنا

؛  ، وال يبطل البيع د يف نفسه ما يفس: النوع الثاين من الشروط الفاسدة يف البيع
، أو شرط البائع  مثل أن يشترط املشتري على البائع أنه إن خسر يف السلعة ردها عليه

،  ؛ ألنه خيالف مقتضى العقد على املشتري أن ال يبيع السلعة وحنو ذلك فهذا شرط فاسد
من اشترط  { ، ولقوله  ألن مقتضى البيع أن يتصرف املشتري يف السلعة تصرفا مطلقا

، واملراد بكتاب   متفق عليه)٢( }شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط 
 .  ؛ ليشمل ذلك سنة رسول اهللا  اهللا هنا حكمه

                                                 
 .  )٣/٣٩٢(، أمحد  )٣٥٠٥(، أبو داود البيوع  )٧١٥(، مسلم املساقاة  )٢١٨٥(البخاري الوكالة ) ١(
 .  )١٥١٩(، مالك العتق والوالء  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق  )١٥٠٤(العتق ، مسلم  )٢٠٤٧(البخاري البيوع ) ٢(
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 ٣٣٠

 يف قصة بريرة حينما اشترط  ؛ ألن النيب والبيع ال يبطل مع بطالن هذا الشرط
إمنا الوالء ملن  { ، وقال  ، ومل يبطل العقد بائعها والءها له إن أعتقت أبطل الشرط

 .  )١( }أعتق 
إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من 

، ولتنقطع اخلصومات  ؛ حىت يكون على بصرية يف معاملته ال يصحالشروط وما 
،  ؛ فإن غالبها ينشأ من جهل املتبايعني أو أحدمها بأحكام البيع واملنازعات بني املسلمني
 .  واشتراطهم شروطا فاسدة

 

                                                 
 .  )٢/٣٠(، أمحد  )٤٦٤٤(، النسائي البيوع  )٢٠٤٨(البخاري البيوع ) ١(
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 ٣٣١

 باب يف أحكام اخليار يف البيع 
 احلرج واملشقة عن ، ويرفع ، يراعي املصاحل والظروف دين اإلسالم دين مسح شامل

، ليتروى يف أمره وينظر يف  ، ومن ذلك ما شرعه يف البيع من إعطاء اخليار للعاقد األمة
، وحيجم ويتراجع  ؛ فيقدم على ما يؤمل من ورائه اخلري مصلحته من وراء تلك الصفقة

 .  عما ال يراه يف مصلحته
 :  لفسخ وهو مثانية أقسامفاخليار يف البيع معناه طلب خري األمرين من اإلمضاء أو ا

؛ فلكل من املتبايعني اخليار ما  أي املكان الذي جرى فيه التبايع:  خيار اجمللس:  أوال
، ما مل  حد منهما باخليار؛ فكل وا إذا تبايع الرجالن { ، ودليله قوله  داما يف اجمللس

 .  )١( }يتفرقا وكانا مجيعا 
يف إثبات الشارع خيار اجمللس يف البيع حكمة  : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

#tã <Ú  {:  ، وليحصل متام الرضى الذي شرطه تعاىل بقوله ومصلحة للمتعاقدين ts? 

öΝä3ΖÏiΒ 4 { )؛ فاقتضت حماسن هذه   فإن العقد يقع بغتة من غري ترو وال نظر يف القيمة)٢
، ويستدرك كل  ، ويعيدان النظر الشريعة الكاملة أن جيعل للعقد حرما يتروى فيه املتبايعان

؛ ما مل يتفرقا  ديث الشريف، فلكل من املتبايعني اخليار مبوجب هذا احل واحد منهما
، فإن أسقطا اخليار بأن تبايعا على أن ال خيار هلما أو أسقطه  بأبداهنما من مكان التبايع

؛ ألن اخليار  ، ولزم البيع يف حقهما أو حق من أسقطه منهما مبجرد العقد أحدمها سقط
 )٣( }، أو خيري أحدمها اآلخر  ما مل يتفرقا { ، فيسقط بإسقاطه ولقوله  حق للعاقد

                                                 
،  )٤٤٧٢(، النسائي البيوع  )١٢٤٥(، الترمذي البيوع  )١٥٣١(، مسلم البيوع  )٢٠٠٦(البخاري البيوع ) ١(

 .  )١٣٧٤(، مالك البيوع  )٢/١١٩( أمحد ، )٣٤٥٤(أبو داود البيوع 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٤٤٧٢(، النسائي البيوع  )١٢٤٥(، الترمذي البيوع  )١٥٣١(، مسلم البيوع  )٢٠٠٦(البخاري البيوع ) ٣(

 .  )١٣٧٤(، مالك البيوع  )٢/١١٩(، أمحد  )٣٤٥٤(أبو داود البيوع 



 امللخص الفقهي 

 ٣٣٢

:  ؛ حلديث عمرو بن شعيب وفيه وحيرم على أحدمها أن يفارق أخاه بقصد إسقاط اخليار
 .  )١( }وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله  {

بأن يشترط املتعاقدان اخليار يف صلب العقد أو بعد العقد يف :  خيار الشرط:  ياثان
 ولعموم قوله )٢( }املسلمون على شروطهم  { ؛ لقوله  مدة خيار اجمللس مدة معلومة

$  {:  تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )ويصح أن يشترط املتبايعان اخليار  )٣ ،
 .  ، فكيفما تراضيا جاز ؛ ألن احلق هلما ألحدمها دون اآلخر

ملغبون منهما بني ؛ فيخري ا إذا غنب يف البيع غبنا خيرج عن العادة:  خيار الغنب:  ثالثا
ال حيل مال امرئ  {  ولقوله )٤( }ال ضرر وال ضرار  { ؛ لقوله  اإلمساك والرد

الغنب يسريا قد ، فإن كان   واملغبون مل تطب نفسه بالغنب)٥( }مسلم إال بطيبة نفس منه 
 .  جرت به العادة فال خيار

 :  وخيار الغنب يثبت يف ثالث صور
، واملراد هبم القادمون جللب   تلقي الركبان: الصورة األوىل من صور خيار الغنب

؛ فلهم  ، وتبني أنه قد غبنهم غبنا فاحشا ، واشترى منهم ، فإذا تلقاهم سلعهم يف البلد
، فإذا أتى سيده  ، فمن تلقاه فاشترى منه ال تلقوا اجللب { ، لقول النيب  اخليار

 عن تلقي اجللب خارج السوق الذي ؛ فنهى   رواه مسلم)٦( }السوق فهو باخليار 
، وعرف ذلك   السوق الذي تعرف فيه قيم السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع تباع فيه السلع

 .  فهو باخليار بني أن ميضي البيع أو يفسخ
                                                 

 .  )٢/١٨٣(، أمحد  )٣٤٥٦(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٣(سائي البيوع ، الن )١٢٤٧(الترمذي البيوع ) ١(
 .  )٣٥٩٤(سنن أيب داود كتاب األقضية ) ٢(
 .  ١:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٤(
 .  )٥/٧٣(أمحد ) ٥(
،  )٣٤٣٧(، أبو داود البيوع  )٤٥٠١(وع ، النسائي البي )١٢٢١(، الترمذي البيوع  )١٥١٩(مسلم البيوع ) ٦(

 .  )٢٥٦٦(، الدارمي البيوع  )٢/٤٠٣(، أمحد  )٢١٧٨(ابن ماجه التجارات 



 امللخص الفقهي 

 ٣٣٣

؛ ألن   للركبان اخليار إذا تلقواأثبت النيب  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  " فيه نوع تدليس وغش
،  يعرف السعر، فإنه ال  ؛ ملا فيه من تغرير البائع هنى عن ذلك : " وقال ابن القيم

، وال   اخليار إذا دخل السوق، ولذلك أثبت له النيب  فيشتري منه املشتري بدون القيمة
؛ فإن اجلالب إذا مل يعرف السعر كان جاهال بثمن  نزاع يف ثبوت اخليار له مع الغنب

 ؛ فلهم اخليار إذا هبطوا ، وكذا البائع إذا باعهم شيئا                   ّ    ، فيكون املشتري غار ا له املثل
 .  )١(انتهى  " ، وعلموا أهنم غبنوا غبنا خيرج عن العادة السوق

 الغنب الذي يكون سببه زيادة الناجش يف مثن : الصورة الثانية من صور خيار الغنب
، وإمنا يريد رفع مثنها  هو الذي يزيد يف السلعة وهو ال يريد شراءها:  ، والناجش السلعة

 ملا )٢( }وال تناجشوا  {:   بقولهى عنه النيب ، قد هن ، وهذا عمل حمرم على املشتري
 .  ، فهو يف معىن الغش يف ذلك من تغرير املشتري وخديعته

أعطيت هبا كذا وكذا وهو :  ومن صور النجش احملرم أن يقول صاحب السلعة
 .  اشتريتها بكذا وهو كاذب:  ، أو يقول كاذب

، ألجل  ال أبيعها إال بكذا أو كذا:   احملرم أن يقول صاحب السلعةومن صور النجش
؛  أبيعها بعشرة:  ، كأن يقول يف سلعة مثنها مخسة أن يأخذها املشتري بقريب مما قال
 .  ليأخذها املشتري بقريب من العشرة

  غنب املسترسل:  الصورة الثالثة من صور الغنب الذي يثبت به اخليار
هو :  واملسترسل }غنب املسترسل ربا  {:  ويف احلديث : " القيمقال اإلمام ابن 

، بل يعتمد على صدق البائع لسالمة  الذي جيهل القيمة وال حيسن أن يناقص يف الثمن
 .  )٣( " ؛ ثبت له اخليار ، فإذا غنب غبنا فاحشا سريرته

 .  ؛ ملا فيه من التغرير للمشتري والغنب حمرم
                                                 

 .  ٤٣٤/ ٤حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
،  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١٣٠٤(، الترمذي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٣٣(البخاري البيوع ) ٢(

 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٢١٧٤(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٨ (أبو داود البيوع
 .   بتصرف٤٣٦ - ٤٣٥/ ٤حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٣٣٤

 أن بعض الناس حينما جيلب إىل - وهو حمرم - املسلمني ومما جيري يف بعض أسواق
، ويعمدون واحدا منهم يسومها من  ، يتفق أهل السوق على ترك مساومتها السوق سلعة

، مث اشترك البقية مع  ، اضطر لبيعها عليه برخص ، فإذا مل جيد من يزيد عليه صاحبها
 اخليار - إذا علم بذلك -، ويثبت لصاحب السلعة  ، وهذا غنب وظلم حمرم املشتري

،  ؛ فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه وسحب سلعته منهم
 .  وجيب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ املسئولني لردعهم عن ذلك

هو :  ، والتدليس  أي اخليار الذي يثبت بسبب التدليس: خيار التدليس:  رابعا
؛ كأن البائع  الظلمة:  ، مأخوذ من الدلسة مبعىن املعيبة مبظهر السليمةإظهار السلعة 

 :  ، وهو نوعان ، فلم يتم إبصاره للسلعة بتدليسه صري املشتري يف ظلمة
 .  كتمان عيب السلعة:  النوع األول
 .   أن يزوقها وينمقها مبا يزيد به مثنها: والنوع الثاين
، ألنه إمنا بذل ماله يف املبيع بناء   للمشتري الرد، وتسوغ به الشريعة والتدليس حرام

 .  ، ولو علم أنه على خالفها ملا بذل ماله فيها على الصفة اليت أظهرها له البائع
، وهي حبس لبنها يف  تصرية الغنم والبقر واإلبل:  ومن أمثلة التدليس الواردة

ال  { ، قال النيب  ما، فيظنها املشتري كثرية اللنب دائ ضروعها عند عرضها للبيع
، وإن  ، إن شاء أمسك ، فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها تصروا اإلبل والغنم

 .  )١( }شاء ردها وصاعا من متر 
، وتزويق  املعيبة للتغرير باملشتري واملستأجرومن أمثلة التدليس تزويق البيوت 

، وغري ذلك من أنواع  السيارات حىت تظهر مبظهر غري املستعملة للتغرير باملشتري
 .  التدليس

                                                 
،  )٣٤٤٣(، أبو داود البيوع  )٤٤٨٧(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٤١(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢/٤١٠(أمحد 
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 ٣٣٥

،  البيعان باخليار ما مل يتفرقا { ، قال  جيب على املسلم أن يصدق ويبني احلقيقة

 )١( }، وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما  فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما
، وأن الكذب من أسباب حمق   أن الصدق يف البيع والشراء من أسباب الربكة فأخرب
لكذب فهو ، وإن كثر الثمن مع ا ، فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك اهللا فيه الربكة

 .  ممحوق الربكة ال خري فيه
 أي اخليار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب يف : خيار العيب:  خامسا

،  ، لكنه تبني أنه موجود يف السلعة قبل البيع السلعة مل خيربه به البائع أو مل يعلم به البائع
دة أو تنقص به وضابط العيب الذي يثبت به اخليار هو ما تنقص بسببه قيمة املبيع عا

، وما مل  ، ثبت اخليار به ، فما عدوه عيبا ، وترجع معرفة ذلك إىل التجار املعتربين عينه
،  ، فإذا علم املشتري بالعيب بعد العقد ، مل يعترب يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عني املبيع

 املبيع ، وهو مقدار الفرق بني قيمة فله اخليار بني أن ميضي البيع ويأخذ عوض العيب
، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه  صحيحا وقيمته معيبا

 .  للمشتري
 وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي : ما يسمى خبيار التخبري بالثمن:  سادسا
، كأن تبني أن الثمن أكثر  ، مث تبني أنه أخرب خبالف احلقيقة ، فأخربه مبقداره اشتراها به

بعتك :  ، أو قال أشركتك معي يف هذه السلعة برأس مايل:  ، أو قال أقل مما أخربه بهأو 
بعتك هذه السلعة بنقص كذا :  ، أو قال هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مايل فيها

؛ ففي هذه الصور األربع إذا تبني أن رأس املال خالف ما أخربه  وكذا عما اشتريتها به
أنه يف هذه :  ، والقول الثاين ، على قول يف املذهب  اإلمساك والرد؛ فله اخليار بني به

، واهللا  ، ويسقط عنه الزائد ، وجيري احلكم على الثمن احلقيقي احلالة ال خيار للمشتري
 .  أعلم

                                                 
،  )٤٤٦٤(، النسائي البيوع  )١٢٤٦(، الترمذي البيوع  )١٥٣٢(وع ، مسلم البي )٢٠٠٤(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٥٤٧(، الدارمي البيوع  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(أبو داود البيوع 
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كما إذا اختلفا يف مقدار :  خيار يثبت إذا اختلف املتبايعان يف بعض األمور:  سابعا
،  ، وال بينة ألحدمها ، أو اختلفا يف صفته ، أو قدره ني املبيع، أو اختلفا يف ع الثمن

، مث بعد التحالف لكل منهما الفسخ  ، فيحلف كل منهما على ما يدعيه فحينئذ يتحالفان
 .  إذا مل يرض بقول األخر

مث وجده قد  خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة:  ثامنا
 .  ، واهللا أعلم يار حينئذ بني إمضاء البيع وفسخه، فله اخل تغريت صفته
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 باب يف أحكام التصرف يف البيع قبل قبضه واإلقالة 
 ما يصح وما ال -نتناول يف هذا الباب إن شاء اهللا أحكام التصرف يف املبيع قبل قبضه 

، وما ال يعد قبضا   مع بيان ما حيصل به قبض املبيع ويعد قبضا صحيحا-يصح 
  . صحيحا

اعلم أنه ال يصح التصرف يف املبيع قبل قبضه إذا كان مكيال أو موزونا أو معدودا أو 
، وكذا إذا كان غري ذلك على الصحيح الراجح من قويل العلماء  مذروعا باتفاق األئمة

 متفق )١( }، فال يبعه حىت يستوفيه  امامن ابتاع طع { ، لقول النيب  رمحهم اهللا

 .  )٣( }حىت يكتاله  {:   وملسلم)٢( }حىت يقبضه  {:  ، ويف لفظ عليه
 )٤(، أي غري الطعام  " وال أحسب غريه إال مثله : " قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

، فال تبعه حىت  إذا اشتريت شيئا {:  رحيا كما روى اإلمام أمحدبل ورد ذلك ص

 حيوزها التاجر إىل هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت {:   وروى أبو داود)٥( } تقبضه

علة النهي  : "  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا)٦( }رحاهلم 
، ال  ؛ ألن البائع قد يسلمه وقد ال يسلمه عن البيع قبل القبض عجز املشتري عن تسلمه

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٤٩٢(، أبو داود البيوع  )١٥٢٦(، مسلم البيوع  )٢٠١٩(البخاري البيوع ) ١(

 .  )١٣٣٥(، مالك البيوع  )٢٢٢٦(
،  )١٣٣٦(، مالك البيوع  )٤٥٩٦(، النسائي البيوع  )١٥٢٦(، مسلم البيوع  )٢٠٢٦(اري البيوع البخ) ٢(

 .  )٢٥٥٩(الدارمي البيوع 
 .  )٣٤٩٦(، أبو داود البيوع  )٤٥٩٧(، النسائي البيوع  )١٥٢٥(مسلم البيوع ) ٣(
/ ٥) ٣٨١٥( ؛ ومسلم ٥٥البيوع .  ٤٤١/ ٤) ٢١٣٥(البخاري :  متفق عليه بنحوه من حديث ابن عباس) ٤(

 .  ٨ البيوع ٤٠٨
 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٤٦٠٣(النسائي البيوع ) ٥(
 .  )٣٤٩٩(أبو داود البيوع ) ٦(
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لى ؛ إما جبحد أو احتيال ع ، فإنه يسعى يف رد البيع سيما إذا رأى املشتري قد ربح
 .  )١(، انتهى  ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما مل يضمن الفسخ

، مل يقدم على  ، فإذا اشترى املسلم سلعة فيجب على املسلمني أن يتقيدوا بذلك
، وهذا مما يتساهل فيه كثري من الناس  التصرف فيها ببيع أو غريه حىت يقبضها قبضا تاما

 وهم مل يقبضوها من البائع أصال أو قبضوها ، فيشترون السلع مث يبيعوهنا أو يتجاهلونه
، كأن يعد األكياس أو الطرود أو الصناديق وهي يف  قبضا ناقصا ال يعد قبضا صحيحا

، يترتب عليه جواز  ، وهذا ال يعد قبضا صحيحا ، مث يذهب ويبيعها على آخر حمل البائع
 .  تصرف املشتري فيها

؟   للمشتري التصرف يف السلعةما هو القبض الصحيح الذي يسوغ:  فإن قلت
، فإذا كان  ، وكل نوع له قبض يناسبه فاجلواب أن قبض السلع خيتلف باختالف نوعيتها

، وإن كان معدودا فقبضه  ، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن املبيع مكيال فقبضه بالكيل
،  شتري، مع حيازة هذه األشياء إىل مكان امل ، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع بالعد

، وإن كان املبيع  وما كان كالثياب واحليوانات والسيارات فقبضه بنقله إىل مكان املشتري
، فقبضه حيصل بتناول املشتري له بيده  مما يتناول باليد كاجلواهر والكتب وحنوها

؛ كالبيوت واألراضي والثمر على  ، وإن كان املبيع مما ال ميكن نقله من مكانه وحيازته
، وخيلى بينه وبينه  ، بأن ميكن منه املشتري ، فقبضه حيصل بالتخلية ررءوس الشج

 .  ، وتسليم الدار وحنوها بأن يفتح له باهبا أو يسلمه مفتاحها ليتصرف فيه تصرف املالك
؛ ملا يف  وقد مر من األحاديث يف النهي عن التصرف يف املبيع قبل قبضه املعترب شرعا

، والسالمة من اخلصومات اليت كثريا  ؛ من قطع الرتاع ئعذلك من املصلحة للمشتري والبا
ما تنشب بني الناس بسبب تساهلهم يف القبض وعدم تفقد املشتري للسلعة واستيفائها 

، وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه يف  بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع هبا
 .  معاملته

                                                 
 .  ١٨٧األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص :  انظر) ١(
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، ويتصرفون فيها قبل القبض   قبض السلعوكثري من الناس اليوم يتساهلون يف
، أو   فيقعون يف اخلصومات واملنازعات، فريتكبون ما هنى عنه الرسول  الشرعي

؛ فال  يصابون بالندامة عندما تنكشف هلم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها
  ، وهكذا كل من خالف أمر الرسول يستطيعون اخلالص منها إال مبرافعات ومدافعات

 .  فال بد أن يندم ويقع يف احلرج
إقالة أحد املتعاقدين لآلخر بفسخ البيع عندما :   ورغب فيهومما حث عليه الرسول 

من أقال  { ، قال النيب  يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن

، ورجوع كل من  رفع العقد:   واإلقالة معناها)١( } أقال اهللا عثرته يوم القيامة مسلما
، وهي من حق املسلم على أخيه املسلم  املتعاقدين مبا كان له من غري زيادة وال نقص

 .  ، ومن مقتضى األخوة اإلميانية ، وهي من حسن املعاملة عندما حيتاج إليها
 

                                                 
 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢١٩٩(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٦٠(أبو داود البيوع ) ١(
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 باب يف بيان الربا وحكمه 
، وهو موضوع الربا الذي أمجعت الشرائع على  ا املوضوع من أخطر املواضيعهذ
 :  ، وتوعد اهللا املتعامل به بأشد الوعيد حترميه

š  {:  قال تعاىل Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# Ÿω tβθãΒθ à)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çµäÜ¬6 y‚ tFtƒ 

ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 { )فأخرب سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا)١  }  Ÿω tβθãΒθ à)tƒ { )٢( 
ω  { أي من قبورهم عند البعث Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 { )أي )٣ 

؛ بسبب أكلهم الربا يف  ، وذلك لتضخم بطوهنم إال كما يقوم املصروع حال صرعه
 .  الدنيا

حانه الذي يعود إىل أكل الربا بعد معرفة حترميه بأنه من أصحاب كما توعد اهللا سب
∅ï  {:  ، قال تعاىل النار اخلالدين فيها tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪ { )٤(  

ß,ys  {:  ، قال تعاىل كما أخرب اهللا سبحانه أنه ميحق بركة الربا ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# { )٥( 
، فهي  ، فمهما كثرت أموال املرايب وتضخمت ميحق بركة املال الذي خالطه الربا:  أي
، تعب يف الدنيا وعذاب يف  ، وإمنا هي وبال على صاحبها حوقة الربكة ال خري فيهامم

 .  ، وال يستفيد منها اآلخرة
ß,ys  {:  ، قال تعاىل وقد وصف اهللا املرايب بأنه كفار أثيم ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# ‘Î/öãƒ uρ 

ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$#uρ Ÿω =Ås ãƒ ¨≅ä. A‘$¤x. ?Λ ÏO r& ∩⊄∠∉∪ { )فأخرب اهللا سبحانه أنه ال حيب املرايب)٦   ،
                                                 

 .  ٢٧٥:   آيةسورة البقرة) ١(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٧٦:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٢٧٦:  سورة البقرة آية) ٦(
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مبالغا يف كفر :  ، أي            َ ّ   ، وتسميته ك ف ارا وحرمانه من حمبة اهللا يستلزم أن اهللا يبغضه وميقته
،  ؛ ألنه ال يرحم العاجز فار لنعمة اهللا؛ فهو ك ، وهو الكفر الذي ال خيرج من امللة النعمة

َ                        ، أو املراد أنه ك ف ار الكفر  املخرج من امللة إذا كان  ، وال ينظر املعسر وال يساعد الفقري        ّ َ                
، منغمس يف  مبالغ يف اإلمث:  ؛ أي ، وقد وصفه اهللا يف هذه اآلية بأنه أثيم يستحل الربا

 .  األضرار املادية واخللقية
،  رب منه ومن رسوله على املرايب ألنه عدو هلما إن مل يترك الرباوقد أعلن اهللا احل

$  {:  ، قال تعاىل ووصفه بأنه ظامل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) 

ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? (#θ çΡsŒù'sù 5> öys Î/ zÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù â¨ρââ‘ 

öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ= ôàs? Ÿω uρ šχθßϑ n= ôàè? ∩⊄∠∪ { )١(  . 
؛   جاءت زواجر يف سنة الرسولوإىل جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا 

 آكل الربا وموكله ولعن  { )٢(؛ أي املهلكة   من الكبائر املوبقةفقد عده النيب 

أن درمها واحدا من الربا أشد من ثالث  { ، كما أخرب  )٣( }وشاهديه وكاتبه 

ن أن الربا اثنا { وأخرب )٥( }أو ست وثالثني زنية  { )٤( }وثالثني زنية يف اإلسالم 

 .  )٦( }، أدناها مثل إتيان الرجل أمه  وسبعون بابا
، وهو  وحترمي الربا أشد من حترمي امليسر : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

، واملقامر قد حيصل له فضل وقد ال  ، ألن املرايب قد أخذ فضال حمققا من حمتاج القمار
؛ خبالف القمار فإنه  ط الغين على الفقري، ألن فيه تسلي ؛ فالربا ظلم حمقق حيصل له فضل

                                                 
 .  ٢٧٩ - ٢٧٨:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
) ٢٧٦٦(البخاري .  . . . وأكل الربا.  . . قاتاجتنبوا السبع املوب:  متفق عليه من حديث أيب هريرة بلفظ) ٢(

 .  ٢٧٣/ ١) ٢٥٨( ؛ ومسلم ٤٨١/ ٥
 .  )٣/٣٠٤(، أمحد  )١٥٩٨(مسلم املساقاة ) ٣(
 .  )٥/٢٢٥(أمحد ) ٤(
 .  )٥/٢٢٥(أمحد ) ٥(
 .  )٢٢٧٤(ابن ماجه التجارات ) ٦(
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؛ فهو وإن  ، وقد يكون املتقامران متساويني يف الغىن والفقر قد يأخذ فيه الفقري من الغين
،  ؛ فليس فيه من ظلم احملتاج وضرره ما يف الربا ، وهو حمرم كان أكال للمال بالباطل

 .  ىانته " ومعلوم أن ظلم احملتاج أعظم من ظلم غري احملتاج
، قال اهللا  وأكل الربا من صفات اليهود اليت استحقوا عليها اللعنة اخلالدة واملتواصلة

=5Οù  {:  تعاىل ÝàÎ6 sù zÏiΒ š Ï%©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨ øΒ§ym öΝÍκö n= tã BM≈t7ÍhŠsÛ ôM ¯=Ïm é& öΝçλm; öΝÏδ Ïd‰|Á Î/uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 

#ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹÷{r&uρ (#4θ t/Ìh9$# ô‰s% uρ (#θ åκçΞ çµ÷Ζtã öΝÎγ Î=ø.r&uρ tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ζ9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ 4 $ tΡô‰tG ôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 öΝåκ÷]ÏΒ 

$ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉⊇∪ { )١(  . 
، ألن املرايب يأخذ منهم  كال ألموال الناس بغري حقأن فيه أ:  واحلكمة يف حترمي الربا

، وأن فيه إضرارا بالفقراء واحملتاجني مبضاعفة  الربا من غري أن يستفيدوا شيئا يف مقابله
، وسدا  ، وأن فيه قطعا للمعروف بني الناس الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها

، وفيه تعطيل   تثقل كاهل الفقري، وفتحا لباب القرض بالفائدة اليت لباب القرض احلسن
، ألن املرايب  للمكاسب والتجارات واحلرف والصناعات اليت ال تنتظم مصاحل العامل إال هبا

؛ فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب  إذا حتصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب
كون استفادة كل ، واهللا تعاىل جعل طريق تعامل الناس يف معايشهم قائما على أن ت الشاق

؛  ، والربا خال عن ذلك واحد من اآلخر يف مقابل عمل يقوم به حنوه أو عني يدفعها إليه
 .  ألنه عبارة عن إعطاء املال مضاعفا من طرف آلخر بدون مقابلة من عني وال عمل

، وينقسم إىل  ، وهو يف الشرع زيادة يف أشياء خمصوصة والربا يف اللغة معناه الزيادة
 .  ، وربا الفضل ربا النسيئة:  قسمني

                                                 
 .  ١٦١ - ١٦٠:  تانياآلسورة النساء ) ١(
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 :  بيان ربا النسيئة
 :  ، وهو نوعان ، وهو التأخري وربا النسيئة مأخوذ من النسء

، وهذا هو أصل الربا يف اجلاهلية أن الرجل يكون   قلب الدين على املعسر: أحدمها
ن وفاه وإال ؟ فإ أتقضي أم تريب:  ؛ قال له ، فإذا حل األجل له على الرجل املال املؤجل

، فحرم اهللا ذلك  ، فيتضاعف املال يف ذمة املدين زاد هذا يف األجل وزاد هذا يف املال
%βÎ)uρ šχ  {:  بقوله x. ρ èŒ ;ο uô£ãã îο tÏàoΨ sù 4’n< Î) ;ο uy£÷ tΒ 4 { )وكان الغرمي  ا حل الدين فإذ)١ ،
، وإن كان موسرا كان عليه  ، بل جيب إنظاره ، مل جيز أن يقلب الدين عليه معسرا
 .  ؛ فال حاجة إىل زيادة الدين مع يسر املدين وال مع عسره الوفاء

 ما كان يف بيع كل جنسني اتفقا يف علة ربا الفضل مع : النوع الثاين من ربا النسيئة
،  ، والرب بالرب ، والفضة بالفضة ؛ كبيع الذهب بالذهب و قبض أحدمهاتأخري قبضهما أ
، وكذا بيع جنس جبنس من هذه  ، وامللح بامللح ، والتمر بالتمر والشعري بالشعري
 .  ، وما شارك هذه األشياء يف العلة جيري جمراها وسيأيت بيان ذلك املذكورات مؤجال
 :  بيان ربا الفضل

 .  ، وهو عبارة عن الزيادة يف أحد العوضني  الفضلوربا الفضل مأخوذ من
،  ، والرب ، والفضة الذهب:  وقد نص الشارع على حترميه يف ستة أشياء هي

، حرم التفاضل بينهما قوال  ، فإذا بيع أحد هذه األشياء جبنسه ، وامللح ، والتمر والشعري
،  ، والفضة بالفضة الذهب بالذهب {:   مرفوعا؛ حلديث عبادة بن الصامت  واحدا

 )٢( }، يدا بيد  ؛ مثال مبثل ، وامللح بامللح ، والتمر بالتمر ، والشعري بالشعري والرب بالرب
هب جبميع أنواعه من ، فدل احلديث على حترمي بيع الذهب بالذ رواه اإلمام أمحد ومسلم

، سواء  ، يدا بيد ؛ إال مثال مبثل ، وعن بيع الفضة بالفضة جبميع أنواعها مضروب وغريه
                                                 

  . ٢٨٠:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع  )٤٥٦٣(، النسائي البيوع  )١٢٤٠(، الترمذي البيوع  )١٥٨٧(مسلم املساقاة ) ٢(

 .  )٢٥٧٩(، الدارمي البيوع  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات 
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، وامللح  ؛ جبميع أنواعها ، والتمر بالتمر ، والشعري بالشعري ، وعن بيع الرب بالرب بسواء
ذه األشياء الستة ، ويقاس على ه ، يدا بيد ، سواء بسواء ، مثال مبثل ؛ إال متساوية بامللح

؛ إال أهنم اختلفوا يف  ؛ فيحرم فيه التفاضل عند مجهور أهل العلم ما شاركها يف العلة
 :  حتديد العلة

؛ كاألوراق  ، فيقاس عليهما كل ما جعل أمثانا والصحيح أن العلة يف النقدين الثمنية
ضها ببعض مع احتاد ، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بع النقدية املستعملة يف هذه األزمنة

 .  اجلنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة
هي الكيل :  الرب والشعري والتمر وامللح:  والصحيح أن العلة يف بقية األصناف الستة

، فيتعدى احلكم إىل ما شاركها يف تلك العلة مما يكال أو  ، مع كوهنا مطعومة أو الوزن
 .  ل، فيحرم فيه ربا التفاض يوزن وهو مما يطعم

والعلة يف حترمي ربا الفضل الكيل أو الوزن  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  انتهى " ، وهو رواية عن أمحد مع الطعم

،  ، كل ما شرك هذه األشياء الستة املنصوص عليها يف حتقق هذه العلة فيه فعلى هذا
لة الثمنية إن كان من بأن يكون مكيال مطعوما أو موزونا مطعوما أو حتققت فيه ع

، حرم فيه  ؛ كبيع بر برب مثال فإن انضاف إىل العلة احتاد اجلنس:  ، فإنه يدخله الربا النقود
،   والرب بالرب، ، والفضة بالفضة الذهب بالذهب { ؛ لقوله  التفاضل والتأجيل

، وإن احتدت العلة  )١( }، وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد  ، والتمر بالتمر والشعري بالشعري
 ؛ لقوله  ، وجاز فيه التفاضل ؛ حرم فيه التأجيل ، كالرب بالشعري مع اختالف اجلنس

 رواه مسلم وأبو )٢( }فإذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد  {

                                                 
،  )٣٣٤٩(يوع ، أبو داود الب )٤٥٦٣(، النسائي البيوع  )١٢٤٠(، الترمذي البيوع  )١٥٨٧(مسلم املساقاة ) ١(

 .  )٢٥٧٩(، الدارمي البيوع  )٥/٣٢٠(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات 
، ابن ماجه التجارات  )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع  )١٢٤٠(، الترمذي البيوع  )١٥٨٧(مسلم املساقاة ) ٢(

)٢٢٥٤(  . 
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؛ أي حاال مقبوضا يف اجمللس قبل افتراق أحدمها عن  " يدا بيد : " ، ومعىن قوله داود
؛ كالذهب  ، والتأجيل التفاضل:  ؛ جاز األمران وإن اختلفت العلة واجلنس.  اآلخر
 .  الشعري، والفضة ب بالرب

 ؛ لقوله  مث لنعلم أنه ال جيوز بيع مكيل جبنسه إال كيال وال موزون جبنسه إال وزنا
،  ، والرب بالرب كيال بكيل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن الذهب بالذهب وزنا بوزن {

 وألن ما خولف فيه معياره الشرعي ال يتحقق فيه )١( }لشعري بالشعري كيال بكيل وا
؛ لعدم العلم  ، وال بيع موزون جبنسه جزافا ، فال جيوز بيع مكيل جبنسه جزافا التساوي
 .  ، واجلهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بالتساوي

، وسواء كان النقد من  هو بيع نقد بنقد سواء احتد اجلنس أو اختلف:  مث إن الصرف
؛ فإهنا تأخذ حكم  الذهب أو الفضة أو من األوراق النقدية املتعامل هبا يف هذا الزمان

؛   فإذا بيع نقد جبنسه-:  ، وهي الثمنية ؛ الشتراكهما معها يف علة الربا الذهب والفضة
رقية ، أو دراهم و ؛ كدوالر مبثله ، أو ورق نقدي جبنسه ، أو فضة بفضة كذهب بذهب
 .  ؛ وجب حينئذ التساوي يف املقدار والتقابض يف اجمللس سعودية مبثلها

؛ كدراهم سعودية ورقية بدوالرات أمريكية   وإن بيع نقد بنقد من غري جنسه-
،  ، وهو احللول والتقابض يف اجمللس ؛ وجب حينئذ شيء واحد ، وكذهب بفضة مثال

؛  ي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي، وكذا إذا بيع حل وجاز التفاضل يف املقدار
 .  ، وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثال وجب احللول والتقابض يف اجمللس

؛ كأن يباع احللي   أما إذا بيع احللي من الذهب أو الفضة حبلي أو نقد من جنسه-
،  التساوي يف الوزن:  ؛ وجب األمران ، واحللي من الفضة بفضة من الذهب بذهب

 .  احللول والتقابض يف اجمللسو

                                                 
 .  )٤٥٦٤(النسائي البيوع ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٣٤٦

، ومن مل يستطع معرفتها  ، وال ميكن التحرز منه إال مبعرفة أحكامه وخطر الربا عظيم
، وال جيوز له أن يقدم على معاملة إال بعد تأكده  ؛ فعليه أن يسأل أهل العلم عنها بنفسه

،  عد به املرابني، وينجو من عذاب اهللا الذي تو ؛ ليسلم بذلك دينه من خلوها من الربا
؛ خصوصا يف وقتنا هذا الذي كثر فيه  وال جيوز تقليد الناس فيما هم عليه من غري بصرية

،   أنه يف آخر الزمان يكثر استعمال الربا، وقد أخرب النيب  عدم املباالة بنوعية املكاسب
 .  )١(، ناله من غباره  ومن مل يأكله

؛  لدين على املعسر إذا حل ومل يكن عنده سدادومن املعامالت الربوية املعاصرة قلب ا
، وهو حرام  ، وهذا هو ربا اجلاهلية زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخري

$  {:  ، وقال اهللا تعاىل فيه بإمجاع املسلمني yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ 

(##θ t/Ìh9$# β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? (#θ çΡsŒù'sù 5> öys Î/ zÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù 

â¨ρââ‘ öΝà6Ï9≡uθøΒr& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè? ∩⊄∠∪ βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ ;οuô£ãã îοtÏàoΨsù 4’n<Î) ;οuy£÷tΒ 4 { )٢( 
 :  ففي هذه اآلية الكرمية مجلة هتديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا

$  {:   أنه سبحانه نادى عباده باسم اإلميان: أوال yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )وقال)٣   :

}  βÎ) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ { )فدل على أن تعاطي الربا ال يليق باملؤمن)٤   . 

θ#)  {:   قال تعاىل: ثانيا à)®?$# ©!$# { )فدل على أن الذي يتعاطى الربا ال يتقي اهللا )٥ 
 .  وال خيافه

                                                 
 ؛ وابن ٢٧٩ / ٤) ٤٤٦٧( ؛ والنسائي ٤٠٧/ ٣) ٣٣٣١(ود كما يف حديث أيب هريرة الذي أخرجه أبو دا) ١(

 .  ٧٤/ ٣) ٢٢٧٨(ماجه 
 .  ٢٨٠ - ٢٧٨:  اتياآلسورة البقرة ) ٢(
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية) ٥(
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ρ#)  {:   قال تعاىل: ثالثا â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (##θt/Ìh9$# { )وهذا أمر بترك  وااترك:   أي)١ ،
 .  ، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر اهللا ، واألمر يفيد الوجوب الربا

:  ؛ فقال تعاىل  أنه سبحانه أعلن احلرب على من مل يترك التعامل بالربا: رابعا
}  β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? { )؛  مل تتركوا الربا:   أي)٢}  (#θ çΡsŒù'sù 5> öys Î/ zÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( { )٣( 
 .  اعلموا أنكم حتاربون اهللا ورسوله:  أي

=öΝà6n  {:  ، وذلك يف قوله تعاىل املرايب ظاملا تسمية : خامسا sù â¨ρ ââ‘ öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& Ÿω 
šχθ ßϑÎ= ôàs? Ÿω uρ šχθßϑ n= ôàè? ∩⊄∠∪ { )٤(  . 

، بشرط أن يوفيه أكثر  شيئا القرض بالفائدة بأن يقرضه : ومن املعامالت الربوية
، كما هو املعمول به  ، أو يدفع إليه مبلغا من املال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة منه

، فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبني ذوي  ، وهو ربا صريح يف البنوك
 مبالغ من ، فتدفع هلؤالء احلاجات وأرباب التجارات وأصحاب املصانع واحلرف املختلفة

، وتزداد هذه النسبة يف حالة التأخر عن السداد يف  املال نظري فائدة حمددة بنسبة مئوية
 .  ، وربا النسيئة ؛ ربا الفضل ، فيجتمع يف ذلك الربا بنوعيه املوعد احملدد

، وهي الودائع الثابتة  ومن املعامالت الربوية ما جيري يف البنوك من اإليداع بالفائدة
، ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة يف  ، يتصرف فيها البنك إىل متام األجل إىل أجل
 .  ؛ كعشرة أو مخسة يف املائة املائة

، مث  ، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ومن املعامالت الربوية بيع العينة
، ألن   بيع العينة، ومسيت هذه املعاملة                           ّ                   يعود ويشتريها منه بثمن حال  أقل من الثمن املؤجل

، والبيع هبذه الصورة إمنا هو  ؛ أي نقدا حاضرا مشتري السلعة إىل أجل يأخذ بدهلا عينا

                                                 
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٧٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٧٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٧٩:  سورة البقرة آية) ٤(
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، منها  ، وقد جاء النهي عن هذه املعاملة يف أحاديث وآثار كثرية حيلة للتوصل إىل الربا
،  ، وتركتم اجلهاد ، ورضيتم بالزرع ، وأخذمت أذناب البقر إذا تبايعتم بالعينة { قوله 

 ، وقال   رواه أبو داود)١( }سلط اهللا عليكم ذال ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم 

 .  )٢( }ناس زمان يستحلون الربا بالبيع يأيت على ال {
، فإن أكل الربا وتعاطيه  ، واختالطه بأموالكم فاحذروا من دخول الربا يف معامالتكم

، وما ظهر الربا والزىن يف قوم إال ظهر فيهم الفقر واألمراض املستعصية  من أكرب الكبائر
 .  ، والربا يهلك األموال وميحق الربكات وظلم السلطان

،  ، وجعل أكله من أفحش اخلبائث وأكرب الكبائر د شدد اهللا الوعيد على أكل الربالق
؛ فعقوبته يف الدنيا أنه  ، وأخرب أنه حمارب هللا ولرسوله وبني عقوبة املرايب يف الدنيا واآلخرة

، فكم تسمعون من تلف األموال العظيمة  ميحق بركة املال ويعرضه للتلف والزوال
، وإن بقيت هذه األموال  ، فيصبح أهلها فقراء بني الناس الفيضانباحلريق والغرق و

، إمنا يقاسون  ، ال ينتفعون منها بشيء ، فهي ممحوقة الربكة الربوية بأيدي أصحاهبا
؛ ألنه  ، واملرايب مبغوض عند اهللا وعند خلقه ، ويصلون عذاهبا ، ويتحملون حساهبا أتعاهبا

، تنفر  ، مجوع منوع ، شحيح جشع  ينفق وال يتصدق، ال ، جيمع ومينع يأخذ وال يعطي
؛ كما  ، وعقوبته اآلجلة أشد وأبقى ؛ وهذه عقوبة عاجلة ، وينبذه اجملتمع منه القلوب

، وكابوس ثقيل  ، وسحت ضار ، وما ذاك إال ألن الربا مكسب خبيث بينها اهللا يف كتابه
 .  على اجملتمعات البشرية

 

                                                 
 .  )٢/٨٤(، أمحد  )٣٤٦٢(أبو داود البيوع ) ١(
 .  )٢٢٧٨(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٣١(، أبو داود البيوع  )٤٤٥٥(النسائي البيوع ) ٢(
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 باب يف أحكام بيع األصول 
، وما يتبع تلك األصول إذا بيعت مما يتعلق  األصول هي الدور واألراضي واألشجار

، ومعرفة ذلك ينحسم هبا  ، فيبقى على ملك البائع ، وما ال يتبعها ؛ فيكون للمشتري هبا
، ألن ديننا مل يترك شيئا لنا فيه مصلحة  ، ويعرف كل ما له وما عليه الرتاع بني الطرفني
؛ مل يبق جمال للرتاع  ، فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه ضرة إال بينهأو علينا فيه م
،  ؛ فقد يبيع اإلنسان شيئا من ماله ، ومن ذلك ما حنن بصدد احلديث عنه واخلصومات

، فيقع  ، أو يكون له مناء متصل أو منفصل وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكمالت ومرافق
؛ وألجل احلكم بينهما يف هذا  ستحق هذه التوابعأيهما ي:  اختالف بني املتبايعني

باب بيع األصول  : " ؛ عقد الفقهاء رمحهم اهللا بابا يف الفقه اإلسالمي مسوه االختالف
 .  ، بينوا فيه ذلك " والثمار

،  ، ألن ذلك كله داخل يف مسمى الدار ؛ مشل البيع بناءها وسقفها فإذا باع دارا
، والرفوف  ، والسالمل ؛ كاألبواب املنصوبة هو من مصلحتهاومشل أيضا ما يتصل هبا مما 

، والقناديل املعلقة  ، واألدوات الكهربائية ، كالرافعات ، واآلليات املركبة فيها املسمرة هبا
، واألنابيب املمدة  ، أو املثبتة فوق السطوح ، وخزانات املياه املدفونة يف األرض لإلضاءة

، ويشمل  كييف املثبتة يف أماكنها لتكييف اهلواء أو لتسخني املاء، وأدوات الت لتوزيع املاء
، ويشمل البيع أيضا  ، وما أقيم فيها من مظالت البيع أيضا ما يف الدار من أشجار وزراعة
 .  ما يف باطن أرض الدار من معدن جامد

 ، ؛ كاألخشاب ؛ فال يشمله البيع أما ما كان مودعا يف الدار وما هو منفصل عنها
،  ؛ كاحلجارة ، وما دفن يف أرضها للحفظ ، والفرش املنفصلة ، واألواين واحلبال
؛ فال  ؛ ألهنا منفصلة عن الدار ، فكل هذه األشياء ال يشملها البيع ، وغريها والكنوز

، ولو كان  ، فإنه يتبعها ، كاملفاتيح ؛ إال ما كان يتعلق مبصلحتها تدخل يف مسماها
 .  منفصال عنها
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،  ؛ كالغراس ، مشل البيع كل ما هو متصل هبا مما يستمر بقاؤه فيها باع أرضاوإذا 
 .  والبناء

،  ، وما فيه من منازل ، وحيطانه ، وشجره ؛ مشل البيع أرضه وكذا لو باع بستانا
، وال يشمله  ، فهو للبائع ، كالرب والشعري ولو باع أرضا فيها زرع ال حيصد إال مرة

؛ كالقثاء  ، أو يلقط مرارا ، كالقث األرض املبيعة زرع جيز مرارا، وإن كان يف  العقد
، وأما اجلزة واللقطة الظاهرتان  ، فإن أصوله تكون ملشتري األرض تبعا لألرض والباذجنان
 .  ، فإهنما تكونان للبائع عند البيع

إذا وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع املشتري عند بيع األصول 
؛  ، أما إذا وجد شرط يلحق هذه األشياء بأحدمها دون اآلخر مل يوجد شرط بينهما

 .  )١( }املسلمون على شروطهم  { ، لقوله  وجب العمل به

من ابتاع خنال بعد أن  { ، لقول النيب  ، فثمره للبائع                ّ       ومن باع خنال قد أب ر طلعه

،  ، والتأبري هو التلقيح  متفق عليه)٢( }، فثمرهتا للذي باعها إال أن يشترطه املبتاع  تؤبر
؛ كان  ، إذا بيع بعد ظهور مثره ومثل النخل يف هذا احلكم شجر العنب والتوت والرمان

؛ ملفهوم  ، وما قبل التأبري يف النخل والظهور يف العنب وحنوه يكون للمشتري  للبائعمثره
 .  ، وقياس غريه عليه احلديث الشريف يف النخل

، وأهنا تعطي  ، وحلها ملشاكل الناس ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة اإلسالمية
ة إال وضعت هلا ؛ فما من مشكل ؛ من غري ظلم وال إضرار باآلخرين كل ذي حق حقه

، يعلم مصاحل عباده  ، تشريع من حكيم محيد ، مشتمال على املصلحة واحلكمة حال كافيا
 .  وما يضرهم يف كل زمان ومكان

                                                 
 .  )٣٥٩٤(سنن أيب داود كتاب األقضية ) ١(
،  )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(البيوع ، مسلم  )٢٢٥٠(البخاري املساقاة ) ٢(

 .  )١٣٠٢(، مالك البيوع  )٢/٣٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(أبو داود البيوع 
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$  {:  وصدق اهللا العظيم حيث يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# 
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y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )حيسم الرتاع بني الناس وحيقق املصاحل ويقنع  فال)١ 
،  ، فهي قاصرة قصور البشر ، أما أنظمة البشر ؛ إال حكم اهللا ورسوله النفوس املؤمنة

Èθ  {:  ؛ كما قال اهللا تعاىل وتدخلها األهواء والرتعات s9uρ yìt7©?$# ‘,ys ø9$# öΝèδ u!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡x s9 
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tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٣(  . 
، إنه مسيع  ، وحيمي املسلمني من كيد أعدائهم ، ويعلي كلمته نسأل اهللا أن ينصر دينه

 .  جميب
 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٧١:  سورة املؤمنون آية) ٢(
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٣(
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 باب يف أحكام بيع الثمار 
 .  ملقصودة لألكلاملراد بالثمار ما على النخيل وغريها من الثمار ا

  ؛ ألن النيب ؛ فإنه ال يصح ذلك قبل بدو صالحها إذا بيعت هذه الثمار دون أصوهلا
 ؛ فنهى   متفق عليه)١( }هنى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها هنى البائع واملبتاع  {

؛ ألنه  ، وهنى املشتري ؛ لئال يأكل املال بالباطل عن بيع الثمرة قبل بدو صالحهاالبائع 
 هنى عن بيع الثمار أن النيب  {:  " الصحيحني " ، ويف يعني على أكل املال بالباطل

 .  )٢( }حتمار أو تصفار :  ؟ قال وما زهوها:  قيل.  حىت تزهو
 .  والنهي يف احلديثني يقتضي فساد املبيع وعدم صحته

أن  {:  ؛ ملا روى مسلم عن ابن عمر وكذا ال جيوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه
؛  ، وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن العاهة  هنى عن بيع النخل حىت يزهورسول اهللا 

،   فدل هذا احلديث على منع بيع الزرع حىت يبدو صالحه)٣( }هنى البائع واملشتري 
 .  وبدو صالحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة

؛  لزرع قبل اشتداد حبهواحلكمة يف النهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحه وعن بيع ا
:   بقوله       ّ            ؛ كما بي ن ذلك النيب  ، معرض للتلف ألنه يف تلك الفترة معرض لآلفات غالبا

:   وقال يف السنبل)٤( }؟  ؛ مب يأخذ أحدكم مال أخيه أرأيت إن منع اهللا الثمرة {

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٣٦٧(، أبو داود البيوع  )١٥٣٤(، مسلم البيوع  )٢٠٨٢(ع البخاري البيو) ١(

 .  )٢٥٥٥(، الدارمي البيوع  )٢/١٢٣(، أمحد  )٢٢١٤(
، ابن ماجه التجارات  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(، مسلم املساقاة  )٢٠٩٤(البخاري البيوع ) ٢(

 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٣/٢٥٠(، أمحد  )٢٢١٧(
 .  )٣٣٦٨(، أبو داود البيوع  )٤٥٥١(، النسائي البيوع  )١٢٢٧(، الترمذي البيوع  )١٥٣٥(مسلم البيوع ) ٣(
 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(، مسلم املساقاة  )٢٠٨٧(البخاري البيوع ) ٤(
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، ويف ذلك رمحة   والعاهة هي اآلفة اليت تصيبه فيفسد)١( }حىت يبيض ويأمن العاهة  {
 .  ، وقطع للرتاع الذي قد يفضي إىل العداوة والبغضاء ، وحفظ ألمواهلم بالناس

؛ مب  أرأيت إن منع اهللا الثمرة { ؛ فقد قال  ومن هنا ندرك حرمة مال املسلم

 ففي هذا تنبيه وزجر للذين حيتالون على الناس )٢( }؟  يستحل أحدكم مال أخيه
؛ كما أن يف احلديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم  القتناص أمواهلم بشىت احليل

شتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صالحها وغلبة السالمة  امل؛ حيث هنى النيب  إضاعته
، وصعب استرجاعه من البائع أو  ؛ لضاع عليه ، ألهنا لو تلفت وقد بذل فيها ماله عليها
 .  تعذر

، ألن الغالب على الثمرة قبل  كما نفهم من احلديث الشريف تعليق احلكم بالغالب
، فيجوز  ب عليها بعد بدو صالحها السالمة، والغال ؛ فال جيوز بيعها بدو صالحها التلف

 .  بيعها
، ولو  ونأخذ من احلديث أيضا أنه ال جيوز لإلنسان أن خياطر مباله ويعرضه للضياع

 .  عن طريق املعاوضة غري املأمونة العاقبة
؛ فإمنا يعين ذلك إذا  وحيث علمنا مما سبق أنه ال جيوز بيع الثمرة قبل بدو صالحها

،  ، أما إذا كانت تابعة ألصوهلا أو بغري شرط البقاء ن أصوهلا بشرط البقاءبيعت منفردة ع
 :  ، وذلك يف ثالث صور ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا فإن ذلك جيوز

،  ؛ بأن يبيع الثمر مع الشجر  إذا بيع الثمر قبل بدو صالحه بأصوله: الصورة األوىل
،  ؛ جاز ذلك رع األخضر مع أرضه، وكذا إذا باع الز ، ويدخل الثمر تبعا فيصح ذلك

 .  ودخل الزرع األخضر تبعا
؛   إذا بيع الثمر قبل بدو صالحه أو الزرع األخضر ملالك األصل: الصورة الثانية

،  ؛ ألنه إذا باعهما ملالك األصل ، جاز ذلك أيضا مالك الشجر أو مالك األرض:  أي
                                                 

 .  )٣٣٦٨(، أبو داود البيوع  )٤٥٥١(ائي البيوع ، النس )١٢٢٧(، الترمذي البيوع  )١٥٣٥(مسلم البيوع ) ١(
 .  )١٣٠٤(، مالك البيوع  )٤٥٢٦(، النسائي البيوع  )١٥٥٥(، مسلم املساقاة  )٢٠٨٧(البخاري البيوع ) ٢(
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؛ على  ، فصح البيع القرارفقد حصل التسليم للمشتري على الكمال مللكه األصل و
؛ ألن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل يف عموم النهي  خالف يف هذه الصورة

 .  عن بيع الثمر قبل بدو صالحه
 بيع الثمر قبل بدو صالحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع يف : الصورة الثالثة

نع من البيع خلوف التلف وحدوث ، ألن امل ، وكان ميكن االنتفاع هبما إذا قطعا احلال
، فإنه ال يصح  ، أما إذا مل ينتفع هبما إذا قطعا ، وهذا مأمون فيما يقطع يف احلال العاهة
 .  )١( عن إضاعة املال ، وقد هنى النيب  ، ألن ذلك إفساد وإضاعة للمال بيعهما

القثاء وجيوز على الصحيح من قويل العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل و
 .  ، فيجوز بيع لقطته وجزته احلاضرة واملستقبلة والباذجنان

 الصحيح أن هذه مل تدخل يف هني النيب  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، ألن احلاجة  بل يصح العقد على اللقطة املوجودة واللقطة املعدومة إىل أن تيبس املقثاة

 .  )٢( " ي دون أصوهلا، فيجوز بيع املقاث داعية إىل ذلك
وإمنا هنى عن بيع الثمار اليت ميكن تأخري بيعها  : " وقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

 .  )٣(انتهى  " ، فلم تدخل املقاثي يف هنيه حىت يبدو صالحها
 

                                                 
 .  ٢٣٨ / ٦) ٤٤٥٩(، واللفظ له ؛ ومسلم  ٣٧١/ ١١) ٦٤٧٣(متفق عليه من حديث املغرية البخاري ) ١(
 .  ٢٠٥/ ٣٧ شيخ اإلسالم جمموع فتاوى:  انظر) ٢(
 .  ٥٣٦/ ٤حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
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 باب يف وضع اجلوائح 
ح ، مأخوذة من اجلو ، وهي اآلفة اليت تصيب الثمار فتهلكها اجلوائح مجع جائحة

 .  وهو االستئصال
، فأصيبت بآفة  ، حيث جيوز بيعها عند ذلك فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صالحها

،  ، واحلر ؛ كالريح ، واآلفة السماوية هي ما ال صنع لآلدمي فيها مساوية أتلفتها
وحنو ذلك من اآلفات القاهرة اليت تأيت على .  . . ، واجلراد ، والربد ، واملطر والعطش
، فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ومل يتمكن املشتري من أخذها  فتتلفهاالثمار 

؛  ، ويسترد منه الثمن الذي دفعه له ، فإن املشتري يرجع على البائع حىت أصيبت وتلفت
، فدل هذا  سلم رواه م)١( } أمر بوضع اجلوائح أن النيب  { حلديث جابر 

، وأنه ال يستحق على املشتري من  احلديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع
، رجع املشتري  ، وإن تلف بعضها ، فإن تلفت كلها رجع املشتري بالثمن كله مثنها شيئا

، وسواء كان البيع قبل بدو الصالح أو  ، لعموم احلديث على البائع فيما يقابله من الثمن
 وإذا كان )٢( }؟  مب تأخذ مال أخيك بغري حق { ، ولقوله  ؛ لعموم احلديث بعده

؛ ألن  ، وال يكون من مسئولية البائع ؛ فإنه يفوت على املشتري التالف يسريا ال ينضبط
، كما لو أكل منه  تحرز منه، وال ميكن ال ، وال يسمى جائحة هذا مما جرت به العادة

، واألقرب  ، وحدده بعض العلماء مبا دون الثلث الطري أو تساقط يف األرض وحنو ذلك
 .  ؛ ألن التحديد حيتاج إىل دليل ، بل يرجع فيه إىل العرف أنه ال يتحدد بذلك

وقد علل العلماء رمحهم اهللا تضمني البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس 
 .  ، فهو كما لو مل يقبضها شجر بالتخلية قبض غري تامال

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٣٧٤(، أبو داود البيوع  )٤٥٢٩(، النسائي البيوع  )١٥٥٤(مسلم املساقاة ) ١(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع  )٣/٣٠٩(، أمحد  )٢٢١٩(
، ابن ماجه التجارات  )٣٤٧٠(، أبو داود البيوع  )٤٥٢٧(، النسائي البيوع  )١٥٥٤(مسلم املساقاة ) ٢(

 .  )٢٥٥٦(، الدارمي البيوع  )٢٢١٩(
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؛  ، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق هذا ما يتعلق بتلف الثمرة جبائحة مساوية
فإنه حينئذ خيري املشتري بني فسخ البيع ومطالبة البائع مبا دفع من الثمن ويرجع البائع على 

 .  البيع ومطالبة املتلف ببدل ما أتلف، وبني إمضاء  املتلف فيطالبه بضمان ما أتلف
العالمة اليت يعرف هبا صالح الثمرة الذي :   أي-وعالمة بدو الصالح يف غري النخل 

؛ فبدو الصالح   ختتلف باختالف الشجر- جواز بيعها يف غري النخل علق عليه النيب 
 )١( } عن بيع العنب حىت يسود هنى النيب  {:  ؛ لقول أنس أن يتموه حلوا:  يف العنب

، وعالمة بدو الصالح يف بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان  رواه أمحد ورواته ثقات
الصالة ؛ ألنه عليه  أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله:  واملشمش واخلوخ واجلوز وحنو ذلك

حىت يطيب  {:  ، ويف لفظ  متفق عليه)٢( }هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب  {والسالم 

، وعالمة بدو الصالح يف احلب أن  وبدو الصالح يف حنو قثاء أن يؤكل عادة }أكله 
 .  )٣( جعل اشتداد احلب غاية لصحة بيعه ، ألن النيب  يشتد ويبيض

 

                                                 
 .  )٣/٢٢١(، أمحد  )٢٢١٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٧١(، أبو داود البيوع  )١٢٢٨(الترمذي البيوع ) ١(
،  )٣٣٧٠( البيوع ، أبو داود )٤٥٢٣(، النسائي البيوع  )١٥٣٦(، مسلم البيوع  )١٤١٦(البخاري الزكاة ) ٢(

 .  )٣/٣١٢(، أمحد  )٢٢١٦(ابن ماجه التجارات 
 .  أخرجه اخلمسة إال النسائي من حديث أنس) ٣(
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 يع وما ال يتبعه باب فيما يتبع املب
 :  ، من ذلك ؛ ما مل يستثنها البائع ، فتكون للمشتري هناك أشياء تدخل تبع املبيع

، وما على الدابة من  ، تبع املبيع ما على العبد من ثياب العادة من باع عبدا أو دابة
ر ، وما مل جت ؛ جلريان العادة به ، فيدخل ما ذكر يف مطلق البيع اللجام واملقود والنعل

؛  ، كمال العبد وما عليه من ثياب اجلمال العادة بتبعيته للمبيع ومل يكن من حاجة املبيع
؛ إال أن يشترط  ؛ فماله لبائعه من باع عبدا وله مال { ؛ لقوله  فهذا ال يتبع املبيع

، ألن  ؛ فدل على أن مال العبد ال يدخل معه يف البيع إذا بيع  رواه مسلم)١( }املبتاع 
،  ، فباع أحدمها ، فهو كما لو كان له عبدان ، واملال زائد عنه البيع إمنا يقع على العبد
 .  ؛ بقي املال ، فإذا باع العبد وألن العبد وماله لسيده

إال أن  { ؛ لقوله  ، دخل يف البيعفإذا اشترط املشتري دخول املال الذي مع العبد 

 .  )٢( }يشترط املبتاع 
 

                                                 
،  )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٢٥٠(البخاري املساقاة ) ١(

 .  )٢/١٥٠(محد ، أ )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(أبو داود البيوع 
،  )٤٦٣٦(، النسائي البيوع  )١٢٤٤(، الترمذي البيوع  )١٥٤٣(، مسلم البيوع  )٢٢٥٠(البخاري املساقاة ) ٢(

 .  )١٣٠٢(، مالك البيوع  )٢/٣٠(، أمحد  )٢٢١١(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٣٣(أبو داود البيوع 
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 باب يف أحكام السلم 
، ويعرفه الفقهاء رمحهم اهللا بأنه  ، وتأجيل املثمن هو تعجيل الثمن:  السلم أو السلف

  . عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد
 :  وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع

$  {:  قال اهللا تعاىل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 

çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 { )١(  . 
أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد  : " قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

 .  )٢(، مث قرأ هذه اآلية  " أحله اهللا يف كتابه وأذن فيه
من  {:  ، قال  املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني والثالث وملا قدم -

 فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل ) يف مثر:  ويف لفظ (أسلف يف شيء 
 .  ، فدل هذا احلديث على جواز السلم هبذه الشروط  متفق عليه)٣( } معلوم

 .  )٤(وقد حكى ابن املنذر وغريه إمجاع العلماء على جوازه 
، واآلخر يرتفق  ؛ ألن أحد املتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن وحاجة الناس داعية إليه

 .  برخص املثمن

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ١(
 ؛ وعبد الرزاق ٣٠/ ٦) ١١٠٨١( ؛ والبيهقي ٢/٣٤٢) ٣١٨٩(ن األعرج احلاكم أخرجه من طريق أيب حسا) ٢(

 .   البيوع٥/ ٨) ١٤٠٦٤(
، سنن الترمذي كتاب  )١٦٠٤(، صحيح مسلم كتاب املساقاة  )٢١٢٦(صحيح البخاري كتاب السلم ) ٣(

، سنن ابن  )٣٤٦٣(، سنن أيب داود كتاب البيوع  )٤٦١٦(، سنن النسائي كتاب البيوع  )١٣١١(البيوع 
 .  )٢٥٨٣(، سنن الدارمي كتاب البيوع  )١/٢٢٢(، مسند أمحد  )٢٢٨٠(ماجه كتاب التجارات 

 .  ٥٤اإلمجاع ص :  انظر) ٤(
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 :  ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع
؛ ألن ما ال ميكن ضبط صفاته   انضباط صفات السلعة املسلم فيها: الشرط األول

؛  ؛ فال يصح السلم فيما ختتلف صفاته لطرفني، فيفضي إىل املنازعة بني ا خيتلف كثريا
 .  ، واجلواهر ، واألواين املختلفة ، واجللود كالبقول

، والنوع كالسلموين  ، فاجلنس كالرب  ذكر جنس املسلم فيه ونوعه: الشرط الثاين
 .  ، وهو نوع من الرب مثال

من  { ، لقوله   ذكر قدر املسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع: الشرط الثالث
،   متفق عليه)١( }؛ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم  أسلف يف شيء

 .  ؛ تعذر االستيفاء وألنه إذا جهل مقدار املسلم فيه
:   وقوله تعاىل)٢( }إىل أجل معلوم  { ، لقوله   ذكر أجل معلوم: الشرط الرابع

}  #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 { )فدلت اآلية الكرمية واحلديث )٣ 
 .  ، وحتديد األجل حبد يعلمه الطرفان الشريف على اشتراط التأجيل يف السلم

؛ ليمكن تسليمه يف   أن يوجد املسلم فيه غالبا يف وقت حلول أجله: الشرط اخلامس
؛ كما لو أسلم يف  ؛ مل يصح السلم ، فإن كان املسلم فيه ال يوجد يف وقت احللول وقته

 .  رطب وعنب إىل الشتاء
 ، لقوله   أن يقبض الثمن تاما معلوم املقدار يف جملس العقد: لسادسالشرط ا

 .  فليعط:  ؛ أي  احلديث)٤( }.  . . ، فليسلف يف كيل معلوم من أسلف يف شيء {
                                                 

، سنن الترمذي كتاب  )١٦٠٤(، صحيح مسلم كتاب املساقاة  )٢١٢٦(صحيح البخاري كتاب السلم ) ١(
، سنن ابن  )٣٤٦٣(، سنن أيب داود كتاب البيوع  )٤٦١٦(، سنن النسائي كتاب البيوع  )١٣١١(البيوع 

 .  )٢٥٨٣(، سنن الدارمي كتاب البيوع  )١/٢٢٢(، مسند أمحد  )٢٢٨٠(ماجه كتاب التجارات 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع  )١٣١١(، الترمذي البيوع  )١٦٠٤(، مسلم املساقاة  )٢١٢٦(البخاري السلم ) ٢(

 .  )١/٣٥٨(، أمحد  )٢٢٨٠(ه التجارات ، ابن ماج )٣٤٦٣(أبو داود البيوع 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٣(
، سنن الترمذي كتاب  )١٦٠٤(، صحيح مسلم كتاب املساقاة  )٢١٢٦(صحيح البخاري كتاب السلم ) ٤(

، سنن ابن  )٣٤٦٣(، سنن أيب داود كتاب البيوع  )٤٦١٦(، سنن النسائي كتاب البيوع  )١٣١١(البيوع 
 .  )٢٥٨٣(، سنن الدارمي كتاب البيوع  )١/٢٢٢(، مسند أمحد  )٢٢٨٠(جارات ماجه كتاب الت
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نه ال يقع اسم السلف فيه حىت يعطيه ما أسلفه قبل أل : " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
، وهذا ال  ، صار بيع دين بدين ، وألنه إذا مل يقبض الثمن يف اجمللس أن يفارق من أسلفه

 .  " جيوز
، فال يصح  ، بل يكون دينا يف الذمة  أن يكون املسلم فيه غري معني: الشرط السابع
، ويكون الوفاء  ، فيفوت املقصود  قبل تسليمه، ألن املعني قد يتلف السلم يف دار وشجرة

،  ، فإن كان ال يصلح وتسليم السلعة املسلم فيها يف مكان العقد إن كان يصلح لذلك
، وحيث تراضيا على مكان  ، فال بد من ذكر مكان الوفاء كما لو عقدا يف بر أو حبر

 يصلح لذلك كما ؛ رجعنا إىل حمل العقد حيث كان ، وإن اختلفا ، جاز ذلك التسليم
 .  سبق

 عن ؛ لنهي النيب  ومن أحكام السلم أنه ال جيوز بيع السلعة املسلم فيها قبل قبضها
، ألن احلوالة ال تصح إال على دين  ، وال تصح احلوالة عليه بيع الطعام حىت يقبضه

 .  ، والسلم عرضة للفسخ مستقر
، كما لو أسلم يف  حلولهومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود املسلم فيه وقت 

؛ فلرب السلم الصرب إىل أن يوجد املسلم فيه فيطالب  ، فلم حتمل الشجر تلك السنة مثرة
، فإن كان الثمن  ؛ ألن العقد إذا زال وجب رد الثمن ، أو الفسخ ويطالب برأس ماله به

 .  ، واهللا أعلم ؛ رد بدله إليه تالفا
؛ ألن يف هذه املعاملة  يعة اإلسالمية ومساحتهاوإباحة هذه املعاملة من يسر هذه الشر

، فلله احلمد  ، مع خلوها من الربا وسائر احملذورات تيسريا على الناس وحتقيقا ملصاحلهم
 .  على تيسريه
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 أبواب 

 باب يف أحكام القرض 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وتعريفه  ؛ ألن املقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض القطع:  القرض لغة
 .  أنه دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله:  شرعا

، مث   ألنه ينتفع به املقترض)١(؛   منيحة، وقد مساه النيب  وهو من باب اإلرفاق
 .  يعيده إىل املقرض

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا  { ، قال  ، وفيه أجر عظيم واإلقراض مستحب

إن القرض أفضل من :  ، وقد قيل  رواه ابن ماجه)٢( }، إال كان كصدقة مرة  مرتني

من نفس عن مسلم كربة  {:  ، ويف احلديث الصحيح ؛ ألنه ال يقترض إال حمتاج الصدقة
 .  )٣( }، نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة  من كرب الدنيا

 .  ، وقضاء حلاجته ، وفيه تفريج للضائقة عن املسلم فالقرض فعل معروف
 .  ؛ فقد اقترض النيب  وليس االقتراض من املسألة املكروهة

؛ فال جيوز لويل اليتيم مثال  هويشترط لصحة القرض أن يكون املقرض ممن يصح تربع
، وكذلك يشترط معرفة قدر املال املدفوع يف القرض ومعرفة  أن يقرض من مال اليتيم

، جيب عليه  ، فالقرض يصبح دينا يف ذمة املقترض ؛ ليتمكن من رد بدله إىل صاحبه صفته
 .  ، من غري تأخري رده إىل صاحبه عندما يتمكن من ذلك

؛ فقد أمجع العلماء على   يشترط على املقترض زيادة يف القرضوحيرم على املقرض أن
؛ فما تفعله البنوك اليوم من اإلقراض بالفائدة ربا  أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا

                                                 
 .  ٥/٤٥٢) ٣٩٣٨(من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خري له :  كما يف حديث ابن عباس عند مسلم) ١(
 .  )٢٤٣٠(ابن ماجه األحكام ) ٢(
،  )٤٩٤٦(، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(اءات ، الترمذي القر )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
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 سواء -، فال جيوز للمقرض  ، سواء كان قرضا استهالكيا أو إمنائيا كما يسمونه صريح
، بأي اسم مسى هذه   زيادة يف القرض مشترطة أن يأخذ-كان بنكا أو فردا أو شركة 

،  ، وسواء مسيت هذه الزيادة رحبا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة الزيادة
، ويف  ما دام أن هذه الزيادة أو هذه اهلدية أو هذه املنفعة جاءت عن طريق املشارطة

إذا  {:  ويف احلديث عن أنس مرفوعا }كل قرض جر نفعا فهو ربا  {:  احلديث
، فال يركبها وال يقبله إال أن يكون  أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله على الدابة

، وقد ثبت عن عبد  ، وله شواهد كثرية رواه ابن ماجه )١( }جرى بينه وبينه قبل ذلك 
إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تنب فال  : "  أنه قالاهللا بن سالم 
، فال جيوز ملقرض قبول هدية وال غريها من املنافع  وهذا له حكم الرفع " تأخذه فإنه ربا

ألن القرض إمنا هو عقد ، و ؛ للنهي عن ذلك من املقترض إذا كان هذا بسبب القرض
؛  ، فإذا شرط فيه الزيادة أو حتراها وقصدها وتطلع إليها ، وقربة إىل اهللا إرفاق باحملتاج

فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إىل اهللا بدفع حاجة املقترض إىل الربح 
 .  ؛ فال يصري قرضا من املقترض

خيلص النية يف القرض ويف غريه من فيجب على املسلم أن ينتبه لذلك وحيذر منه و
، وإمنا القصد منه النماء  ، فإن القرض ليس القصد منه النماء احلسي األعمال الصاحلة

، فإذا كان  ، واسترجاع رأس املال ؛ بدفع حاجة احملتاج ، وهو التقرب إىل اهللا املعنوي
 .  الطيب؛ فإن اهللا يرتل يف املال الربكة والنماء  هذا هو القصد يف القرض

؛              ُ                                                       ؛ وينبغي أن ي علم أن الزيادة املمنوع أخذها يف القرض هي الزيادة املشترطة هذا
، أو أن  أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي املال بزيادة كذا وكذا:  كأن يقول

،  ، أو ال يكون هناك شرط ملفوظ به ، أو هتدي إيل كذا وكذا تسكنين دارك أو دكانك
 .  ، فهذا هو املمنوع املنهي عنه ة وتطلع إليهاولكن هناك قصد للزياد

                                                 
 .  )٢٤٣٢(ابن ماجه األحكام ) ١(
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أما لو بذل املقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من املقرض أو 
، وألن  ؛ ألن هذا يعترب من حسن القضاء ، فال مانع من أخذ الزيادة حينئذ تطلع وقصد

 وهذا )١( }خريكم أحسنكم قضاء  {:  ، وقال  استسلف بكرا فرد خريا منهالنيب 
، ألنه مل  ، وال يدخل يف القرض الذي جير نفعا من مكارم األخالق احملمودة عرفا وشرعا

 .  ، وإمنا ذلك تربع من املستقرض                           ِ                يكن مشروطا يف القرض من املقر ض وال متواطأ عليه
؛ بأن كان من عادة   بينهما قبل القرضوكذلك إذا بذل املقترض للمقرض نفعا معتادا

، النتفاء  ، فال مانع من قبوله ، ومل يكن الدافع إليه هو القرض املقترض بذل هذا النفع
 .  احملذور

؛  مث إنه جيب على املقترض االهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إىل صاحبه
≅ö  {:  لقول اهللا تعاىل،  ؛ حينما يقدر على الوفاء من غري مماطلة وال تأخري yδ â!#t“ y_ 

Ç≈ |¡ôm M}$# ω Î) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪ { )٢(  . 
، وهذه خصلة  ، ويف شأن الديون خاصة وبعض الناس يتساهل يف احلقوق عامة

، مما  احملتاجني، جعلت كثريا من الناس حيجمون عن بذل القروض والتوسعة على  ذميمة
؛ ألنه ال جيد من  قد يلجئ احملتاج إىل الذهاب إىل بنوك الربا والتعامل معها مبا حرم اهللا

، حىت ضاع  ، واملقرض ال جيد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا يقرضه قرضا حسنا
 .  املعروف بني الناس

                                                 
،  )٤٦١٨(، النسائي البيوع  )١٣١٦(، الترمذي البيوع  )١٦٠١(، مسلم املساقاة  )٢١٨٣(البخاري الوكالة ) ١(

 .  )٢/٤٥٦(، أمحد  )٢٤٢٣(ابن ماجه األحكام 
 .  ٦٠:  سورة الرمحن آية) ٢(
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 ٣٦٤

 باب يف أحكام الرهن 
:  والرهن شرعا.  راكد:  ، أي  ماء راهن: ، يقال الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام

 .  جعل عني مالية وثيقة بدين:  ، أي توثقة دين بعني ميكن استيفاؤه منها أو من مثنها
 .  والرهن جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع

β *  {:   قال تعاىل- Î)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδÌsù ×π |Êθ ç7ø)¨Β ( { )١(  . 
 .  )٢( ودرعه مرهونة  وقد تويف النيب -
 .  ، واجلمهور أجازوه أيضا يف احلضر  وأمجع العلماء على جواز الرهن يف السفر-

 .  اعواحلكمة يف مشروعيته حفظ األموال والسالمة من الضي
$  {:  ، قال تعاىل وقد أمر اهللا بتوثيق الدين بالكتاب yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? 

A ø y‰Î/ #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 { )تعاىل إىل قوله )٣  :}  * β Î)uρ óΟçFΖä. 4’n?tã 9xy™ öΝs9uρ 

(#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Ìsù ×π |Êθ ç7ø)¨Β ( { )٤(  . 
 .  ، حيث يرشدهم إىل ما فيه خريهم وهذا من رمحة اهللا بعباده

، وأن يكون الراهن جائز  الرهن معرفة قدره وجنسه وصفتهويشترط لصحة 
 .  ، أو مأذونا له فيه ، مالكا للمرهون التصرف

 .  وجيوز لإلنسان أن يرهن مال نفسه على دين غريه
 .  ؛ ليتمكن من االستيفاء من الرهن ويشترط يف العني املرهونة أن تكون مما يصح بيعه

                                                 
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية) ١(
/ ٤) ٢٠٦٨(وأصله متفق عليه البخاري .  ٨٩ اجلهاد ١٢١/ ٦) ٢٩١٥(أخرجه البخاري من حديث عائشة ) ٢(

 .  ٢٤ املساقاة ٤٠/ ٦) ٤٠٩٠( ؛ ومسلم ١٤ البيوع ٣٨٢
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية) ٤(
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 ٣٦٥

β *  {:  ؛ لقوله تعاىل  ويصح بعد العقد، ويصح اشتراط الرهن يف صلب العقد Î) uρ 

óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Ìsù ×π|Êθ ç7ø)¨Β ( { )فجعله اهللا سبحانه بدال من الكتابة)١   ،
 .   تكون بعد وجوب احلقوالكتابة إمنا

، وال يلزم  ، فلزم من جهته ؛ ألن احلظ فيه لغريه والرهن يلزم من جانب الراهن فقط
 .  ، ألن احلظ فيه له وحده من جانب املرهتن فله فسخه

؛ ألنه جيوز بيع نصيبه عند  وجيوز أن يرهن نصيبه من عني مشتركة بينه وبني غريه
 .  ، ويوىف منه الدين حلول الدين

؛ فجاز  ، واملبيع ملك للمشتري ؛ ألن مثنه دين يف الذمة وجيوز رهن املبيع على مثنه
؛ فله رهنها حىت  ، فإذا اشترى دارا أو سيارة مثال بثمن مؤجل أو حال مل يقبض رهنه به

 .  يسدد له الثمن
 وال ينفذ تصرف أحد الطرفني املرهتن أو الراهن يف العني املرهونة إال بإذن الطرف

؛ ألن تصرف الراهن يبطل حق  ؛ فوت عليه حقه ؛ ألنه إذا تصرف فيه بغري إذنه اآلخر
 .  ، وتصرف املرهتن تصرف يف ملك غريه املرهتن يف التوثيق

، وإن  فإن اتفقا على تأجريه أو غريه جاز:  وأما االنتفاع بالرهن فحسبما يتفقان عليه
 .  مل يتفقا بقي معطال حىت يفك الرهن

؛  ، كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته ن الراهن من عمل ما فيه إصالح للرهن   َّوميك 
 .  ألن ذلك مصلحة للرهن

، ومناؤه املنفصل كالولد والثمرة  ومناء الرهن املتصل كالسمن وتعلم الصنعة
؛  ، وكذا سائر غالته ، وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين والصوف

ُ        وكذا لو ج ين عليه، ألهنا تابعة له  .  ؛ ألنه بدل جزء منه ؛ فأرش اجلناية يلحق بالرهن          

                                                 
 .  ٢٨٣:   سورة البقرة آية)١(
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؛ حلديث  ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغري ذلك على الراهن
ال يغلق الرهن من صاحبه الذي  {:   قالأن النيب :  سعيد بن املسيب عن أيب هريرة

إسناده حسن  : " ، وقال  رواه الشافعي والدارقطين)١( }، له غنمه وعليه غرمه  رهنه
وعلى الراهن أيضا أجرة املخزن .  ؛ فكان عليه نفقته ، وألن الرهن ملك للراهن " صحيح

،  ق عليه؛ ألن ذلك يدخل ضمن اإلنفا الذي يودع فيه املال املرهون وأجرة حراسته
 .  وكذا أجرة رعي املاشية املرهونة

، ألن الدين كله متعلق  ، فالباقي رهن جبميع الدين وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه
 .  ؛ بقي البعض اآلخر رهنا جبميع الدين ، فإذا تلف البعض جبميع أجزاء الرهن

ك منه ، فال ينف ، مل ينفك شيء من الرهن حىت يسدده كله وإن وىف بعض الدين
 .  شيء حىت يؤدي مجيع الدين

؛  وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على املدين تسديده كالدين الذي ال رهن به
≅È  {:  ، قال اهللا تعاىل ألن هذا مقتضى العقد بينهما Î= ôϑ ãŠø9uρ “ Ï% ©!$# Ïµ ø‹n= tã ‘,ys ø9$# È,−G u‹ø9uρ ©!$# …çµ−/u‘ 

Ÿω uρ ó§y‚ ö7tƒ çµ ÷ΖÏΒ $ \↔ ø‹x© 4 { )وحينئذ جيربه احلاكم على  ، فإن امتنع من الوفاء صار مماطال )٢ ،
، أو يبيع الرهن  ، فإن امتنع حبسه وعزره حىت يويف ما عليه من الدين من عنده وفاء الدين

، ألنه حق  ، ويويف الدين من مثنه  احلاكم يبيع الرهن، فإن امتنع فإن ويسدد من قيمته
، وألن الرهن وثيقة للدين ليباع عند  ، فقام احلاكم مقامه عند امتناعه وجب على املدين

، وإن بقي من  ، فهو ملالكه يرد عليه ألنه ماله ، وإن فضل من مثنه شيء عن الدين حلوله
 .  راهن جيب عليه تسديدهالدين شيء مل يغطه مثن الرهن فهو يف ذمة ال

؛ فإن  ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا حيتاج إىل نفقة وكان يف قبضة املرهتن
، وحيلبه وينفق  الشارع احلكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب

                                                 
 .  )١٤٣٧(، مالك األقضية  )٢٤٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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،  الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا { ، قال النيب  عليه إن كان يصلح للحلب

 رواه )١( }، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا
،  وجيب على الذي يركب الظهر ويشرب اللنب النفقة يف مقابلة انتفاعه:  ، أي البخاري

 .  بل النفقة من املنفعتني يكون ملالكهوما زاد عما يقا
دل احلديث وقواعد الشريعة وأصوهلا على أن  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

، وللمرهتن حق  ، وللمالك فيه حق امللك احليوان املرهون حمترم يف نفسه حلق اهللا تعاىل
 العدل والقياس ، فكان مقتضى ، فإذا كان بيده فلم حيلبه ذهب نفعه باطال الوثيقة

ومصلحة الراهن واملرهتن واحليوان أن يستويف املرهتن منفعة الركوب واحللب ويعوض 
، كان يف هذا مجع بني  ، فإذا استوىف املرهتن منفعته وعوض عنها نفقة عنهما بالنفقة

 .  انتهى " املصلحتني وبني احلقني
، وما ال حيتاج إىل  ىل مؤنةما حيتاج إ:  الرهن قسمان:  قال بعض الفقهاء رمحهم اهللا

وما ليس .  حيوان مركوب وحملوب تقدم حكمه:  وما حيتاج إىل مؤنة نوعان.  مؤنة
؛ فهذا النوع ال جيوز للمرهتن أن ينتفع به إال بإذن  مبركوب وال حملوب كالعبد واألمة

وع ؛ ألنه ن ، فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به يف مقابلة ذلك جاز مالكه
، وهذا النوع ال  ، كالدار واملتاع وحنوه ما ال حيتاج إىل مؤنة:  والقسم الثاين.  معاوضة

؛ فال جيوز  ؛ إال إن كان الرهن بدين قرض جيوز للمرهتن أن ينتفع به إال بإذن الراهن أيضا
 .  ، فيكون من الربا ، لئال يكون قرضا جر نفعا للمقرض أن ينتفع به كما سبق

                                                 
، ابن ماجه األحكام  )٣٥٢٦(، أبو داود البيوع  )١٢٥٤(، الترمذي البيوع  )٢٣٧٧(البخاري الرهن ) ١(

 .  )٢/٤٧٢(، أمحد  )٢٤٤٠(
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 ام الضمان باب يف أحك
؛ ألن ذمة الضامن  ، وهو مأخوذ من الضمن ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان

، ألن ذمة الضامن  مشتق من التضمن:  ، وقيل صارت يف ضمن ذمة املضمون عنه
؛ لضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه  مشتق من الضم:  ، وقيل تتضمن احلق املضمون
 .  ق يف ذمتيهما مجيعايف التزام احلق فيثبت احل

،  ، مع بقائه على مضمون عنه  التزام ما وجب على غريه: ومعىن الضمان شرعا
ّ ؛ فهو علي  ما أعطيت فالنا:  ؛ كأن يقول والتزام ما قد جيب أيضا           . 

 :  والضمان جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع
yϑ  {:   قال تعاىل- Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9Ïè t/ O$ tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )ضامن:   أي)١  . 

 .  ضامن:   أي)٢( }الزعيم غارم  {:   وروى اإلمام الترمذي مرفوعا-
 .  ةوقد أمجع العلماء على جواز الضمان يف اجلمل

، وهو من التعاون على  ، بل قد تدعو احلاجة والضرورة إليه واملصلحة تقتضي ذلك
 .  ، وتنفيس كربته ، ومن قضاء حاجة املسلم الرب والتقوى

، فال يصح من  ، ألنه حتمل مال ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف
؛  ؛ مل يصح  على الضمان، فإن أكره ، ويشترط رضاه أيضا صغري وال سفيه حمجور عليه
 .  ، فاعترب له الرضى كالتربع باألموال ألن الضمان تربع بالتزام احلق

،  ؛ فال جيوز أخذ العوض عليه والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع املضمون وإعانته
؛ فالضامن يلزمه أداء  وألن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا

؛ فإنه سيسترده من  ، فإذا أداه للمضمون له  مطالبته بذلكالدين عن املضمون عند

                                                 
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية) ١(
 .  )٢٤٠٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )١٢٦٥(الترمذي البيوع ) ٢(
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 ٣٦٩

،  ، فيجب االبتعاد عن مثل هذا ، فيكون قرضا جر نفعا املضمون عنه على صفة القرض
 .  ، ال االستغالل وإرهاق احملتاج وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون واإلرفاق

،  أنا زعيم:  ، أو أنا محيل:  ، أو أنا قبيل:  ، أو أنا ضمني:  ويصح الضمان بلفظ
، وبكل لفظ يؤدي معىن  هو عندي:  ، أو ضمنته:  ، أو حتملت دينك:  وبلفظ
 .  ، فريجع فيه إىل العرف ، ألن الشارع مل حيد ذلك بعبارة معينة الضمان

، ألن حقه ثابت يف  ولصاحب احلق أن يطالب من شاء من الضامن أو املضمون
 رواه أبو داود )١( }الزعيم غارم  { ، ولقوله   شاء منهما؛ فملك مطالبة من ذمتهما

، وهذا  ، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه ، والزعيم هو الضامن والترمذي وحسنه
 .  قول اجلمهور

 ، إال إذا تعذرت وذهب بعض العلماء إىل أن صاحب احلق ال جيوز له مطالبة الضامن
، وألن  ، وال يصار إليه إال إذا تعذر األصل ، ألن الضمان فرع مطالبة املضمون عنه

، والرهن ال يستوىف منه احلق إال عند تعذر االستيفاء من  الضمان توثيق للحق كالرهن
،  ، وألن مطالبة الضامن مع وجود املضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس الراهن

نه ال يطالب الضامن إال عند تعذر مطالبة املضمون عنه أو عجزه عن ألن املعهود عندهم أ
:  ، وقال هذا معىن ما ذكره اإلمام ابن القيم.  ، هذا هو املتعارف عند الناس التسديد

 .  )٢( " هذا القول يف القوة كما ترى "
ن ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن ال تربأ إال إذا برئت ذمة املضمون عنه من الدي

،  ، وألن الضمان وثيقة ، ألن ذمة الضامن فرع عن ذمة املضمون وتبع هلا بإبراء أو قضاء
 .  ؛ كالرهن فإذا برئ األصل زالت الوثيقة

                                                 
 .  )٢٤٠٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )١٢٦٥(الترمذي البيوع ) ١(
 .  ٤١١/ ٣إعالم املوقعني :  انظر) ٢(
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،  ، فيجوز أن يضمن احلق اثنان فأكثر ومن مسائل الضمان أنه جيوز تعدد الضامنني
،  نهم إال برباءة اآلخر، وال يربأ أحد م سواء ضمن كل واحد منهما مجيعه أو جزءا منه

 .  ويربءون مجيعا برباءة املضمون عنه
، كأن  ومن مسائل الضمان أنه ال يشترط يف صحته معرفة الضامن للمضمون عنه

، ألنه ال  ، وال يشترط معرفة الضامن للمضمون له ؛ فأنا ضمني من استدان منك:  يقول
 .  فتهما؛ فال يشترط معر يشترط رضى املضمون له واملضمون عنه

؛  ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان املعلوم وضمان اجملهول إذا كان يئول إىل العلم
yϑ  {:  لقوله تعاىل Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9Ïè t/ O$ tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )ل البعري غري  ألن مح)١

 .  ، فدلت اآلية على جوازه ، لكنه يئول إىل العلم معلوم
 بأن يضمن - والعهدة هي الدرك -ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة املبيع 

 .  الثمن إذا ظهر املبيع مستحقا لغري البائع
، كأن يضمن ما يلزمه  ومن مسائل الضمان أنه جيوز ضمان ما جيب على الشخص

 .   وحنوهمن دين

                                                 
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية) ١(
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 باب يف أحكام الكفالة 
 .  الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مايل لربه

، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق  فالعقد يف الكفالة واقع على بدن املكفول
، واحلدود  ، ألن الكفالة استيثاق ، وال تصح الكفالة ببدن من عليه حد ؛ كالدين مايل

، وال تصح الكفالة ببدن من عليه  ؛ فال يدخل فيها االستيثاق لشبهاتمبناها على الدرء با
، وال جيوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر  ، ألنه ال ميكن استيفاؤه من غري اجلاين قصاص

 .  عليه إحضار املكفول
، ألنه ال يلزمه احلق ابتداء إال  ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل

 .  برضاه
، ويربأ كذلك بتسليم املكفول نفسه  لكفيل مبوت املكفول املتعذر إحضارهويربأ ا

، وإذا تعذر إحضار املكفول  ؛ ألنه أتى مبا يلزم الكفيل لرب احلق يف حمل التسليم وأجله
؛  ، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين مع حياته أو غاب ومضى زمن ميكن إحضاره فيه

 .  )١( }الزعيم غارم  { لعموم قوله 
ومن مسائل الكفالة أنه جيوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من 

،  أنا أضمن لك معرفته:  فقال شخص آخر.  أنا ال أعرفك فال أعطيك:  ، فقال إنسان
ن يذكر امسه ، وال يكفي أ ؛ فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب    ِّ                أعر فك من هو وأين هو:  أي

؛ ألنه هو الذي دفع الدائن أن  ، ضمن ما عليه ، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ومكانه
، فصار ذلك  ضمنت لك حضوره مىت أردت:  ، فكأنه قال يعطيه ماله بتكفله ملعرفته

 .  تكفلت لك ببدنه:  كما لو قال

                                                 
 .  )٢٤٠٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦٥(لبيوع ، أبو داود ا )١٢٦٥(الترمذي البيوع ) ١(
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 باب يف أحكام احلوالة 
، ومن مث  ول الدين من ذمة إىل ذمة أخرى؛ ألهنا حت احلوالة لغة مشتقة من التحول

 .  عرفها الفقهاء بأهنا نقل دين من ذمة إىل ذمة أخرى
 :  وهي ثابتة بدليل السنة واإلمجاع

من أحيل حبقه  {:   ويف لفظ)١( }؛ فليتبع  إذا أتبع أحدكم على مليء { قال 

 .  )٢( }، فليحتل  على مليء
 .  وقد حكى غري واحد من العلماء اإلمجاع على ثبوهتا

، وتعاون على قضاء  ، وتسامح ، وتسهيل لسبل معامالهتم وفيها إرفاق بني الناس
 .  ، وتوفري راحتهم ، وتسديد ديوهنم حاجاهتم

، وبيع  ؛ ألهنا بيع دين بدين  احلوالة على غري وفق القياسوقد ظن بعض الناس أن
، وقد رد هذا العالمة ابن  ، لكنه جاز يف احلوالة على غري وفق القياس الدين بالدين ممنوع

، ال من جنس  ؛ ألهنا من جنس إيفاء احلق ، وبني أهنا جارية على وفق القياس القيم
 .  البيع

، بل قواعد الشرع  ، فلم ينه الشارع عن ذلك وإن كانت بيع دين بدين : " قال
، فإهنا اقتضت نقل الدين وحتويله من ذمة احمليل إىل ذمة احملال  تقتضي جوازه

 .  انتهى " عليه

                                                 
،  )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ١(

،  )١٣٧٩(، مالك البيوع  )٢/٣٨٠(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام  )٣٣٤٥(أبو داود البيوع 
 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع 

 .  )٢/٤٦٣(أمحد ) ٢(
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  )١(وال تصح احلوالة إال بشروط 
؛ ألن مقتضاها إلزام  أن تكون على دين مستقر يف ذمة احملال عليه:  الشرط األول
؛ فال تثبت  ؛ فهو عرضة للسقوط ، وإذا كان هذا الدين غري مستقر احملال عليه بالدين

، وال تصح احلوالة من االبن  ؛ فال تصح احلوالة على مثن مبيع يف مدة اخليار احلوالة عليه
 .  على أبيه إال برضاه
؛  متاثلهما يف اجلنس:  ؛ أي  اتفاق الدينني احملال به واحملال عليه: الشرط الثاين

؛ كأن حييل بدراهم مضروبة على دراهم  ، ومتاثلهما يف الوصف ى دراهمكدراهم عل
يف :  ، أي ، ومتاثلهما يف الوقت ، ونقود سعودية مثال على نقود سعودية مثلها مضروبة

، أو أحدمها حيل بعد شهر  ، فلو كان أحد الدينني حاال واآلخر مؤجال احللول والتأجيل
؛ فال تصح احلوالة  ، ومتاثل الدينني يف املقدار والة؛ مل تصح احل واآلخر حيل بعد شهرين

؛  ، فلو جاز التفاضل فيها ؛ كالقرض ؛ ألهنا عقد إرفاق مبائة مثال على تسعني رياال
، وهذا ال جيوز كما ال   إىل طلب الزيادة هبا- وهو اإلرفاق -خلرجت عن موضوعها 

، أو أحال على بعض ما له من  ، لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين جيوز يف القرض
 .  ، ويبقى الزائد حباله لصاحبه ؛ جاز ذلك الدين

، فال يلزمه أن يسدده عن طريق  ؛ ألن احلق عليه  رضى احمليل: الشرط الثالث
؛ كما ال يشترط أيضا رضى احملتال إذا أحيل على  ، وال يشترط رضى احملال عليه احلوالة

 ، لقوله  ، ومطالبة احملال عليه حبقه بول احلوالة، بل جيرب على ق مليء غري مماطل
:  ، ويف لفظ  متفق عليه)٢( }، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع  مطل الغين ظلم {

، واملليء هو القادر على  ليقبل احلوالة:   أي)٣( }، فليحتل   حبقه على مليءمن أحيل {
                                                 

 .  ٣٨٠/ ١إعالم املوقعني :  انظر) ١(
،  )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ٢(

،  )١٣٧٩(، مالك البيوع  )٢/٣٨٠(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام  )٣٣٤٥(أبو داود البيوع 
 .  )٢٥٨٦(ع الدارمي البيو

 .  )٢/٤٦٣(أمحد ) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٣٧٤

، مل يلزم احملال قبول  ، فإن كان احملال عليه غري مليء ، الذي ال يعرف مبماطلة الوفاء
 .  ، ملا يف ذلك من الضرر عليه احلوالة عليه

قدرة على تسديدها أن ؛ فالنصيحة ملن عليهم حقوق للناس وعندهم امل وهبذه املناسبة
، وأن ال يلطخوا مسعتهم  يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها ألصحاهبا أو ملن أحيل عليهم هبا

؛ فكثريا ما نسمع التظلمات من أصحاب احلقوق بسبب تأخري  باملماطلة واملراوغة
؛ كما أننا كثريا ما نسمع مماطلة  حقوقهم وتساهل املدينني بتسديدها من غري عذر شرعي

، حىت أصبحت احلوالة شبحا  ، وإتعاب احملالني األغنياء بتسديد احلواالت املوجهة إليهم
 .  ، بسبب ظلم الناس ، ينفر منها كثري من الناس خميفا

، فإن احلق ينتقل هبا من ذمة  ؛ بأن اجتمعت شروطها املذكورة وإذا صحت احلوالة
؛ ألن معناها حتويل احلق من ذمة   هذا احلق، وتربأ ذمة احمليل من احمليل إىل ذمة احملال عليه

، فعليه أن  ؛ ألن حقه انتقل إىل غريه ، فال يسوغ للمحال أن يرجع إىل احمليل إىل ذمة
، فيستويف منه أو يصطلح معه على أي شكل من  يصرف وجهته ومطالبته إىل احملال عليه

، وفيها  طريق مشروع، فاحلوالة الشرعية وفاء صحيح و األشكال يف نوعية االستيفاء
تيسري على الناس إذا استغلت استغالال صحيحا واستعملت استعماال حسنا ومل يكن فيها 

 .  خمادعة وال مراوغة
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 باب يف أحكام الوكالة 
:  ؛ أي وكلت أمري إىل اهللا:  ، تقول التفويض:  - بفتح الواو وكسرها -الوكالة 
 .  صرف مثله فيما تدخله النيابةاستنابة جائز الت:  ، واصطالحا فوضته إليه

 .  وهي جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع
þθ#)  {:   قال تعاىل- èWyè ö/$$ sù Νà2 y‰ym r& öΝä3Ï% Í‘ uθ Î/ ÿÍν É‹≈ yδ ’n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$# { )وقال تعاىل)١   :

}  tΑ$ s%  Í_ ù= yèô_ $# 4’ n?tã È É!#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( { )وقال تعاىل)٢   :}  t,Î#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n= tæ { )٣(  

 )٤(  ميمونة، وأبا رافع يف تزوجه  } عروة بن اجلعد يف شراء الشاة ووكل  { -
 .  وكان يبعث عماله لقبض الزكاة

، واحلاجة داعية   وذكر املوفق وغريه إمجاع األمة على جواز الوكالة يف اجلملة-
 .  حد فعل ما حيتاج إليه بنفسه، إذ ال ميكن كل أ إليها

 :  ما تنعقد به الوكالة
أذنت لك يف فعل :  ، أو افعل كذا:  ؛ كـ تنعقد الوكالة بكل قول يدل على اإلذن

 .  . . كذا
؛ ألن  ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول

 .  توكيله إياهمقبول وكالئه عليه الصالة والسالم كان متراخيا عن 
إذا :  ، وكقوله أنت وكيلي شهرا:  ؛ كأن يقول وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط

 .  ؛ فبعها متت إجارة داري
، أو بتوكيل من ال  وكلت أحد هذين:  ؛ فال تنعقد بقوله ويعترب تعيني الوكيل

 .  يعرفه
                                                 

 .  ١٩:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ٥٥:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  وكنت أنا الرسول بينهما:  ، بلفظ ٢٠٠/ ٣) ٨٤١(أخرجه الترمذي من حديث أيب رافع ) ٤(
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 :  ما يصح التوكيل فيه
؛   حقوق اآلدميني من العقود والفسوخيصح التوكيل يف كل ما تدخله النيابة من

، والفسوخ كالطالق واخللع  فالعقود مثل البيع والشراء واإلجارة والقرض واملضاربة
؛  ، وتصح الوكالة يف كل ما تدخله النيابة من حقوق اهللا من العبادات والعتق واإلقالة
؛ لورود األدلة  عمرة، وال ، واحلج ، والكفارة ، والنذر ، وإخراج الزكاة كتفريق الصدقة

 .  بذلك
، وهو العبادات  ، فال يصح التوكيل فيه وأما ما ال تدخله النيابة من حقوق اهللا تعاىل

 .  ؛ ألن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه ؛ كالصالة والصوم والطهارة من احلدث البدنية
واغد يا أنيس إىل امرأة  { ، لقوله  وتصح الوكالة يف إثبات احلدود واستيفائها

 .   متفق عليه)١( }، فارمجها  ، فإن اعترفت هذا
ُ  ِّ     وليس للوكيل أن يوكل فيما و ك ل فيه  :  ، وهي ، إال يف مسائل                          

 ما اصنع:  ، أو يقول   ِّ         وك ل إذا شئت:  ؛ بأن يقول  إذا أجاز له املوكل ذلك: األوىل
 .  شئت

؛ لكونه من أشراف الناس املترفعني                     َّ                   إذا كان العمل املوك ل فيه ال يتواله مثله: الثانية
 .  عن مثل ذلك العمل

 .   إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه: الثالثة
 .   إذا كان ال حيسن العمل الذي وكل فيه: الرابعة

نه مل يؤذن له يف توكيل من ليس ؛ أل ويف هذه األحوال ال جيوز له أن يوكل إال أمينا
 .  بأمني

                                                 
، النسائي آداب  )١٤٣٣(دود ، الترمذي احل )١٦٩٨(، مسلم احلدود  )٢١٩٠(البخاري الوكالة ) ١(

، مالك  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٤٩(، ابن ماجه احلدود  )٤٤٤٥(، أبو داود احلدود  )٥٤١١(القضاة 
 .  )٢٣١٧(، الدارمي احلدود  )١٥٥٦(احلدود 
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، ومن جهة الوكيل بذل  ، ألهنا من جهة املوكل إذن والوكالة عقد جائز من الطرفني
 .  ، فلكل واحد منهما فسخها يف أي وقت شاء ، وكالمها غري الزم نفع

 :  مبطالت الوكالة
الة تعتمد احلياة ؛ ألن الوك تبطل الوكالة بفسخ أحدمها أو موته أو جنونه املطبق

، وتبطل باحلجر على  ، وتبطل بعزل املوكل للوكيل ؛ انتفت صحتها ، فإذا انتفيا والعقل
 .  ؛ لزوال أهلية التصرف السفيه وكيال كان أو موكال

 :  ما جيوز فيه التوكيل والتوكل
؛  ، ومن ال يصح تصرفه بنفسه ؛ فله التوكيل والتوكل فيه ومن له التصرف يف شيء

 .  ئبه أوىلفنا
، ألن العرف يف البيع بيع  ؛ مل يبع ومل يشتر من نفسه ومن وكل يف بيع أو شراء

، وكذا ال يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده  ، وألنه تلحقه هتمة الرجل من غريه
 .  ، ألنه متهم يف حقهم كتهمته يف حق نفسه وزوجته وسائر من ال تقبل شهادته له

 :  يتعلق بالوكيل من التصرفاتما يتعلق باملوكل وما 
يتعلق باملوكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض املبيع والرد بالعيب وضمان 

، والوكيل يف البيع يسلم املبيع وال يستلم الثمن بغري إذن املوكل أو قرينة تدل على  الدرك
راء يسلم ، والوكيل يف الش ؛ كما لو باعه يف حمل يضيع فيه الثمن لو مل يقبضه اإلذن
، والوكيل يف القبض  ، والوكيل يف اخلصومة ال يقبض ؛ ألنه من تتمته وحقوقه الثمن
 .  ، ألنه ال يتوصل إليه إال هبا خياصم

 :  ما يلزم الوكيل ضمانه وما ال يلزمه
، فإن فرط أو تعدى أو  الوكيل أمني ال يضمن ما تلف بيده من غري تفريط وال تعد

 .  ، ضمن من دفعه لغري عذرطلب منه املال فامتنع 
،  ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن واألجرة وتلفا بيده

 .  ، واهللا أعلم ويقبل قوله يف قدر الثمن واألجرة



 امللخص الفقهي 

 ٣٧٨

 باب يف أحكام احلجر 
، ولذلك شرع احلجر على من  إن اإلسالم جاء حلفظ األموال وحفظ حقوق الناس

 .   على أموال الناس وحقوقهم، حفاظا يستحقه
tβθä9θ  {:  ، قال تعاىل ؛ ألنه ممنوع منه ، ومنه مسي احلرام حجرا واحلجر لغة املنع à)tƒ uρ 

# \ ôf Ïm # Y‘θ àf øt ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )قال تعاىل العقل حجرا، ومسي أيضا  حراما حمرما:   أي)١ ،  :

}  ö≅ yδ ’Îû y7 Ï9≡sŒ ×Λ| s% “ Ï% Îk! @øgÉo ∩∈∪ { )ألن العقل مينع صاحبه من تعاطي ما  عقل:   أي)٢ ،
 .  يقبح وتضر عاقبته

 .   منع إنسان من تصرفه يف ماله: ومعىن احلجر يف الشرع
Ÿω  {:  قوله تعاىل:  رميودليله من القرآن الك uρ (#θ è?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r& { )إىل قوله )٣ 

θ#)  {:  تعاىل è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# # ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 Ï iΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä ó¡ nΣ# u öΝ åκ ÷] Ï iΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( { )؛ لئال يفسده  ، فدلت اآليتان على احلجر على السفيه واليتيم يف ماله )٤
 .  ق رشده فيه، وأنه ال يدفع إليه إال بعد حتق ويضيعه

 .  )٥( على بعض الصحابة ألجل قضاء ما عليه من الديون وقد حجر النيب 
 :  واحلجر نوعان
، كاحلجر على املفلس حلظ   حجر على اإلنسان ألجل حظ غريه: النوع األول

 .  ، واحلجر على املريض بالوصية مبا زاد على الثلث حلظ الورثة الغرماء

                                                 
 .  ٢٢:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ٥:  سورة الفجر آية) ٢(
 .  ٥:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٤(
 األقضية ؛ ١٤٨/ ٤) ٤٥٠٥: ( أخرجه الدارقطين من حديث كعب بن مالك يف قصة حجره على معاذ) ٥(

 .  ٧٥/ ٢) ٢٤٠٣(واحلاكم 
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،  ؛ لئال يضيع ماله ويفسده إلنسان ألجل مصلحته هو حجر على ا: النوع الثاين
Ÿω  {:  ؛ بدليل قوله تعاىل كاحلجر على الصغري والسفيه واجملنون uρ (#θ è? ÷σ è? u !$ yγ x ¡9 $# 

ãΝ ä3 s9≡ uθ øΒ r& { )املراد :  ، وقيل ، فال يعطيهم ماله تبذيرا والد والنساءاملراد األ:   قيل)١
؛  ، وأضافها إىل املخاطبني ؛ لئال يفسدوها ، ال يعطون أمواهلم السفهاء والصغار واجملانني

 .  ألهنم الناظرون عليها واحلافظون هلا
 :   احلجر على اإلنسان حلظ غريه: النوع األول

ملفلس هو من عليه دين حال ال يتسع له ماله ، وا واملراد هنا احلجر على املفلس
 .  ؛ لئال يضر بأصحاب الديون ، فيمنع من التصرف يف ماله املوجود

، وجيب  ؛ فإنه ال يطالب به أما املدين املعسر الذي ال يقدر على وفاء شيء من دينه
β  {:  ؛ لقوله تعاىل إنظاره Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã îο tÏàoΨ sù 4’ n< Î) ;ο uy£÷ tΒ 4 { )٢(  . 

، فلييسر على  من سره أن يظله اهللا يف ظله { ويف فضل إنظار املعسر يقول النيب 

βr&uρ (#θ  {:  ، لقوله تعاىل أفضل من اإلنظار إبراء املعسر من دينه و)٣( }معسر  è%£‰|Á s? ×öyz 

óΟà6©9 ( { )٤(  . 
،  ىل ذلك، لعدم احلاجة إ ؛ فإنه ال جيوز احلجر عليه أما من له قدرة على وفاء دينه

 )٥( }مطل الغين ظلم  { ؛ لقوله  لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك
؛ ألنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق  مطل القادر على وفاء دينه ظلم:  أي

 .  ؛ فإنه يسجن ديونه، فإن امتنع من تسديد  الناس
                                                 

 .  ٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٨٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢٥٨٨(البيوع ، الدارمي  )٣/٤٢٧(، أمحد  )٢٤١٩(، ابن ماجه األحكام  )٣٠١٤(مسلم الزهد والرقائق ) ٣(
 .  ٢٨٠:  سورة البقرة آية) ٤(
،  )٤٦٩١(، النسائي البيوع  )١٣٠٨(، الترمذي البيوع  )١٥٦٤(، مسلم املساقاة  )٢١٦٦(البخاري احلواالت ) ٥(

،  )١٣٧٩(، مالك البيوع  )٢/٣٨٠(، أمحد  )٢٤٠٣(، ابن ماجه األحكام  )٣٣٤٥(أبو داود البيوع 
 .  )٢٥٨٦(الدارمي البيوع 
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،  ومن كان قادرا على وفاء دينه : " قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا
، نص على ذلك األئمة من أصحاب مالك  ، أجرب على وفائه بالضرب واحلبس وامتنع

 .  )١(انتهى  " وال أعلم فيه نزاعا : " ، قال " والشافعي وأمحد وغريهم
 رواه أمحد وأبو داود )٢( }يل الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته  { وقد قال النيب 

؛ فاملماطل بقضاء ما عليه من احلق  حبسه:  ، وعقوبته شكواه:  ، وعرضه وغريمها
ى ، فإن أصر عل ، ويكرر عليه ذلك حىت يويف ما عليه يستحق العقوبة باحلبس والتعزير

، ألن احلاكم يقوم مقام  ، فإن احلاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه املماطلة
ال ضرر وال  {:  - ، وقد قال النيب  ، وألجل إزالة الضرر عن الدائنني املمتنع

 .  )٣( } ضرار
 :  ومما مر يتضح أن املدين له حالتان

، وال  ؛ فهذا ال يطالب بالدين حىت حيل  أن يكون الدين مؤجال عليه: احلالة األوىل
؛ فإنه  ، وإذا كان ما لديه من احلال أقل مما عليه من الدين املؤجل يلزمه أداؤه قبل حلوله

 .  ، وال مينع من التصرف يف ماله ال حيجر عليه من أجل ذلك
 :  ذ حالتان؛ فللمدين حينئ  أن يكون الدين حاال: احلالة الثانية

،  ؛ فهذا ال حيجر عليه يف ماله أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه:  األوىل
،  ؛ حبس وعزر حىت يويف دينه ، فإن امتنع ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه

، فإن احلاكم يتدخل ويويف دينه  ، وامتنع من تسديد الدين فإن صرب على احلبس والتعزير
 .  ه ويبيع ما حيتاج إىل بيع من أجل ذلكمن مال

       ُ                   ؛ فهذا ي حجر عليه التصرف يف                                         ِّ أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين احلال : والثانية
أن رسول  { ؛ حلديث كعب بن مالك  ؛ لئال يضر هبم ماله إذا طالب غرماؤه بذلك

                                                 
 .  ٥١٣،  ٥١٢/ ٢فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  )٤/٢٢٢(، أمحد  )٢٤٢٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٦٢٨(، أبو داود األقضية  )٤٦٩٠(النسائي البيوع ) ٢(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٣(
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، وقال ابن  رواه الدارقطين واحلاكم وصححه } حجر على معاذ وباع ماله اهللا 
، ويظهر  ، فإنه يعلن عنه ، وإذا حجر عليه يف هذه احلالة " إنه حديث ثابت : " الصالح

 .  " ، فتضيع أمواهلم ؛ لئال يغتروا به ويتعاملوا معه للناس أنه حمجور عليه
 :  ويتعلق باحلجر عليه أربعة أحكام

، ومباله احلادث بعد   أنه يتعلق حق الغرماء مباله املوجود قبل احلجر: حلكم األولا
، فيلحقه احلجر كاملوجود قبل  ؛ بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غري ذلك احلجر
،  ، فال ينفذ تصرف احملجور عليه يف ماله بعد احلجر بأي نوع من أنواع التصرف احلجر

، فلم يقبل  ؛ ألن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه  على شيء من مالهوال يصح إقراره ألحد
 .  ، وحىت قبل احلجر عليه حيرم عليه التصرف يف ماله تصرفا يضر بغرمائه اإلقرار عليه

، مل يصح تربعه مبا يضر  إذا استغرقت الديون ماله : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
، هذا مذهب مالك واختيار  حلاكم أو مل حيجر عليه، سواء حجر عليه ا بأرباب الديون

، وهو الذي ال  وهو الصحيح : " قال)  يريد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا (شيخنا 
، ألن حق الغرماء قد  ، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده يليق بأصول املذهب غريه

، مل يسع احلاكم  غرماء مباله، ولوال تعلق حق ال ، وهلذا حيجر عليه احلاكم تعلق مباله
، ويف متكني هذا املدين من التربع إبطال  ، فصار كاملريض مرض املوت احلجر عليه

؛ فإمنا جاءت حبفظ حقوق أرباب احلقوق  ، والشريعة ال تأيت مبثل هذا حقوق الغرماء
 .  انتهى كالمه رمحه اهللا " ، وسد الطريق املفضية إىل إضاعتها بكل طريق
 أن من وجد عني ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل : لثايناحلكم ا
من أدرك متاعه  { ؛ لقوله  ؛ فله أن يرجع به ويسحبه من عند املفلس احلجر عليه
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وقد ذكر الفقهاء رمحهم اهللا أنه ؛   متفق عليه)١( }، فهو أحق به  عند إنسان أفلس
 :  يشترط لرجوع من وجد ماله عند املفلس احملجور عليه ستة شروط

 ؛ أنه  ؛ ملا رواه أبو داود  كون املفلس حيا إىل أن يأخذ ماله منه: الشرط األول
 .  )٢( }أسوة الغرماء ؛ فصاحب املتاع  فإن مات {:  قال

، مل  ، فإن قبض صاحب املتاع شيئا من مثنه  بقاء مثنها كله يف ذمة املفلس: الشرط الثاين
 .  يستحق الرجوع به

؛  ؛ مل يرجع به ، فإن وجد بعضها فقط  بقاء العني كلها يف ملك املفلس: الشرط الثالث
 .  ، وإمنا وجد بعضها ألنه مل جيد عني ماله

 .  ، مل يتغري شيء من صفاهتا  كون السلعة حباهلا: ابعالشرط الر
؛ بأن ال يكون املفلس قد رهنها   كون السلعة مل يتعلق هبا حق الغري: الشرط اخلامس
 .  وحنو ذلك

، فإذا توافرت هذه   كون السلعة مل تزد زيادة متصلة كالسمن: الشرط السادس
، للحديث  إفالس من هي عنده، جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر  الشروط
 .  السابق

، فمن   انقطاع املطالبة عنه بعد احلجر عليه إىل أن ينفك عنه احلجر: احلكم الثالث
 .  ، طالبه به بعد فك احلجر عنه باعه أو أقرضه شيئا خالل هذه الفترة

ن ؛ أل ، ويقسم مثنه بقدر ديون غرمائه احلالة  أن احلاكم يبيع ما له: احلكم الرابع
، ويترك احلاكم  ، ويف تأخري ذلك مطل وظلم هلم هذا هو املقصود من احلجر عليه

؛ فال حيل  ، أما الدين املؤجل للمفلس ما حيتاج إليه من مسكن ومؤنة وحنو ذلك

                                                 
، الترمذي البيوع  )١٥٥٩(م املساقاة ، مسل )٢٢٧٢(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) ١(

، أمحد  )٢٣٥٨(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٢٠(، أبو داود البيوع  )٤٦٧٦(، النسائي البيوع  )١٢٦٢(
 .  )٢٥٩٠(، الدارمي البيوع  )١٣٨٣(، مالك البيوع  )٢/٢٥٨(

 .  )٢٥٩٠(، الدارمي البيوع  )٢٣٥٩(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٢٠(أبو داود البيوع ) ٢(
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؛ كسائر  ؛ فال يسقط ، ألن األجل حق للمفلس ، وال يزاحم الديون احلالة باإلفالس
، فإن   بعد توزيع ماله على أصحاب الديون احلالة، مث ، ويبقى يف ذمة املفلس حقوقه

، وإن بقي  ؛ لزوال موجبه ؛ انفك عنه احلجر بال حكم حاكم سددها ومل يبق منها شيء
؛ ألنه هو الذي  ؛ إال حبكم احلاكم ؛ فإنه ال ينفك عنه احلجر عليه شيء من ديونه احلالة

 .  ، فهو الذي حيكم بفك احلجر عنه حكم باحلجر عليه
 :  النوع الثاين من أنواع احلجر

، ألن هذا الدين دين  وهو احلجر على اإلنسان حلظ نفسه حبفظ ماله وتوفريه له
، إال  ، وال شيئا فيه مضرة ، الذي مل يترك شيئا فيه مصلحة إال حث على تعاطيه الرمحة

التجارة ، ومن ذلك أنه أفسح اجملال لإلنسان الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة  حذر منه
، ملا يف ذلك من املصلحة اليت تعود على الفرد  يف حدود املباح والكسب الطيب

؛ لصغر سنه  ، أما إذا كان اإلنسان غري مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة واجلماعة
، ويقيم عليه وصيا حيفظ له ماله  ؛ فإن اإلسالم مينعه من التصرف أو سفهه أو فقدان عقله

 .  ، مث يسلم ماله موفورا إليه ول عنه املانع، حىت يز وينميه
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ (#θè?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&  ÉL©9$# Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈uŠÏ% { )إىل قوله )١ 

θ#)  {:  تعاىل è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# # ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 Ï iΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä ó¡ nΣ# u öΝ åκ ÷] Ï iΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( { )٢(  . 
، ألن املصلحة يف ذلك تعود  اإلنسان حلظ نفسهذلكم هو ما يسمى باحلجر على 

 .  عليه
؛ فال يتصرف من انطبق عليه يف ماله ببيع وال  وهذا النوع من احلجر يعم الذمة واملال

، ألن ذلك يفضي  ، وال يتحمل يف ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة وحنوها تربع وال غريمها
 .  إىل ضياع أموال الناس

                                                 
 .  ٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٢(
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، بأن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو  فهاء معهموال يصح تصرف غري الس
، فإن تلف يف أيديهم  ، فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيا بعينه ، ومن فعل ذلك عارية

؛ ألنه فرط بتسليطهم عليه وتقدميه إليهم  ، ال يلزمهم ضمانه ، فإنه يذهب هدرا أو أتلفوه
 .  برضاه واختياره

،  ؛ فإنه يضمن ر عليه لصغر وحنوه على نفس أو مال جبنايةأما لو تعدى احملجو
،  ؛ ألن اجملين عليه مل يفرط ومل يأذن هلم بذلك ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة

 .  إن ضمان اإلتالف يستوي فيه األهل وغريه:  والقاعدة الفقهية تقول
والنائم ما أتلفوه من يضمن الصيب واجملنون  : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

، فلو مل يضمنوا جنايات  ، وهذا من الشرائع العامة اليت ال تتم مصاحل األمة إال هبا األموال
 .  )١( " ، وادعى اخلطأ وعدم القصد ، ألتلف بعضهم أموال بعض أيديهم

 :  ويزول احلجر عن الصغري بأمرين
  . ويعرف ذلك بعالمات:   بلوغه سن الرشد: األمر األول

=sŒÎ)uρ xn#  {:  ، قال تعاىل  إنزاله املين يقظة أو مناما: األوىل t/ ã≅≈ xôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè= ßs ø9 $# 

(#θ çΡÉ‹ø↔ tFó¡u‹ù= sù { )املين الدافق واحللم هو أن يرى الطفل يف منامه ما يرتل به )٢  . 
 .   إنبات الشعر اخلشن حول قبله: الثانية
عرضت  {:  ، قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  بلوغه مخس عشرة سنة: الثالثة
، وعرضت عليه يوم اخلندق  رة سنة فلم جيزين يوم أحد وأنا ابن أربع عشعلى النيب 

أمضاين :  ، أي ، ومعىن أجازين  متفق عليه)٣( }وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين 

                                                 
 .  ١٨٣/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٥٩:  سورة النور آية) ٢(
، النسائي الطالق  )١٧١١(، الترمذي اجلهاد  )١٨٦٨(، مسلم اإلمارة  )٢٥٢١(البخاري الشهادات ) ٣(

 .  )٢/١٧(، أمحد  )٢٥٤٣(جه احلدود ، ابن ما )٤٤٠٦(، أبو داود احلدود  )٣٤٣١(
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، ويف  ، فدل على أن بلوغ مخس عشرة سنة من الوالدة يكون بلوغا للخروج للقتال
 .  }ومل يرين بلغت :  قال {:  رواية يف تعليل منعه يف العرضة األوىل

؛  ، وهي احليض  وتزيد اجلارية على الذكر عالمة رابعة تدل على بلوغها: الرابعة
 .   رواه الترمذي وحسنه)١( }ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  { لقوله 

θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل  وهو الصالح يف املال: الرشد:  بلوغاألمر الثاين مع ال è= tG ö/$# uρ 

4’ yϑ≈tG uŠø9$# # ¨L ym #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λäó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘ (#þθãè sù÷Š$$ sù öΝÍκö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& ( { )ويعرف )٢ 
،  ، فلم يغنب غبنا فاحشا ، فإذا تصرف مرارا ، فيمنح شيئا من التصرف رشده بأن ميتحن

 .  ؛ فهذا دليل على رشده ومل يبذل ماله يف حرام أو فيما ال فائدة فيه
،  زوال اجلنون ورجوع العقل إليه:  األول:  ويزول احلجر عن اجملنون بأمرين

 .  أن يكون رشيدا كما سبق يف حق الصغري إذا بلغ:  الثاينو
 .  ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد يف تصرفاته املالية

 حال احلجر أبوه إذا - الصيب واجملنون والسفيه -ويتوىل مال كل من هؤالء الثالثة 
، فأشبه وكيله يف  ائبه، ألنه ن ، مث من بعد األب وصيه ؛ لكمال شفقته كان عدال رشيدا

 .  حال احلياة
:  ؛ لقوله تعاىل وجيب على من يتوىل أمواهلم ممن ذكر أن يتصرف هلم باألحظ هلم

}  Ÿω uρ (#θ ç/tø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )ال تتصرفوا يف مال اليتيم إال مبا :   أي)٣
؛ فإهنا تتناول مال  ، واآلية الكرمية وإن كانت نصت على مال اليتيم فيه مصلحة وتنمية له

 .  السفيه واجملنون بالقياس على مال اليتيم

                                                 
 .  )٦/٢٥٩(، أمحد  )٦٥٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٤١(، أبو داود الصالة  )٣٧٧(الترمذي الصالة ) ١(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٣(
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،  ، وعدم إمهاله واملخاطرة به أو أكله ظلما وعلى ويل مال اليتيم وحنوه احملافظة عليه
βÎ) t¨  {:  ال تعاىلق Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# $ ¸ϑ ù=àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθè= à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( 

šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #ZÏè y™ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
؛  اء اليتامى بأن يتذكروا حالة أوالدهم لو كانوا حتت والية غريهموقد وعظ اهللا أولي

؛ فليحسنوا هم إىل أوالد غريهم من اليتامى إذا كانوا  فكما حيبون أن حيسن إىل أوالدهم
‚÷·|  {:  ، قال تعاىل حتت واليتهم u‹ø9uρ š Ï%©!$# öθ s9 (#θ ä.ts? ôÏΒ óΟÎγ Ïù= yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $ ¸≈ yèÅÊ (#θ èù% s{ 

öΝÎγ öŠn= tæ (#θà)−G u‹ù= sù ©!$# (#θ ä9θ à)u‹ø9uρ Zω öθ s% #´‰ƒ Ï‰y™ ∩∪ { )٢(  . 
، أقام اهللا عليهم  وملا كان هؤالء ال يستطيعون حفظ أمواهلم وتصريفها مبا ينميها هلم

، وأعطى هؤالء األولياء توجيهات  ، وينظرون يف مصاحلهم كأولياء يتولون عنهم ذل
، فنهى األولياء عن إعطاء القصار أمواهلم  يسريون عليها حال واليتهم على هؤالء

 .  ، لئال يفسدوها أو يضيعوها ومتكينهم منها
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ (#θè?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&  ÉL ©9$# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈uŠÏ% { )٣(  . 

ينهى اهللا سبحانه وتعاىل عن متكني السفهاء من  : " قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا
لتجارات تقوم هبا معايشهم من ا:  ؛ أي التصرف يف األموال اليت جعلها اهللا للناس قياما

 .  )٤(انتهى  " ، ومن هنا يؤخذ احلجر على السفهاء وغريها
، وجعلها حتت والية أهل النظر  وكما هنى اهللا عن متكني هؤالء القصار من أمواهلم

؛ إال مبا يصلحها  ؛ فإنه سبحانه وتعاىل حيذر هؤالء األولياء من التصرف فيها واإلصالح

                                                 
 .  ١٠:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٥:  نساء آيةسورة ال) ٣(
 .  ٤٢٨/ ١تفسري ابن كثري :  انظر) ٤(
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Ÿω  {:  ، فيقول سبحانه وتعاىل وينميها uρ (#θ ç/tø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 ®L ym xè= ö7tƒ 

…çν £‰ä© r& ( { )ال تتصرفوا يف مال اليتيم إال مبا فيه غبطة ومصلحة لليتيم:   أي)١  . 

Ÿω  {:  ملا أنزل اهللا تعاىل قوله : " ؛ قال رضي اهللا عنهماعن ابن عباس  uρ (#θ ç/tø)s? tΑ$ tΒ 

ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ωÎ) ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )وقوله)٢   :}  ¨β Î) t Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9$# $ ¸ϑù= àß $ yϑ ¯ΡÎ) 

tβθ è=à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( { )فعزل طعامه عن طعامه  انطلق من كان عنده يتيم)٣ ،  ،
، فاشتد ذلك   أو يفسد، فيحبس له حىت يأكله ، فجعل يفضل الشيء وشرابه من شرابه

y7  {:   فأنزل اهللا، فذكروا ذلك لرسول اهللا  عليهم tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) 

öΝçλ°; ×öyz ( β Î)uρ öΝèδθ äÜÏ9$ sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù 4 { )وشراهبم  فخلطوا طعامهم بطعامهم : "  قال)٤ ،
 .  " بشراهبم

، فلوليه االجتار  ومن اإلحسان يف أموال اليتامى إشغاهلا يف االجتار طلبا للربح والنمو
، ألن عائشة رضي اهللا عنها أبضعت مال حممد بن أيب  ، وله دفعه ملن يتجر به مضاربة به

 .  } ؛ كيال تأكلها الصدقة اجتروا بأموال اليتامى { ل عمر  وقا)٥(بكر رضي اهللا عنهم 
 .  كما أن ويل اليتيم ينفق عليه من ماله باملعروف

ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  ؛ فجرب قلبه من أعظم مصاحله هانة عنهودفع اإل

،  ، ألنه يوم سرور وفرح ولويل اليتيم شراء األضحية له من ماله إذا كان اليتيم موسرا
 .  )٦(؛ ألن ذلك من مصاحله  ولوليه أيضا تعليمه باألجرة من ماله

                                                 
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٢٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .   الزكاة٦٦/ ٣) ٦٩٨٣(أخرجه عبد الرزاق ) ٥(
 .  ١٩٤/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٦(
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دمه من ؛ فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يق وإذا كان ويل اليتيم فقريا
tΒ  {:  ، قال تعاىل خدمة ملاله uρ tβ% x. #ZÉ)sù ö≅ ä.ù'uŠù= sù Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )ومن كان :  ؛ أي )١

 .  ملعروف، فليأكل منه با حمتاجا إىل النفقة وهو حيفظ مال اليتيم ويتعاهده
نزلت يف وايل اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان حمتاجا  : " قال اإلمام ابن كثري

tΒ  {:  أنزلت هذه اآلية يف وايل اليتيم : " ، وعن عائشة قالت " أن يأكل منه uρ tβ% x. $ |‹ÏΨ xî 

ô#Ï÷è tG ó¡uŠù= sù ( tΒ uρ tβ%x. #ZÉ)sù ö≅ ä.ù'uŠù= sù Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )٣( "  بقدر قيامه عليه)٢(  . 

أن رجال  {، روي  له أن يأخذ أقل األمرين أجرة مثله أو قدر حاجته:  قال الفقهاء
:  ؟ قال ؛ أآكل من ماله إن عندي يتيما عنده مال وليس يل مال:   فقالجاء إىل النيب 

؛ فال جيوز   أما ما زاد عن هذا احلد الذي رخص اهللا فيه)٤( }كل باملعروف غري مسرف 

Ÿω  {:  ، قال تعاىل ؛ فقد توعد اهللا عليه بأشد الوعيد أكله من مال اليتيم uρ !$ yδθè= ä.ù's? $ ]ù# uó Î) 

# ·‘# y‰ Î/ uρ β r& (#ρ ç y9 õ3 tƒ 4 { )وقال تعاىل)٥   :}  Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. 

$ \/θ ãm # Z Î6 x. ∩⊄∪ { )إن أكلكم أمواهلم مع أموالكم إمث عظيم وخطأ كبري :   أي)٦

βÎ) t¨  {:  ، وقال تعاىل فاجتنبوه Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ è=à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜ ç/ 

#Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #ZÏè y™ ∩⊇⊃∪ { )٧(  . 
، فإمنا يأكلون نارا  إذا أكلوا أموال اليتامى بال سبب:  أي : " قال اإلمام ابن كثري

 .  )٨( " تتأجج يف بطوهنم يوم القيامة
                                                 

 .  ٦:   سورة النساء آية)١(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٤٢٨/ ١تفسري ابن كثري :  انظر) ٣(
 .  )٢٧١٨(، ابن ماجه الوصايا  )٢٨٧٢(أبو داود الوصايا ) ٤(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ١٠:  سورة النساء آية) ٧(
 .  ٥٩٥/ ١تفسري ابن كثري :  انظر) ٨(
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اجتنبوا السبع  {:   قال؛ أن رسول اهللا  عن أيب هريرة " الصحيحني " ويف
، وقتل النفس  ، والسحر الشرك باهللا:  ؟ قال وما هن! يا رسول اهللا :  قيل.  املوبقات

، وقذف  ، والتويل يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا باحلقاليت حرم اهللا إال 
 .  )١( }احملصنات الغافالت املؤمنات 

مث إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلوا للتصرف 
θ#)  {:  ، قال تعاىل فيها على السداد موفرة كاملة è?# u uρ #’ yϑ≈ tF u‹ ø9 $# öΝ æη s9≡ uθ øΒ r& ( { )وقال)٢   :

}  # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 Ï iΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä ó¡ nΣ# u öΝ åκ ÷] Ï iΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( { )وقال تعاىل)٣   :

}  #sŒÎ* sù öΝçF÷è sùyŠ öΝÍκö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& (#ρ ß‰Íκô− r'sù öΝÍκö n= tæ 4 4‘xx.uρ «!$$ Î/ $ Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ { )وكفى باهللا :   أي)٤
حماسبا وشاهدا ورقيبا على األولياء يف حال نظرهم لأليتام وحال تسليمهم ألمواهلم هل 

 .  هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة
 

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا  )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم اإلميان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ١(
 .  ٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٦:  سورة النساء آية) ٤(
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 أبواب 

 باب يف أحكام الصلح 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

صل هبا إىل إصالح أنه معاقدة يتو:  ، ومعناه يف الشرع قطع املنازعة:  الصلح يف اللغة
 .  بني متخاصمني

، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت  وهو من أكرب العقود فائدة
 .  احلاجة إىل ذلك

 :  ، واإلمجاع ، والسنة الكتاب:  والدليل على مشروعية الصلح
ßx  {:   قال اهللا تعاىل- ù=Á9$#uρ ×öyz 3 { )وقال)١   :}  βÎ)uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

(#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )إىل قوله تعاىل )٢ ،  :}  (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) 

©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  * ω uöyz ’ Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô tΒ 

ttΒ r& >πs% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) š ÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ š Ï9≡sŒ u!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡ sù 

ÏµŠÏ?÷σçΡ #·ô_r& $\Κ‹Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )قال تعاىل، و )٤  :}  (#θà)̈?$$sù ©!$# (#θßsÎ=ô¹r&uρ |N#sŒ öΝà6ÏΖ÷t/ ( { )٥(  . 

؛ إال صلحا أحل حراما أو حرم  ح جائز بني املسلمنيالصل {  وقال النيب -

 .  )٧( يقوم باإلصالح بني الناس ، وكان   صححه الترمذي)٦( } حالال

                                                 
 .  ١٢٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٩:  جرات آيةسورة احل) ٣(
 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١:  سورة األنفال آية) ٥(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام ) ٦(
/ ٢) ٦٨٤(كما يف قصة إصالحه بني بين عمرو بن عوف املتفق عليها من حديث سهل بن سعد البخاري ) ٧(

 .  ٢ - ١صلح  ال٣٦٥/ ٢) ٩٤٨( ؛ ومسلم ٤٨ أذان ٢١٧
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، وهو ما يقصد به رضى اهللا  ، الذي أمر اهللا به ورسوله والصلح اجلائز هو العادل
 .  تعاىل مث رضى اخلصمني

،  ، عارفا بالواجب املا بالوقائعوال بد أن يكون من يقوم باإلصالح بني الناس ع
، أما إذا خال  ، ودرجة املصلح بني الناس أفضل من درجة الصائم القائم قاصدا للعدل

، كأن يصلح بني قادر ظامل وضعيف مظلوم  ؛ صار ظلما وهضما للحق الصلح من العدل
،  قهمبا يرضي به القادر وميكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف وال ميكنه من أخذ ح

والصلح إمنا يكون يف حقوق املخلوقني اليت لبعضهم على بعض مما يقبل اإلسقاط 
، ألن  ؛ فال مدخل للصلح فيها ، كاحلدود والزكاة ، أما حقوق اهللا تعاىل واملعاوضة

 .  الصلح فيها هو أداؤها كاملة
 :  والصلح بني الناس يتناول مخسة أنواع

 .  وأهل احلربالصلح بني املسلمني :  النوع األول
 .  صلح بني أهل العدل وأهل البغي من املسلمني:  النوع الثاين
 .  صلح بني الزوجني إذا خيف الشقاق بينهما:  النوع الثالث
 .  إصالح بني متخاصمني يف غري املال:  النوع الرابع

 ، وهذا النوع من ، وهو املراد هنا إصالح بني متخاصمني يف األموال:  النوع اخلامس
 .  صلح عن إنكار:  ، والثاين صلح عن إقرار:  األول:  الصلح ينقسم إىل قسمني
 .  ، ونوع يقع على غري جنسه نوع يقع على جنس احلق:  والصلح عن اإلقرار نوعان

، فصاحله   فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعني مالية يف يده-
 .  ، أو على هبة بعض العني وأخذ البعض اآلخر تهعلى أخذ بعض الدين وإسقاط بقي

، كأن يقول من عليه  وهذا النوع من الصلح يصح إذا مل يكن مشروطا يف اإلقرار
أبرأتك أو :  ، أو يقول صاحب احلق أقر لك بشرط أن تعطيين أو تعوضين كذا:  احلق

؛ مل  ذكرنا، فإن كان هذا الصلح مشروطا على حنو ما  وهبتك بشرط أن تعطيين كذا
 .  ؛ ألن صاحب احلق له املطالبة جبميع احلق يصح
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؛ ألن ذلك أكل  ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا أن ال مينعه حقه بدونه
، وألن من عليه احلق جيب دفعه لصاحبه بدون قيد وال  ، وهو حمرم ملال الغري بالباطل

 .  شرط
،  ون صاحب احلق ممن يصح تربعهويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يك

؛ ألن هذا  ، كما لو كان وليا ملال يتيم أو جمنون ، مل يصح فإن كان ممن ال يصح تربعه
 .  ، وهو ال ميلكه تربع

، شريطة أن ال ميتنع من  واحلاصل أنه جيوز املصاحلة عن احلق الثابت بشيء من جنسه
،  يكون صاحب احلق ممن يصح تربعه، وشريطة أن  عليه احلق من أدائه بدون هذا الصلح

، واإلنسان ال  ؛ ألهنا تكون حينئذ من باب التربع ؛ جازت هذه املصاحلة فإذا توفر ذلك
 كلم غرماء ، وألن النيب  ، كما ال مينع من استيفائه كله مينع من إسقاط بعض حقه

 .  )١( ليضعوا عنه جابر 
؛ كما   أن يصاحل عن احلق بغري جنسه:  والنوع الثاين من نوعي الصلح عن اإلقرار-

، فإن  ، مث تصاحلا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غري جنسه لو اعترف له بدين أو عني
، وإن صاحل  ، فهذا صرف جتري عليه أحكام الصرف صاحله عن نقد بنقد آخر من جنسه

ه مبنفعة ، وإن صاحل عن ؛ اعترب ذلك بيعا جتري عليه أحكام البيع عن النقد بغري نقد
، وإن صاحله عن غري النقد  ؛ اعترب ذلك إجارة جتري عليها أحكام األجرة كسكىن داره
 .  ؛ فهو بيع مبال آخر
؛ أو بدين  ، ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعني له عنده  الصلح عن إنكار- ٢

 مبال ، مث يصاحل املدعي عن دعواه ، فيسكت املدعى عليه وهو جيهل املدعى به يف ذمته له
؛ لقوله عليه الصالة  ، فيصح الصلح يف هذه احلالة يف قول أكثر أهل العلم    ٍّ        حال  أو مؤجل

 )٢( }، أو أحل حراما  ؛ إال صلحا حرم حالال الصلح جائز بني املسلمني {:  والسالم
                                                 

 .  ٤٣٥/ ٤) ٢١٢٧(أخرجه البخاري من حديث جابر ) ١(
 .  )٢/٣٦٦(، أمحد  )٣٥٩٤(أبو داود األقضية ) ٢(
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، وقد كتب هبذا  ، وصححه احلاكم " حسن صحيح : " اود والترمذي وقالرواه أبو د
 .  )١(، فصلح االحتجاج به هلذه االعتبارات  احلديث عمر إىل أيب موسى رضي اهللا عنهما

،  وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أنه يفتدي به نفسه من الدعوى واليمني
 .   البينة وتفادي تأخري حقه الذي يدعيهوفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة

، ألنه يعتقده عوضا عن  والصلح عن اإلنكار يكون يف حق املدعي يف حكم البيع
، فتدخله أحكام البيع من  ، فكأن املدعى عليه اشتراه منه ، فلزمه حكم اعتقاده ماله
 .  ، واألخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة ، كالرد بالعيب جهته

؛ ألنه دفع املال افتداء  كم هذا الصلح يف حق املدعى عليه أنه إبراء عن الدعوىوح
؛ ألن  ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل واملخاصمات

، فيدفعون املال لإلبراء من  ، ويصعب عليهم ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك
؛ ألنه ال  ؛ وال يؤخذ بالشفعة ؛ مل يستحق رده به با، فلو وجد فيما صاحل به عي ذلك

، كأن يكذب  ، وإن كذب أحد املتصاحلني يف الصلح عن اإلنكار يعتقده عوضا عن شيء
،  ، أو يكذب املنكر يف إنكاره ما ادعي به عليه ، فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له املدعي

ا حصل شيء من هذا الكذب من ، إذ ، ويعلم بكذب نفسه يف إنكاره وهو يعلم أنه عليه
،  ؛ ألنه عامل باحلق ؛ فالصلح باطل يف حق الكاذب منهما باطنا جانب املدعي أو املنكر
، فما أخذه مبوجب هذا الصلح  ، وغري معتقد أنه حمق يف تصرفه قادر على إيصاله ملستحقه

:  هللا تعاىل، وقد قال ا ، ال عوضا عن حق يعلمه ؛ ألنه أخذه ظلما وعدوانا حرام عليه
}  Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس )٢ 

 شيئا عند من ال ، لكن ذلك ال يغري من احلقيقة ؛ ألهنم ال يعلمون باطن احلال صحيح
، فعلى املسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف  خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء

 .  السيئ واالحتيال الباطل
                                                 

 .  ٦ الشهادات ٢٥٢/ ١٠) ٢٠٥٣٧( ؛ والبيهقي ١ األقضية ١٣٢/ ٤) ٤٤٢٥(أخرجه الدارقطين ) ١(
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ٢(
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، صح الصلح  ومن مسائل الصلح عن اإلنكار أنه لو صاحل عن املنكر أجنيب بغري إذنه
؛ فهو كما لو  ة عنه، ألن األجنيب يقصد بذلك إبراء املدعى عليه وقطع اخلصوم يف ذلك

؛ ألنه  ؛ ألنه ال يستحق الرجوع عليه به ، لكن ال يطالبه بشيء مما دفع قضى عنه دينه
 .  متربع

،  ويصح الصلح عن احلق اجملهول سواء كان لكل منهما على اآلخر أو كان ألحدمها
، وال علم  ، كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل إذا كان هذا اجملهول يتعذر علمه

 لرجلني اختصما يف مواريث درست ؛ لقول النيب  كل منهما عما عليه لصاحبهل
 رواه أبو داود )١( }، وليحلل أحدكما صاحبه  ، وتواخيا احلق استهما {:  بينهما
ولئال يفضي إىل ضياع املال أو ،  ، فصح يف اجملهول للحاجة ، وألنه إسقاط حق وغريه

 بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ احليطة لرباءة الذمة ، وأمره  بقاء شغل الذمة
 .  وعلى عظم حق املخلوق

؛ وألن املال غري  ويصح الصلح عن القصاص بالدية احملددة شرعا أو أقل أو أكثر
 .  ؛ فال يقع العوض يف مقابلته متعني

، وألهنا حق هللا تعاىل وحق  ؛ ألهنا شرعت للزجر ن احلدودوال يصح الصلح ع
، ويفسح اجملال للمفسدين  ، وحيرم اجملتمع من فائدهتا ؛ فالصلح عنها يبطلها للمجتمع
 .  والعابثني

                                                 
 .  )٦/٣٢٠(، أمحد  )٣٥٨٣(أبو داود األقضية ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٣٩٥

 باب يف أحكام اجلوار والطرقات 
 :  ة؛ ملا هلذا املوضوع من األمهية البالغ تناول الفقهاء أحكام اجلوار وأحكام الطرقات

؛ لئال تفضي إىل الرتاع  فقد تعرض مشاكل بني اجلريان جيب حلها وحسمها
 :  ، وحلها يكون بطرق والعداوة

 .  إجراء الصلح بينهم مبا حيقق العدل واملصلحة:   منها-
لو احتاج اجلار إىل إجراء املاء مع أرض جاره أو سطحه وتصاحلا على :   ومن ذلك-

، مث إن كان هذا العوض يف   لدعاء احلاجة إىل ذلك؛ ، جاز هذا الصلح ذلك بعوض
،  ؛ فهذا العقد يعترب إجارة مقابل االنتفاع مع بقاء ملك صاحب األرض أو السطح عليه

 .  ؛ اعترب بيعا وإن كان مع زوال امللك
، وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق  وإذا احتاج اجلار إىل ممر يف ملك جاره

، وال ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فريهقه  دعاء احلاجة إليه؛ ل ؛ جاز هذا الصلح
،  ببذل العوض أو ميتنع من استخدام هذا املمر فيحرج جاره وحيول بينه وبني مصلحته

؛ وجب على مالك الغصن  وإذا امتد غصن من شجرته يف هواء جاره أو يف قرار ملكه
، فإن أىب مالك الغصن أن  يخلي ملك الغري؛ ل إما بقطعه أو ليه إىل ناحية أخرى:  إزالته

،  ؛ فلصاحب اهلواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه اإلجراءات يعمل شيئا من ذلك
،  ؛ جاز ذلك ، وإن تصاحلا على بقاء الغصن ، فيدفعه بأسهل ما ميكن ألنه مبرتلة الصائل

 .  ، أو على أن مثرته بينهما سواء كان بعوض على الصحيح
 .  م العرق إذا حصل يف أرض اجلار حكم الغصن على ما مر بيانه وحك-
، كحمام أو خمبز أو مطبخ أو   وال جيوز أن حيدث اإلنسان يف ملكه ما يضر جباره-

، أو فتح نوافذ تطل على  ، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته مقهى يتعدى ضرره
 .  بيت جاره
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حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد ،  وإذا كان بينه وبني جاره جدار مشترك
، وال جيوز له وضع اخلشب على اجلدار املشترك أو اخلاص باجلار إال عند  إال بإذنه
؛ فحينئذ  ، وكان اجلدار يتحمل وضع اخلشب ، إذا مل ميكنه التسقيف إال به الضرورة

ال مينعن جار جاره  {  يرفعه إىل النيب ؛ حلديث أيب هريرة  ميكن من وضع اخلشب
؟ واهللا ألرمني  ما يل أراكم عنها معرضني:  أن يضع خشبه على جداره مث يقول أبو هريرة

 مينع جاره ، فدل هذا احلديث على أنه ال جيوز للجار أن  متفق عليه)١( }هبا بني أكتافكم 
؛ ألنه حق ثابت جلاره حبكم  ، وجيربه احلاكم إذا امتنع من وضع اخلشب يف جداره

 .  هذا بعض ما يتعلق باجلوار من أحكام.  اجلوار
 :  أما ما يتعلق يف الطرقات

، وإماطة األذى  ، بل جيب إفساح الطريق فال جيوز مضايقة املسلمني يف طرقاهتم
 .  ؛ كما أخرب بذلك النيب  ؛ ألن ذلك من اإلميان عنه

؛ كأن يبين فوق الطرق سقفا مينع  وال جيوز أن حيدث يف ملكه ما يضايق الطريق
 .  ، أو يبين دكة للجلوس عليها مرور الركبان واألمحال

، ألن ذلك يضيق   وال جيوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق املارة-
 .  ، أو يسبب احلوادث الطريق

ال جيوز ألحد أن خيرج شيئا يف طريق  : "  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاوقال
؛ إال أن يدخل رب احلائط  ، حىت إنه ينهى عن جتصيص احلائط املسلمني من أجزاء البناء
 .  انتهى . " . . منه يف حده بقدر غلظه

قمامة ومينع يف الطريق الغرس والبناء واحلفر ووضع احلطب والذبح فيها وطرح ال
 .  والرماد وغري ذلك مما فيه ضرر على املارة

                                                 
، أبو داود  )١٣٥٣(، الترمذي األحكام  )١٦٠٩(، مسلم املساقاة  )٢٣٣١(البخاري املظامل والغصب ) ١(

 .  )١٤٦٢(، مالك األقضية  )٢/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٣٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٦٣٤(األقضية 
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، ومعاقبة  وجيب على املسئولني عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه األشياء
، فصار كثري من الناس  ، وقد كثر التساهل يف هذا األمر املهم املخالفني مبا يردعهم

، ويضعون فيها األحجار  هتم، يوقفون فيها سيارا حيتجزون الطرقات ملصاحلهم اخلاصة
، والبعض اآلخر من الناس  ، وغري ذلك ، وحيفرون فيها احلفر واحلديد واإلمسنت لبناياهتم

، غري مبالني مبضارة  يلقي األذى يف األسواق من الفضالت والنجاسات والقمامات
t  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وهذا كله مما حرمه اهللا ورسوله املسلمني Ï% ©!$#uρ šχρ èŒ÷σãƒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Îötó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡oKò2 $# Ï‰s)sù (#θ è= yϑ tFôm $# $ YΖ≈ tFôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ $ YΨÎ6 •Β ∩∈∇∪ { )وقال )١ 

اإلميان بضع  {  وقال )٢( }املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  { النيب 
، واحلياء  ن الطريق، وأدناها إماطة األذى ع ال إله إال اهللا:  أعالها قول:  وسبعون شعبة

إىل غري ذلك من األحاديث اليت حتث على احترام حقوق .  . . )٣( }شعبة من اإلميان 
، ومن أعظم أذية املسلمني مضايقتهم يف طرقاهتم وإلقاء  املسلمني واالمتناع من أذيتهم

 .  العراقيل فيها

                                                 
 .  ٥٨:  سورة األحزاب آية) ١(
،  )٢٤٨١(، أبو داود اجلهاد  )٤٩٩٦(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٤٠(، مسلم اإلميان  )١٠(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢٧١٦(، الدارمي الرقاق  )٢/١٩١(أمحد 
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان  )٣٥(، مسلم اإلميان  )٩(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢/٤١٤(محد ، أ )٥٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٧٦(أبو داود السنة 
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 باب يف أحكام الشفعة 
؛  ، وهو الزوج  مأخوذة من الشفع-  بإسكان الفاء- الشفعة : تعريف الشفعة لغة

 .  ألن الشفيع بالشفعة يضم الربيع إىل ملكه الذي كان منفردا
، شرعها اهللا تعاىل سدا لذريعة املفسدة املتعلقة  والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة

 .  بالشركة
صاحل ومن حماسن الشريعة وعدهلا وقيامها مب : " قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا

،  ؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن املكلفني مهما أمكن العباد إتياهنا بالشفعة
؛ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة  وملا كانت الشركة منشأ الضرر يف الغالب

، ويزول عنه  ؛ كان شريكه أحق به من األجنيب ، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه تارة
، وكانت من أعظم  ؛ ألنه يصل إىل حقه من الثمن  يتضرر البائع، وال ضرر الشركة

 .  )١( " العدل وأحسن األحكام املطابقة للعقول والفطر ومصاحل العباد
،  ومن هنا يعلم أن التحيل إلسقاط الشفعة مناقض هلذا املعىن الذي قصده الشارع

 .  ومضاد له
ان الرجل إذا أراد بيع مرتل أو ، ك وكانت الشفعة معروفة عند العرب يف اجلاهلية

،  ، وجيعله أوىل رجل به ، فيشفعه ، أتاه اجلار والشريك والصاحب إليه فيما باعه حائطه
 .  ، ومسي طالبها شافعا فسميت الشفعة

 استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه : والشفعة يف عرف الفقهاء
 البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد يف ، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه بعوض مايل

 .  الباطن
فيجب على املشتري أن يسلم الشقص املشفوع فيه إىل الشافع بالثمن الذي تراضيا 

 قضى بالشفعة يف أن النيب  { ، ملا روى أمحد والبخاري عن جابر  عليه يف الباطن

                                                 
 .  ١١٩/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ١(
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 ففي احلديث )١( }؛ فال شفعة  ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق كل ما مل يقسم
، وأهنا ال جتب إال يف األرض والعقار دون غريمها من  دليل على إثبات الشفعة للشريك
 )٢( }ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه  { ، وقال  العروض واألمتعة واحليوان وحنوها

 .  فدل احلديث على أنه ال حيل له أن يبيع حىت يعرض على شريكه
، فإن باع ومل  حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حىت يؤذن شريكه : " قال ابن القيم

، مل يكن له الطلب بعد   غرض يل فيهال:  ، وإن أذن يف البيع وقال ، فهو أحق به يؤذنه
، وهو الصواب املقطوع  ، وال معارض له بوجه ، وهذا مقتضى حكم الشرع البيع
 .  )٣(انتهى  " به

وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها هلا قبل البيع هو أحد 
، وال   أهنا ال تسقط بذلك: - وهو قول اجلمهور -، والقول الثاين  القولني يف املسألة

 .  ، واهللا أعلم يكون جمرد اإلذن بالبيع مبطال هلا
؛ ألن الشفعة شرعت  ، وحيرم التحيل إلسقاطه ، جيب احترامه والشفعة حق شرعي
، وكان تعديا على حقه  ، حلقه الضرر ، فإذا حتيل إلسقاطها لدفع الضرر عن الشريك

ال جيوز شيء من احليل يف إبطاهلا وال إبطال حق  : " ، قال اإلمام أمحد رمحه اهللا املشروع
 .  } ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل { ، وقد قال  " مسلم

، وهو يف  هر أنه وهب نصيبه آلخرومن احليل اليت تفعل إلسقاط الشفعة أن يظ
، ومن احليل إلسقاط الشفعة أن يرفع الثمن يف الظاهر حىت ال يتمكن  احلقيقة قد باعه عليه
 .  الشريك من دفعه

                                                 
،  )٤٧٠١(، النسائي البيوع  )١٣٧٠(، الترمذي األحكام  )١٦٠٨(، مسلم املساقاة  )٢١٠١(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٦٢٨(، الدارمي البيوع  )٣/٢٩٦(، أمحد  )٢٤٩٩(، ابن ماجه األحكام  )٣٥١٤(أبو داود البيوع 
، النسائي البيوع  )١٣٧٠(، الترمذي األحكام  )١٦٠٨(، مسلم املساقاة  )٢٣٦٣(شركة البخاري ال) ٢(

، الدارمي  )٣/٣١٦(، أمحد  )٢٤٩٩(، ابن ماجه األحكام  )٣٥١٣(، أبو داود البيوع  )٤٧٠١(
 .  )٢٦٢٨(البيوع 

 .  ٢٠٧ - ١٢١/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ٣(
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وما وجد من التصرفات ألجل االحتيال على إسقاط  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .  )١(انتهى  " لعبارة، وال تغري حقائق العقود بتغري ا ؛ فهو باطل الشفعة

،  ، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء وموضوع الشفعة هو األرض اليت مل جتر قسمتها
، كالطريق واملاء وحنو  ، لكن بقي مرافق مشتركة بني اجلريان فإن جرت قسمة األرض

فإذا وقعت احلدود  { ؛ ملفهوم قوله  ؛ فالشفعة باقية يف أصح قويل العلماء ذلك

 إذ مفهومه أنه إذا وقعت احلدود ومل تصرف الطرق أن )٢( }؛ فال شفعة  وصرفت الطرق
 .  الشفعة باقية

، وأحد  ، ومذهب أهل البصرة وهو أصح األقوال يف شفعة اجلوار : " قال ابن القيم
 .  انتهى " خ، واختيار الشي الوجهني يف مذهب أمحد

تثبت شفعة اجلوار مع الشركة يف حق من حقوق امللك  : " وقال الشيخ تقي الدين
،  ، واختاره ابن عقيل وأبو حممد وغريهم ، نص عليه أمحد من طريق وماء وحنو ذلك

، وذلك أن اجلوار  ، وفيه مجع بني األحاديث هذا الذي يتعني املصري إليه:  وقال احلارثي
،  ؛ ألن شرعية الشفعة لدفع الضرر ا للشفعة إال مع احتاد الطريق وحنوهال يكون مقتضي

 .  انتهى " والضرر إمنا حيصل يف األغلب مع املخالطة يف الشيء اململوك أو يف طريق وحنوه
،  ، فإن مل يطلبها وقت علمه بالبيع والشفعة إمنا تثبت باملطالبة هبا فور علمه بالبيع

:  قال ابن هبرية.  ، ولو مضى عدة سنني ، فهو على شفعته يع، فإن مل يعلم بالب سقطت
 .  " ؛ فله إذا قدم املطالبة بالشفعة اتفقوا على أنه إذا كان غائبا "

، فكانت  ؛ ألنه حق يستفاد بسبب امللك وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم
؛  ، أو ترك الكل ؛ أخذ اآلخر الكل ، فإن تنازل عنها أحد الشركاء على قدر األمالك

 .  ، والضرر ال يزال بالضرر ألن يف أخذ البعض إضرارا باملشتري

                                                 
 .  ٢٨٦/ ٣٠فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
، ابن ماجه  )٣٥١٤(، أبو داود البيوع  )١٣٧٠(، الترمذي األحكام  )٢٠٩٩(البخاري البيوع ) ٢(

 .  )٣/٢٩٦(، أمحد  )٢٤٩٩(األحكام 
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 كتاب الشركات 

 باب يف أحكام الشراكة وأنواع الشركات 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛ إذ ال يزال  موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به
، وهو من باب التعاون على حتصيل   الناساالشتراك يف التجارة وغريها مستمرا بني

 .  املصاحل بتنمية األموال واستثمارها وتبادل اخلربات
 .  فالشركة يف التجارة وغريها مما جاءت جبوازه نصوص الكتاب والسنة

β¨  {:   قال اهللا تعاىل- Î)uρ #ZÏVx. zÏiΒ Ï!$ sÜn= èƒ ø: $# ‘Éó ö6 u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã CÙ ÷èt/ { )واخللطاء )١ 

Éó‘  {:  ، ومعىن هم الشركاء ö6 u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã CÙ ÷è t/ { )فدلت  يظلم بعضهم بعضا:  )٢ ،
 .  ، واملنع من ظلم الشريك لشريكه اآلية الكرمية على جواز الشركة

أنا ثالث :  قال اهللا تعاىل {  والدليل من السنة على جواز الشركة قوله -

ما  {؛  كة يف جتارهتمامعهما باحلفظ والرعاية واإلمداد وإنزال الرب:   أي)٣( }الشريكني 
نزعت الربكة من :   أي)٤( }؛ خرجت من بينهما  ، فإذا خانه مل خين أحدمها صاحبه

؛ ألن فيها  ، ففي احلديث مشروعية الشركة واحلث عليها مع عدم اخليانة جتارهتما
 .  )٥( }واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  {،  التعاون

، وجتنب من ماله من احلرام أو من  وينبغي اختيار من ماله من حالل للمشاركة
 .  املختلط باحلالل واحلرام

                                                 
 .  ٢٤:  سورة ص آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة ص آية) ٢(
 .  )٣٣٨٣(أبو داود البيوع ) ٣(
 .  )٣٣٨٣(أبو داود البيوع ) ٤(
،  )٤٩٤٦(، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(وبة واالستغفار مسلم الذكر والدعاء والت) ٥(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
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، بل يكون   ينفرد الكافر بالتصرفوجتوز مشاركة املسلم للكافر بشرط أن ال
 .  ؛ لئال يتعامل الكافر بالربا أو احملرمات إذا انفرد عن إشراف املسلم بإشراف املسلم

 .  شركة أمالك وشركة عقود:  والشركة تنقسم إىل قسمني
، كاالشتراك يف متلك عقار أو متلك   فشركة األمالك هي اشتراك يف استحقاق-

 .   أو غري ذلكمصنع أو متلك سيارات
، كاالشتراك يف البيع أو الشراء أو   وشركة العقود هي االشتراك يف التصرف-

،  ، وهي إما اشتراك يف مال وعمل أو اشتراك يف عمل بدون مال التأجري أو غري ذلك
 :  وهي مخسة أنواع

 .  ، وهذا النوع يسمى شركة العنان  أن يكون االشتراك يف املال والعمل: النوع األول
، وهذا ما يسمى   اشتراك يف مال من جانب وعمل من جانب آخر: النوع الثاين
 .  باملضاربة
 .  ، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه اشتراك يف التحمل بالذمم دون مال:  النوع الثالث
 .  ، وهذا ما يسمى بشركة األبدان اشتراك فيما يكسبان بأبداهنما:  النوع الرابع
، بأن يفوض أحدمها إىل اآلخر كل تصرف مايل  شتراك يف كل ما تقدم ا: النوع اخلامس
، ويسمى هذا النوع  ، فيشمل شركة العنان واملضاربة والوجوه واألبدان وبدين

 .  بشركة املفاوضة
؛ لداعي احلاجة إىل  ، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة هذا جممل أنواع الشركات

 :  ، فنقول بياهنا
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  شركة العنان باب يف أحكام

؛ كالفارسني  ، مسيت بذلك لتساوي الشريكني يف املال والتصرف وهي بكسر العني
، وذلك أن كل واحد  إذا سويا بني فرسيهما وتساويا يف السري فكان عنانا فرسيهما سواء

 .  من الشريكني يساوى اآلخر يف تقدميه ماله وعمله يف الشركة
، حبيث يصريان ماال واحدا  ن فأكثر مباليهمافحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصا

 .  ، أو يعمل فيه أحدمها ويكون له من الربح أكثر من نصيب اآلخر يعمالن فيه بيديهما
 رمحه -؛ كما حكاه ابن املنذر  وشركة العنان هبذا االعتبار املذكور جائزة باإلمجاع

 .   وإمنا اختلف يف بعض شروطها-اهللا 
شريكني يف مال الشركة حبكم امللك يف نصيبه والوكالة يف وينفذ تصرف كل من ال

 .  ؛ ألن لفظ الشركة يغين عن اإلذن من كل منهما لآلخر نصيب شريكه
؛ ألن الناس  واتفقوا على أنه جيوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين املضروبني

 .   إىل يومنا هذا من غري نكرييشتركون هبما من زمن النيب 
؛  ال جيوز:  ، فقال بعضهم وا يف كون رأس املال يف شركة العنان من العروضواختلف

، فيشارك أحدمها اآلخر  ألن قيمة أحد املالني قد تزيد قبل بيعه وال تزيد قيمة املال اآلخر
 .  يف مناء ماله

، ألن مقصود الشركة تصرفهما يف املالني  جواز ذلك وهو الصحيح:  والقول الثاين
 .  ؛ وهو حاصل يف العروض كحصوله يف النقود ون ربح املالني بينهما، وك مجيعا

ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكني جزءا من الربح مشاعا 
؛ فال يتميز نصيب كل منهما إال  ؛ ألن الربح مشترك بينهما معلوما كالثلث والربع
، أو شرط ألحدمها  لربح جمهوال، فلو كان نصيب كل منهما من ا باالشتراط والتحديد

؛ مل يصح يف مجيع  ، أو ربح سفرة معينة ، أو ربح وقت معني ربح شيء معني من املال
، وقد ال حيصل غري الدراهم  ، وقد ال يربح ؛ ألنه قد يربح املعني وحده هذه الصور

 عنه ، وذلك مما تنهى ، وذلك يفضي إىل الرتاع وضياع تعب أحدمها دون اآلخر املعينة
 .  ؛ ألهنا جاءت بدفع الغرر والضرر الشريعة السمحة
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 باب يف أحكام شركة املضاربة 
، قال  ، وهو السفر للتجارة شركة املضاربة مسيت بذلك أخذا من الضرب يف األرض

#tβρãyz  {:  - تعاىل -اهللا  uuρ tβθç/ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äótG ö6 tƒ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$#   { )؛ أي )١  :
دفع مال معلوم ملن يتجر :  ، ومعىن املضاربة شرعا يطلبون رزق اهللا يف املتاجر واملكاسب

 .  به ببعض رحبه
،   وأقره، وكان موجودا يف عصر النيب  وهذا النوع من التعامل جائز باإلمجاع

، ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة  روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغريهمو
 .   رضي اهللا عن اجلميع-

؛ ألن الدراهم والدنانري  ؛ ألن الناس حباجة إليها واحلكمة تقتضي جواز املضاربة باملال
 .  ال تنمو إال بالتقليب والتجارة
، فأمني إذا قبض   ووكيل وشريكاملضارب أمني وأجري : " قال العالمة ابن القيم

، وشريك إذا ظهر  ، وأجري فيما يباشره بنفسه من العمل ، ووكيل إذا تصرف فيه املال
 .  " ؛ ألنه يستحقه بالشرط  ويشترط لصحة املضاربة تقدير نصيب العامل)٢(،  فيه الربح

ال ثلث أمجع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب امل : " وقال ابن املنذر
، فلو مسى له  الربح أو نصفه أو ما جيمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء

  )٣(.  انتهى " ؛ فسدت كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا جمهوال
اجتر :  فلو قال رب املال للعامل:  وتعيني مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما

؛ ألنه أضافه إليهما إضافة واحدة ال مرجح   منهما نصف الربح؛ صار لكل به والربح بيننا
 ، فاقتضى ذلك التسوية يف  ألحدمها على اآلخر فيها

                                                 
 .  ٢٠:  سورة املزمل آية) ١(
 .  ٢٥٣/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ٥٨كتاب اإلمجاع ص :  انظر) ٣(
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وإن .  ؛ فإهنا تكون بينهما نصفني هذه الدار بيين وبينك:  ، كما لو قال االستحقاق
اجتر به ولك :  ، أو قال له اجتر به ويل ثالثة أرباع رحبه أو ثلثه:  قال رب املال للعامل

، والباقي  ؛ أخذه ؛ ألنه مىت علم نصيب أحدمها ؛ صح ذلك ثالثة أرباع رحبه أو ثلثه
؛ فالباقي لآلخر مبفهوم  ، فإذا قدر نصيب أحدمها منه ؛ ألن الربح مستحق هلما لآلخر
؛ ألنه يستحقه  ، قليال كان أو كثريا ؛ فهو للعامل ، وإن اختلفا ملن اجلزء املشروط اللفظ
، وقد يشترط له جزء  ؛ فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل ، وهو يقل ويكثر لعملبا

، وإمنا تقدر  ، وقد خيتلف التقدير الختالف العاملني يف احلذق وعدمه كثري لصعوبة العمل
 .  ؛ فإنه يستحقه مباله ال بالشرط ؛ خبالف رب املال حصة العامل بالشرط

، ويكون للعامل أجرة  ؛ ألنه مناء ماله يكون لرب املال؛ فرحبها  وإذا فسدت املضاربة
 .  ، وقد فسد الشرط تبعا لفساد املضاربة ؛ ألنه إمنا يستحق بالشرط مثله

ضاربتك على هذه الدراهم :  ؛ بأن يقول رب املال وتصح املضاربة مؤقتة بوقت حمدد
؛  إذا جاء شهر كذا:  ؛ كأن يقول صاحب املال وتصح املضاربة معلقة بشرط.  ملدة سنة

؛ ألن  ؛ فهو معك مضاربة إذا قبضت مايل من زيد:  ، أو يقول فضارب هبذا املال
 .  ، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل املضاربة إذن يف التصرف

وال جيوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر باملضارب 
ين كثريا يستوعب وقت العامل فيشغله عن ، وذلك كأن يكون املال الثا األول إال بإذنه

، أو يكون مال املضارب األول كثريا يستوعب وقته ومىت اشتغل عنه  التجارة مبال األول
؛ جاز للعامل أن  ، أو مل يكن عليه ضرر ، فإن أذن األول بغريه تعطلت بعض تصرفاته فيه

 .  يضارب آلخر
؛ فإن العامل يرد حصته من رحبه  وإن ضارب العامل آلخر مع ضرر األول بدون إذنه
، فيدفع لرب املضاربة الثانية نصيبه  يف مضاربته مع الثاين يف شركته مع املضارب األول

، ويقسم بينه وبني  ، ويضم لربح املضاربة األوىل ، ويؤخذ نصيب العامل من الربح
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د استحقت يف ؛ ألن منفعة العامل املبذولة يف املضاربة الثانية ق صاحبها على ما شرطاه
 .  املضاربة األوىل

؛ إال إذا اشترط على صاحب  وال ينفق العامل من مال املضاربة ال لسفر وال لغريه
؛ إال أن  ؛ فال يستحق زيادة عليه إال بشرط ؛ ألنه يعمل يف املال جبزء من رحبه املال ذلك

 .  يكون هناك عادة يف مثل هذا فيعمل هبا
؛ ألن الربح وقاية   قبل إهناء العقد بينهما إال بتراضيهماوال يقسم الربح يف املضاربة

، وإذا قسم  ، فتجرب من الربح ، وال يؤمن أن يقع خسارة يف بعض املعاملة لرأس املال
،  ؛ فالربح وقاية لرأس املال ؛ مل يبق رصيد جيرب منه اخلسران الربح مع بقاء عقد املضاربة

 .  ال رأس املالال يستحق العامل منه شيئا إال بعد كم
   ُ                            ، وي قبل قوله فيما يدعيه من تلف  والعامل أمني جيب عليه أن يتقي اهللا فيما ويل عليه

      َّ                                                             ، ويصد ق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه ال للمضاربة أو اشتراه للمضاربة ال  أو خسران
 .  ، واهللا أعلم ؛ ألنه مؤمتن على ذلك لنفسه
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 اوضة باب يف شركات الوجوه واألبدان واملف
 :  شركة الوجوه:  أوال

، وما رحبا فهو  شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما
، وإمنا تبذل فيها الذمم  ، مسيت بذلك ألهنا ليس هلا رأس مال بينهما على ما شرطاه
ح ، ويقتسمان ما حيصل هلما من رب ، فيشتريان ويبيعان بذلك واجلاه وثقة التجار هبما

 .  )١( }املسلمون على شروطهم  { ؛ لقوله  على حسب الشرط
 .  ، فأعطي حكمها وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان

؛ ألن مثل هذا النوع  وكل واحد من الشريكني وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
 .  من الشركة على الوكالة والكفالة

؛ من  ومقدار ما ميلكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط
 .  ، أو أكثر ، أو أقل مناصفة

، فمن له نصف  ويتحمل كل واحد من اخلسارة على قدر ما ميلك يف الشركة
 .  وهكذا.  . . ؛ فعليه نصف اخلسارة الشركة

؛  ربع أو ثلثويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو 
ألن أحدمها قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص 

، فيتطلع إىل زيادة نصيبه يف  ؛ وألن عمل كل منهما قد خيتلف عن عمل اآلخر اآلخر
 .  ، فريجع إىل الشرط اجلاري بينهما يف ذلك مقابل ذلك

ات مثل ما للشركاء يف ولكل واحد من الشركاء يف شركة الوجوه من الصالحي
 .  شركة العنان

                                                 
 .  )٣٥٩٤(سنن أيب داود كتاب األقضية ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٤٠٨

 :  شركة األبدان:  ثانيا
، مسيت بذلك ألن  شركة األبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبداهنما

، واشتركوا فيما حيصلون عليه من  الشركاء بذلوا أبداهنم يف األعمال لتحصيل املكاسب
 .  كسب

 رواه أبو داود والنسائي وغريمها عن ابن ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما
، فجاء سعد  اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر : ( ؛ قال مسعود 
 فدل هذا أشرك بينهم النيب  : "  قال أمحد)١(.  ) ، ومل أجئ أنا وعمار بشيء بأسريين

 .  " احلديث على صحة الشركة يف مكاسب األبدان
؛ لزم بقية الشركاء  ؛ فما تقبله أحدهم من عمل لى ذلكوإذا مت االتفاق بينهم ع

 .  ؛ ألن هذا هو مقتضاها ، فيطالب كل واحد مبا تقبله شريكه من أعمال فعله
.  . . ؛ كخياط مع حداد وتصح شركة األبدان ولو اختلفت صنائع املشتركني

،  صاحبه، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو  وهكذا
؛ ألن كل واحد منهم كالوكيل  وجيوز للمستأجر من أحدهم دفع األجرة إىل أي منهم

 .  ؛ فهو مشترك بينهم ، فما حيصل هلم من العمل أو األجرة عن اآلخر
، ومجع الثمار املأخوذة من  ؛ كاالحتطاب وتصح شركة األبدان يف متلك املباحات

 .  ، واستخراج املعادن اجلبال
؛ ألن  ؛ فالكسب الذي حتصل عليه اآلخر بينهما أحد شركاء األبدانوإن مرض 

، وشرك بينهم  ، فجاء سعد بأسريين وأخفق اآلخران سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا
 .  النيب 

؛ ألهنما دخال على  ؛ لزمه ذلك وإن طالب الصحيح املريض بأن يقيم مقامه من يعمل
،  ؛ لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدال عنه العمل بنفسه، فإذا تعذر على أحدمها  أن يعمال

                                                 
 .  ٧٩/ ٣) ٢٢٨٨(، وابن ماجه  ٦٧/ ٤) ٣٩٤٧(، والنسائي  ٤٤٠/ ٣) ٣٣٨٨(أخرجه أبو داود ) ١(
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، فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته  لتوفية العقد حقه
 .  ؛ فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة بذلك

، وما حصلوا  وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن حيملوا عليها باألجرة
، ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة  ؛ ألنه نوع من االكتساب صح ذلك؛  عليه فهو بينهم
، وإن اشترك ثالثة من أحدهم دابة  ؛ فهو بينهما ، وما حتصل من كسب ملن يعمل عليها

 .  ؛ صح ذلك ومن اآلخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما حتصل فهو بينهم
على بيع السلع وعرضها وتصح شركة الداللني بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء 

 .  ؛ فهو بينهم ، وما حتصل وإحضار الزبون
 :  شركة املفاوضة:  ثالثا

وشركة املفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إىل صاحبه كل تصرف مايل وبدين 
، أو  ؛ فهي اجلمع بني شركة العنان واملضاربة والوجوه واألبدان من أنواع الشركة

 .   وعليهميشتركون يف كل ما يثبت هلم
؛ ألنه جيمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا مجع  ويصح هذا النوع من الشركة

 .  مع غريه
، ويتحملون من اخلسارة على قدر ملك  والربح يوزع يف هذه الشركة على ما شرطوا

 .  كل واحد منهم من الشركة باحلساب
، فأباحت لإلنسان  باحوهكذا شريعة اإلسالم وسعت دائرة االكتساب يف حدود امل

، وعاملت الناس حسب شروطهم ما مل تكن  أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غريه
 .  ؛ مما به يعلم صالحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان شروطا جائرة حمرمة

 .  ؛ إنه مسيع جميب نسأل اهللا أن يرزقنا التمسك هبا والسري على هنجها
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 رة كتاب املزارعة واملساقاة واإلجا

 باب يف أحكام املزارعة واملساقاة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛ حلاجتهم  املساقاة واملزارعة من مجلة األعمال اليت يزاوهلا الناس من قدمي الزمان
، أو تكون له  ، فقد يكون يف ملك اإلنسان شجر ال يستطيع القيام عليه واستثماره إليهما

، وعند آخر القدرة على العمل وليس يف  ستغالهلاأرض زراعية ال يستطيع العمل عليها وا
، وهكذا كل  ، ومن مث أبيحت املزارعة واملساقاة ملصلحة الطرفني ملكه شجر وال أرض

 .  التعامل الشرعي قائم على العدل وحتقيق املصاحل ودفع املفاسد
  بأهنا دفع شجر مغروس أو شجر غري مغروس مع أرض إىل: فاملساقاة عرفها الفقهاء

، ويكون للعامل جزء مشاع من مثر  من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما حيتاج إليه حىت يثمر
 .  ذلك الشجر والباقي ملالكه

،  ، أو دفع أرض وحب ملن يزرعه فيها ويقوم عليه  دفع أرض ملن يزرعها: واملزارعة
 .  ، والباقي ملالك األرض جبزء مشاع منه

قاة واملزارعة ملالك األرض أو الشجر والباقي وقد يكون اجلزء املشروط يف املسا
 .  للعامل

أن  {:  - رضي اهللا عنهما -والدليل على جواز املساقاة واملزارعة حديث ابن عمر 

، وروى  ، متفق عليه )١( }ع  عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرالنيب 

 دفع إىل يهود خيرب خنلها وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم أن النيب  {:  مسلم

                                                 
، النسائي األميان  )١٣٨٣(، الترمذي األحكام  )١٥٥١(، مسلم املساقاة  )٢٥٨٠(البخاري الشروط ) ١(

،  )٢/٢٢(، أمحد  )٢٤٦٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٤٠٨(، أبو داود البيوع  )٣٩٢٩(والنذور 
 .  )٢٦١٤(الدارمي البيوع 
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 دفع إىل أهل أن النيب  {:  ، وروى اإلمام أمحد نصفه:  ؛ أي )١( }وهلم شطر مثرها 

 .  ، فدل هذا احلديث على صحة املساقاة )٢( }خيرب أرضها وخنلها مقامسة على النصف 
ويف قصة خيرب دليل على جواز املساقاة واملزارعة جبزء من  : " قال اإلمام ابن القيم

، ومل  ، واستمر على ذلك إىل حني وفاته  عامل أهل خيرب؛ فإنه   مثر أو زرعالغلة من
، بل من باب  ، وليس من باب املؤاجرة ، واستمر عمل اخللفاء الراشدين عليه ينسخ ألبتة
  )٣(.  انتهى " ، وهو نظري املضاربة سواء املشاركة

، واشتهر  مدة خالفتهموهذا عمل به اخللفاء الراشدون  : " وقال املوفق بن قدامة
وال جيوز التعويل على ما خالف احلديث  : " ، قال ، فكان إمجاعا ، فلم ينكر ذلك

، وكثري من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه وال ميكنهم  واإلمجاع
؛ ففي جتويزها دفع  ، وكثري من الناس ال شجر هلم وحيتاجون إىل الثمر االستئجار عليه

  )٤(.  انتهى "  وحتصيل ملصلحة الفئتنياحلاجتني
 أنه يشترط لصحة املساقاة أن يكون الشجر املساقى - رمحهم اهللا -وقد ذكر الفقهاء 

؛ ألن ذلك غري  ، أو له مثر ال يؤكل ؛ فال يصح على شجر ال مثر له عليه له مثر يؤكل
 .  منصوص عليه

ك جبزء معلوم مشاع من ومن شروط صحة املساقاة تقدير نصيب العامل أو املال
، فلو شرطا كل الثمرة  ، سواء قل اجلزء املشروط أو كثر ؛ كالثلث والربع الثمرة

؛  ، أو شرطا آصعا معلومة من الثمرة ؛ الختصاص أحدمها بالغلة ؛ مل يصح ألحدمها
، فيختص به من  ؛ ألنه قد ال حيصل إال ذلك ؛ مل تصح ، أو عشرين صاعا كعشرة آصع
؛ ألنه قد ال  ؛ مل تصح ، وكذا لو شرط له يف املساقاة دراهم معينة  اآلخرشرط له دون

                                                 
 .  )٢٤٦٨(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  )١/٢٥٠(، أمحد  )١٨٢٠(، ابن ماجه الزكاة  )٣٤١٠(أبو داود البيوع ) ٢(
 .  ٢٧٦/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
 .  ٥٣٠/ ٧املغين :  انظر) ٤(
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؛  ، وكذا لو شرط ألحدمها مثرة شجرة معينة أو أشجار معينة حيصل من الغلة ما يساويها
، فيختص بالغلة أحدمها  ؛ ألنه قد ال حيصل من الشجر غري تلك املعينة مل تصح املساقاة

،  ، فينحرم الشروط له من الغلة ك الشجرة أو األشجار املعينة، أو ال حتمل تل دون اآلخر
 .  وحيصل الغرر والضرر

والصحيح الذي عليه اجلمهور أن املساقاة عقد الزم ال جيوز فسخها إال برضى 
 .  اآلخر

 .  ، مع بقاء الشجر ، ولو طالت وال بد من حتديد مدهتا
، وإزالة ما يضر الشجر   وسقي، ؛ من حرث ويلزم العامل كل ما فيه صالح الثمرة

، وتوزيعه  ، وإصالح جماري املاء ، وجتفيف الثمر ، وتلقيح النخل والثمرة من األغصان
 .  على الشجر

، وبناء  ؛ كحفر البئر - وهو الشجر -وعلى صاحب الشجر ما حيفظ األصل 
ل املواد اليت ، وعلى املالك كذلك حتصي وحنو ذلك.  . . ، وتوفري املاء يف البئر احليطان

 .  تقوي األشجار كالسماد وحنوه
، فلو دفع إليه األرض فقط  وليس دفع احلب مع األرض شرطا يف صحة املزارعة

، وعليه  ؛ كما هو قول مجاعة من الصحابة ؛ صح ذلك ليزرعها العامل ببذر من عنده
 النيب ، وألن الدليل الذي استفيد منه حكم املزارعة هو حديث معاملة  عمل الناس

 .  ، ومل يرد يف هذا احلديث أن البذر على املسلمني ألهل خيرب بشطر ما خيرج منها
والذين اشترطوا البذر من رب األرض قاسوها  : " - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم 

؛ فهو من  ، وهذا القياس مع أنه خمالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة على املضاربة
؛ فهذا نظري  ، ويقسمان الربح فإن املال يف املضاربة يرجع إىل صاحبه؛  أفسد القياس

، بل يذهب كما يذهب  ، وأما البذر الذي ال يعود نظريه إىل صاحبه األرض يف املزارعة
  )١(.  انتهى " ؛ فإحلاقه باألصل الذاهب أوىل من إحلاقه باألصل الباقي نفع األرض

                                                 
 .  ٢٨٩/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
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، والعامل فيها يسمى مزارعا  ابرة ومواكرة، وتسمى خم واملزارعة مشتقة من الزرع
 .  وخمابرا ومواكرا

، واحلاجة داعية إىل  والدليل على جوازها السنة املطهرة الصحيحة كما سبق
، ومن الناس من  ؛ ألن من الناس من ميلك أرضا زراعية وال يستطيع العمل فيها جوازها

اقتضت احلكمة التشريعية جواز ؛ ف يستطيع العمل يف الزراعة وال ميلك أرضا زراعية
، وليحصل التعاون على حتصيل  ، وهذا بعمله هذا بأرضه:  ؛ لينتفع الطرفان املزارعة

 .  املصلحة ودفع املضرة
؛  املزارعة آصل من اإلجارة : " - يرمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  )١(.  " الشتراكهما يف املغنم واملغرم
؛  هي أبعد عن الظلم والضرر من اإلجارة : " - رمحه اهللا -قيم وقال اإلمام ابن ال

؛ اشتركا  ؛ فإن حصل الزرع وأما املزارعة)  يف اإلجارة:  يعين (فإن أحدمها غامن وال بد 
  )٢(.  " ؛ اشتركا يف احلرمان ، وإال فيه

، وأن  ويشترط لصحة املزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب األرض من الغلة
 ؛ ألن النيب  ؛ كثلث ما خيرج من األرض أو ربعه وحنو ذلك كون جزءا مشاعا منهاي

؛  ؛ فالباقي يكون لآلخر ، وإذا عرف نصيب أحدمها عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها
، ولو شرط ألحدمها آصعا  ؛ تبني نصيب اآلخر ، فإذا عني نصيب أحدمها ألن الغلة هلما

، أو  ؛ مل تصح ناحية معينة من األرض والباقي لآلخرمعلومة كعشرة آصع أو زرع 
؛ ألنه قد  ، مل تصح املزارعة اشترط صاحب األرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي

 ، وحلديث رافع بن خديج  ، فيختص به دون اآلخر ال خيرج من األرض إال ذلك
رون على عهد رسول ، كان الناس يؤاج كراء األرض بالذهب والفضة ال بأس به : ( قال
، ومل  ، فيهلك هذا ويسلم هذا  على املاذيانات وإقبال اجلداول وأشياء من الزرعاهللا 

                                                 
 .  ٨٥ / ٢٨ اإلسالم فتاوى شيخ:  انظر) ١(
 .  ٢٨٧/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
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 وذلك ملا فيه من الضرر النيب :  ؛ يعين ) ؛ فلذلك زجر عنه يكن للناس كراء إال هذا
ة على  فدل احلديث على حترمي املزارع)١(،  املؤدي إىل التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل

 .     ُ                                            ما ي فضي إىل الضرر واجلهالة ويوجب املشاجرة بني الناس
قد جاءت األخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك  : " قال ابن املنذر

كنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم  : " قال " ، وهي اليت كانوا يعتادوهنا العلل
  )٢(.  انتهى " ، فرمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه هذه

 

                                                 
 احلرث ١٣/ ٥) ٢٣٢٧( البيوع وأصله متفق عليه أخرجه البخاري خمتصرا ٤٤٩/ ٥) ٣٩٢٩(أخرجه مسلم ) ١(

٧  . 
 .  ٣٩٦/ ٥) ٢٧٢٢(أخرجه البخاري بنحوه ) ٢(
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 باب يف أحكام اإلجارة 
هذا العقد يتكرر يف حياة الناس يف خمتلف مصاحلهم وتعاملهم اليومي والشهري 

؛ إذ ما من تعامل جيري بني الناس يف خمتلف  ؛ فهو جدير بالتعرف على أحكامه والسنوي
حل ، إال وهو حمكوم بشريعة اإلسالم وفق ضوابط شرعية ترعى املصا األمكنة واألزمان

 .  وترفع املضار
öθ  {:  ، قال تعاىل ، وهو العوض واإلجارة مشتقة من األجر s9 |Mø⁄ Ï© |Nõ‹y‚ −G s9 Ïµø‹n= tã 

#\ô_ r& ∩∠∠∪ { )١(  . 
موصوفة يف الذمة مدة  عقد على منفعة مباحة من عني معينة أو : وهي شرعا

 .  ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم معلومة
 :  وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة اإلجارة وأنواعها

، وإمنا  ؛ فال يسمى إجارة خيرج به العقد على الرقبة:  " عقد على منفعة : " فقوهلم
 .  يسمى بيعا
 .  ؛ كالزىن احملرمةخيرج به العقد على املنفعة :  " مباحة : " وقوهلم
 .  ؛ فال يصح العقد عليها خيرج به املنفعة اجملهولة:  " معلومة : " وقوهلم
يؤخذ منه أن :  " من عني معينة أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم : " وقوهلم

 :  اإلجارة على نوعني
مثال :   أن تكون اإلجارة على منفعة عني معينة أو عني موصوفة: النوع األول

آجرتك بعريا صفته كذا للحمل أو :  ، ومثال املوصوفة آجرتك هذه الدار:  املعينة
 .  الركوب

،  ؛ كأن حيمله إىل موضع كذا  أن تكون اإلجارة على أداء عمل معلوم: النوع الثاين
 .  أو يبين له جدارا

                                                 
 .  ٧٧:  سورة الكهف آية) ١(
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؛  يشترط أن تكون اإلجارة على املنفعة ملدة حمددة:  ؛ أي " مدة معلومة:  وقوهلم
 .  كيوم أو شهر
 .  أنه ال بد أن يكون مقدار اإلجارة معلوما:  ؛ معناه " بعوض معلوم : " وقوهلم

أن يكون عقد اإلجارة على :  وهبذا يتضح أن جممل شروط صحة اإلجارة بنوعيها
، وإذا كانت اإلجارة  ، وأن تكون معلومة ، وأن تكون املنفعة مباحة املنفعة ال على العني

، وأن تكون مدة اإلجارة  ؛ فال بد أن تكون مما ينضبط بالوصف ري معينةعلى عني غ
 .  ، وأن يكون العوض يف اإلجارة معلوما أيضا معلومة

 :  واإلجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع
*βÎ÷  {:  قال تعاىل sù z÷è |Ê ö‘ r& ö/ä3s9 £èδθ è?$ t↔ sù £èδ u‘θ ã_ é& ( { )وقال تعاىل )١ ،  :}  öθ s9 |Mø⁄ Ï© 

|Nõ‹y‚ −G s9 Ïµ ø‹n= tã #\ô_ r& ∩∠∠∪ { )٢(  . 
 .  ق يف سفره للهجرة رجال يدله الطريوقد استأجر النيب 

  )٣(.  وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع على جوازها
 .  ؛ ألن احلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان واحلاجة تدعو إليها

، أو ليدله على  ، وبناء جدار ؛ كخياطة ثوب ويصح استئجار اآلدمي لعمل معلوم
 يف حديث - عنها  رضي اهللا-عن عائشة  " صحيح البخاري " ؛ كما ثبت يف طريق
، وكان   عبد اهللا بن أريقط الليثي استأجر هو وأبو بكر أن النيب  {:  اهلجرة

 .   واخلريت هو املاهر بالداللة)٤( }هاديا خرِّيتا 
، وبيع املواد  ؛ كبيع اخلمر والدكاكني واحملالت للمعاصيوال جيوز تأجري الدور 

 .  ؛ ألن ذلك إعانة على املعصية ؛ كبيع الدخان والتصوير احملرمة

                                                 
 .  ٦:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٧٧:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٦٠اإلمجاع ص :  انظر) ٣(
 .  )٣٦٩٤(البخاري املناقب ) ٤(
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وجيوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره آلخر يقوم مقامه يف استيفاء املنفعة ألهنا مملوكة 
املستأجر الثاين مثل ، لكن بشرط أن يكون  ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه له

؛ كما لو استأجر دارا  ، ال أكثر منه ضررا املستأجر األول يف استيفاء املنفعة أو دونه
، وال جيوز أن يؤجرها ملن جيعل فيها  ؛ جاز أن يؤجرها لغريه للسكىن أو دوهنا للسكىن

 .  مصنعا أو معمال
؛ ألن هذه األعمال  ذان، واأل ؛ كاحلج وال تصح اإلجارة على أعمال العبادة والقربة

، وجيوز أخذ رزق من بيت  ، وأخذ األجرة عليها خيرجها عن ذلك يتقرب هبا إىل اهللا
؛ كاحلج واألذان واإلمامة وتعليم القرآن والفقه  املال على األعمال اليت يتعدى نفعها

ذلك ، وال خيرجه  ، وإمنا هو إعانة على الطاعة ؛ ألن ذلك ليس معاوضة والقضاء والفتيا
 .  ، وال خيل باإلخالص عن كونه قربة

والفقهاء متفقون على الفرق بني  : " - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
؛ فرزق املقاتلة والقضاة واملؤذنني واألئمة جائز  االستئجار على القرب وبني رزق أهلها

وما يؤخذ من  : " أيضا وقال )١(،  " ؛ فال جيوز عند أكثرهم ، وأما االستئجار بال نزاع
؛  ، فمن عمل منهم هللا ، بل رزقا لإلعانة على الطاعة ؛ فليس عوضا وأجرة بيت املال

  )٢(.  " ، وما يأخذه رزق لإلعانة على الطاعة أثيب
 :            ًّ                   ما يلزم كل ا من املؤجر واملستأجر

ح ، كإصال                                                         َّ  فيلزم املؤجر بذل كل ما يتمكن به املستأجر من االنتفاع باملؤج ر-
، وعمارة الدار املؤجرة وإصالح ما فسد من  السيارة املؤجرة وهتيئتها للحمل والسري

 .  عمارهتا وهتيئة مرافقها لالنتفاع
 .   وعلى املستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله-

                                                 
 .  ٢٠٦/ ٣٠فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ٢٢٣االختيارات العلمية من االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٢(
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،   ألهنا نوع من البيع- املؤجر واملستأجر - واإلجارة عقد الزم من الطرفني -
؛ إال إذا ظهر عيب مل  ليس ألحد الطرفني فسخها إال برضى اآلخر، ف فأعطيت حكمه

 .  ؛ فله الفسخ يعلم به املستأجر حال العقد
، فإن       ِّ                ، وميك نه من االنتفاع هبا            ِّ                             ِ  ويلزم املؤج ر أن يسلم العني املؤجرة للمستأج ر-

، أو ال  ؛ فال شيء له من األجرة   َّ                                            أج ره شيئا ومنعه من االنتفاع به كل املدة أو بعضها
         َّ  ، وإذا مك ن  ، فلم يستحق شيئا ؛ ألنه مل يسلم له ما تناوله عقد اإلجارة يستحقها كاملة

؛ ألن اإلجارة  ؛ فعليه مجيع األجرة ، لكنه تركه كل املدة أو بعضها املستأجر من االنتفاع
 .  ، وملك املستأجر املنافع ، وهو ملك املؤجر األجرة ، فترتب مقتضاها عقد الزم
 :  نفسخ عقد اإلجارة بأموروي
، أو استأجر دارا  كما لو أجره دوابه فماتت:   إذا تلفت العني املؤجرة: أوال
 .  ، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها فاهندمت
؛ كما لو استأجر   وتنفسخ اإلجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله: ثانيا

 .  عقود عليه؛ لتعذر استيفاء امل طبيبا ليداويه فربئ
؛ إال إذا  ؛ أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه ومن استؤجر لعمل شيء فمرض

؛ فال يلزم حينئذ  ؛ ألن املقصود قد ال حيصل بعمل غريه اشترط مباشرته العمل بنفسه
                     ِ                               ، لكن خيري حينئذ املستأج ر بني الصرب واالنتظار حىت يربأ األجري  املستأجر قبول عمل غريه

 .   الفسخ لتعذر وصوله إىل حقهوبني
فاألجري اخلاص هو من استؤجر مدة معلومة :  خاص ومشترك:  واألجري على قسمني

، واملشترك هو من قدر نفعه بالعمل وال  يستحق نفعه يف مجعها ال يشاركه فيها أحد
 .  خيتص به واحد بل يتقبل أعماال جلماعة يف وقت واحد

؛ كما لو انكسرت اآللة اليت يعمل  نت يده خطأ فاألجري اخلاص ال يضمن ما ج-
؛ ضمن ما  ، وإن تعدى أو فرط ؛ كالوكيل ، فلم يضمن ؛ ألنه نائب عن املالك هبا
 .  تلف
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؛ فعمله  ؛ ألنه ال يستحق إال بالعمل ؛ فإنه يضمن ما تلف بفعله  أما األجري املشترك-
 .  ، وما تولد عن املضمون فهو مضمون مضمون عليه
، وال ميلك املطالبة هبا إال بعدما يسلم العمل الذي يف  أجرة األجري بالعقدوجتب 

؛ ألن األجري  ، أو تسليم العني املؤجرة ومضي املدة مع عدم املانع ، أو استيفاء املنفعة ذمته
؛ فال تستحق إال  ، وألن األجرة عوض إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله أو ما يف حكمه

 .  بتسليم املعوض
،  ، وحيرم عليه الغش يف العمل واخليانة فيه ا وجيب على األجري إتقان العمل وإمتامههذ

        ِّ                ، وال يفو ت شيئا منها بغري  كما جيب عليه أيضا مواصلة العمل يف املدة اليت استؤجر فيها
 .  ، وأن يتقي اهللا يف أداء ما عليه عمل

أعطوا  { ؛ لقوله  وجيب على املستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله

قال  {:  ؛ قال  عن النيب  فعن أيب هريرة )١( }األجري أجره قبل أن جيف عرقه 
رجل أعطى يب :  ؛ َخَصْمُته ، ومن كنت خصمه أنا خصمهم يوم القيامةثالثة :  اهللا تعاىل
، ومل  ، فاستوىف منه العمل ، ورجل استأجر أجًريا ، ورجل باع ُحرا فأكل مثنه مث غدر

 .  ، رواه البخاري وغريه )٢( }يعطه أجره 
،  صح فيه، جيب عليه مراعاهتا بإتقان العمل وإمتامه والن فعمل األجري أمانة يف ذمته

، جيب عليه أداؤه من غري مماطلة  ، وحق واجب عليه وأجرة األجري دين يف ذمة املستأجر
 .  وال نقص

 

                                                 
 .  )٢٤٤٣(ابن ماجه األحكام ) ١(
 .  )٢/٣٥٨(، أمحد  )٢٤٤٢ (، ابن ماجه األحكام )٢١١٤(البخاري البيوع ) ٢(
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 أبواب 

 باب يف أحكام السبق 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .  ، وكذا املسابقة بالسهام هي اجملاراة بني حيوان وغريه:  املسابقة
 :  وهي جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع

ρ#)  {:   قال اهللا تعاىل- ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% { )قال النيب )١  }  أال إن

$  {:   وقال تعاىل)٢( }القوة الرمي  ¯ΡÎ) $ oΨ ö7yδ sŒ ß,Î7oKó¡nΣ { )نترامى بالسهام أو :   أي)٣
 .  نتجارى على األقدام

، رواه  )٤( }خف أو نصل أو حافر ال سبق إال يف  {:   وعن أيب هريرة مرفوعا-
ُ   ؛ فاحلديث دليل على جواز السباق على ج عل اخلمسة                                     . 
وقال شيخ .   وقد حكى اإلمجاع على جوازه يف اجلملة غري واحد من أهل العلم-

السباق باخليل والرمي بالنبل وحنوه من آالت احلرب  : " - رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية 
          ِّ    السبق والص راع  : " وقال أيضا.  " له مما يعني على اجلهاد يف سبيل اهللامما أمر اهللا به ورسو

أخذ )  العوض عليه:  أي (، وأخذ السبق  وحنومها طاعة إذا قصد به نصرة اإلسالم
.  " ، ويكره لعبه بأرجوحة  وجيوز اللعب مبا قد يكون فيه مصلحة بال مضرة)٥(،  باحلق

؛  ، وإن مل حيرم جنسه ، فهو منهي عنه  أمر اهللا بهوما أهلى وشغل عما : " وقال الشيخ

                                                 
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ١(
، ابن ماجه  )٢٥١٤(، أبو داود اجلهاد  )٣٠٨٣(، الترمذي تفسري القرآن  )١٩١٧(مسلم اإلمارة ) ٢(

 .  )٢٤٠٤(، الدارمي اجلهاد  )٤/١٥٧(، أمحد  )٢٨١٣(اجلهاد 
 .  ١٧:  سورة يوسف آية) ٣(
 .  )٢/٤٧٤(، أمحد  )٢٨٧٨(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٧٤(بو داود اجلهاد ، أ )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد ) ٤(
 .  ٢٣٣األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٥(
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، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب  ، والتجارة كالبيع
  )١(.  انتهى " ؛ فكله حرام مما ال يستعان به يف حق شرعي

ات ، وصنفوا فيه املصنف ، ومسوه باب الفروسية وقد اعتىن العلماء هبذا الباب
 .  املشهورة

 :  والفروسية أربعة أنواع
ّ           ركوب اخليل والك ر  والفر هبا: أحدها َ                 . 
 .   الرمي بالقوس واآلالت املستعملة يف كل زمان حبسبه: والثاين
 .   املطاعنة بالرماح: والثالث
 .  ؛ استكمل الفروسية ومن استكمل األنواع األربعة.   املداورة بالسيوف: الرابع

 .  باق على األقدام وسائر احليوانات واملراكبوجيوز الس
ال خالف يف جواز املسابقة على اخليل وغريها  : " - رمحه اهللا -قال اإلمام القرطيب 

؛ ملا يف ذلك من  ، وكذا الترامي بالسهام واستعمال األسلحة ، وعلى األقدام من الدواب
  )٢(.  انتهى " التدرب على احلرب

،   وصارع ركانة فصرعه)٣(،  - } رضي اهللا عنها - عائشة وقد سابق النيب  { 
  )٤(.  وسابق سلمة بن األكوع رجال من األنصار بني يدي رسول اهللا 

 ؛ لقوله  ؛ إال يف املسابقة على اإلبل واخليل والسهام وال جتوز املسابقة على عوض
ال :  ؛ أي ، رواه اخلمسة عن أيب هريرة )٥( }ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر  {

؛ ألن            ُْ                                                           جيوز أخذ اجل ع ل على السبق إال إذا كانت املسابقة على اإلبل أو اخليل أو السهام
مفهوم احلديث أنه ال جيوز أخذ ، و تلك من آالت احلرب املأمور بتعلمها وإحكامها

                                                 
 .  ٢٣٣األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص :  انظر) ١(
 .  ١٤٦/ ٩تفسري اجلامع ) ٢(
 .  ٤٧٩/ ٢) ١٩٧٩(وابن ماجه ،  ٤٨/ ٣) ٢٥٧٨(أخرجه من حديث عائشة أبو داود ) ٣(
 .  ٢٤٧/ ٤) ١٧٨٩(، والترمذي  ٢٢١/ ٤) ٤٠٧٨(أخرجه من حديث حممد بن ركانة أبو داود ) ٤(
 .  )٢/٤٧٤(، أمحد  )٢٨٧٨(، ابن ماجه اجلهاد  )٣٥٨٦(، النسائي اخليل  )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد ) ٥(
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                                   ُ    إن احلديث حيتمل أن يراد به أن أحق ما ب ذل :  ، وقيل العوض عن املسابقة فيما سواها
، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة  ؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيه السبق هذه الثالثة

 .  ؛ لقصة ركانة وأيب بكر  ُ               ي نتفع هبا يف الدين
الرهان على ما فيه ظهور اإلسالم وداللته وبراهينه من أحق   ": وقال اإلمام ابن القيم

  )١(.  انتهى " احلق وأوىل باجلواز من الرهان على النضال وسبق اخليل
 :  ويشترط لصحة املسابقة مخسة شروط

 .   تعيني املركوبني يف املسابقة بالرؤية: الشرط األول
؛ ألن القصد معرفة حذقهم  يني الرماة، وتع  احتاد املركوبني يف النوع: الشرط الثاين

 .  ومهارهتم يف الرمي
، وذلك بأن يكون البتدائها  ؛ ليعلم السابق واملصيب حتديد املسافة:  الشرط الثالث

، وال حيصل إال بالتساوي يف  ؛ ألن الغرض معرفة األسبق وهنايتها حد ال خيتلفان فيه
 .  الغاية

 .  ما مباحا أن يكون العوض معلو: الشرط الرابع
، أو من  ، بأن يكون العوض من غري املتسابقني  اخلروج عن شبه القمار: الشرط اخلامس
، أو ال  هل جيوز:  ؛ فهو حمل خالف ، فإن كان العوض من املتسابقني أحدمها فقط

،  - وهو الدخيل الذي يكون شريكا يف الربح بريئا من اخلسران -جيوز إال مبحلل 
عدم  : "  وقال)٢(،   عدم اشتراط احمللل- رمحه اهللا -م ابن تيمية واختار شيخ اإلسال

، وأبلغ يف حصول مقصود  احمللل أوىل وأقرب إىل العدل من كون السبق من أحدمها
:  إىل أن قال . " . . ، وأكل املال هبذا أكل حبق ، وهو بيان عجز اآلخر كل منهما

                                                 
 .  ٣٥٠/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٢٣٣خبار العلمية من االختيارات الفقهية ص األ:  انظر) ٢(
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ا هو معروف عن سعيد بن ، وإمن وما علمت من الصحابة من اشترط احمللل "
  )١(.  انتهى " ، وعنه تلقاه الناس املسيب

 :  ومما سبق يتبني أن املسابقة املباحة على نوعني
، والتدرب  ؛ كالتدرب على اجلهاد  ما يترتب عليه مصلحة شرعية: النوع األول
 .  على مسائل العلم
 .  يه ما كان املقصود منه اللعب الذي ال مضرة ف: النوع الثاين

 .  فالنوع األول والذي جيوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة
والنوع الثاين مباح بشرط أن ال يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر اهللا وعن 

، وقد توسع الناس اليوم يف هذا النوع  ، وهذا النوع ال جيوز أخذ العوض عليه الصالة
، وال  ، وهو مما ال فائدة للمسلمني فيه ، وأنفذوا فيه كثريا من األوقات واألموال األخري

 .  حول ال قوة إال باهللا
 

                                                 
 .  ٣٥٤ - ٣٥٣/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
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 أبواب 

 باب يف أحكام العارية 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 العارية بأهنا إباحة نفع عني يباح االنتفاع هبا وتبقى - رمحهم اهللا -قد عرف الفقهاء 
 .  بعد استيفاء املنفعة لريدها إىل مالكها

، وخرج به أيضا ما ال  ، فال حتل إعارته  ما ال يباح االنتفاع بهفخرج هبذا التعريف
 .  ؛ كاألطعمة واألشربة ميكن االنتفاع به إال مع تلف عينه

 :  والعارية مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع
tβθãè  {:  قال تعاىل uΖôϑ tƒ uρ tβθ ãã$yϑ ø9$# ∩∠∪ { )فذم  ملتاع يتعاطاه الناس بينهما:   أي)١ ،

، وقد استدل هبذه اآلية الكرمية من يرى وجوب  الذين مينعونه ممن حيتاج إىل استعارته
  )٢(.                      إذا كان املالك غني ا- رمحه اهللا -، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  اإلعارة

واستعار من صفوان بن أمية  { )٤( )٣( } فرًسا أليب طلحة عار النيب واست { -

 . )٦( )٥( }أدراًعا 
؛ ألهنا تدخل يف عموم                                            ُ      ً       وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال هبا امل عري ثواب ا جزيال

 .  التعاون على الرب والتقوى

                                                 
 .  ٧:  سورة املاعون آية) ١(
 .  ٢٣١األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٢(
 أبو داود ، )١٦٨٥(، الترمذي اجلهاد  )٢٣٠٧(، مسلم الفضائل  )٢٧٠٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(

 .  )٣/٢٦١(، أمحد  )٢٧٧٢(، ابن ماجه اجلهاد  )٤٩٨٨(األدب 
 .  ٦٧ / ٨) ٥٩٦٢(، ومسلم  ٢٩٦/ ٥) ٢٦٢٧(متفق عليه من حديث أنس البخاري ) ٤(
 .  )٦/٤٦٥(، أمحد  )٣٥٦٢(أبو داود البيوع ) ٥(
 .  ٥٢٦/ ٣) ٣٥٦٢(أخرجه أبو داود من حديث صفوان بن أمية ) ٦(
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 :   لصحة اإلعارة أربعة شروطويشترط
؛ فال تصح من صغري  ؛ ألن اإلعارة فيها نوع من التربع أهلية املعري للتربع:  أحدها

 .  وال جمنون وسفيه
 .  ؛ بأن يصح منه القبول  أهلية املستعري للتربع له: الشرط الثاين
لم لكافر وال ؛ فال تباح إعارة عبد مس  كون نفع العني املعارة مباحا: الشرط الثالث
Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل صيد وحنوه حملرم uρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )١(  . 
 .  ه كما سبق كون العني املعارة مما ميكن االنتفاع به مع بقائ: الشرط الرابع

؛ كما لو  وللمعري استرجاع العارية مىت شاء إال إذا ترتب على ذلك اإلضرار باملستعري
؛ كما لو أعاره سفينة حلمل  أذن له بشغله بشيء يتضرر املستعري إذا استرجعت العارية

، وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف  ؛ فليس له الرجوع ما دامت يف البحر متاعه
 .   فليس له الرجوع يف احلائط ما دام عليه أطراف اخلشب؛ خشبه

؛ لريدها سليمة إىل  وجيب على املستعري احملافظة على العارية أشد مما حيافظ على ماله
β¨ *  {:  ؛ لقوله تعاىل صاحبها Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r& { )فدلت اآلية )٢ 

على اليد ما أخذت حىت  { ، وقال  ، ومنها العارية على وجوب رد األمانات

 فدلت هذه النصوص على )٤( }أد األمانة إىل من ائتمنك  {  وقال )٣( } تؤديه
، وتدخل  وجوب احملافظة على ما يؤمتن عليه اإلنسان وعلى وجوب رده إىل صاحبه ساملا

، وهو إمنا أبيح له  ؛ ومطلوبة منه ؛ ألن املستعري مؤمتن عليها يف هذا العموم العارية
 جيوز له أن يسرف يف استعماهلا إسرافا ؛ فال االنتفاع هبا يف حدود ما جرى به العرف

                                                 
 .  ٢:  دة آيةسورة املائ) ١(
 .  ٥٨:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٥/١٣(، أمحد  )٢٤٠٠(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦١(، أبو داود البيوع  )١٢٦٦(الترمذي البيوع ) ٣(

 .  )٢٥٩٦(الدارمي البيوع 
 .  )٢٥٩٧(، الدارمي البيوع  )٣٥٣٥(، أبو داود البيوع  )١٢٦٤(الترمذي البيوع ) ٤(
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؛ ألن صاحبها مل يأذن له  ، وال أن يستعملها فيما ال يصلح استعماهلا فيه يؤدي إىل تلفها
≅ö  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل بذلك yδ â!#t“ y_ Ç≈ |¡ôm M}$# ω Î) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪ { )١( .  

على  { ؛ لقوله  ؛ وجب عليه ضماهنا فإن استعملها يف غري ما استعريت له فتلفت

؛ فدل على وجوب  ، وصححه احلاكم ، رواه اخلمسة )٢( }اليد ما أخذت حىت تؤديه 
 .  لكه أو من يقوم مقامه، وال يربأ إال مبصريه إىل ما رد ما قبضه املرء وهو ملك لغريه

؛ ألن املعري قد أذن له يف هذا  ؛ مل يضمنها املستعري وإن تلفت يف انتفاع هبا باملعروف
 .  ؛ فهو غري مضمون ، وما ترتب على املأذون االستعمال

؛ مل جيز له أن يبيحه  ؛ ألن من أبيح له شيء وال جيوز للمستعري أن يعري العني املعارة
 .   ذلك تعريضا هلا للتلف؛ وألن يف لغريه

؛ وقد اختلف العلماء يف ضمان املستعري للعارية إذا تلفت يف يده يف غري ما  هذا
  ؛ لعموم قوله ، فذهب مجاعة إىل وجوب ضماهنا عليه سواء تعدى أو مل يتعد استعريت له

 وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب )٣( }ه على اليد ما أخذت حىت تؤدي {
؛ ألهنا ال  ، وذهب مجاعة آخرون إىل عدم ضماهنا إذا مل يتعد أو سرقت العني املعارة

؛ ألن املستعري قبضها بإذن  ، ولعل هذا القول هو الراجح تضمن إال بالتعدي عليها
 .  ، فكانت أمانة عنده كالوديعة مالكها

لى املستعري احملافظة على العارية واالهتمام هبا واملسارعة إىل ردها إىل على أنه جيب ع
؛ ألهنا أمانة  ، أو يعرضها للتلف ، وأن ال يتساهل بشأهنا صاحبها إذا انتهت مهمته منها

≅ö  { ، و ؛ وألن صاحبها أحسن إليه عنده yδ â!#t“ y_ Ç≈ |¡ôm M}$# ω Î) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪ { )؟  )٤ 
                                                 

 .  ٦٠:  ةسورة الرمحن آي) ١(
،  )٥/١٣(، أمحد  )٢٤٠٠(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦١(، أبو داود البيوع  )١٢٦٦(الترمذي البيوع ) ٢(

 .  )٢٥٩٦(الدارمي البيوع 
،  )٥/١٣(، أمحد  )٢٤٠٠(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦١(، أبو داود البيوع  )١٢٦٦(الترمذي البيوع ) ٣(

 .  )٢٥٩٦(الدارمي البيوع 
 .  ٦٠:  لرمحن آيةسورة ا) ٤(



 امللخص الفقهي 

 ٤٢٧

 باب يف أحكام الغصب 
االستيالء على حق :  ، ومعناه يف اصطالح الفقهاء أخذ الشيء ظلما:  الغصب لغة

 .  غريه قهرا بغري حق
Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل والغصب حمرم بإمجاع املسلمني uρ (# þθ è= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ { )ولقوله   والغصب من أعظم أكل املال بالباطل)١ ، }  إن دماءكم

ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب  {  وقال )٢( }وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

 .  )٣( }نفسه 

من اقتطع شربا من  { ؛ لقوله  واملال املغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقوال

 .  )٤( }سبع أرضني ؛ طوقه من  األرض ظلما
؛  ، ويطلب منه العفو  ويرد املغصوب إىل صاحبهفيلزم الغاصب أن يتوب إىل اهللا 

ر وال ؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن ال يكون دينا من كانت عنده ألخيه مظلمة { قال 
؛ أخذ من حسناته وأعطيت  إن كانت له حسنات:  ) يوم القيامة:  يعين (درهم 
، وطرح يف  ، فطرحت عليه ؛ أخذ من سيئات املظلوم ، وإن مل تكن له حسنات للمظلوم

؛ رد  ، وإن كان تالفا ؛ رده حباله  فإن كان املغصوب باقيا أو كما قال )٥( }النار 
 .  بدله

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(النسائي مناسك احلج ) ٢(

 .  )١٨٥٠(الدارمي املناسك 
 .  )٥/٧٣(أمحد ) ٣(
،  )١/١٩٠(، أمحد  )١٤١٨(يات ، الترمذي الد )١٦١٠(، مسلم املساقاة  )٣٠٢٦(البخاري بدء اخللق ) ٤(

 .  )٢٦٠٦(الدارمي البيوع 
 .  )٢/٤٣٥(، أمحد  )٢٣١٧(البخاري املظامل والغصب ) ٥(
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أمجع العلماء على وجوب رد املغصوب إذا كان حباله مل  : " ققال اإلمام املوف
  )١(.  انتهى " يتغري

؛ ألهنا مناء  ، سواء كانت متصلة أو منفصلة وكذلك يلزمه رد املغصوب بزيادته
 .  ؛ فهي ملالكه كاألصل املغصوب

س ؛ لزمه قلع البناء والغرا وإن كان الغاصب قد بىن يف األرض املغصوبة أو غرس فيها
، رواه الترمذي وغريه  )٢( }ليس لعرق ظامل حق  { ؛ لقوله  إذا طالبه املالك بذلك

، ويلزمه أيضا إزالة آثار  ؛ لزمه غرامة نقصها ، وإن كان ذلك يؤثر على األرض وحسنه
 .  ، حىت يسلم األرض ملالكها سليمة الغراس والبناء املتبقية

؛ ألنه منع  أجرة مثلها:  ؛ أي يلزمه أيضا دفع أجرهتا منذ أن غصبها إىل أن سلمهاو
 .  صاحبها من االنتفاع هبا يف هذه املدة بغري حق

 .  وإن غصب شيئا وحبسه حىت رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح
؛ لزم الغاصب ختليصه  - كحنطة بشعري -وإن خلط املغصوب مع غريه مما يتميز 

؛ لزمه رد مثله كيال أو  - كما لو خلط حنطة مبثلها -وإن خلطه مبا ال يتميز ،  ورده
؛  ، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغري جنسه مما ال يتميز وزنا من غري املخلوط

، وإن نقص املغصوب يف هذه  ، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن بيع املخلوط
 .  لغاصب نقصه؛ ضمن ا الصورة عن قيمته منفردا

واأليدي املترتبة على يد الغاصب كلها أيدي  : " ومما ذكروه يف هذا الباب قوهلم
ومعناه أن األيدي اليت ينتقل إليها املغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن :  " ضمان

،  ، ويد املستأجر يد املشتري وما يف معناه:  ، وهذه األيدي عشر املغصوب إذا تلف فيها
، ويد  ، ويد القابض ملصلحة الدافع كالوكيل ض متلكا بال عوض كيد املتهبويد القاب
،  ، ويد املتزوج للمغصوبة ، ويد املتصرف يف املال كاملضارب ، ويد الغاصب املستعري

                                                 
 .   بتصرف يسري٣٧٤/ ٥املغين مع الشرح الكبري :  انظر) ١(
 .  )٣٠٧٣(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )١٣٧٨(الترمذي األحكام ) ٢(
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، ويف كل هذه  ، ويد املتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه ويد القابض تعويضا بغري بيع
؛  ؛ فقرار الضمان عليه ، وأن الدافع إليه غاصب الإذا علم الثاين حبقيقة احل:  الصور

؛ فالضمان على  ، وإن مل يعلم حبقيقة احلال لتعديه على ما يعلمه غري مأذون فيه من مالكه
 .  الغاصب األول

؛ لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه  وإذا كان املغصوب مما جرت العادة بتأجريه
 .  جب ضماهنا كضمان العني، فو                     َّ ؛ ألن املنافع مال متقو م بيده

 .  ؛ لعدم إذن املالك وكل تصرفات الغاصب احلكمية باطلة
؛ سلمه إىل احلاكم الذي  ، ومل يتمكن من رده إليه ، وجهل صاحبه وإن غصب شيئا

؛ صار ثوابه  ، وإذا تصدق به ، أو تصدق به عن صاحبه يضعه يف موضعه الصحيح
 .  ، وختلص منه الغاصب لصاحبه

، بل ذلك يشمل  غتصاب األموال مقصورا على االستيالء عليها بالقوةوليس ا
 :  االستيالء عليها بطريق اخلصومة الباطلة واألميان الفاجرة
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 ، وقال  )٣( }من غصب شربا من األرض طوقه من سبع أرضني  { وقال 

 .  )٤( }ا أقطع له قطعة من نار ؛ فإمن ؛ فال يأخذه من قضيت له حبق أخيه {

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧٧:  سورة آل عمران آية) ٢(
،  )١/١٩٠(، أمحد  )١٤١٨(، الترمذي الديات  )١٦١٠(، مسلم املساقاة  )٢٣٢٠(البخاري املظامل والغصب ) ٣(

 .  )٢٦٠٦(الدارمي البيوع 
، أبو داود األقضية  )٥٤٠١(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٣(، مسلم األقضية  )٢٥٣٤(البخاري الشهادات ) ٤(

 .  )١٤٢٤(، مالك األقضية  )٦/٣٢٠(، أمحد  )٢٣١٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٨٣(
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 باب يف أحكام اإلتالفات 
، وشرع ضمان ما أتلف  إن اهللا حرم االعتداء على أموال الناس وابتزازها بغري حق

 .  ، ولو عن طريق اخلطأ منها بغري حق
؛ فإنه جيب  ، وأتلفه بغري إذن صاحبه ، وكان ذا املال حمترما فمن أتلف ماال لغريه

  . عليه ضمانه
، والتكليف  ، وسواء يف ذلك العمد والسهو ال نعلم فيه خالفا : " قال اإلمام املوفق

 .  " وعدمه
، أو حل  ؛ كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه وكذا من تسبب يف إتالف مال
َ    ، وكذا لو حل رباط دابة أو ق ي د ها  ؛ ضمن ذلك وعاء فانساب ما يف الوعاء وتلف  َْ                           

، فنتج عن ذلك أن عثر هبا  ، وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق ضمنها؛  فذهبت وضاعت
، وكذا لو أوقف سيارة  ؛ ألنه قد تعدى بالربط يف الطريق ؛ ضمنه إنسان فتلف أو تضرر

، فنجم عن ذلك  ، فنتج عن ذلك أن اصطدم هبا سيارة أخرى أو شخص يف الطريق
، أو يف  من وقف دابة يف سبيل املسلمني {: "  ؛ ملا رواه الدارقطين وغريه ؛ ضمنه ضرر

، وكذا لو ترك يف الطريق  " }؛ فهو ضامن  ، فوطئت بيد أو رجل سوق من أسواقهم
، أو  لك تلف املار أو تضرره، فترتب على ذ طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة

؛  ، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر ألقى يف الطريق قشر بطيخ وحنوه
 .  ؛ لتعديه بذلك ضمنه فاعل هذه األشياء يف مجيع هذه الصور

وما أكثر ما حيفر يف الطريق ! وما أكثر ما جيري التساهل يف هذه األمور يف وقتنا 
وما أكثر األضرار النامجة عن تلك التصرفات دون حسيب أو ! لعراقيل ويسد وتوضع فيه ا

، ويضايق  ، ويستعمله ألغراضه اخلاصة ، حىت إن أحدهم ليستويل على الشارع رقيب
 .  ، وال يبايل مبا يلحقه من اإلمث من جراء ذلك ، ويضر هبم املارة
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؛   على املارة وعقر أحداومن األمور املوجبة للضمان ما لو اقتىن كلبا عقورا فاعتدى
 .  ؛ لتعديه باقتناء هذا الكلب فإنه يضمنه

؛ ألنه يلزمه أن حيفظها مبا يصنع  ؛ ضمن ما تلف هبا وإن حفر بئرا يف فنائه ملصلحته
 .  ؛ فهو متعد ، فإذا تركها بدون ذلك ضرر املارة

 فإن تركها ، ، وجب عليه حفظها يف الليل من إفساد زروع الناس وإذا كان له هبائم
،  على أهل األموال حفظها بالنهار { قضى أن ؛ ألن النيب  ، ضمنه وأفسدت شيئا

؛ فال يضمن  ، رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه )١( }وما أفسدت بالليل مضمون عليهم 
 .  ؛ إال إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة  ما أتلفت بالنهارصاحب البهيمة

ذهب أهل العلم إىل أن ما أفسدت املاشية  : " - رمحه اهللا -قال اإلمام البغوي 
؛  ؛ ضمنه مالكها ، وما أفسدته بالليل ؛ فال ضمان على رهبا املرسلة بالنهار من مال الغري

، وأصحاب املواشي  ساتني حيفظوهنا بالنهارألن يف العرف أن أصحاب احلوائط والب
، هذا إذا مل يكن  ؛ كان خارجا عن العرف ، فمن خالف هذه العادة حيفظوهنا بالليل
  )٢(.  انتهى " ؛ فعليه ضمان ما أفسدته ، فإن كان معها مالك الدابة معها

 yŠ…ãρ#yŠuρ  {:  ، فقال سبحانه وقد ذكر اهللا قصة داود وسليمان وحكمهما يف ذلك
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؛ فإن النفش رعي  صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان باملثل : " -اهللا 
، فوجدها بقدر  ، فاعترب الغنم ، فحكم داود بقيمة املتلف ، وكان ببستان عنب الغنم ليال
، وأن  ، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم رث، فدفعها إىل أصحاب احل القيمة

، ومل يضيع عليهم مغله من  ؛ بأن يعمروا البستان حىت يعود كما كان يضمنوا ذلك باملثل
                                                 

 .  )١٤٦٧(، مالك األقضية  )٥/٤٣٦(، أمحد  )٣٥٦٩(أبو داود البيوع ) ١(
 .  ٤١٩/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ٧٩ - ٧٨:  تانياآلسورة األنبياء ) ٣(
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ْ  حني اإلتالف إىل حني الع و د ؛ ليأخذوا من  ، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك                  َ 
، واعترب  ري ما فاهتم من مناء حرثهم، فيستوفوا من مناء غنمه نظ منائها بقدر مناء البستان
  )١( . انتهى " ، وهذا هو العلم الذي خصه اهللا به وأثىن عليه بإدراكه الضمانني فوجدمها سواء

؛ كيدها  ؛ ضمن جنايتها مبقدمها وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق
 ويف رواية أيب )٢( }الرِّْجل جبار  {:  ، حلديث ، ال ما جنت مبؤخرها كرجلها وفمها

،  ؛ ألهنا ال تتكلم ، مسيت بذلك  والعجماء البهيمة)٣( }رِْجل العجماء جبار  {:  هريرة
 .  جناية البهائم هدر:  ؛ أي - بضم اجليم -وجبار 

؛ كالبقر والشاة  كل هبيمة عجماء : " -  رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، كما لو انفلتت ممن هي يف يده  ؛ فجناية البهائم غري مضمونة إذا فعلت بنفسها وغريها
، وال فرط صاحبها يف حفظها يف  ، ما مل تكن عقورا ؛ فال ضمان على أحد وأفسدت

          َُ         إمنا يكون ج ب ارا إذا إنه :  ، وكذا قال غري واحد الليل أو يف أسواق املسلمني وجمامعهم
  )٤(.  انتهى " ؛ إال الضارية كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس هلا قائد وال سائق

؛ ألنه  ؛ فال ضمان عليه ، فقتله ، ومل يندفع إال بالقتل وإذا صال عليه آدمي أو هبيمة
تله ؛ وألن ق ، فلم يضمن ما ترتب عليه ، ودفاعه عن نفسه جائز قتله دفاعا عن نفسه

 .  ؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه ؛ وألنه إذا قتله دفعا لشره لدفع شره
؛ كان  ، فإن مل يندفع إال بالقتل عليه أن يدفع الصائل عليه : " قال الشيخ تقي الدين
 .  " له ذلك باتفاق الفقهاء

                                                 
  . ٤٢٠/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  )٤٥٩٢(أبو داود الديات ) ٢(
، مالك  )٢/٤٩٩(، أمحد  )٤٥٩٣(، أبو داود الديات  )٢٤٩٧(، النسائي الزكاة  )١٤٢٨(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦٦٨(، الدارمي الزكاة  )١٦٢٢(العقول 
 .  ٤٢٢/ ٥حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
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، وكتب الضالل  ، وأواين اخلمر ، والصليب آالت اللهو:  ومما ال ضمان يف إتالفه
 أمره أن يأخذ أن النيب  {:  ؛ ملا روى أمحد عن ابن عمر اخلرافة واخلالعة واجملونو

، فشققت  ، وفيها زقاق اخلمر قد جلبت من الشام ، مث خرج إىل أسواق املدينة مدية
،  ؛ فدل احلديث على طلب إتالفها وعدم ضماهنا )١( }وأمر أصحابه بذلك ،  حبضرته

 .  ، ودفعا للمفسدة ؛ ضمانا للمصلحة لكن ال بد أن يكون إتالفها بأمر السلطة ورقابتها

                                                 
 .  )٢/١٣٣(أمحد ) ١(
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 باب يف أحكام الوديعة 
 .  توكيل يف احلفظ تربعا:  اإليداع

.  هنا متروكة عند املودع، مسيت بذلك أل من ودع الشيء إذا تركه:  والوديعة لغة
 .  اسم للمال املودع عند من حيفظه بال عوض:  وهي شرعا

؛ ألن اإليداع  و يشترط لصحة اإليداع ما يعترب للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد
 .  توكيل يف احلفظ

؛ ألن يف ذلك  ويستحب قبول الوديعة ملن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها
واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون  { ملا يف احلديث عن النيب ؛  ثوابا جزيال

؛  ، أما من ال يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، وحلاجة الناس إىل ذلك )١( }أخيه 
 .  فيكره له قبوهلا

، كما لو  ، فإنه ال يضمنها إذا تلفت عند املودع ومل يفرطومن أحكام الوديعة أهنا 
، وورد يف حديث فيه  ، واألمني ال يضمن إذا مل يتعد ؛ ألهنا أمانة تلفت من بني ماله

،  اجه، رواه ابن م )٢( }؛ فال ضمان عليه  من أودع وديعة {:   قالضعف أن النيب 

، ويف  اخلائن:     ُِ  وامل غ ل }ليس علي املستودع غري املُِغل ضمان  {:  ورواه الدارقطين بلفظ

؛  ، فلو ضمن وألن املستودع حيفظها تربعا }ال ضمان على مؤمتن  {:  رواية بلفظ
 .  على ذلك الضرر بالناس وتعطل املصلحة، فيترتب  المتنع الناس من قبول الودائع

؛ ألنه متلف  ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت أما املعتدي على الوديعة أو املفرط يف حفظها
 .  ملال غريه

                                                 
،  )٤٩٤٦(، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(توبة واالستغفار مسلم الذكر والدعاء وال) ١(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
 .  )٢٤٠١(ابن ماجه األحكام ) ٢(
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؛ ألن  ومن أحكام الوديعة أنه جيب على املودع حفظها يف حرز مثلها كما حيفظ ماله
β¨ *  {:  اهللا تعاىل أمر بأدائها يف قوله Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $ yγ Î= ÷δ r& { )وال )١ 

، فيلزمه ما  ؛ فقد التزم حبفظها ؛ وألن املودع حينما قبل الوديعة ميكن أداؤها إال حبفظها
 .  التزم به

، فلو قطع العلف عنها بغري أمر  ؛ لزم املودع إعالفها  الوديعة دابةوإذا كانت
؛ فإنه يأمث  ، ومع كونه يضمنها ؛ ألن إعالف الدابة مأمور به ؛ ضمنها ، فتلفت صاحبها

؛  ؛ ألنه جيب عليه علفها وسقيها حلق اهللا تعاىل أيضا بتركه إعالفها أو سقيها حىت ماتت
 .  ألن هلا حرمة

؛ كزوجته وعبده وخازنه  ع أن يدفع الوديعة إىل من حيفظ ماله عادةوجيوز للمود
؛ ألن له أن  ؛ مل يضمن ، وإن تلفت عند أحد من هؤالء من غري تعد وال تفريط وخادمه

، برئ  ، وكذا لو دفعها إىل من حيفظ مال صاحبها يتوىل حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه
 .  ؛ جلريان العادة بذلك منها

؛ ألنه ليس له أن  ؛ ضمنها املودع ، فتلفت سلمها إىل أجنيب منه ومن صاحبهاأما لو 
؛  ، إال إذا كان إيداعها عند األجنيب لعذر اضطره إىل ذلك يودعها عند غريه من غري عذر

؛ فال حرج عليه يف  كما لو حضره املوت أو أراد سفرا وخياف عليها إذا أخذها معه
 .  ، وال يضمن إذا تلفت ذلك
؛ فإنه جيب عليه رد الوديعة إىل صاحبها  ، أو أراد املودع أن يسافر إن حصل خوفو

؛ فإنه حيملها معه يف السفر إذا كان ذلك  ، فإن مل جيد صاحبها وال وكيله أو وكيله
؛ ألن احلاكم يقوم مقام  ؛ دفعها إىل احلاكم ، فإن مل يكن السفر أحفظ هلا أحفظ هلا

  النيب {؛ ألن  ؛ أودعها عند ثقة  ميكن إيداعها عند احلاكم، فإن مل صاحبها عند غيبته
وأمر عليا  - رضي اهللا عنها -؛ أودع الودائع اليت كانت عنده ألم أمين  ملا أراد أن يهاجر

                                                 
 .  ٥٨:  سورة النساء آية) ١(
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؛ فإنه جيب عليه   وكذا من حضره املوت وعنده ودائع للناس)١(،  }أن يردها إىل أهلها 
 .  ؛ أودعها عند احلاكم أو عند ثقة ، فإن مل جيدهم ردها إىل أصحاهبا

، كما لو أودع دابة فركبها لغري  والتعدي على الوديعة يوجب ضماهنا إذا تلفت
ودع دراهم يف ، وكما لو أ ، أو أودع ثوبا فلبسه لغري خوف من عث علفها أو سقيها

؛ فإنه يضمن الوديعة إذا  ، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها حرز فأخرجها من حرزها
 .  ؛ ألنه قد تعدى بتصرفه هذا تلفت يف هذه احلاالت

، ويقبل             ُ                                                      واملودع أمني ي قبل قوله إذا ادعى أنه ردها إىل صاحبها أو من يقوم مقامه
 - تعاىل -؛ ألن اهللا  ؛ ألنه أمني ريطه مع ميينهقوله أيضا إذا ادعى أهنا تلفت من غري تف

βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ¨ *  {:  مساها أمانة بقوله ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr& { )واألصل براءته )٢ 
؛ فإنه ال يقبل  ، وكذا لو ادعى تلفها حبادث ظاهر كاحلريق رينة على كذبهإذا مل تقم ق

 .  قوله إال إذا أقام بينة على وجود ذلك احلادث
؛  ؛ ضمنها ، فتأخر من غري عذر حىت تلفت ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه

 .  ، واهللا أعلم ألنه فعل حمرما بإمساكها بعد طلب صاحبها هلا

                                                 
 .  ١الوديعة .  ٤٧٢/ ٦) ١٢٦٩٦(أخرجه البيهقي من حديث عائشة ) ١(
 .  ٥٨:  سورة النساء آية) ٢(
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 اء املوات ومتلك املباحات كتاب إحي

 باب يف أحكام إحياء املوات 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، واملراد به هنا األرض اليت ال  هو ما ال روح فيه:  - بفتح امليم والواو -املوات 
 .  مالك هلا

 بأنه األرض املنفكة عن االختصاصات وملك - رمحهم اهللا -ويعرفه الفقهاء 
 .  معصوم

 :  لتعريف شيئانفيخرج هبذا ا
 .   ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غريها: األول
، أو  ، ومسيل املياه ، واألفنية ؛ كالطرق  ما تعلقت به مصلحة ملك املعصوم: الثاين

؛ كدفن املوتى وموضع القمامة والبقاع املرصدة لصالة  تعلقت به مصاحل العامر من البلد
 .  ؛ فكل ذلك ال ميلك باإلحياء حملتطبات واملراعيالعيدين وا

  فإذا خلت األرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها حلديث جابر
، وورد  ، رواه أمحد والترمذي وصححه )١( }من أحيا أرضا ميتة فهي له  {:  مرفوعا

 .  " صحيح البخاري " عضها يف، وب مبعناه أحاديث
؛ إال  ، وإن اختلفوا يف شروطه                                 ُ  ْ َ         وعامة فقهاء األمصار على أن املوات ي م ل ك باإلحياء

،  ؛ ملا فيه من التضييق يف أداء املناسك ؛ فال ميلك باإلحياء موات احلرم وعرفات
 .  واستيالئه على حمل الناس فيه سواء

                                                 
 .  )٢٦٠٧(، الدارمي البيوع  )٣/٣٣٨(، أمحد  )١٣٧٩(الترمذي األحكام ) ١(
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 :  وحيصل إحياء املوات بأمور
من أحاط  { ؛ لقوله   إذا أحاطه حبائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه: األول

، وصححه ابن  ، رواه أمحد وأبو داود عن جابر )١( }حائطا على أرض فهي له 
حق به ، وهو يدل على أن التحويط على األرض مما يست ، وعن مسرة مثله اجلارود
، أما لو أدار حول املوت أحجارا وحنوها  ، واملقدار املعترب ما يسمى حائطا يف اللغة ملكها

، لكن  كتراب أو جدار صغري ال مينع ما وراءه أو حفر حوهلا خندقا فإنه ال ميلكه بذلك
 .  ، وال جيوز له بيعه إال بإحيائه يكون أحق بإحيائه من غريه

، فإن حفر البئر   املوات بئرا فوصل إىل مائها فقد أحياها إذا حفر يف األرض: الثاين
؛ ألنه شرع يف  ومل يصل إىل املاء مل ميلكها بذلك وإمنا يكون أحق بإحيائها من غريه

 .  إحيائها
؛  ؛ فقد أحياها بذلك  إذا أوصل إىل األرض املوات ماء أجراه من عني أو هنر: الثالث

 .  ئطألن نفع املاء لألرض أكثر من احلا
،   إذا حبس عن األرض املوات املاء الذي كان يغمرها وال تصلح معه للزراعة: الرابع

؛ ألن نفع األرض بذلك أكثر من  فحبسه عنها حىت أصبحت صاحلة لذلك فقد أحياها
 .  نفع احلائط الذي ورد يف الدليل أنه ميلكها بإقامته عليها
عند هذه األمور بل يرجع فيه إىل ومن العلماء من يرى أن إحياء املوات ال يقف 

، واختار ذلك مجع من أئمة  ، فما عده الناس إحياء فإنه ميلك به األرض املوات العرف
، فوجب الرجوع إىل ما  ؛ ألن الشرع ورد بتعليق امللك عليه ومل يبينه احلنابلة وغريهم

 .  كان إحياء يف العرف

                                                 
 .  )٥/٢١(، أمحد  )٣٠٧٧(أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١(
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 أقطع بالل بن النيب  {؛ ألن  هاوإلمام املسلمني إقطاع األرض املوات ملن حييي

 وأقطع )٤( )٣( }وأقطع وائل بن حجر أرضا حبضرموت  {،  )٢( )١( }احلارث العقيق 
، بل   ال ميلكه مبجرد اإلقطاع حىت حيييه لكن)٧( ومجعا من الصحابة )٦( وعثمان )٥(عمر 

، وإن عجز عن إحيائه فلإلمام استرجاعه  ، فإن أحياه ملكه يكون أحق به من غريه
 استرجع اإلقطاعات من ؛ ألن عمر بن اخلطاب  وإقطاعه لغريه ممن يقدر على إحيائه

  )٨(.  الذين عجزوا عن إحيائها
 .  )٩(صيد واحلطب فهو أحق به ومن سبق إىل مباح غري األرض املوات كال

؛  كماء النهر وماء الوادي)  غري مملوك:  أي (وإذا كان مير بأمالك الناس ماء مباح 
، ويفعل الذي  فلألعلى أن يسقي منه وحيبس املاء إىل الكعب مث يرسله لألسفل ممن يليه

مث احبس ! اسق يا زبري  { ؛ لقول النيب  وهكذا.  . . يليه كذلك مث يرسله ملن بعده

؛  ، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  متفق عليه)١٠( }املاء حىت يصل إىل اجلدر 

                                                 
 .  )٣٠٦٢(أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١(
وأخرجه أبو داود .  ٩إحياء املوات .  ٢٤٦/ ٦) ١١٨٢٤(أخرجه البيهقي من حديث بالل بن احلارث ) ٢(

 ٢٤٠/ ٦) ١١٧٩٧(وكذا هو يف البيهقي .  ٢٩١/ ٣) ٣٠٦١(أقطع بالل بن احلارث معادن القبلية :  بلفظ
 .  ٥إحياء املوات 

 .  )٣٠٥٨(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )١٣٨١(الترمذي األحكام ) ٣(
 .  ٦٦٥/ ٣) ١٣٨١(ي ، والترمذ ٢٩١/ ٣) ٣٠٥٨(أبو داود :  أخرجه من حديث وائل) ٤(
 .  ٢١٢/ ١٠) ٢٠٣٩٤(أخرجه البيهقي من حديث عبدالرمحن بن عوف ) ٥(
 .  ٤، إحياء املوات  ٢٣٩/ ٦) ١١٧٩٥(كما أخرجه البيهقي ) ٦(
إحياء .  ٢٣٨/ ٦انظرها يف البيهقي .  ، وعمرو بن حريث ، وعلي حصني بن مشمت:  وممن أقطعه الزبري) ٧(

 .  ٤املوات 
 .  ٩ إحياء املوات ٢٤٦/ ٦) ١١٨٢٤(، أخرجه البيهقي  استرجاعه العقيق من بالل بن احلارثكما يف ) ٨(
 .  إذا حازه) ٩(
، النسائي آداب القضاة  )١٣٦٣(، الترمذي األحكام  )٢٣٥٧(، مسلم الفضائل  )٢٢٣١(البخاري املساقاة ) ١٠(

 .  )١/١٦٦(محد ، أ )١٥(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٣٧(، أبو داود األقضية  )٥٤٠٧(
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؛ فكان ذلك  )١( }يصل إىل اجلدر مث احبس املاء حىت  { نظرنا إىل قول النيب :  قال
، فجعلوا ذلك  ، فوجدوه يبلغ الكعبني قاسوا ما وقعت فيه القصة:  ؛ أي إىل الكعبني

  أنه {،  ، وروى أبو داود وغريه عن عمرو بن شعيب معيارا الستحقاق األول فاألول
أن ميسك األعلى حىت يبلغ السيل :  ) واد باملدينة مشهور (قضى يف سيل مهزور 

 .  )٢( }، مث يرسل األعلى على األسفل  الكعبني
، ويتصرف كل واحد  ؛ فإنه يقسم بني املالك بقدر أمالكهم أما إن كان املاء مملوكا

 .  يف حصته مبا شاء
عى ملواشي بيت مال املسلمني كخيل اجلهاد وإبل وإلمام املسلمني أن حيمي مر
أن  {:  - رضي اهللا عنهما -؛ ملا روى ابن عمر  الصدقة ما مل يضرهم بالتضييق عليهم

؛ فيجوز لإلمام أن حيمي العشب يف أرض  )٣( } محى النقيع خليل املسلمني النيب 
ات إلبل الصدقة وخيل اجملاهدين ونعم اجلزية والضوال إذا احتاج إىل ذلك ومل يضيق املو

 .  على املسلمني
 

                                                 
، النسائي آداب القضاة  )١٣٦٣(، الترمذي األحكام  )٢٣٥٧(، مسلم الفضائل  )٢٢٣١(البخاري املساقاة ) ١(

 .  )١/١٦٦(، أمحد  )١٥(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٣٧(، أبو داود األقضية  )٥٤٠٧(
 .  )٢٤٨٢(، ابن ماجه األحكام  )٣٦٣٩(أبو داود األقضية ) ٢(
 .  )٢/١٥٥(أمحد ) ٣(
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 باب يف أحكام اجلعالة 
:  ؛ كأن يقول ، وهي ما يعطاه اإلنسان على أمر يفعله         ُ               وتسمى اجل عل واجلعيلة أيضا
ن يعمل له عمال معلوما ؛ بأن جيعل شيئا معلوما من املال مل من فعل كذا فله كذا من املال

 .  كبناء حائط
yϑ  {:  ودليل جواز ذلك قوله تعاىل Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9Ïè t/ O$ tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )١( 

، فدلت اآلية على جواز   وهذا جعل، ملن دل على سارق صواع امللك محل بعري:  أي
 .  اجلعالة

وغريمها من حديث أيب  " الصحيحني " ، وهو يف ودليلها من السنة حديث اللديغ
، فلدغ سيد ذلك  وهم فأبوا، فاستضاف أهنم نزلوا على حي من أحياء العرب {؛  سعيد

:  ؟ قال بعضهم هل عند أحد منكم من شيء:  ، فقالوا احلي فسعوا له بكل شيء فأتوهم
، فما أنا بَِراقٍ لكم حىت جتعلوا  ، ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا إين واهللا ألرقي

ß‰ôϑ  {: ، فانطلق ينفث عليه ويقرأ فصاحلوهم على قطيع من غنم.  لنا ُجْعال ys ø9$# ¬! Å_U u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ { )وقدموا على النيب  ، فأوفوهم ُجْعلهم  فكأمنا نشط من عقال)٢ ، 

 .  )٣( }، اقتسموا واجعلوا يل معكم سهما  أصبتم:  ، فقال فذكروا ذلك له
ُ            ُ      فمن عمل العمل الذي ج علت عليه اجل عالة ب ؛ ألن العقد  عد علمه هبا استحق اجلعل                   

؛ ألهنم  ، وإن قام بالعمل مجاعة اقتسموا اجلعل الذي عليه بالسوية استقر بتمام العمل
، فإن عمل العمل قبل  اشتركوا يف العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا يف العوض

                                                 
 .  ٧٢:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 ، )٣٤١٨(أبو داود البيوع  ، ) ٢٠٦٣(، الترمذي الطب ) ٢٢٠١(، مسلم السالم ) ٢١٥٦( البخاري اإلجارة )٣(

  ) .٥٠ / ٣( ،  أمحد باقي مسند املكثرين) ٢١٥٦(ابن ماجه التجارات 
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،  ستحق به عوضا، فلم ي ؛ ألنه عمل غري مأذون فيه علمه مبا جعل عليه مل يستحق شيئا
 .  وإن علم باجلعل يف أثناء العمل أخذ من اجلعل ما عمله بعد العلم

، فإن كان الفسخ من العامل مل  ، جائز لكل من الطرفني فسخها واجلعالة عقد
، وإن كان الفسخ من اجلاعل وكان قبل  ؛ ألنه أسقط حق نفسه يستحق شيئا من اجلعل

 .  ؛ ألنه عمله بعوض مل يسلم له ثل عمله؛ فللعامل أجرة م الشروع يف العمل
 :  واجلعالة ختالف اإلجارة يف مسائل

؛ فإهنا  ، خبالف اإلجارة  أن اجلعالة ال يشترط لصحتها العلم بالعمل اجملاعل عليه:  منها-
 .  يشترط فيها أن يكون العمل املؤاجر عليه معلوما

؛ فإهنا يشترط  ، خبالف اإلجارة مل أن اجلعالة ال يشترط فيها معرفة مدة الع:  ومنها-
 .  فيها أن تكون مدة العمل معلومة

من خاط هذا :  ، كأن يقول  أن اجلعالة جيوز فيها اجلمع بني العمل واملدة:  ومنها-
، خبالف  ، فإن خاطه يف اليوم استحق اجلعل وإال فال الثوب يف يوم فله كذا

 .  ل واملدة؛ فإهنا ال يصح فيها اجلمع بني العم اإلجارة
؛ فإن العامل فيها قد  ، خبالف اإلجارة                ُ                   أن العامل يف اجل عالة مل يلتزم العمل:  ومنها-

 .  التزم بالعمل
؛ فإهنا يشترط فيها  ، خبالف اإلجارة  أن اجلعالة ال يشترط فيها تعيني العامل:  ومنها-

 .  ذلك
، خبالف  ن إذن اآلخر أن اجلعالة عقد جائز لكل من الطرفني فسخها بدو:  ومنها-

 .  ، ال جيوز ألحد الطرفني فسخها إال برضى اآلخر ؛ فإهنا عقد الزم اإلجارة
ُ               أن من عمل لغريه عمال بعري ج عل وال إذن من - رمحهم اهللا -وقد ذكر الفقهاء                          

، وألنه ال  ؛ ألنه بذل منفعة من غري عوض فلم يستحقه صاحب العمل مل يستحق شيئا
 :  ، إال أنه يستثىن من ذلك شيئان  مل يلتزمهيلزم اإلنسان شيء
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؛ فإنه  إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل باألجرة كالدالل واحلمال وحنومها:  األول
، ومن مل يعد نفسه للعمل  ؛ لداللة العرف على ذلك إذا عمل عمال بإذن يستحق األجرة

 .  ، ولو أذن له إال بشرط مل يستحق شيئا
 بتخليص متاع غريه من هلكة كإخراجه من البحر أو احلرق أو وجده  من قام: الثاين

؛ ألنه خيشى هالكه وتلفه  يف مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة املثل وإن مل يأذن له ربه
، وهو إنقاذ األموال من  ، وألن يف دفع األجرة ترغيبا يف مثل هذا العمل على صاحبه

 .  اهللكة
من استنقذ مال غريه من اهللكة ورده  : " - رمحه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .  " ، وهو منصوص أمحد وغريه استحق أجرة املثل ولو بغري شرط يف أصح القولني
فمن عمل يف مال غريه عمال بغري إذنه  : " - رمحه اهللا -وقال العالمة ابن القيم 

،  ازا له من الضياعليتوصل بذلك العمل إىل غريه أو فعله حفظا ملال املالك وإحر
 .  انتهى " ، وقد نص عليه أمحد يف عدة مواضع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله
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 باب يف أحكام اللقطة 
، وهذا   هي مال ضل عن صاحبه غري حيوان- بضم الالم وفتح القاف -اللقطة 

، ومن  ة عليه، وجاء باحترام مال املسلم واحملافظ الدين احلنيف جاء حبفظ املال ورعايته
 .  ذلك اللقطة

 :  ، فال خيلو من ثالث حاالت فإذا ضل مال عن صاحبه
،  ، والرغيف ؛ كالسوط  أن يكون مما ال تتبعه مهة أوساط الناس: احلالة األوىل

رخص  {:  ؛ ملا روى جابر قال ؛ فهذا ميلكه آخذه وينتفع به بال تعريف ، والعصا والثمرة

 .  ، رواه أبو داود )١( } يف العصا والسوط واحلبل يلتقطه الرجل رسول اهللا 
إما لضخامته كاإلبل واخليل :   أن يكون مما ميتنع من صغار السباع: احلالة الثانية
، وإما لدفعها عن  الظباء، وإما لسرعة عدوها ك ، وإما لطريانه كالطيور والبقر والبغال

؛  ، وال ميلكه آخذه بتعريفه ، فهذا القسم بأنواعه حيرم التقاطه نفسها بناهبا كالفهود
،  ، ترد املاء اؤهامعا سقاؤها وحذ! ؟  ما لك وهلا:   ملا سئل عن ضالة اإلبللقوله  {

؛ فهو  من أخذ الضالة : " ، وقال عمر  متفق عليه)٢( }، حىت جيدها رهبا  وتأكل الشجر
، بل تترك ترد املاء   يف هذا احلديث بأهنا ال تلتقط، وقد حكم  خمطئ:  أي " ضال

 .  وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا
 واحلديد وما حيتفظ بنفسه ؛ كالقدر الضخمة واخلشب ويلحق بذلك األدوات الكبرية
 .  ، بل هو أوىل ، فيحرم أخذه كالضوال وال يكاد يضيع وال ينتقل عن مكانه

                                                 
 .  )١٧١٧(أبو داود اللقطة ) ١(
، أبو داود اللقطة  )١٣٧٢(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٣٠٦(البخاري يف اللقطة ) ٢(

 .  )١٤٨٢(، مالك األقضية  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠٤(
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؛ كالنقود واألمتعة وما ال ميتنع   أن يكون املال الضال من سائر األموال: احلالة الثالثة
؛  ؛ فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ؛ كالغنم والفصالن والعجول من صغار السباع
 :  ، وهو ثالثة أنواع جاز له التقاطه

فذا يلزم واجده إذا .  . . ؛ كفصيل وشاة ودجاجة  حيوان مأكول: النوع األول
 :  أخذه األحظ ملالكه من أمور ثالثة

 .   أكله وعليه قيمته يف احلال: أحدها
 .   بيعه واالحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه: الثاين
، ويرجع بنفقته على مالكه إذا  ، وال ميلكه نفاق عليه من ماله حفظه واإل: الثالث
؛ فإمنا هي لك أو ألخيك أو  خذها:  ؛ قال  ملا سئل عن الشاةألنه  {؛  جاء واستلمه

، مترددة بني أن تأخذها  ، معرضة للهالك أهنا ضعيفة:  ، ومعناه  متفق عليه)١( }للذئب 
 .  أنت أو يأخذها غريك أو يأكلها الذئب

، وأن  فيه جواز التقاط الغنم : " قال ابن القيم يف الكالم على هذا احلديث الشريف
،  ، فيخري بني أكلها يف احلال وعليه قيمتها ، فهي ملك امللتقط الشاة إذا مل يأت صاحبها

، وأمجعوا على أنه لو   واإلنفاق عليها من ماله)٢(، وبني تركها  عها وحفظ مثنهاوبني بي
 .  " ؛ له أخذها جاء صاحبها قبل أن يأكلها امللتقط

، فيفعل امللتقط األحظ ملالكه من  ؛ كبطيخ وفاكهة  ما خيشى فساده: النوع الثاين
 .  ، وبيعه وحفظ مثنه حىت يأيت مالكه أكله ودفع قيمته ملالكه

، فيلزمه  ؛ كالنقود واألواين  سائر األموال ما عدا القسمني السابقني: النوع الثالث
 .  ، والتعريف عليه يف جمامع الناس حفظ اجلميع أمانة بيده

                                                 
 ، أبو داود اللقطة )١٣٧٢(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٢٩٦(البخاري يف اللقطة ) ١(

 .  )١٤٨٢(، مالك األقضية  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠٤(
 .  أخذها وتركها دون بيع أو ذبح:  أي) ٢(
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وال جيوز له أخذ اللقطة بأنواعها إال إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما حيتاج 
 عن لقطة الذهب سئل النيب  {:   قال؛ حلديث زيد بن خالد اجلهين  إىل تعريف
،  ؛ فاستنفقها ، فإن مل تعرف ، مث عرِّفْها سنة اعرف وكاءها وعفاصها:  ؟ فقال والورق

؛   فادفعها إليه وسأله عن الشاة، ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ولتكن وديعة عندك
؟  ما لك وهلا:  ؛ فقال ، وسئل عن ضالة اإلبل فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب:  فقال

 .   متفق عليه)١( }، حىت جيدها رهبا  ، وتأكل الشجر ، ترد املاء معها سقاؤها وحذاؤها! 

   ُ               ما ي ربط به الوعاء :   الوكاء)٢( }ف وكاءها وعفاصها اعر {  ومعىن قوله -
 .  الوعاء الذي تكون فيه النفقة:  والعفاص.  الذي تكون فيه النفقة

اذكرها للناس يف مكان اجتماعهم :  ؛ أي )٣( }مث َعرِّفها سنة  {  ومعىن قوله -
؛ ففي  مدة عام كامل:  ؛ أي " سنة "،  امع واحملافلمن األسواق وأبواب املساجد واجمل

؛ ألن جميء صاحبها يف ذلك األسبوع  األسبوع األول من التقاطها ينادى عليها كل يوم
 .  ، مث بعد األسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس يف ذلك أحرى
اعرف وكاءها  { ، ويف قوله   واحلديث يدل على وجوب التعريف باللقطة-

، حىت إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا   دليل على وجوب معرفة صفاهتا)٤( }وعفاصها 
؛ مل جيز دفعها  ، وإن اختلف وصفه هلا عن الواقع ؛ دفعت إليه مطابقا لتلك الصفات

 .  إليه

                                                 
، أبو داود اللقطة  )١٣٧٤(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٣٠٤(البخاري يف اللقطة ) ١(

 .  )١٤٨٢( مالك األقضية ، )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠٤(
، أبو داود اللقطة  )١٣٧٢(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٣٠٤(البخاري يف اللقطة ) ٢(

 .  )١٤٨٢(، مالك األقضية  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠٤(
،  )١٧٠٤(، أبو داود اللقطة  )١٣٧٢(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٩١(البخاري العلم ) ٣(

 .  )١٤٨٢(، مالك األقضية  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(ابن ماجه األحكام 
، أبو داود اللقطة  )١٣٧٢(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٣٠٤(البخاري يف اللقطة ) ٤(

 .  )١٤٨٢(، مالك األقضية  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٠٤(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠٤(
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 دليل على أن امللتقط ميلكها بعد )١( }؛ فاستنفقها  إن مل تعرفف {  ويف قوله -
حىت يعرف وعاءها :  ؛ أي ، لكن ال يتصرف فيها قبل معرفة صفاهتا احلول وبعد التعريف

، ووصفها مبا ينطبق  ، فإن جاء صاحبها بعد احلول ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها
؛ فادفعها  فإن جاء طالبها يوما من الدهر { ؛ لقوله  ، دفعها إليه على تلك األوصاف

 .  )٢( }إليه 
 :  وقد تبني مما سبق أنه يلزم حنو اللقطة أمور

؛ فال يقدم على أخذها إال إذا عرف من نفسه األمانة يف حفظها   إذا وجدها: أوال
؛ مل  ، ومن ال يأمن نفسه عليها النداء عليها حىت يعثر على صاحبهاوالقوة على تعريفها ب

؛ ألنه أخذ مال غريه على وجه ال جيوز له  ؛ فهو كغاصب ، فإن أخذها جيز له أخذها
 .  ، وملا يف أخذها حينئذ من تضييع مال غريه أخذه

 وجنسها  ال بد له قبل أخذها من ضبط صفاهتا مبعرفة وعائها ووكائها وقدرها: ثانيا
، واملراد بوكائها ما  ، واملراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة وصنفها
 .  ، واألمر يقتضي الوجوب  أمر بذلك؛ ألن النيب  تشد به
 ال بد من النداء عليها وتعريفها حوال كامال يف األسبوع األول كل يوم مث بعد : ثالثا

،  من ضاع له شيء وحنو ذلك:   التعريف مثال، ويقول يف ذلك ما جرت به العادة
وتكون املناداة عليها يف جمامع الناس كاألسواق وعند أبواب املساجد يف أوقات 

من  { ؛ لقوله  ؛ ألن املساجد مل تنب لذلك ، وال ينادى عليها يف املساجد الصلوات

 .  )٣( }ال ردها اهللا عليك :  ، فليقل مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد
                                                 

، أبو داود اللقطة  )١٣٧٤(، الترمذي األحكام  )١٧٢٢(، مسلم اللقطة  )٢٢٩٥(البخاري يف اللقطة ) ١(
)١٧٠٤(  . 

، أبو داود اللقطة  )١٣٧٤(، الترمذي األحكام  )١٧٢٣(، مسلم اللقطة  )٢٢٩٤(البخاري يف اللقطة ) ٢(
 .  )٥/١٢٦(، أمحد  )٢٥٠٦(، ابن ماجه األحكام  )١٧٠١(

، ابن ماجه  )٤٧٣(، أبو داود الصالة  )١٣٢١(، الترمذي البيوع  )٥٦٨(سلم املساجد ومواضع الصالة م) ٣(
 .  )١٤٠١(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٩(، أمحد  )٧٦٧(املساجد واجلماعات 
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؛ وجب دفعها إليه بال بينة وال  ، فوصفها مبا يطابق وصفها  إذا جاء طالبها: رابعا
، بل رمبا يكون وصفه هلا أظهر  ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمني  بذلك؛ ألمره  ميني

، أما إذا مل يقدر على  ، ويدفع معها مناءها املتصل واملنفصل ة واليمنيوأصدق من البين
؛ فلم جيز دفعها إىل من مل يثبت أنه  ؛ ألهنا أمانة يف يده ، فإهنا ال تدفع إليه وصفها
 .  صاحبها

،  ؛ تكون ملكا لواجدها  إذا مل يأت صاحبها بعد تعريفها حوال كامال: خامسا
،  ؛ حبيث لو جاء صاحبها يف أي وقت  فيها ضبط صفاهتاولكن جيب عليه قبل التصرف

؛ ألن ملكه هلا  ، أو رد بدهلا إن مل تكن موجودة ؛ ردها عليه إن كانت موجودة ووصفها
 .  مراعى يزول مبجيء صاحبها

هل هي كلقطة احلل متلك بالتعريف بعد :   واختلف العلماء يف لقطة احلرم: سادسا
،  ؛ لعموم األحاديث ؟ فبعضهم يرى أهنا متلك بذلك امضي احلول أو ال متلك مطلق

؛ لقوله يف  ، وال ميلكها ، بل جيب تعريفها دائما وذهب الفريق اآلخر إىل أهنا ال متلك
  واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن)١( }وال حتل لقطتها إال ملعرف  {:  مكة املشرفة

،  " ، وجيب تعريفها أبدا ؛ للنهي عنها ال متلك حبال : " ؛ حيث قال - رمحه اهللا -تيمية 
 .  وهو ظاهر اخلرب يف النهي عنها

من ترك حيوانا بفالة النقطاعه بعجزه عن املشي أو عجز صاحبه عنه ملكه :  سابعا
،  )٢( }؛ فهي له  ، فأخذها ، فسيبوها من وجد دابة قد عجز أهلها عنها {:  ؛ خلرب آخذه

ِ        ، ومن أ خ ذ نعله  ؛ وألهنا تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه رواه أبو داود ُ       
،  ، ال ميلكه مبجرد وجوده ؛ فحكمه حكم اللقطة وحنوه من متاعه ووجد يف موضعه غريه

 .  ، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي  ال بد من تعريفهبل

                                                 
، أبو داود  )٢٨٩٢(، النسائي مناسك احلج  )١٣٥٣(، مسلم احلج  )١٢٨٤(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )١/٢٥٩(، أمحد  )٢٠١٧(املناسك 
 .  )٣٥٢٤(أبو داود البيوع ) ٢(
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،  ؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ، فأخذها  إذا وجد الصيب والسفيه لقطة: ثامنا
،  ، فتلفت ، فإن تركها يف يدمها ؛ ألهنما ليسا بأهل لألمانة واحلفظ ويلزمه أخذها منهما

؛ فهي هلما  ، ومل يأت هلا أحد ، فلم تعرف عرفها وليهما، فإذا  ؛ ألنه مضيع هلا ضمنها
 .  ؛ كما يف حق الكبري والعاقل ملكا مراعى
؛  ؛ ألهنا أمانة حصلت يف يده ؛ ضمنها  لو أخذها من موضع مث ردها فيه: تاسعا

 .  ، وتركها تضييع هلا فلزمه حفظها كسائر األمانات
ك عنايته باألموال وحفظها وعنايته حبرمة  من هدي اإلسالم يف شأن اللقطة تدر: تنبيه

، ويف اجلملة ندرك من ذلك كله حث اإلسالم على التعاون  مال املسلم وحفاظه عليه
 .   أن يثبتنا مجيعا على اإلسالم ويتوفانا مسلمني- سبحانه -، نسأل اهللا  على اخلري
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 باب يف أحكام اللقيط 
،  ؛ إذ اللقطة ختتص باألموال الضائعة قطةأحكام اللقيط هلا عالقة كبرية بأحكام الل

،  ، مما به يظهر مشول أحكام اإلسالم لكل متطلبات احلياة واللقيط هو اإلنسان الضائع
، على حنو يفوق ما تعارف عليه عامل اليوم من إقامة دور  وسبقه يف كل جمال حيوي مفيد

، ومن ذلك  ألطفال والعجزةاحلضانة واملالجئ للحفاظ على األيتام ومن ال عائل هلم من ا
، وهو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله وال يعرف  عناية اإلسالم بأمر اللقيط

 .  نسبه يف احلالني
، إذا قام به من  فيجب على من وجده على تلك احلال أن يأخذه وجوبا كفائيا

؛ لقوله  خذهم له، مع إمكان أ ، أمثوا ، وإن تركه الكل ؛ سقط اإلمث عن الباقني يكفي
θ#)  {:  تعاىل çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )؛   فعموم اآلية يدل على وجوب أخذ اللقيط)١

، فكان واجبا كإطعامه  اء لنفسه؛ وألن يف أخذه إحي ألنه من التعاون على الرب والتقوى
 .  عند الضرورة وإجنائه من الغرق

ّ              واللقيط حر  يف مجيع األحكام ، فإذا مل  ، والرق عارض ؛ ألن احلرية هي األصل          
 .  ، فاألصل عدمه يعلم

،  ؛ وألن يده عليه ؛ عمال بالظاهر ؛ فهو له وما وجد معه من املال أو وجد حوله
؛ أنفق عليه من  ، وإن مل يوجد معه شيء ؛ لواليته عليه باملعروف                  ِ  ُ  فينفق عليه منه ملتق ط ه 

، ولك  ؛ فهو حر اذهب : "  للذي أخذ اللقيط ملا وجده؛ لقول عمر  بيت املال
من بيت :  ؛ يعين " وعلينا نفقته : " ، وقوله واليته:  ومعىن والؤه " ، وعلينا نفقته والؤه

 .  مال املسلمني
؛ فال جيب على  يف بيت املال:  ؛ يعين " وعلينا رضاعه : "  قالويف لفظ أن عمر 

؛ وجبت نفقته  ، فإن تعذر ، بل جيب ذلك يف بيت املال امللتقط اإلنفاق عليه وال رضاعه

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
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$θçΡuρ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل على من علم حباله من املسلمني yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )وملا )١ 
 .  ، كقرى الضيف ، وألن اإلنفاق عليه من باب املواساة يف ترك اإلنفاق عليه من هالكه
، أنه إن وجد يف دار اإلسالم أو يف بلد كفار يكثر فيها  وحكمه من ناحية الدين

 وإن وجد يف )٢( }كل مولود يولد على الفطرة  {  ، لقوله ، فهو مسلم املسلمون
وحضانته تكون .  ، فهو كافر تبعا للدار ، أو يقل فيها عدد املسلمني بلد كفار خالصة

 أقر اللقيط يف يد أيب مجيلة حني علم أنه رجل ؛ ألن عمر  لواجده إذا كان أمينا
 .  ؛ فكان أوىل به ، ولسبقه إليه واليته:  ؛ أي لك والؤه:  قال، و صاحل

 .  ، وينفق عليه باملعروف ؛ ألنه وليه وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غريه
؛ مل يقر  ؛ لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم فإن كان واجده ال يصلح حلضانته

 .  ؛ ألنه يفتنه عن دينه فر على املسلم؛ النتفاء والية الفاسق ووالية الكا بيده
؛ ألن يف ذلك  وكذلك ال تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل يف املواضع

؛ ألن مقام الطفل يف احلضر أصلح له  ، فيؤخذ منه ويدفع إىل املستقر يف البلد إتعابا للصيب
 .  ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه يف دينه ودنياه

اث اللقيط إذا مات وديته إذا جين عليه مبا يوجب الدية يكونان لبيت املال إذا مل ومري
 .  ؛ فلها الربع ، وإن كان له زوجة يكن له من يرثه من ولده

،  ، واإلمام ينوب عنهم ؛ ألن املسلمني يرثونه ووليه يف القتل العمد العدوان اإلمام
 .  ويل من ال ويل له؛ ألنه  فيخري بني القصاص والدية لبيت املال

؛ انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو  وإن جين عليه فيما دون النفس عمدا
 .  يعفو

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
،  )١٩٥٠(، النسائي اجلنائز  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٢(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٢٧٥(، أمحد  )٤٧١٤(أبو داود السنة 
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؛ ألن يف ذلك  ؛ حلق به وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها
، وأن  ؛ بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وال مضرة على غريه فيه مصلحة له باتصال نسبه

، أو  ، وإن مل يكن ألحد منهم بينة ؛ قدم ذو البينة ، وإن ادعاه مجاعة كونه منهميكن 
؛  ؛ حلقه ، فمن أحلقته القافة به ، عرض معهم على القافة كانت هلم بينات متعارضة

، والقافة قوم يعرفون  - رضي اهللا عنهم - بذلك مبحضر من الصحابة لقضاء عمر 
، ويشترط فيه أن يكون ذكرا عدال جمربا يف  حد، ويكفي قائف وا األنساب بالشبه

 .  اإلصابة
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 باب يف أحكام الوقف 
ما ميكن االنتفاع به مع :  ، واملراد باألصل الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة

الغلة الناجتة عن ذلك :  ، واملراد باملنفعة بقاء عينه كالدور والدكاكني والبساتني وحنوها
 .  ألجرة وسكىن الدار وحنوهااألصل كالثمرة وا

 :  ، والدليل على ذلك السنة الصحيحة وحكم الوقف أنه قربة مستحب يف اإلسالم
 خبيرب إين أصبت ماال! يا رسول اهللا :   قالأن عمر  {:  " الصحيحني "  ففي-

إن شئت حبست أصلها :  ؛ قال ؛ فما تأمرين فيه مل أصب قط ماال أنفس عندي منه
، فتصدق هبا عمر يف الفقراء  ، غري أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث وتصدقت هبا

 .  )١( }وذوي القرىب والرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف 

؛  إذا مات ابن آدم {:   أنه قال ، عن النيب " صحيحه "  وروى مسلم يف-
، أو ولد صاحل  ، أو علم ينتفع به من بعده صدقة جارية:  ؛ إال من ثالث انقطع عمله

 .  )٢( }يدعو له 
  "  اهللا ذو مقدرة إال وقفمل يكن أحد من أصحاب رسول : "  وقال جابر-
وال خالف بني األئمة يف حتبيس القناطر  : " - رمحه اهللا - وقال القرطيب -

 .  " ، واختلفوا يف غري ذلك واملساجد
؛ فال يصح  ؛ بأن يكون بالغا حرا رشيدا ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف

 .  الوقف من الصغري والسفيه واململوك

                                                 
، النسائي  )١٣٧٥(، الترمذي األحكام  )١٦٣٣(، مسلم الوصية  )٢٥٨٦(البخاري الشروط ) ١(

 .  )٢/٥٥(، أمحد  )٢٣٩٦(، ابن ماجه األحكام  )٢٨٧٨(، أبو داود الوصايا  )٣٦٠٤(األحباس 
 الوصايا ، أبو داود )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٢(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٠(
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 :  د أمرينوينعقد الوقف بأح
، أو جعلته  وقفت هذا املكان:  ؛ كأن يقول القول الدال على الوقف:  األول
 .  مسجدا

،   كمن جعل داره مسجدا- الفعل الدال على الوقف يف عرف الناس : األمر الثاين
، وأذن للناس يف الدفن  ، أو جعل أرضه مقربة -وأذن للناس يف الصالة فيه إذنا عاما 

 .  فيها
 :   التوقيف قسمانوألفاظ

،  ، وسبلت ، وحبست وقفت:  ؛ كأن يقول  ألفاظ صرحية: القسم األول
؛ صار  ، فمىت أتى بصيغة منها ؛ ألهنا ال حتتمل غري الوقف هذه األلفاظ صرحية ومسيت
 .  ، من غري انضمام أمر زائد إليها وقفا

.  . . أبدت، و ، وحرمت تصدقت:  ؛ كأن يقول  ألفاظ كناية: والقسم الثاين
؛ اشترط  ؛ فمىت تلفظ بواحد من هذه األلفاظ مسيت كناية ألهنا حتتمل معىن الوقف وغريه

،  ، أو اقتران أحد األلفاظ الصرحية أو الباقي من ألفاظ الكناية معه اقتران نية الوقف معه
تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو حمبسة أو مسبلة :  ؛ كأن يقول واقتران األلفاظ الصرحية

تصدقت بكذا :  ؛ كأن يقول ، واقتران لفظ الكناية حبكم الوقف أو حمرمة أو مؤبدة
 .  صدقة ال تباع وال تورث

 :  ، وهي ويشترط لصحة الوقف شروط
 .  أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق:  أوال
؛ فال يصح وقف   أن يكون املوقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه: ثانيا

 .  ؛ كالطعام ما ال يبقى بعد االنتفاع به
وقفت :  ؛ كما لو قال ؛ فال يصح وقف غري املعني  أن يكون املوقوف معينا: ثالثا

 .  عبدا من عبيدي أو بيتا من بيويت
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؛ كاملساجد  ؛ ألن املقصود به التقرب إىل اهللا تعاىل  أن يكون الوقف على بر: رابعا
؛ فال يصح الوقف على غري جهة   وكتب العلم واألقاربوالقناطر واملساكني والسقايات

، والوقف على األضرحة لتنويرها أو  ، وكتب الزندقة ، كالوقف على معابد الكفار بر
 ؛ ألن ذلك إعانة على املعصية والشرك والكفر  ، أو على سدنتها تبخريها

لك ملكا  ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معني أن يكون ذلك املعني مي: خامسا
 .  ؛ كامليت واحليوان ؛ فال يصح على من ال ميلك ؛ ألن الوقف متليك ثابتا

؛ فال يصح الوقف املؤقت وال   ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا: سادسا
؛ فبييت وقف على  ؛ كأن يقول إذا مت ؛ صح ذلك ؛ إال إذا علقه على موته املعلق
)  أرض له (، فإن مسعا  عمر إن حدث به حدثأوصى  : " ؛ ملا روى أبو داود الفقراء
، ويكون الوقف املعلق على املوت من ثلث  ، فكان إمجاعا ، ومل ينكر ، واشتهر " صدقة
 .  ؛ ألنه يكون يف حكم الوصية املال

  ، لقوله ومن أحكام الوقف أنه جيب العمل بشرط الواقف إذا كان ال خيالف الشرع
  ، وألن عمر )١( }، إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال  املسلمون على شروطهم {

، فإذا شرط  ؛ مل يكن فيه فائدة ، ولو مل جيب اتباع شرطه وقف وقفا وشرط فيه شرطا
منه مقدارا معينا أو شرط تقدميا لبعض املستحقني على بعض أو مجعهم أو اشترط اعتبار 

؛ لزم العمل  تحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغري ذلكوصف يف املس
 .  ؛ ما مل خيالف كتابا وال سنة بشرطه

؛ استوى يف االستحقاق الغين والفقري والذكر واألنثى من املوقوف  فإن مل يشترط شيئا
 .  عليهم

                                                 
 .  )٣٥٩٤(سنن أيب داود كتاب األقضية ) ١(
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ه إن ؛ فالنظر يكون للموقوف علي ، أو عني شخصا ومات وإذا مل يعني ناظرا للوقف
، أو من ال ميكن حصرهم  ، وإن كان الوقف على جهة كاملساجد كان معينا
 .  ، أو ينيب عنه من يتواله ، يتواله بنفسه ؛ فالنظر على الوقف للحاكم كاملساكني

؛ ألن ذلك أمانة اؤمتن  وجيب على الناظر أن يتقي اهللا وحيسن الوالية على الوقف
 .  عليها

،  ؛ ألنه شرك بينهم توى الذكور واإلناث يف االستحقاق؛ اس وإذا وقف على أوالده
ّ     ؛ فإن امل ق ر  به  ؛ كما لو أقر هلم بشيء وإطالق التشريك يقتضي االستواء يف االستحقاق َ ُ        

، مث بعد أوالده لصلبه ينتقل الوقف  ؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئا يكون بينهم بالسوية
، ولعدم دخوهلم  ، فينسبون إىل آبائهم ل آخر؛ ألهنم من رج إىل أوالد بنيه دون ولد بناته

ÞΟä3Š  {:  يف قوله تعاىل Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( { )ومن العلماء من يرى دخوهلم يف )١ 
 .  ، واهللا أعلم ن أوالد أوالده حقيقة؛ فأوالده ؛ ألن البنات أوالده لفظ األوالد
؛ ألن لفظ  ؛ اختص الوقف بذكورهم بين فالن:  ، أو وقف على أبنائي:  ولو قال

Πr& ã&s! àM≈oΨ÷  {:  ، قال تعاىل البنني وضع لذلك حقيقة t7ø9$# ãΝä3s9uρ tβθãΖt6 ø9$# ∩⊂∪ { )إال أن )٢ 
؛ ألن اسم  ؛ فيدخل فيهم النساء ؛ كبين هاشم وبين متيم كون املوقوف عليهم قبيلةي

 .  القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها
، وإن مل  ؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم لكن إذا وقف على مجاعة ميكن حصرهم

،  ؛ ألنه غري ممكن ، مل جيب تعميمهم ، كبين هاشم وبين متيم ميكن حصرهم واستيعاهبم
 .  وجاز االقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٩:  سورة الطور آية) ٢(
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 عليه الصالة -؛ لقوله  ؛ فال جيوز فسخه والوقف من العقود الالزمة مبجرد القول
العمل على  : "  قال الترمذي)١( }ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث  {:  -والسالم 

 .  " ا احلديث عند أهل العلمهذ
؛ إال أن تتعطل منافعه  ، وال يناقل به ، وال يباع ؛ ألنه مؤبد فال جيوز فسخه

، أو أرض زراعية خربت  ، كدار اهندمت ومل متكن عمارهتا من ريع الوقف بالكلية
؛ فيباع الوقف  وعادت مواتا ومل ميكن عمارهتا حبيث ال يكون يف ريع الوقف ما يعمرها

، فإن تعذر مثله  ؛ ألنه أقرب إىل مقصود الواقف ، ويصرف مثنه يف مثله ذي هذه حالهال
 .  ، ويصري البديل وقفا مبجرد شرائه ؛ صرف يف بعض مثله كامال

؛ فإنه  ، كأن خربت حملته ، فتعطل ومل ينتفع به يف موضعه وإن كان الوقف مسجدا
؛  جد وقف زاد ريعه عن حاجته، وإذا كان على مس يباع ويصرف مثنه يف مسجد آخر
، وجتوز الصدقة  ؛ ألنه انتفاع به يف جنس ما وقف له جاز صرف الزائد إىل مسجد آخر

 .  بالزائد من غلة الوقف على املسجد على املساكني
،  ، يعطى منه كل سنة مائة هذا وقف على زيد:  ؛ كما لو قال وإذا وقف على معني

، وقال الشيخ تقي  ؛ فإنه يتعني إرصاد الزائد القدروكان يف ريع الوقف فائض عن هذا 
؛ ألن بقاءه فساد  ، وجب صرفه إن علم أن ريعه يفضل دائما : " - رمحه اهللا -الدين 

 .  " له
؛ صرف يف مثل  ، وتعذر اإلنفاق عليه من الوقف ، فخرب وإذا وقف على مسجد

 .  من املساجد
 

                                                 
 داود الوصايا ، أبو )١٣٧٥(، الترمذي األحكام  )١٦٣٣(، مسلم الوصية  )٢٦٢٠(البخاري الوصايا ) ١(

  . )٢/٥٥(، أمحد  )٢٨٧٨(
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 باب يف أحكام اهلبة والعطية 
 .  ي التربع من جائز التصرف يف حياته لغريه مبال معلومه:  اهلبة

؛ فاهلبة واهلدية من السنة  ، ويعطي ويعطى  يهدي ويهدى إليهوقد كان النيب 
 -وعن عائشة  }هتادوا حتابوا  { :  ، قال املرغب فيها ملا يترتب عليها من املصاحل

   وقال)١( } يقبل اهلدية ويثيب عليها كان رسول اهللا  {:  ؛ قالت -رضي اهللا عنها 

  . }؛ فإن اهلدية تسل السخية  هتادوا {

، أما قبل  ؛ فليس له الرجوع فيها وتلزم اهلبة إذا قبضها املوهوب له بإذن الواهب
أن أبا بكر حنلها  : " - رضي اهللا عنها -، بدليل حديث عائشة  ؛ فله الرجوع القبض

كنت حنلتك جذاذ ! يا بنية :  ؛ قال ، فلما مرض جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية
؛  ؛ فإمنا هو اليوم مال وارث ؛ كان لك ، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه عشرين وسقا

 .  " فاقتسموه على كتاب اهللا تعاىل
؛ فاستدامته هلا تكفي عن  فوهبها له،                       ُ َّ                 وإن كانت اهلبة يف يد امل ت هب وديعة أو عارية

 .  قبضها ابتداء
، وجيوز هبة كل ما جيوز  ، ويعترب ذلك إبراء له وتصح هبة الدين ملن هو يف ذمته

 .  بيعه
؛ فقد وهبتك  إذا حصل كذا:  وال تصح اهلبة املعلقة على شرط مستقبل كأن يقول

 .  كذا
؛  ؛ ألهنا متليك للعني هرا أو سنةوهبتك كذا ش:  ؛ كأن يقول وال تصح اهلبة مؤقتة

إذا :  ؛ كأن يقول ، لكن يستثىن من التعليق تعليق اهلبة باملوت ؛ كالبيع فال تقبل التوقيت
 .  ، وتكون وصية تأخذ أحكامها ؛ فقد وهبتك كذا وكذا مت

                                                 
،  )٣٥٣٦(، أبو داود البيوع  )١٩٥٣(، الترمذي الرب والصلة  )٢٤٤٥(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

 .  )٦/٩٠(أمحد 
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وال جيوز لإلنسان أن يهب لبعض أوالده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض 
:  ؛ حلديث النعمان بن بشري ؛ بتسوية بعضهم ببعض جيب عليه العدل بينهم، بل  يف اهلبة

أكل ولدك  {  فقال النيب  ملا حنله حنلة ليشهد عليها النيب أن أباه أتى به النيب 
، واعدلوا بني  اتقوا اهللا:  مث قال.  " أرجعه : " فقال.  ال:  فقال؟  حنلت مثل هذا

، وأهنا حترم  ، فدل على وجوب العدل بني األوالد يف العطية  متفق عليه)١( }أوالدكم 
 .  الشهادة على ختصيص بعضهم أو تفضيله حتمال وأداء إن علم ذلك

،  لرجوع فيها وسحبها منه؛ حرم عليه ا وإذا وهب اإلنسان هبة وقبضها املوهوب له
 فدل )٢( }العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه  {:  حلديث ابن عباس مرفوعا

؛ فله أن يرجع فيما  ، وهو األب ؛ إال ما استثناه الشارع هذا على حترمي الرجوع يف اهلبة
، إال الوالد فيما  ال حيل للرجل أن يعطي العطية فريجع فيها { ، ولقوله  لولدهوهبه 

 .  ، رواه اخلمسة وصححه الترمذي )٣( }يعطي ولده 
؛ حلديث   يضر الولد وال حيتاجهكما أن للوالد أن يأخذ وميتلك من مال ولده ما ال

، رواه  )٤( }، وإن أوالدكم من كسبكم  إن أطيب ما أكلتم من كسبكم {:  عائشة
، وله شواهد تدل مبجموعها على أن للوالد األخذ  ، ورواه غريه الترمذي وحسنه
 ، بل إن قوله  ل من مال ولده ما ال يضر الوالد وال يتعلق حباجتهوالتملك واألك

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٦(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٦٩(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨٠(ئي النحل النسا
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

،  )١٢٩٨(، الترمذي البيوع  )١٦٢٢(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٩(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(
 .  )١/٢٥٠(، أمحد  )٢٣٨٥(جه األحكام ، ابن ما )٣٥٣٨(، أبو داود البيوع  )٣٧١٠(النسائي الرقىب 

 .  )٢٣٧٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٧٠٣(، النسائي اهلبة  )٢١٣٢(الترمذي الوالء واهلبة ) ٣(
، ابن ماجه  )٣٥٢٨(، أبو داود البيوع  )٤٤٤٩(، النسائي البيوع  )١٣٥٨(الترمذي األحكام ) ٤(

 .  )٢٥٣٧(، الدارمي البيوع  )٦/١٦٢(، أمحد  )٢٢٩٠(التجارات 
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، فيجب على الولد   يقتضي إباحة نفسه ألبيه كإباحة ماله)١( }أنت ومالك ألبيك  {
 .  ، ويقضي له حوائجه أن خيدم أباه بنفسه

ال  { ؛ لقوله  ه أو تتعلق به حاجتهوليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضر

 .  )٢( }ضرر وال ضرار 
 بأبيه يقتضيه دينا ؛ ألن رجال جاء إىل النيب  وليس للولد مطالبة أبيه بدين وحنوه

ل على أنه ال حيق للولد مطالبة  فد)٣( }أنت ومالك ألبيك  { ، فقال النيب  عليه

Èø  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل والده بالدين t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ôm Î) { )فأمر سبحانه باإلحسان )٤ 
، ما عدا  تهما باحلق الذي عليهما للولد، ومن اإلحسان إليهما عدم مطالب إىل الوالدين

، لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز  ، فللولد مطالبته هبا النفقة الواجبة على الوالد
 .  )٥( }خذي ما يكفيك وولدك باملعروف :   هلندولقوله  {،  عن الكسب

؛ فإن اهلدايا تذهب وحر  هتادوا { ؛ لقوله  ة تذهب احلقد وجتلب احملبةواهلدي

 .  )٦( }الصدور 

 كان يقبل اهلدية ألنه  {؛  ، وتسن اإلثابة عليها                         َّ وال ينبغي رد اهلدية وإن قل ت
 .  ، ومكارم الشيم ، وذلك من حماسن الدين )٧( }ويثيب عليها 

                                                 
 .  )٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ١(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٢(
 .  )٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ٣(
 .  ٨٣:  سورة البقرة آية) ٤(
، أبو داود  )٥٤٢٠(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٥٠٤٩(البخاري النفقات ) ٥(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٢٩٣( ماجه التجارات ، ابن )٣٥٣٣(البيوع 
 .  )٢١٣٠(الترمذي الوالء واهلبة ) ٦(
،  )٣٥٣٦(، أبو داود البيوع  )١٩٥٣(، الترمذي الرب والصلة  )٢٤٤٥(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٧(

 .  )٦/٩٠(أمحد 
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 كتاب املواريث 

 باب يف تصرفات املريض املالية 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

حالة الصحة ختتلف عن حالة املرض من حيث نفوذ تصرفات اإلنسان يف ماله يف 
صدقة يف هذه احلالة أفضل من الصدقة ، وال حدود الشرع والرشد من غري استدراك عليه

 .  يف حالة املرض وأعظم أجرا
$ ÏΡr&uρ ÏΒ(θà#)  {:  قال اهللا تعاىل ¨Β Νä3≈ oΨ ø% y— u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& š†ÎAù'tƒ ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑθ à)u‹sù Éb>u‘ 
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أن تصدق  {:  ؛ قال أي الصدقة أفضل:  أن النيب ملا سئل:  " الصحيحني " ويف
؛  ، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم ، وختشى الفقر ؛ تأمل الغىن وأنت صحيح شحيح

 .  )٢( }، وقد كان لفالن  لفالن كذا:  قلت
 :  واملرض ينقسم إىل قسمني

؛ كوجع ضرس وعني  ال خياف منه املوت يف العادة  أي: وفمرض غري خم:  أوال
؛ فهذا القسم من املرض يكون تصرف املريض فيه الزما كتصرف  وصداع يسري

؛ اعتبارا  ، ولو تطور إىل مرض خموف ومات منه ، وتصح عطيته من مجيع ماله الصحيح
 .  ؛ ألنه يف حال العطية يف حكم الصحيح حباله حال العطية

؛ فإن تربعات املريض يف هذا   مبعىن أنه يتوقع منه املوت عادة:  مرض خموف: ثانيا
؛  ، فإن كانت يف حدود الثلث فما دون املرض وعطاياه تنفذ من ثلثه ال من رأس املال

                                                 
  . ١١ - ١٠:  تانياآلسورة املنافقون ) ١(
،  )٢٨٦٥(، أبو داود الوصايا  )٣٦١١(، النسائي الوصايا  )١٠٣٢(، مسلم الزكاة  )٢٥٩٧(البخاري الوصايا ) ٢(

 .  )٢/٢٣١(أمحد 



 امللخص الفقهي 

 ٤٦٢

 ؛ لقوله  ، إال بإجازة الورثة هلا بعد املوت ؛ فإهنا ال تنفذ ، وإن زادت عن ذلك نفذت
، رواه ابن  )١( }إن اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة يف أعمالكم  {

، فدل هذا احلديث وما ورد مبعناه على اإلذن بالتصرف يف ثلث املال  ماجه والدارقطين
،  ه يف حال املرض املخوف يغلب موته به، وألن ، وهو مذهب مجهور العلماء عند الوفاة

 .  ، فردت إىل الثلث كالوصية فكانت عطيته من رأس املال جتحف بالوارث
؛ كمن وقع الوباء يف  ومثل حالة املرض املخوف يف حكم التصرف املايل حالة اخلطر

ينفذ ؛ فإنه ال  ، أو كان يف جلة البحر عند هيجانه ، أو كان بني الصفني يف القتال بلده
، وال يصح تربعه  ، إال بإجازة الورثة بعد املوت تربعه يف تلك احلال فيما زاد على الثلث

، فإن عويف  ؛ إال بإجازة الورثة إن مات يف هذه احلال يف تلك احلال ألحد ورثته بشيء
 .  ؛ لعدم املانع ؛ نفذت عطاياه كلها من املرض املخوف

؛ فتربعاته تصح من مجيع ماله كتربعات  اش، ومل يلزمه الفر ومن كان مرضه مزمنا
، أما إن لزم من به مرض مزمن  ؛ فهو كاهلرم ؛ ألنه ال خياف منه تعجيل املوت الصحيح
؛  ، ولغري الوارث ، ال تصح وصاياه إال يف حدود الثلث ؛ فهو كمن مرضه خموف الفراش

 .  لتلف، خيشى عليه ا ؛ ألنه مريض مالزم للفراش إال إذا أجازها الورثة
، فتنفذ  ، ووقت استحقاقها ؛ ألنه وقت لزوم الوصايا ويعترب مقدار الثلث عند موته
؛ ألهنا  ؛ قدمت العطايا على الوصايا ، فإن ضاق عنها الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ

 .  ؛ كالعطية يف حال الصحة ، فقدمت على الوصية الزمة يف حق املريض
إن الوصية :  - رمحهم اهللا -؛ فقد قال الفقهاء  طيةوهناك فروق بني الوصية والع

 :  تفارق العطية يف أربعة أشياء
، يوجب  ؛ ألهنا تربع بعد املوت  أنه يسوى بني املتقدم املتأخر يف الوصية: أحدها
 .  ؛ ألهنا تقع الزمة يف حق املعطى ؛ فيبدأ باألول فاألول فيها ، أما العطية دفعة واحدة

                                                 
 .  )٢٧٠٩(ابن ماجه الوصايا ) ١(
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؛ فإن  ؛ خبالف الوصية عطي ال ميلك الرجوع يف العطية بعد قبضها أن امل: الثاين
 .  ؛ ألهنا ال تلزم إال باملوت املوصي ميلك الرجوع فيها

؛ خبالف  ؛ ألهنا متلك يف احلال  أن العطية يعترب القبول هلا عند وجودها: الثالث
كم لقبوهلا قبل ؛ فال ح ؛ فاعترب القبول عند وجوده ؛ فإهنا متليك بعد املوت الوصية
 .  املوت

؛ فإهنا ال متلك قبل  ؛ خبالف الوصية  أن العطية يثبت امللك فيها عند قبوهلا: الرابع
 .  ؛ فال تتقدمه ؛ ألهنا متليك بعده املوت
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 باب يف أحكام الوصايا 
، مسيت بذلك ألهنا وصل ملا كان  الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته

؛ ألن املوصي وصل بعض التصرف اجلائز له يف حياته ليستمر بعد  بعد املوتيف احلياة مبا 
 .  موته

:  ، أو بعبارة أخرى هي األمر بالتصرف بعد املوت:  والوصية يف اصطالح الفقهاء
 .  هي التربع باملال بعد املوت

 .  والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع
ÏG=|  {:   قال اهللا تعاىل- ä. öΝä3ø‹n= tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# β Î) x8ts? #·öyz èπ §‹Ï¹ uθ ø9$# 
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إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة يف  {  وقال النيب -

 .  )٣( }حسناتكم 
 .   وأمجع العلماء على جوازها-

 :  والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة
، قال   فتجب الوصية مبا له وما عليه من احلقوق اليت ليس فيها إثباتات لئال تضيع-
؛ إال ووصيته مكتوبة  ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني { النيب 
؛ وجب عليه أن يكتبها  ، فإذا كان عنده ودائع للناس أو يف ذمته حقوق هلم )٤( } عنده
 .  ويبينها

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٧٠٩(ابن ماجه الوصايا ) ٣(
،  )٣٦١٦(، النسائي الوصايا  )٩٧٤(، الترمذي اجلنائز  )١٦٢٧(، مسلم الوصية  )٢٥٨٧(ا البخاري الوصاي) ٤(

 .  )١٤٩٢(، مالك األقضية  )٢/٨٠(، أمحد  )٢٦٩٩(، ابن ماجه الوصايا  )٢٨٦٢(أبو داود الوصايا 
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 يصرف يف سبل الرب واإلحسان  وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله-
، وهذا  ؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند املوت بثلث املال ليصل إليه ثوابه بعد وفاته

 .  ؛ لتكثري األعمال الصاحلة هلم من لطف اهللا بعباده
، وتثبت باإلشهاد  وتصح الوصية حىت من الصيب العاقل كما تصح منه الصالة

 .  يوبالكتابة املعروفة خبط املوص
، وبعض العلماء يستحب أن ال  ومن أحكام الوصية أهنا جتوز حبدود ثلث املال فأقل

 -؛ فقد ورد عن أيب بكر الصديق وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس  تبلغ الثلث
 :  -رضي اهللا عنهم 

:  يف قوله تعاىل:  ؛ يعين  رضيت مبا رضي اهللا به لنفسه فقد قال أبو بكر -
}  * (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &ó x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ { )١(  . 

 وقال ابن - " ألن أوصي باخلمس أحب إيل من أن أوصي بالربع "  وقال علي -
  ؛ فإن رسول اهللا لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع : " - رضي اهللا عنهما -عباس 
 .  )٢( }، والثلث كثري  الثلث {:  قال

؛ ألن ما زاد على  ؛ إال بإجازة الورثة وال جتوز الوصية بأكثر من الثلث ملن له وارث
 .  ، وتعترب إجازهتم هلا بعد املوت  ذلك؛ صح ، فإذا أجازوا الزيادة عليه الثلث حق هلم

،  )٣( }ال وصية لوارث  { ؛ لقوله  ومن أحكام الوصايا أهنا ال تصح ألحد من الورثة
اتفقت  : " ، وقال الشيخ تقي الدين ، وله شواهد رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه

وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم  : " ، فقال افعي أنه متواتر، وذكر الش " األمة عليه
ال  {:   قال عام الفتحمن أهل العلم باملغازي من قريش وغريهم ال خيتلفون أن النيب 

                                                 
 .  ٤١:  سورة األنفال آية) ١(
، ابن ماجه الوصايا  )٣٦٣٤( الوصايا ، النسائي )١٦٢٩(، مسلم الوصية  )٢٥٩٢(البخاري الوصايا ) ٢(

 .  )١/٢٣٣(، أمحد  )٢٧١١(
 .  )٢٧١٣(، ابن ماجه الوصايا  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )٢١٢٠(الترمذي الوصايا ) ٣(
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 إال إذا أجاز الورثة الوصية )٢(؛   ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم)١( }وصية لوارث 
، وتعترب صحة إجازهتم الوصية بالزيادة على الثلث  ؛ ألن احلق هلم ؛ فإمنا تصح لوارثل

لغري الوارث وإجازهتم الوصية للوارث إذا كانت اإلجازة صادرة منهم يف مرض موت 
 .  . " . . املوصي أو بعد وفاته

،  ومن أحكام الوصية أهنا إمنا تستحب يف حق من له مال كثري ووارثه غري حمتاج
ÏG=|  {:  لقوله تعاىل ä. öΝä3ø‹n= tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# β Î) x8ts? #·öyz èπ §‹Ï¹ uθ ø9$# { )واخلري  )٣ ،

؛ ألنه يكون بذلك قد  وارثه حمتاج؛ فتكره وصية من ماله قليل و هو املال الكثري عرفا
إنك أن تذر  {:   لسعد بن أيب وقاص، ولقوله  عدل عن أقاربه احملاويج إىل األجانب

ما من مال  : "  وقال الشعيب)٤( }ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
:   وقال علي لرجل)٥(،  " أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس

 .   مل يوصواوكان كثري من أصحاب النيب  " ، فدعه لورثتك إمنا تركت شيئا يسريا "
؛                       ُ َ  َّ                                           وإذا كان قصد املوصي امل ض ار ة بالوارث ومضايقته فإن ذلك حيرم عليه ويأمث به

‘uöxî 9h  {:  عاىللقوله ت !$ ŸÒ ãΒ 4 { )ويف احلديث)٦   :}  إن الرجل ليعمل بطاعة اهللا ستني

:   وقال ابن عباس)٧( }، فتجب له النار  ، فيضار يف الوصية ، مث حيضره املوت نةس
 .  اإلضرار يف الوصية من الكبائر

                                                 
 .  )٢٧١٣(، ابن ماجه الوصايا  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )٢١٢٠(الترمذي الوصايا ) ١(
 .  ٤٥/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ١٨٠:  سورة البقرة آية) ٣(
،  )٣٦٢٨(، النسائي الوصايا  )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية  )١٢٣٤(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )٣١٩٦(، الدارمي الوصايا  )١٤٩٥(، مالك األقضية  )١/١٧٦(، أمحد  )٢٨٦٤(أبو داود الوصايا 
 .  ٤٢/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٦(
 .  )٢٧٠٤(، ابن ماجه الوصايا  )٢٨٦٧(، أبو داود الوصايا  )٢١١٧(الترمذي الوصايا ) ٧(
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‘uöxî 9h  {:  قوله : " - رمحه اهللا -قال اإلمام الشوكاين  !$ ŸÒ ãΒ 4 { )يوصي :   أي)١
، أو  ؛ كأن يقر بشيء ليس عليه حال كونه غري مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار
، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغريه  يوصي بوصية ال مقصد له فيها إال الضرار بالورثة

‘uöxî 9h  {:   أعين قوله-، وهذا القيد  بزيادة على الثلث ومل جتزه الورثة !$ŸÒ ãΒ 4 { )٢( - 
، فما صدر من اإلقرارات بالديون أو  ؛ فهو قيد هلما                    َّْ           راجع إىل الوصية والد ي ن املذكورين

 ، ال ، فهو باطل مردود الوصايا املنهي عنها أو اليت ال مقصد لصاحبها إال املضارة لورثته
 .  - رمحه اهللا -انتهى كالم الشوكاين  " ، ال الثلث وال دونه ينفذ منه شيء

إنك  { ؛ لقول النيب  ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل املال ملن ال وارث له

 وورد جواز ذلك عن )٣( } أن تذرهم عالة يتكففون الناس أن تذر ورثتك أغنياء خري من
؛ ألن املنع من الوصية مبا زاد عن الثلث   وقال به مجع من العلماء)٤( ابن مسعود 

؛ فأشبه  ؛ ألنه مل يتعلق به حق وارث وال غرمي ؛ زال املانع ، فإذا عدموا ألجل حق الورثة
 .  ما لو تصدق مباله يف حال صحته

؛ ألنه إمنا منعه الشارع فيما زاد على  الصحيح أن ذلك له : " م ابن القيمقال اإلما
انتهى  . " . . ، فمن ال وارث له ال يعترض عليه فيما صنع يف ماله الثلث إذا كان له ورثة

  )٥(.  كالم ابن القيم
ومن أحكام الوصايا أنه إذا مل يف ثلث مال املوصي هبا ومل جتز الورثة الزيادة على 

، وال فرق بني متقدمها                                          َّ  ، فإن النقص يدخل على اجلميع بالقسط فيتحاص ون ثلثال
، تساوى أصحاهبا يف  ، فوجبت دفعة واحدة ؛ ألهنا كلها تربع بعد املوت ومتأخرها

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٣٦٢٨(لوصايا ، النسائي ا )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية  )١٢٣٤(البخاري اجلنائز ) ٣(

 .  )٣١٩٦(، الدارمي الوصايا  )١٤٩٥(، مالك األقضية  )١/١٧٦(، أمحد  )٢٨٦٤(أبو داود الوصايا 
 .   الوصايا٦٨/ ٩) ١٦٤٧١(أخرجه عبدالرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل ) ٤(
 .  ٤٧/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
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؛ كمسائل العول يف الفرائض إذا زادت على  ، فوجبت احملاصة األصل وتفاوتوا يف املقدار
 .  أصل املسألة

، ولثالث خبمسني  ، وآلخر مبائة ريال  أوصى لشخص مبائة رياللو:  مثال ذلك
،  ، وثلث ماله مائة ريال فقط ، وخلامس بعشرين رياال ، ولرابع بثالثني رياال رياال

؛ بلغ  ، فإذا نسبت مبلغ الثلث إىل مبلغ جمموع الوصايا وجمموع الوصايا ثالمثائة ريال
 .  فقط، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به  ثلثه

، فلو أوصى  ومن أحكام الوصايا أن االعتبار بصحتها وعدم صحتها حبالة املوت
؛ صحت الوصية اعتبارا                                         َّ ، فصار عند املوت غري وارث كأخ حجب بابن جتد د لوارث

،  ، وبعكس ذلك ؛ ألنه احلال الذي حيصل به االنتقال إىل الوارث واملوصى له حبال املوت
؛ كما لو أوصى  ؛ فإهنا ال تصح الوصية ر عند املوت وارثا، فصا لو أوصى لغري وارث

؛  ؛ فإهنا تبطل الوصية إن مل جتزها الورثة ، مث مات ابنه ألخيه مع وجود ابنه حال الوصية
 .  ألن أخاه صار عند املوت وارثا

ويترتب على هذا احلكم أيضا أنه ال يصح قبول الوصية وال ميلك املوصى له العني 
، وال يصح القبول قبل  ؛ ألن ذلك وقت ثبوت حقه إال بعد موت املوصياملوصى هبا 
 .  موت املوصي
، وإن كانت  ال نعلم خالفا بني أهل العلم يف أن اعتبار الوصية باملوت : " قال املوفق

الوصية لغري معني كالفقراء كاملساكني أو من ال ميكن حصرهم كبين متيم أو على مصلحة 
، فإهنا  ، أما إذا كانت على معني ، ولزمت مبجرد املوت  إىل قبول؛ مل تفتقر كاملساجد

 .  " تلزم بالقبول بعد املوت
ومن أحكام الوصية أنه جيوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع يف بعضها 

، فإذا  ، وهذا متفق عليه بني أهل العلم " يغري الرجل ما شاء يف وصيته : " لقول عمر
؛ ال سبق من أن  ؛ بطلت وحنو ذلك.  . . أبطلتها:  ، أو صييترجعت يف و:  قال

؛ فكذلك للموصي أن يرجع  االعتبار حبالة موت املوصي من حيث القبول ولزوم الوصية
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فقدم زيد يف حياة .  ؛ فله ما وصيت به لعمرو إن قدم زيد:  ، فلو قال عنها يف حياته
، وإن مل يقدم  جع عن الوصية لعمرو، ويكون املوصي بذلك قد ر ؛ فالوصية له املوصي

؛ ألنه ملا مات املوصي قبل قدومه استقرت  ؛ فالوصية لعمرو زيد إال بعد وفاة املوصي
 .  الوصية لألول وهو عمرو

ومن أحكام الوصية أنه خيرج الواجب يف تركة امليت من الديون والواجبات الشرعية 
 /ÏΒ Ï‰÷èt.  {:  ؛ لقوله تعاىل  يوص به، وإن مل كالزكاة واحلج والنذور والكفارات أوال

7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 { )ولقول علي )١  }  قضى رسول اهللابل  بالدين ق

،  ، فدل على تقدمي الدين على الوصية ، رواه الترمذي وأمحد وغريه )٢( } الوصية

،  ، مث الوصية ، فيبدأ بالدين )٣( }؛ فاهللا أحق بالوفاء  اقضوا اهللا {:  " الصحيح " ويف
 .  ؛ باإلمجاع مث اإلرث

، وإن كانت تتأخر عنه يف  ر الوصية على الدين يف اآلية الكرميةواحلكمة يف تقدمي ذك
؛ كان يف إخراجها مشقة على  أهنا ملا أشبهت املرياث يف كوهنا بال عوض:  التنفيذ
)  أو (، وجيء بكلمة  ، واهتماما هبا     ًّ             ، حث ا على إخراجها ، فقدمت يف الذكر الوارث

 .   كان الدين مقدما عليها، وإن ، فيستويان يف االهتمام اليت للتسوية
، وقدمها يف          َّ                        ، حيث نو ه اهللا بشأهنا يف كتابه الكرمي ؛ فإن أمر الوصية مهم ومن هنا

، ما دامت تتمشى على الوجه  ، وحثا على تنفيذها ؛ اهتماما هبا الذكر على غريها
،  ي                                  َّ                          ، وقد توعد اهللا من تساهل بشأهنا أو غي ر فيها وبدل من غري مسوغ شرع املشروع

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١/١٤٤(، أمحد  )٢٧١٥(، ابن ماجه الوصايا  )٢٠٩٤(ائض الترمذي الفر) ٢(
، الدارمي النذور واألميان  )١/٢٧٩(، أمحد  )٢٦٣٣(، النسائي مناسك احلج  )١٧٥٤(البخاري احلج ) ٣(

)٢٣٣٢(  . 
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.  {:  فقال سبحانه yϑ sù … ã& s! £‰ t/ $ tΒ y‰ ÷è t/ … çµ yè Ïÿ xœ !$ uΚ ¯Ρ Î* sù … çµ ßϑ øO Î) ’ n? tã t Ï% ©! $# ÿ… çµ tΡθ ä9 Ï d‰ t7 ãƒ 4 ¨β Î) ©! $# 

ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ ∩⊇∇⊇∪ { )١(  . 
، وهذا وعيد ملن غري الوصية  والتبديل التغيري : "  يف تفسريهقال اإلمام الشوكاين

، وليس على املوصي من  ، وأنه يبوء باإلمث املطابقة للحق اليت ال جنف فيها وال مضارة
 .  انتهى . " . . ، فقد ختلص مما كان عليه بالوصية به ذلك شيء

؛  ما أو كافرا، سواء كان مسل ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح متلكه
Hω  {:  لقوله تعاىل Î) β r& (#þθ è= yèøs? #’ n< Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& $ ]ùρ ã÷è̈Β 4 { )هو  : "  قال حممد ابن احلنفية)٢

 )٣( ،  أخا له وهو مشركاب وقد كسا عمر بن اخلط " وصية املسلم لليهودي والنصراين
 وصفية أم املؤمنني أوصت بثلثها ألخ هلا )٤(،  وأمساء وصلت أمها وهي راغبة عن اإلسالم

ω â/ä38  {:   ولقوله تعاىل)٥(،  يهودي yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã t Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† 

ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )٦(  . 
؛ فال تصح  ، وأما الكافر غري املعني وإمنا تصح وصية املسلم للكافر املعني كما ورد

، وكذا ال تصح الوصية للكافر  ؛ كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم الوصية له
 .  ، أو السالح ، والعبد املسلم ؛ كاملصحف املعني مبا ال جيوز متليكه إياه ومتكينه منه

، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه  وتصح الوصية حلمل حتقق وجوده قبل صدور الوصية
، أو تضعه ألقل من أربع   إذا كان هلا زوج أو سيدقبل متام ستة أشهر من صدور الوصية

                                                 
 .  ١٨١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٦:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٤٨٠/ ٢) ٨٨٦(أخرجه البخاري ) ٣(
 .  ١٤ الزكاة ٤/٩٠) ٢٣٢١(، ومسلم  ٢٩ اهلبة ٢٨٦/ ٥) ٢٦٢٠(البخاري :  ق عليه من حديث أمساءمتف) ٤(
) ١٩٣٤٤(، وعبد الرزاق  ٤٥٩/ ٦) ١٢٦٥٠(، والبيهقي  ٤٢ الوصايا ٨٨٥/ ٢) ٣١٨٠(أخرجه الدارمي ) ٥(

 .  ١٢ الوصايا ٢١٣/ ٦) ٣٠٧٥٤(، وابن أيب شيبة   الوصايا٣٥٣/ ١٠
 .  ٨:   آيةسورة املمتحنة) ٦(
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، فالوصية له تصح من  ؛ ألن مثل هذا احلمل يرث سنني إن مل تكن ذات زوج أو سيد
 .  ، بطلت الوصية ، وإن وضعته ميتا باب أوىل

أوصيت ملن حتمل به هذه :  ، كما لو قال وال تصح الوصية حلمل غري موجود حينها
 .   ملعدوم؛ ألهنا وصية املرأة

َ  ُّ                                      وإذا أوصى مببلغ كبري من املال ي ح ج  به عنه فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حىت   ُ                           
ُ  َّ              ؛ ح ج  به من حيث بلغ ، وإن كان املبلغ قليال ينفد ، وإن نص على أن املبلغ الكثري كله    

، وال  ؛ ألنه قصد بذلك نفع من حيج ؛ صرف يف حجة واحدة يصرف يف حجة واحدة
 .  ؛ ألن املوصي قصد غريمها يف الظاهر  الوارث عنه يف تلك الصوريصح حج الوصي أو

 .  ، وامليت ، والبهيمة ؛ كاجلين وال تصح الوصية ملن ال يصح متليكه
،  كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة واملشركني:  وال تصح الوصية على جهة معصية

 .  ملوصي مسلما أو كافرا، سواء كان ا وكالوصية لعمارة األضرحة وإسراجها أو لسدنتها
؛ مل  لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، ومما أنزل اهللا أن  ؛ ألنه ال جيوز هلم احلكم إال مبا أنزل اهللا جيز للمسلمني احلكم بصحته

 على ؛ فكيف يعاونون باحلبس ال يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان
 .  )١( " !؟  املواضع اليت يكفر فيها

، أو طباعة الكتب  ، كالتوارة واإلجنيل وال تصح الوصية على طباعة الكتب املنسوخة
 .  ؛ ككتب الزندقة واإلحلاد املنحرفة

، ولو كان  ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون املوصى به ماال أو منفعة مباحة
، واللنب الذي يف  ، واحلمل الذي يف البطن  يف اهلواء؛ كالطري مما يعجز يف تسليمه

؛ كما لو أوصى مبا حيمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة  ، أو كان معدوما الضرع
؛ بطلت  ، وإن مل حيصل شيء ؛ فهو للموصى له ، فإن حصل شيء من املعدوم كسنة
 .  ؛ ألهنا مل تصادف حمال الوصية

                                                 
 .  ٦٣/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
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، ويعطى املوصى له حينئذ ما  كما لو أوصى بعبد أو شاة؛  وتصح الوصية باجملهول
 .  يقع عليه االسم حقيقة أو عرفا
؛ دخل  ، فاستحدث ماال بعد الوصية لو أوصى بثلث ماله:  ومن أحكام الوصايا أنه

 .  ؛ ألن الثلث إمنا يعترب عند املوت يف املال املوجود حينه يف الوصية
، فتلف ذلك املعني   لشخص بشيء معني من مالهلو أوصى:  ومن أحكام الوصايا أنه
 .  ؛ لزوال حق املوصى له بتلف ما أوصي له به ؛ بطلت الوصية قبل موت املوصي أو بعده

، كما لو أوصى بسهم من ماله  ومن أحكام الوصايا أنه إذا مل حيدد مقدار املوصى به
 قال علي وابن ، وبه ؛ ألن السهم يف كالم العرب هو السدس فإنه يفسر بالسدس

، وإن أوصى بشيء من  ، فتنصرف الوصية إليه ؛ وألن السدس أقل سهم مفروض مسعود
َ  َّ ؛ فإن الوارث يعطي املوصى له ما شاء مما ي ت م و ل ، ومل يبني مقداره ماله ؛ ألن الشيء ال                                        َُ 

، وما ال يتمول ال حيصل به  ، فيصدق على أقل شيء يتمول حد له يف اللغة وال يف الشرع
 .  ، واهللا أعلم ملقصودا
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 :  ) الناظر على الوصية وغريها (أحكام املوصى إليه 
املوصى إليه هو املأمور بالتصرف بعد املوت يف املال وغريه مما للموصي التصرف فيه 

 .  ؛ ألن املوصى إليه نائب عن املوصي يف ذلك ، وتدخله النيابة حال احلياة
، لكن  وقبوله هلا مندوب إليه وقربة يثاب عليهاودخول املوصى إليه يف تلك النيابة 

:  ؛ لقوله تعاىل ذلك يشرع ملن عنده املقدرة على العمل وجيد من نفسه توفر األمانة
}  (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )وقوله )١  }  واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف

 مجاعة ؛ فقد أوصى إىل الزبري  - رضي اهللا عنهم - ولفعل الصحابة )٢( }عون أخيه 
وأوصى عمر ،  )٤( - رضي اهللا عنهما - وأوصى أبو عبيدة إىل عمر )٣(،  من الصحابة

 .   مث إىل األكابر من ولده)٥(إىل بنته حفصة رضي اهللا عنها 
؛ فال جيوز له  ، أو ال يأمن نفسه على حفظها أما من ال يقوى على القيام على الوصية

 .  الدخول يف الوصاية
 .  ؛ فال يصح اإليصاء إىل كافر ويشترط يف املوصى إليه أن يكون مسلما

، وال  ، وال إىل جمنون ؛ فال يصح اإليصاء إىل صيب             َّ ً  أن يكون مكل ف اويشترط فيه أيضا
، لكن يصح تعليق اإليصاء إىل صيب  ؛ ألن هؤالء ليسوا من أهل الوالية والتصرف إىل أبله
 .  )٦( }، فجعفر  ، فإن قتل أمريكم زيد { ؛ لقوله  ببلوغه

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
،  )٤٩٤٦(، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
 .  ٤٤ الوصايا ٢٢٧/ ٦) ٣٠٨٩٩(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٣(
 .  ٢٢٧/ ٦) ٣٠٩٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة من طريق إمساعيل بن قيس يف املصنف ) ٤(
.  ١٧٧/ ٣) ٤٣٧٩(، والدارقطين  ٤١ الوصايا ٨٤٤/ ٢) ٣١٧٩(الدارمي :  أخرجه من طريق ابن عمر) ٥(

 .  ١٣ الوصايا ٢١٤/ ٦) ٣٠٧٦١(وأخرجه ابن أيب شيبة من طريق عمرو بن دينار 
 .  )٤٠١٣(البخاري املغازي ) ٦(
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 ؛ ألن عمر  ح اإليصاء إىل املرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصيةويص
، فيصح اإليصاء  ؛ وألن املرأة من أهل الشهادة - رضي اهللا عنها -أوصى إىل حفصة 

 .  إليها كالرجل
، ويضم إليه  وتصح الوصية إىل من ال يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكري سليم

 .  ون معهقادرا أمينا يتعا
، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم  ويصح أن يوصي إىل أكثر من واحد

 .  ؛ إذ مل يعزل األول واحدا بعد واحد
، وليس ألحدهم التصرف يف الوصية  وإذا أوصى إىل مجاعة فإهنم يشتركون يف العمل

  . ؛ أقام احلاكم مقامه من يصلح ، وإن مات أحدهم أو غاب دون اآلخر
، وله عزل نفسه مىت شاء  ويصح قبول املوصى إليه الوصية يف حياة املوصي وبعد موته

 .  ؛ ألنه وكيل ، وللموصي أيضا عزل املوصى إليه مىت شاء يف حياة املوصي وبعد موته
؛ بأن يأذن له          ُ             ؛ إال أن ي جعل ذلك إليه وال جيوز للموصى إليه أن يوصي إىل غريه

 .  أذنت لك أن توصي إىل من شئت:  ؛ كأن يقول ه مىت شاءاملوصي باإليصاء إىل غري
؛ ليعلم املوصى إليه ما أوصي به  ويشترط لصحة اإليصاء أن يكون يف تصرف معلوم

 .  إليه حىت يقوم حبفظه والتصرف فيه
،  ؛ كقضاء دينه ويشترط أيضا أن يكون التصرف املوصى به مما يصح للموصي فعله

، فلم جيز  ؛ ألن املوصى إليه يتصرف باإلذن وحنو ذلك.  . . صغاره، والنظر ل وتفرقة ثلثه
، وال  ؛ وألن املوصي أصل والوصي فرع ؛ كالوكالة له التصرف إال فيما ميلكه املوصي
؛ كتوصية املرأة  ؛ فال تصح الوصية مبا ال ميلكه املوصى ميلك الفرع ما ال ميلكه األصل
 .  ه ال والية عليهم لغري األب؛ ألن بالنظر يف حق أوالدها األصاغر

، فلو  ؛ مل يكن وصيا يف غريه ؛ فمن وصى يف شيء                   ُ ِّ      وتتحدد الوصية مبا ع ي نت فيه
؛ ألن تصرفه يقتصر على ما  ؛ مل يكن وصيا على أوالده أوصى إىل شخص يف قضاء ديونه

ِ                 أ ذ ن له فيه كالوكيل ُ   . 
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، فإن كانت من احملرم  وتصح وصية الكافر إىل مسلم إذا كانت تركته من املباح
 .  ؛ ألن املسلم ال جيوز له أن يتوىل ذلك ؛ مل تصح كاخلمر واخلرتير

تصدق به على من :  ؛ أو ضع ثلثي حيث شئت:  وإن قال املوصي للموصى إليه
، وال جيوز له أيضا أن  ؛ ألنه مل يأذن له بذلك شئت مل جيز للوصي أن يأخذ منه شيئا

 .  نه متهم يف حقهم؛ أل يعطيه لولده وورثته
؛  ومن أحكام الوصايا أن من مات مبكان ال حاكم فيه وال وصي كمن مات يف برية

؛ ألنه  ، وعمل األصلح من بيع وغريه جاز لبعض من حضره من املسلمني تويل تركته
، ويكفنه وجيهزه  ، وحفظه من فروض الكفايات ، إذ يف تركه إتالف له موضع ضرورة

 .  من تركته
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  يف أحكام املواريث باب
 على تعلمه ، فقد حث النيب  إن موضوع املواريث موضوع مهم وجدير بالعناية

 :  وتعليمه يف أحاديث كثرية
، وهو  إهنا نصف العلم؛ ف ، وعلموها الناس تعلموا الفرائض { قوله :   منها-

فإين امرؤ  {:  ، ويف رواية ، رواه ابن ماجه )١( }، وهو أول علم يرتع من أميت  ينسى
، فال جيدان من  ريضة، حىت خيتلف اثنان يف الف ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت مقبوض

 .  ، رواه أمحد والترمذي واحلاكم )٢( }يفصل بينهما 
؛ فال وجود لتعليمه يف املساجد        ُ              ُ    فقد أ مهل هذا العلم ون سيوقد وقع ما أخرب به 

، وال يف مدارس املسلمني إال يف بعض اجلهات التعليمية على شكل ضعيف ال  إال نادرا
 .  علميفي بالغرض وال يضمن بقاء هذا ال

فيجب على املسلمني أن يهبوا إلحياء هذا العلم واحلفاظ عليه يف املساجد واملدارس 
 .  ، وسيسألون عنه ؛ فإهنم بأمس احلاجة إليه واجلامعات

، وسنة  آية حمكمة:  ، وما سوى ذلك فضل العلم ثالثة {:   قالوقد ثبت أنه 

 .  )٣( }، وفريضة عادلة  قائمة
من تعلم  : " ، وقال عبد اهللا " ؛ فإهنا من دينكم تعلموا الفرائض " وعن عمر 

 .  " ؛ فليتعلم الفرائض القرآن
،  حالة حياة:  إهنا نصف العلم أن لإلنسان حالتني:   عن الفرائضومعىن قوله 
، بينما يتعلق باقي العلم   ويف الفرائض معظم األحكام املتعلقة باملوت. وحالة موت

                                                 
 .  )٢٧١٩(، ابن ماجه الفرائض  )٢٠٩١(الترمذي الفرائض ) ١(
 .  )٢٢١(، الدارمي املقدمة  )٢٠٩١(الترمذي الفرائض ) ٢(
 .  )٥٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٥(أبو داود الفرائض ) ٣(
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، وقيل يف  ؛ ألهنا حيتاج إليها الناس كلهم صارت نصف العلم:  ، وقيل بأحكام احلياة
 ، واملهم أن يف ذلك توجيها لالهتمام هبذا العلم  معناه غري ذلك

؛ ألن  ، وهو التقدير لفرض، مأخوذ من ا ، مجع فريضة ويسمى هذا العلم بالفرائض
، وعلم الفرائض هو العلم  ؛ فالفريضة نصيب مقدر شرعا ملستحقه أنصباء الورثة مقدرة

 .  بقسمة املواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة احلساب املوصل إىل قسمتها
؛ جتهيزه من مثن كفن ومؤنة تغسيله  فيبدأ مبؤنة:  ويتعلق بتركة امليت مخسة حقوق

، سواء كانت هللا كالزكوات والكفارات والنذور  ، مث تقضى منها ديونه ر قربهوأجرة حف
؛ بشرط أن تكون يف حدود الثلث  ، مث خترج وصاياه واحلج الواجب أو كانت لآلدميني

 يقدم أصحاب ، مث يقسم الباقي بعد ذلك بني الورثة حسبما شرعه اهللا  فأقل
 .  ا سيأيت بيانه، فهو للعصبة على م ، فإن بقي شيء الفروض

:   قال اهللا تعاىلوال جيوز تغيري املواريث عن وضعها الشرعي وذلك كفر باهللا 
}  š ù= Ï? ßŠρ ß‰ãm «!$# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ”Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

š Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡sŒuρ ã—öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn ã&ù#Åz ô‰ãƒ 

#·‘$ tΡ #V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ •Β ∩⊇⊆∪ { )رمحه اهللا - قال اإلمام الشوكاين )١ - 
يف :  يعىن (إىل األحكام املتقدمة )  تلك : ( واإلشارة بقوله : " " هتفسري " يف

∅  {،  ؛ لكوهنا ال جتوز جماوزهتا وال حيل تعديها ، ومساها حدودا ) املواريث tΒ uρ ÆìÏÜãƒ 

©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )يف قسمة املواريث وغريها من األحكام الشرعية كما يفيده عموم )٢ 

ã&ù#Åz  {؛  اللفظ ô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )وأخرج ابن  : "  إىل أن قال)٣

                                                 
 .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة النساء ) ١(
 .  ١٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٣:  سورة النساء آية) ٣(
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؛ قطع اهللا مرياثه من  من قطع مرياث وارثه { قال رسول اهللا :  ؛ قال أنسماجه عن 

 .  )٢( انتهى )١( }اجلنة يوم القيامة 
 ، أو حرم الوارث      َّ         ، فور ث غري وارث فمن تصرف يف املواريث عن جمراها الشرعي

؛ كما يف بعض األنظمة  ، أو ساوى بني الرجل واملرأة يف املرياث من كل حقه أو بعضه
؛ فهو كافر  ؛ خمالفا بذلك حكم اهللا يف جعله للذكر مثل حظ األنثيني القانونية الكفرية

 .  ، إال أن يتوب إىل اهللا قبل موته خملد يف النار والعياذ باهللا
، وجيعلونه للذكور الكبار  ساء والصغار من املرياثإن أهل اجلاهلية كانوا حيرمون الن
:  ، وقال اهللا تعاىل ، فجاء اإلسالم بإبطال ذلك الذين يركبون اخليل وحيملون السالح

}  ÉΑ% y Ì̀h= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθç/tø% F{$#uρ Ï!$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# šχθç/tø% F{$#uρ 

$ £ϑ ÏΒ ¨≅s% çµ ÷ΖÏΒ ÷ρ r& uèYx. 4 $ Y7ŠÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø¨Β ∩∠∪ { )وهذا لدفع ما كانت عليه اجلاهلية من عدم  )٣ ،

ÞΟä3Š  {:  ، ويف قوله تعاىل توريث النساء والصغار Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym 

È÷u‹sVΡW{$# 4 { )ويف قوله)٤   :}  βÎ)uρ (#þθçΡ%x. Zοuθ÷zÎ) Zω%y Í̀h‘ [!$|¡ÎΣuρ Ìx.©%#Î=sù ã≅÷WÏΒ Åeáym È÷u‹s[ΡW{$# 3 { )٥( 
إبطال ملا عليه بعض اجلاهليات املعاصرة من تسوية املرأة بالرجل يف املرياث حمادة هللا 

، واجلاهلية  ، فاجلاهلية القدمية منعت املرأة من املرياث بالكلية ورسوله وتعديا حلدود اهللا
، ودين اإلسالم أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها الالئق  املعاصرة أعطتها ما ال تستحقه

šχρ  { ، فقاتل اهللا الكفار واملنافقني وامللحدين الذين هبا ß‰ƒ Ìãƒ βr& (#θ ä↔ ÏôÜãƒ u‘θ çΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ 

† p1ù'tƒ uρ ª!$# Hω Î) β r& ¢ΟÏFãƒ …çν u‘θ çΡ öθ s9uρ oν ÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  )٢٧٠٣(ابن ماجه الوصايا ) ١(
 .  ٧٠٠/ ١فتح القدير ) ٢(
 .  ٧:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٣٢:  سورة التوبة آية) ٦(



 امللخص الفقهي 

 ٤٧٩

 باب يف أسباب اإلرث وبيان الورثة 
 .  اإلرث هو انتقال مال امليت إىل حي بعده حسبما شرعه اهللا

 :  وله أسباب ثالثة
θ#)  {:  ال اهللا تعاىل، ق ، وهم قرابة النسب القرابة:   أي: الرحم:  أوهلا ä9'ρ é&uρ 

ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n<÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )سواء قربت القرابة من امليت أو بعدت)١   ،
 .  إذا مل يكن دوهنا من حيجبها

فاألصول هم اآلباء واألجداد وإن علوا مبحض :  ل أصوال وفروعا وحواشيوتشم
، واحلواشي هم اإلخوة وبنوهم  ، والفروع هم األوالد وأوالد البنني وإن نزلوا الذكور

 .  )٢(وإن نزلوا واألعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا 
؛  وطء وال خلوة، ولو مل حيصل به   وهو عقد الزوجية الصحيح: النكاح:  والثاين

öΝà6s9uρ ß#óÁ *  {:  لعموم قوله تعاىل ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& { )إىل قوله)٣   :}   ∅ ßγ s9 uρ 

ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.ts? { )٤(  . 
،  ؛ فكل منهما يرث اآلخر لآلية الكرمية ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من اجلانبني

:  ، وقوهلم ؛ ألن الرجعية زوجة ويتوارث به الزوجان أيضا يف عدة الطالق الرجعي
؛  ؛ فال توارث بالنكاح الفاسد صحيحخيرج به العقد غري ال:  " عقد الزوجية الصحيح "

 .  ألن وجوده كعدمه
،  ، سببها نعمة املعتق على رقيقه بالعتق  وهو عصوبة :والء العتاقة:  والثالث

، وخيلف املعتق من  ، فاملعتق يرث عتيقه دون العكس ويورث هبا من جانب واحد فقط
 .  بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغري أو مع الغري

                                                 
 .  ٧٥:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٨٨/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٤(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٠

، رواه  )١( }الوالء حلمة كلحمة النسب  { دليل على التوريث بالوالء قوله وال
؛  ، والنسب يورث به ، فشبه الوالء بالنسب واحلاكم وصححه " صحيحه " ابن حبان يف
إمنا الوالء ملن  {:   قالأن النيب  " الصحيحني " ، ويف ، وهذا باإلمجاع فكذا الوالء

 .  )٢( }أعتق 
 :  أقسام الورثة باعتبار اجلنس

 الورثة ينقسمون باعتبار اجلنس إىل ذكور وإناث 
 :  والوارثون من الذكور عشرة

ÞΟä3Š  {:  ؛ لقوله تعاىل  االبن وابنه وإن نزل مبحض الذكور- Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 

ã≅ ÷V ÏΒ Å eá ym È ÷ u‹ sVΡ W{ û  {:  ؛ لقوله تعاىل  وابن االبن يعد ابنا)٣( } 4 #$ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u { )٤( 
}  û Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) { )٥(  . 

 Ïµ÷ƒuθt/L{uρ  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ كأيب األب وأيب اجلد  واألب وأبوه وإن عال مبحض الذكور-

Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ â ß̈‰¡9$# { )٦(وقد أعطاه النيب   واجلد أب ،السدس  )٧(  . 

y7  {:  ؛ لقوله تعاىل ، سواء كان شقيقا أو ألب أو ألم  واألخ مطلقا- tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# 

öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ âö∆ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ìtƒ 

β Î) öΝ ©9  ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 { )وقال يف األخوة ألم وة لغري األم؛ فهذه يف األخ  اآلية)٨ ،  :

                                                 
 .  )٣١٥٩(الدارمي الفرائض ) ١(
 .  )٢/٣٠(، أمحد  )٤٦٤٤(، النسائي البيوع  )٢٠٤٨(البخاري البيوع ) ٢(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ٤٠:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١١:  لنساء آيةسورة ا) ٦(
 .  ٣١٨/ ٣) ٢٧٢٣(، وابن ماجه  ٢١٤/ ٣) ٢٨٩٧(أبو داود :  أخرجه من حديث معقل بن يسار) ٧(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٨(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨١

}  β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& È e≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ Ï iΒ 

â¨ ß‰ ¡9 $# 4 { )١(  . 
 .  ؛ ألنه من ذوي األرحام ؛ فال يرث ، أما ابن األخ ألم بن األخ لغري أم وا-
؛  أحلقوا الفرائض بأهلها { ؛ لقوله   والعم لغري أم وابنه وإن نزل مبحض الذكور-

 .  )٢( }؛ فألوىل رجل ذكر  فما بقي

öΝà6s9uρ ß#óÁ *  {:  ؛ لقوله تعاىل وج والز- ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& { )٣(  . 

الوالء حلمة كلحمة  { ، لقوله           ِ               ، وهو املعت ق أو من حيل حمله  والعاشر ذو الوالء-

 .  )٥( }وإمنا الوالء ملن أعتق  {  وقوله )٤( }النسب 
 :  والوارثات من النساء سبع

ÞΟä3Š  {:  ؛ لقوله تعاىل  البنت وبنت االبن وإن نزل أبوها مبحض الذكور- Ï¹θ ãƒ ª!$# 

þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 β Î* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO $# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( βÎ)uρ ôMtΡ% x. 

Zο y‰Ïm≡uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 { )٦(  . 
β  {:  لقوله تعاىل؛   واألم واجلدة- Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4 β Î* sù 

tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒT| sù â¨ ß‰¡9$# 4 { )وعن بريدة مرفوعا)٧   :}  للجدة السدس إذا مل يكن
 .  ، رواه أبو داود )٨( }دوهنا أم 

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
، أبو داود  )٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  )١٦١٥(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٦(البخاري الفرائض ) ٢(

 .  )١/٢٩٢(، أمحد  )٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٨(الفرائض 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٣١٥٩(الدارمي الفرائض ) ٤(
،  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق  )١٢٥٦(، الترمذي البيوع  )١٥٠٤(، مسلم العتق  )٢٠٦٠(البخاري البيوع ) ٥(

 .  )١٥١٩(مالك العتق والوالء 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٧(
 .  )٢٨٩٥(أبو داود الفرائض ) ٨(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٢

β  {:  ؛ لقوله تعاىل  واألخت مطلقا شقيقة أو ألب أو ألم- Î)uρ šχ% x. ×≅ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& ×M ÷zé& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9$# 4 { )ولقوله تعاىل)١   :}  Èβ Î) 

(#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷zé& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 { )إىل قوله)٢   :}  β Î* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# 

$ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè=›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8ts? 4 { )٣(  . 

∅   {:  ، لقوله تعاىل  والزوجة- ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.ts? { )اآلية.  . . )٤  . 

 .  )٥( }إمنا الوالء ملن أعتق  { ، لقوله   واملعتقة-
 .  كور واإلناثهذه مجلة الوارثني من الذ

، ويعرف ذلك بالتأمل  وعند التفصيل يبلغ الرجال مخسة عشر وتبلغ اإلناث عشرا
 .  واهللا تعاىل أعلم.  والرجوع إىل املصادر

 :  أنواع الورثة باعتبار اإلرث
،  ، ونوع يرث بالتعصيب والورثة باعتبار اإلرث ثالثة أنواع نوع يرث بالفرض

 .  حامونوع يرث لكونه من ذوي األر
هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال :  فصاحب الفرض

 .  بالعول
 .  هم الذين يرثون بال تقدير:  والعصبة

 وذوو األرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غري الزوجني وعدم -
 .  العصبات

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٤(
 .  )٢/٣٠(، أمحد  )٤٦٤٤(، النسائي البيوع  )٢٠٤٨(البخاري البيوع ) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٣

، وبنات  ، والبنات اجلد، و ، واألبوان الزوجان:  وذوو الفروض عشرة أصناف
 .  ، واألخوة من األم ذكورا وإناثا ، واألخوات من كل جهة االبن

 .  ونتكلم على كل صنف من هؤالء بشيء من التفصيل
 



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٤

 باب يف مرياث األزواج والزوجات 
 :  ، والربع مع وجوب الولد أو ولد االبن للزوج النصف مع عدم الولد وولد االبن

öΝà6s9uρ ß#óÁ *  {:  لقوله تعاىل ÏΡ $ tΒ x8t s? öΝà6ã_≡uρ ø— r& βÎ) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 

 ∅ ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝà6n= sù ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ zò2 ts? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ šÏ¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 4 { )١(  . 
 :  ، والثمن مع وجوده وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث

∅   {:  لقوله تعاىل ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑÏΒ óΟçFø.ts? β Î) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ 

£ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 .ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ šχθß¹θ è? !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 3 { )٢(  . 
 .  واملراد بالفرع الوارث أوالد امليت وأوالد بنيه

 

                                                 
 .  ١٢:  اء آيةسورة النس) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٥

 باب يف مرياث اآلباء واألجداد 
:  ؛ لقوله تعاىل نالسدس فرضا مع ذكور الولد وولد االب:  ولكل من األب واجلد

}  Ïµ ÷ƒ uθ t/L{uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8t s? βÎ) tβ% x. …çµ s9 Ó$ s!uρ 4 { )١(  . 

β  {:   تعاىل، لقوله ويرث األب واجلد بالتعصيب مع عدم الولد وولد االبن Î* sù óΟ©9 

ä3tƒ …ã&©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4 { )فأضاف املرياث إىل األبوين األب واألم )٢ ،  ،
 .  فكان له الباقي تعصيبا،  ، ومل يقدر نصيب األب    َّ          وقد ر نصيب األم

 ، لقوله  ويرث األب واجلد بالفرض والتعصيب معا مع إناث األوالد وأوالد البنني
فألقرب رجل من :  ؛ أي )٣( }أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر  {
 .   هو أقرب ذكر بعد االبن وابنه، واألب امليت

 :  فتلخص أن لألب ثالث حاالت
، وذلك مع وجود ابن امليت لصلبه أو ابن ابنه   يرث فيها بالفرض فقط: احلالة األوىل
 .  وإن نزل
 .   يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد االبن: واحلالة الثانية
صيب معا مع وجود اإلناث من ولد امليت أو من  يرث فيها بالفرض والتع: واحلالة الثالثة
 .  ولد ابنه

، ويزيد  ؛ لتناول النصوص له إذا عدم األب واجلد مثل األب يف مثل هذه احلاالت
، فقد اختلف يف  ، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو ألب اجلد على األب حالة رابعة

 ال حيجبهم ويشاركونه يف هل يكون فيها مثل األب حيجب اإلخوة أو:  هذه احلالة
املرياث ويكون كواحد منهم يتقامسون املال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة يف 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
، أبو داود  )٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  )١٦١٥(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٦(البخاري الفرائض ) ٣(

 .  )١/٢٩٢(، أمحد  )٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٨(الفرائض 



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٦

،  ، واإلخوة أبناؤه ؛ فاجلد أبوه ؛ ألن اجلد واإلخوة تساووا يف اإلدالء باألب هذا الباب
،   مسعود، وابن ؛ كعلي ؛ كما ذهب إىل ذلك مجاعة من الصحابة فيتساوون يف املرياث

، وهو قول اإلمام مالك والشافعي وصاحيب أيب حنيفة وأمحد يف املشهور  وزيد بن ثابت
 .  ، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثرية مذكورة يف الكتب املطولة عنه

، وذهب إىل ذلك أبو بكر  أن اجلد يسقط اإلخوة كما يسقطهم األب:  والقول الثاين
، وروي عن عثمان وعائشة وأيب بن كعب وجابر  زبريالصديق وابن عباس وابن ال

، واختاره شيخ اإلسالم  ، ورواية عن اإلمام أمحد ، وهو قول اإلمام أيب حنيفة وغريهم
،  ، وهلم أدلة كثرية ابن تيمية وابن القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب رحم اهللا اجلميع

 .   أعلم، واهللا وهذا القول أقرب إىل الصواب من القول األول
 



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٧

 باب يف مرياث األمهات 
 :  لألم ثالث حاالت

، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أوالد امليت أو   ترث فيها السدس: احلالة األوىل
Ïµ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، أو مع وجود اثنني فأكثر من اإلخوة أوالد بنيه ÷ƒ uθ t/L{uρ Èe≅ ä3Ï9 

7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑÏΒ x8ts? βÎ) tβ% x. …çµ s9 Ó$ s!uρ 4 { )إىل قوله تعاىل)١   :}  βÎ* sù tβ%x. ÿ…ã& s! 

×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰¡9$# 4 { )٢(  . 
،  ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من األوالد وأوالد البنني  ترث فيها الثلث: احلالة الثانية

*βÎ  {:  ؛ لقوله تعاىل وعدم اجلمع من اإلخوة واألخوات sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& 

Ïµ ÏiΒT| sù ß]è= ›W9$# 4 β Î* sù tβ%x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒT| sù â¨ ß‰¡9$# 4 { )٣(  . 
،   ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم: احلالة الثالثة

ا أن لألم  قضى فيهم؛ ألن عمر بن اخلطاب  وتسمى هاتان املسألتان بالعمريتني
 .  )٤(ثلث الباقي بعد املوجود من الزوجني 

؛ ألن اهللا إمنا أعطى األم  وقوله أصوب : " - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
β  {:  يف قوله تعاىل:  ؛ يعين الثلث إذا ورثه أبواه Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& Ïµ ÏiΒ T| sù 

ß]è= ›W9$# 4 { )والباقي بعد فرض الزوجني هو مرياث األبوين يقتسمانه كما اقتسما )٥ 
 .  انتهى " ، وكما لو كان على امليت دين أو وصية فإهنما يقتسمان ما بقي أثالثا األصل

                                                 
 .  ١١:  اء آيةسورة النس) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٣(
/ ٢)  ٢٧٦٥ ( ؛ والدارمي ١٦ الفرائض ٣٧٣/ ٦)  ١٢٢٩٩ (البيهقي :  أخرجه من طريق ابن مسعود) ٤(

 ٢٤٣/ ٦)  ٣١٠٤٤ ( الفرائض ؛ وابن أيب شيبة ٢٥٢/ ١٠)  ١٩٠١٥ ( ؛ وعبد الرزاق ٣ الفرائض ٨٠٣
 .  ٣الفرائض 

 .  ١١:  سورة النساء آية) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ٤٨٨

 باب يف مرياث اجلدة 
؛ كأم األم  ، وهي كل جدة أدلت مبحض اإلناث د باجلدة هنا اجلدة الصحيحةاملرا

؛ كأم أيب  ؛ وكأم األب وكل جدة أدلت مبحض الذكور وأمهاهتا املدليات بإناث خلص
،  ، وأم أم أم أيب األب ، كأم أم األب ، أو أدلت بإناث إىل ذكور األب وأم أيب أيب األب

؛ ألهنا من  ناث كأم أيب األم وأم أيب أم األب فهذه ال ترثأما اجلدة املدلية بذكور إىل إ
 .  ذوي األرحام

فضابط اجلدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إىل 
من :  ، وبعبارة أخرى من أدلت بذكور إىل إناث:  ، وضابط اجلدة غري الوارثة هي ذكور

 .  أدلت بذكر بني أنثيني هي إحدامها
 :  ل توريث اجلدة السنة واإلمجاعودلي

جاءت اجلدة إىل أيب  {: "  ؛ قال ؛ فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب  فأما السنة-
 لك يف سنة رسول ، وما علمت ما لك يف كتاب اهللا شيء:  ، فقال ، فسألته مرياثها بكر
حضرت :  ، فقال املغرية بن شعبة فسأل الناس.  ، فارجعي حىت أسأل الناس  شيئااهللا 

؟ فقام حممد بن مسلمة فقال مثل  هل معك غريك:  فقال.   أعطاها السدسرسول اهللا 
مث جاءت اجلدة األخرى إىل  : " قال " )١( }، فأنفذه هلا أبو بكر  ما قال املغرية بن شعبة

، فإن  ، ولكن هو ذاك السدس ما لك يف كتاب اهللا شيء:  ، فقال ، فسألته مرياثها عمر
، وصححه  رواه اخلمسة إال النسائي.  " ، وأيكما خلت فهو هلا اجتمعتما فهو بينكما

 .  الترمذي
 رواه أبو )٢( }دة السدس إذا مل يكن دوهنا أم جعل للج { أن النيب :  وعن بريدة

 .  ، وابن اجلارود ، وابن خزمية ، وصححه ابن السكن داود
                                                 

، مالك  )٢٧٢٤(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٤(، أبو داود الفرائض  )٢١٠١(الترمذي الفرائض ) ١(
 .  )١٠٩٨(الفرائض 

 .  )٢٨٩٥(أبو داود الفرائض ) ٢(
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 ٤٨٩

 - كما قال الصديق وعمر -، وهي  فهذان احلديثان يفيدان استحقاق اجلدة السدس
؛ ألن األم املذكورة يف كتاب اهللا مقيدة   ليس هلا يف كتاب اهللا شيء-رضي اهللا عنهما 

؛ مل تدخل يف لفظ األم  ، فاجلدة وإن مسيت أما  توجب اختصاص احلكم باألم الدنيابقيود
ôM  {:  ، وإن دخلت يف لفظ األمهات يف قوله تعاىل املذكورة يف الفرائض tΒÌhãm öΝà6ø‹n= tã 

öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& { )ولكن رسول اهللا )١ ؛ فثبت مرياثها إذ ا بالسنة  أعطاها السدس        ً                  . 
، وأم  ؛ فال خالف بني أهل العلم يف توريث أم األم وكذا ثبت مرياثها بإمجاع العلماء

؛ فورث ابن عباس ومجاعة من العلماء اجلدات وإن كثرن  ، واختلفوا فيما عدامها األب
، وورث بعضهم  ؛ كأم أيب األم من أدلت بأب غري وارث؛ إال  إذا كن يف درجة واحدة

 ثالث جدات فقط هن أم األم وأم األب وأم اجلد أيب األب 
، ومن أدىل بواسطة  ؛ ألن اجلدة تديل هبا ويشترط لتوريث اجلدة عدم وجود األم

، وهذا بإمجاع أهل العلم أن األم حتجب اجلدة من  ، إال ما استثين حجبته تلك الواسطة
 .  يع اجلهاتمج

 :  كيفية توريث اجلدات
،  ؛ أخذت السدس كما سبق ، ومل يكن دوهنا أم إذا انفردت واحدة من اجلدات

، والقول بأن هلا الثلث عند عدم الولد وعدم اجلمع من اإلخوة كاألم يف  ليس هلا أكثر منه
 .                   َّ      ذلك قول شاذ ال يعو ل عليه

؛  ؛ فإهنن يشتركن يف السدس  الدرجةفإن تساوين يف:  وإذا وجد مجع من اجلدات
، فاستوى كثريهن  ، ال يشاركهن ذكر ؛ وألهنن ذوات عدد ألن الصحابة شركوا بينهن

 .  ، ولعدم املرجح إلحداهن وواحدهتن كالزوجات

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
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 ٤٩٠

، سواء كانت من جهة األم أو من  ؛ فالسدس هلا وحدها ومن قربت منهن إىل امليت
، فإذا اجتمعن مع  ن أمهات يرثن مرياثا واحدا؛ ألهن ، وتسقط البعدى جهة األب

 .  ، فاملرياث ألقرهبن اختالف الدرجة
، وال  ، وترث اجلدة أم اجلد مع وجود اجلد وترث اجلدة أم األب مع وجود األب

أن من أدىل بواسطة حجبته تلك :  ؛ على خالف القاعدة تسقط مبن أدلت يف هذه احلالة
إهنا أول جدة أطعمها  {:   أنه قال يف اجلدة مع ابنها ؛ ملا روى ابن مسعود الواسطة

، والعلة يف ذلك أهنا ال   رواه الترمذي)١( } سدسا مع ابنها وابنها حي رسول اهللا 
 .  ترث مرياث من أدلت به حىت تسقط به إذا وجد

من أدىل بشخص :  وقول من قال : " - رمحه اهللا -يخ اإلسالم ابن تيمية قال ش
، وعكسا بولد االبن مع  ، باطل طردا بولد األم مع األم باطل طردا وعكسا:  سقط به
،  ، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص مل يدل به ، وولد األخ مع عمهم عمهم

،  مرياث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، فكل من ورث  وإمنا العلة أهنا ترث مرياثه
 .  " ، واهللا أعلم ، وإن مل يدلني هبا واجلدات يقمن مقام األم فيسقطن هبا

 

                                                 
 .  )٢١٠٢(الترمذي الفرائض ) ١(
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 ٤٩١

 باب يف مرياث البنات 
 :  البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطني

 .   انفرادها عمن يشاركها من أخواهتا: الشرط األول
 .  هتا انفرادها عمن يعصبها من إخو: والشرط الثاين

ÞΟä3Š  {:  وذلك لقوله تعاىل Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 β Î* sù £ ä. 

[!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO$# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8t s? ( β Î)uρ ôM tΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 { )فقوله)١   :}  β Î) uρ 

ôM tΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ { )وقوله تعاىل  يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواهتا)٢ ،  :

}  Ìx.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )يؤخذ منه اشتراط عدم املعصب)٣   . 
 :  وبنت االبن تأخذ النصف بثالثة شروط

 .  ، أو ابن عمها الذي يف درجتها ، وهو أخوها  عدم املعصب هلا: الشرط األول
 .  ، أو بنت عمها اليت يف درجتها ؛ وهو أختها  عدم املشارك هلا: شرط الثاينوال

 .   عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها: والشرط الثالث
 :  ، وذلك بشرطني والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثني

 .   أن يكن اثنتني فأكثر: الشرط األول
ÞΟä3Š  {:  ، وذلك لقوله تعاىل يت لصلبه، وهو ابن امل  عدم املعصب: والشرط الثاين Ï¹θ ãƒ ª!$# 

þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4 β Î* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO $# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( { )٤( 
#%©.Ìx  {:  فاستفيد من قوله Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )اشتراط عدم املعصب يف )٥ 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:   سورة النساء آية)٢(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٥(
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 ٤٩٢

*βÎ  {:  ، واستفيد من قوله تعاىل مرياث البنات الثلثني sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO$# { )١( 
 .  اشتراط كوهنن اثنتني فأكثر

s−öθ  {:  لكن قد أشكل لفظ sù È÷tG t⊥ øO ؛ إذ ظاهره أن البنتني ال   يف اآلية الكرمية)٢( } #$
 رضي اهللا -؛ كما هو مروي عن ابن عباس  ، وإمنا تأخذه الثالث فأكثر تأخذان الثلثني

، وأن البنتني تأخذان الثلثني بدليل حديث   واجلمهور من أهل العلم على خالفه-عنهما 
،   بابنتيها من سعدجاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا  {:   قالجابر 
،  ، قتل أبومها معك يف أحد شهيدا هاتان ابنتا سعد بن الربيع! يا رسول اهللا :  فقالت

يقضي اهللا  : ( فقال.  ال، وال تنكحان إال مب ، فلم يدع هلما ماال وإن عمهما أخذ ماهلما
أعط ابنيت سعد  : ( ، فقال ، فأرسل رسول اهللا إىل عمهما فرتلت آية املرياث)  يف ذلك
، وحسنه   رواه اخلمسة إال النسائي)٣( }، وما بقي فهو لك  ، وأمهما الثمن الثلثني
  ن النيب، وتفسري م ، وهو نص يف حمل الرتاع ، وهو يدل على أن للبنتني الثلثني الترمذي

*βÎ  {:  لقوله تعاىل sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO$# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( { )ال سيما   وبيان ملعناها)٤ ،
، وحني نزلت  أمهما عن شأهنما، وسؤال  وأن سبب نزوهلا قصة ابنيت سعد بن الربيع

 .   إىل عمهماأرسل النيب 
s−öθ  { وجياب عن لفظة sù È ÷tG t⊥ øO  اليت استدل هبا من رأى عدم توريث البنتني )٥( } #$

 :  الثلثني حىت يكن ثالثا فأكثر بأجوبة
:  ؛ ألنه سبحانه وتعاىل قال أن هذا من باب مطابقة الكالم بعضه لبعض:  منها

}  ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 βÎ* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO$# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٧٢٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩١(، أبو داود الفرائض  )٢٠٩٢(الترمذي الفرائض ) ٣(
 .  ١١:  النساء آيةسورة ) ٤(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٥(
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 ٤٩٣

x8ts? ( { )؛ فاجتمع يف  جمموع يطابق األوالد إن كان األوالد نساء)  كن ( فالضمري يف )١
 :  اآلية الكرمية ثالثة أمور

وهو اسم )  نساء (، و وهو ضمري مجع)  كن (، وضمري  وهو مجع)  األوالد (لفظ 
 .  ؛ فناسب التعبري بفوق اثنتني مجع

، فإذا  أن اهللا تعاىل جعل للذكر مثل حظ األنثيني:  ومن األجوبة عن هذا اإلشكال
؛ ألنه إذا كان  ؛ علم قطعا أن حظ األنثيني الثلثان أخذ الذكر الثلثني واألنثى الثلث

، وهذا من التنبيه  ؛ فألن يكون هلا مع األنثى الثلث أوىل وأحرى للواحدة مع الذكر الثلث
، فإذا كان سبحانه قد ذكر مرياث الواحدة نصا ومرياث الثنتني  األعلىباألدىن على 

s−öθ  { ؛ فإن كلمة تنبيها sù È ÷tG t⊥ øO ، حىت ولو   تفيد أن الفرض ال يزيد بزيادة العدد)٢( } #$
 .  اهللا أعلم، و كن فوق اثنتني

، سواء كانتا أختني أو بنيت عم  وبنتا االبن مثل بنات الصلب يف استحقاقهن الثلثني
، لكن ال  ؛ ألن بنت االبن كالبنت ؛ فتأخذان الثلثني قياسا على بنيت الصلب متحاذيتني

 :  بد هلما من توفر ثالثة شروط
 .   أن يكن اثنتني فأكثر: الشرط األول
، أو كان ابن عم  ، سواء كان أخا هلما ، وهو ابن االبن م املعصب عد: الشرط الثاين

 .  هلما يف درجتهما
،  ، أو ابن ابن  عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب: الشرط الثالث

 .  ، واهللا أعلم ، أو بنات ابن واحدة فأكثر أو بنات صلب
 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
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 باب يف مرياث األخوات الشقائق 
بحانه وتعاىل مرياث األخوات الشقائق واألخوات ألب مع اإلخوة لغري قد ذكر اهللا س

y7  {:  ، بقوله يف آخر سورة النساء أم واحدهتن ومجاعتهن tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû 

Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτâö∆ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷zé& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ìtƒ β Î) öΝ©9 ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 

β Î* sù $ tF tΡ% x. È ÷ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Í h‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Å eá ym 

È ÷ u‹ s[Ρ W{  وذكر مرياث األخوات ألم واحدة كانت أو أكثر مع اإلخوة ألم بقوله )١( } 3 #$

β  {:  تعاىل Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ ÷ΨÏiΒ 

â¨ ß‰¡9$# 4 β Î* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â!% Ÿ2 uà° ’ Îû Ï]è= ›W9$# 4 { )يف أول السورة)٢   . 
 :  فاألخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط

β  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وهو األخ الشقيق  عدم املعصب هلا: الشرط األول Î)uρ (#þθçΡ% x. 

Zο uθ ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ [!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%# Î= sù ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È ÷u‹s[ΡW{$# 3 { )٣(  . 

Èβ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وهو األخت الشقيقة  عدم املشارك هلا: الشرط الثاين Î) (#îτ â ö∆ $# 

y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδuρ !$ yγèO Ìtƒ β Î) öΝ©9 ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 β Î* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# 

$ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè=›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8ts? 4 { )٤(  . 
، واملراد به األب واجلد من قبل  عدم األصل من الذكور الوارثني:  ط الثالثالشر

 .  األب على الصحيح
، والبنت وبنت  ، وهو االبن وابن االبن وإن نزل الوارث عدم الفرع:  الشرط الرابع
 .  االبن وإن نزل أبوها

                                                 
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٤(
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، والكاللة  ودليل هذين الشرطني أن اإلخوة واألخوات إمنا يرثون يف مسألة الكاللة
 .  هو من ال والد له وال ولد

، وهي الشروط األربعة السابقة يف حق  واألخت ألب تأخذ النصف خبمسة شروط
؛ ألن املوجود منهما  ، واخلامس عدم األخ الشقيق واألخت الشقيقة األخت الشقيقة

 .  أقوى منها
β  {:  ؛ لقوله تعاىل واألختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثني Î* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# $ yϑ ßγ n= sù 

Èβ$ sVè= ›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8ts? 4 { )وإمنا يأخذن الثلثني بأربعة شروط)١   : 

β  {:  ، لآلية الكرمية أن يكن اثنتني فأكثر:  الشرط األول Î* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# { )٢(  . 

 βÎ)uρ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وهو األخ الشقيق فأكثر  عدم املعصب هلما: الشرط الثاين

(#þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ [!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%# Î= sù ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È ÷u‹s[ΡW{$# 3 { )٣(  . 
:  ؛ لقوله تعاىل ، وهم األوالد وأوالد البنني عدم الفرع الوارث:  الشرط الثالث

}  Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 { )اآلية)٤   . 
، واجلد على  ، وهو األب باإلمجاع  عدم األصل من الذكور الوارث: الشرط الرابع

 .  الصحيح
موم آية واألخوات ألب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثني لإلمجاع على دخوهلن يف ع

Èβ  {:  الكاللة Î) (#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 { )لكن ال )٥ 
، والشرط  ة السابقة يف الشقائقالشروط األربع:  يأخذن الثلثني إال إذا حتقق مخسة شروط

،   واحدا كان أو أكثر-، فلو كان هناك من األشقاء  عدم األشقاء والشقائق:  اخلامس

                                                 
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٧٦:  النساء آيةسورة ) ٢(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٥(
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، إال  ، بل حيجنب بالذكر وبالشقيقتني  مل ترث األخوات ألب الثلثني-ذكرا كان أو أنثى 
خت أو ، فإن لأل ، وأما إذا كان املوجود شقيقة واحدة إذا كان معهن من يعصبهن

 .  األخوات ألب السدس تكملة الثلثني
، ولبنت االبن فأكثر معها  ؛ فللبنت النصف وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر

 إنه قضاء رسول اهللا :  ، وقوله  بذلك، لقضاء ابن مسعود  ؛ تكملة الثلثني السدس
، فكان هلن  دة، وألنه قد اجتمع من بنات امليت أكثر من واح ، رواه البخاري فيها
β  {:  ؛ لقوله تعاىل الثلثان Î* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO $# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( { )واختصت بنت )١ 

، وذلك  ؛ تكملة الثلثني ر السدس، فبقي لبنت االبن فأكث الصلب بالنصف ألهنا أقرب
 :  بعد توفر هذين الشرطني

، سواء  ، وهو ابن االبن املساوي هلا يف الدرجة  عدم املعصب هلا: الشرط األول
 .  كان أخا هلا أو ابن عم

؛ فإهنا  عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف:  الشرط الثاين
 .  ال تأخذ السدس إال معها

، والدليل على ذلك  األخت ألب مع األخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثنيو
، لكن ال  ، وقياسها على بنت االبن مع بنت الصلب إمجاع العلماء كما حكاه غري واحد

 :  تأخذ األخت ألب السدس إال بشرطني
، فلو تعددت   أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا: الشرط األول

 .  ؛ الستكماهلن الثلثني أسقطن األخت ألبالشقيقات 
، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد  ، وهو أخوها  عدم املعصب هلا: الشرط الثاين

 .  ، واهللا أعلم الشقيقة هلما تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني
 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
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 باب يف مرياث األخوات مع البنات ومرياث اإلخوة ألم 
، فإن املوجود من البنات واحدة  و ألب فأكثرإذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أ

، مث إن مجهور العلماء من الصحابة والتابعني يرون أن األخوات من  فأكثر يأخذ نصيبه
وهو ما يسمى لدى الفرضيني بالتعصيب مع  (األبوين أو من األب يكن عصبة مع البنات 

، بدليل احلديث  االبن، فيأخذن ما فضل عن نصيب املوجود من البنات أو بنات  ) الغري
:  ؛ فقال أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت {الذي رواه البخاري وغريه 

،  مسعودفسئل ابن .  ائت ابن مسعود:  ، وقال للسائل ، ولألخت النصف لالبنة النصف
، أقضي فيها مبا قضى  لقد ضللت إذًا وما أنا من املهتدين:  ، فقال وأخرب بقول أيب موسى

 )١( }، وما بقي فلألخت  ، والبنة االبن السدس تكملة الثلثني  للبنت النصفالنيب 
ففي هذا احلديث داللة ظاهرة على أن األخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها 

 .  البنوفرض ابنة ا
، ويرث االثنني فأكثر  ويرث الواحد من اإلخوة ألم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى

%βÎ)uρ šχ  {:  ؛ لقوله تعاىل منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر واألنثى سواء x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# 4 β Î* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù 

â!% Ÿ2 uà° ’ Îû Ï]è= ›W9$# 4 { )٢(  . 
ن ، وقرأها اب وقد أمجع العلماء على أن املراد باإلخوة يف هذه اآلية الكرمية اإلخوة ألم

 .  ) وله أخ أو أخت من أم : ( مسعود وسعد بن أيب وقاص
 .  ، فاقتضى ذلك تسوية األنثى بالذكر منهم وقد ذكرهم اهللا تعاىل من غري تفضيل

، وامليزان املوافق لداللة القرآن وفهم  وهو القياس الصحيح : " قال اإلمام ابن القيم
 .  " أكابر الصحاب

                                                 
، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٠(، أبو داود الفرائض  )٢٠٩٣(، الترمذي الفرائض  )٦٣٥٥(البخاري الفرائض ) ١(

 .  )١/٤٦٤(، أمحد  )٢٧٢١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 :  دس ثالثة شروطويشترط الستحقاق ولد األم الس
 .  عدم الفرع الوارث:  الشرط األول
 .   عدم األصل من الذكور الوارثني: الشرط الثاين
 .   انفراده: الشرط الثالث

 :  ويشترط الستحقاق اإلخوة ألم الثلث ثالثة شروط
،  ، أو ذكرا وأنثى ؛ ذكرين كانوا أو أنثيني أن يكونوا اثنني فأكثر:  الشرط األول

 .   من ذلكأو أكثر
 .   عدم الفرع الوارث من األوالد وأوالد البنني وإن نزلوا: الشرط الثاين
 .   عدم األصل من الذكور الوارثني وهو األب واجلد من قبله: الشرط الثالث

 :  وخيتص اإلخوة ألم بأحكام مخسة
؛  فراداأنه ال يفضل ذكرهم على أنثاهم يف املرياث اجتماعا وان:  احلكم األول والثاين

%βÎ)uρ šχ  {:  لقوله تعاىل يف حالة االنفراد x. ×≅ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& ×M÷z é& 

Èe≅ ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9$# 4 { )ه تعاىل يف حالة االجتماع وقول)١  :}  βÎ* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& 

ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â!% Ÿ2 uà° ’Îû Ï]è= ›W9$# 4 { )٢(  . 
يثهم عدم الولد ، فشرط يف تور من ليس له ولد وال والد:  والكاللة يف قول اجلمهور

:  ، ويف قوله تعاىل ، والوالد يشمل األب واجلد ، والولد يشمل الذكر واألنثى والوالد
}  β Î* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â!% Ÿ2 uà° ’Îû Ï]è= ›W9$# 4 { )دليل على عدم تفضيل )٣ 

، والتشريك إذا أطلق  ؛ ألن اهللا سبحانه شرك بينهم يف االستحقاق ذكرهم على أنثاهم
؛ فالقرابة   أهنم يرثون بالرحم اجملردة- واهللا أعلم -، واحلكمة يف ذلك  اقتضى املساواة

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٣(
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؛  لى أنثاهم؛ فال معىن لتفضيل ذكرهم ع ، وهم فيها سواء اليت يرثون هبا قرابة أنثى فقط
 .  خبالف قرابة األب
؛ خبالف غريهم يف أنه إذا أدىل بأنثى ال   أن ذكرهم يديل بأنثى ويرث: احلكم الثالث

 ؛ كابن البنت  يرث
أن األم اليت أدلوا هبا حتجب :  ؛ أي  أهنم حيجبون من أدلوا به نقصانا: احلكم الرابع

 .  دىل به حيجب املديل؛ فإن امل ؛ خبالف غريهم هبم من الثلث إىل السدس
،  ، فإهنم يرثون مع األم اليت أدلوا هبا  أهنم يرثون مع من أدلوا به: احلكم اخلامس

، وهذا تشاركهم  ، فإنه ال يرث مع االبن ، كابن االبن وغريهم ال يرث مع من أدىل به
طة ال ، والتحقيق أن الواس ؛ فإهنا تديل بابنها وترث معه فيه اجلدة أم األب وأم اجلد

، أما إذا كان ال يأخذ نصيبها فإهنا ال  حتجب من أدىل هبا إال إذا كان خيلفها بأخذ نصيبها
،  ؛ فإهنم ال يأخذون نصيب األم عند عدمها ؛ كما هو الشأن يف اإلخوة ألم حتجبه

، واهللا  ، ترثان باألمومة خلفا عن األم واجلدة أم األب وأم اجلد ال تأخذان نصيبها وإمنا
 .  أعلم
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 باب يف التعصيب 
؛  ، مأخوذ من العصب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب:  التعصيب لغة

 .  ، وهي العمائم ، ومنه العصائب الشد واإلحاطة والتقوية:  مبعىن
،  زيد عصبة:  ، فيقال لفظ يطلق على الواحد)  مجع عاصب (والعصبة يف الفرائض 

؛  ، مسوا عصبة ألهنم عصبوا به بته من جهة أبيه، وعصبة الرجل قرا ويطلق على اجلماعة
، واالبن  ؛ فاألب طرف ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به أحاطوا به:  أي

، من  مسوا بذلك لتقوي بعضهم ببعض:  ، وقيل ، والعم جانب ، واألخ جانب طرف
 .  ه، ومينع من تطاول الغري علي ؛ فبعضهم يشد بعضا ، وهو الشد واملنع العصب

؛ ألنه إذا انفرد حاز مجيع  والعاصب يف اصطالح الفرضيني هو من يرث بال تقدير
أحلقوا  { ؛ لقول النيب  ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض املال

 .  )١( }ذكر ، فما بقي فألوىل رجل  الفرائض بأهلها
 :  وينقسم العصبة إىل ثالثة أقسام

 :  ، وعصبة مع الغري ، وعصبة بالغري عصبة بالنفس
العصبة بالنفس وهم اجملمع على إرثهم من الرجال إال الزوج واألخ :  القسم األول

، واجلد من قبل األب  ، واألب ، وابن االبن وإن نزل االبن:  ، وهم أربعة عشر من األم
، والعم الشقيق والعم ألب  ، وابنامها وإن نزال ، واألخ ألب ، واألخ الشقيق وإن عال
 .  ، واملعتق واملعتقة ، وابنامها وإن نزال وإن علوا

 :  ، وهم أربعة أصناف  العصبة بالغري: القسم الثاين
 .   البنت فأكثر مع االبن فأكثر: األول

                                                 
، أبو داود  )٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  )١٦١٥(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٦(البخاري الفرائض ) ١(

 .  )١/٢٩٢(، أمحد  )٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٨(الفرائض 
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، سواء كان أخاها  إذا كان يف درجتها بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر : الثاين
 .  ، أو مع ابن االبن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه أو ابن عمها

ÞΟä3Š  {:  ودليل هذين الصنفني من العصبة بالغري قوله تعاىل Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( 

Ìx.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )فهذه اآلية الكرمية تناولت األوالد وأوالد االبن)١   . 
 .   األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر: الثالث
 .   األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر: الرابع

βÎ)uρ (#þθ  {:  ودليل هذين الصنفني قوله تعاىل çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ [!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%# Î= sù ã≅÷WÏΒ Åeá ym 

È ÷u‹s[ΡW{$# 3 { )وولد األب  فتناولت اآلية الكرمية ولد األبوين)٢ ،  . 
، واألخ ألب ترث  ، واألخ الشقيق بن، وابن اال االبن:  فهؤالء األربعة من الذكور

، أما من عداهم من الذكور فال ترث أخواهتم  معهم أخواهتم عن طريق التعصيب هبم
 .  ، وذلك كأبناء اإلخوة واألعمام وأبناء األعمام معهم شيئا

 :  ، وهم صنفان  العصبة مع الغري: القسم الثالث
 .  ، أو بنت االبن فأكثر األخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر:  األول
، وهذا قول  ، أو بنت االبن فأكثر  األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر: الثاين

مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أن األخوات ألبوين أو ألب عصبة مع 
أن أبا  {:  ، ودليلهم ما رواه اجلماعة إال مسلما والنسائي البنات أو بنات االبن

.  ، ولألخت النصف للبنت النصف:  ؛ فقال  سئل عن بنت وبنت ابن وأخت موسى
:  ؛ قال ، وأخربه بقول أيب موسى فلما أتى ابن مسعود.  ائت ابن مسعود:  وقال للسائل

، والبنة   للبنت النصف، أقضي فيها مبا قضى النيب  من املهتدينقد ضللت إذًا وما أنا 
  . )٣( }، وما بقي فلألخت  االبن السدس تكملة الثلثني

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ٢(
، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٠(، أبو داود الفرائض  )٢٠٩٣(، الترمذي الفرائض  )٦٣٥٥(البخاري الفرائض ) ٣(

 .  )١/٤٦٤(، أمحد  )٢٧٢١(
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uθ  {:  ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز مجيع املال لقوله تعاىل هذا èδ uρ !$ yγ èO Ìtƒ β Î) 

öΝ©9 ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 { )وينفرد العصبة بالنفس   فورث يف هذه اآلية األخ مجيع مال أخته)١ ،
، ويشاركون بقية العصبة يف أهنم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما  هبذا احلكم

 وإن مل يبق )٢( }؛ فما بقي فألوىل رجل ذكر  أحلقوا الفرائض بأهلها { ؛ لقوله  بقي
 .  شيء بعد الفروض سقطوا

، مث  ، مث جهة األخوة ، مث جهة األبوة جهة البنوة:  ، وللعصبة جهات ست هي هذا
مة املعتق على ، والوالء كما سبق هو عصوبة سببها نع ، مث جهة الوالء جهة بين اإلخوة
 .  )٣( }إمنا الوالء ملن أعتق  { ، ودليلها قوله  رقيقه بالعتق

 :  ، فلهم حاالت أربع وإذا اجتمع عاصبان فأكثر
؛ كاألبناء  ، وحينئذ يشتركان يف املرياث  أن يتحدا يف اجلهة والدرجة والقوة: األوىل

 .  قاء واألعمامواإلخوة األش
، فيقدم  ؛ كاالبن واألب ، فيقدم يف املرياث األقوى جهة  أن خيتلفا يف اجلهة: الثانية

 .  االبن يف التعصيب على األب
، فيقدم  ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن  أن يتحدا يف اجلهة وخيتلفا يف الدرجة: الثالثة

 .  ؛ ألنه أقرب درجة االبن على ابن االبن
؛ حبيث يكون أحدمها أقوى   أن يتحدا يف اجلهة والدرجة وخيتلفا يف القوة: الرابعة
؛  ، فيقدم األخ الشقيق ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ ألب ، فيقدم األقوى من اآلخر
 .  ، واألخ ألب يديل باألب فقط ؛ إلدالئه بأبوين ألنه أقوى

 

                                                 
 .  ١٧٦:  سورة النساء آية) ١(
، أبو داود  )٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  )١٦١٥(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٦(البخاري الفرائض ) ٢(

 .  )١/٢٩٢(، أمحد  )٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٨(الفرائض 
 .  )٢/٣٠(، أمحد  )٤٦٤٤(، النسائي البيوع  )٢٠٤٨(البخاري البيوع ) ٣(
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 باب يف احلجب 
؛ ألن معرفة تفاصيله يترتب عليها  واريثهذا الباب له أمهية خاصة بني أبواب امل

، وعدم املعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة  إيصال احلقوق إىل مستحقيها
، ومن هنا قال بعض  ؛ ألنه قد يعطي املرياث ملن ال يستحقه شرعا وحيرم املستحق عظيمة
 .  حيرم على من ال يعرف احلجب أن يفيت يف الفرائض:  العلماء
،  املانع:  ، واحلاجب لغة إذا منعه من الدخول:  حجبه:  ، يقال  املنع: جب لغةواحل

 .  ؛ ألنه مينع من الدخول عليه ومنه حاجب السلطان
 منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث : وأما احلجب يف اصطالح الفرضيني فمعناه

 .  ، أو من أوفر حظيه بالكلية
 :  نيوينقسم احلجب يف الفرائض إىل قسم

،   حجب األوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع اإلرث الثالثة: القسم األول
، فمن اتصف بواحد من هذه األوصاف مل  ، أو اختالف الدين ، أو القتل الرق:  وهي
 .  ، ويكون وجوده كعدمه يرث

،  وهو منع شخص معني من اإلرث بالكلية:   حجب األشخاص: القسم الثاين
، ويسمى حجب  ، أو منعه من إرث أكثر إىل إرث أقل مانويسمى حجب احلر

، ولذلك مسي حجب  ، وسبب هذا احلجب بنوعيه وجود شخص أحق منه النقصان
، وثالثة منها حتصل  ، أربعة منها حتصل بسبب االزدحام ، وهو سبعة أنواع األشخاص

 :  ، وهذه السبعة هي بسبب االنتقال من فرض إىل فرض
؛ كانتقال الزوج من النصف إىل الربع   فرض إىل فرض أقل منه انتقال من: أوال
 .  مثال

؛ كانتقال األخت لغري أم من كوهنا   انتقال من تعصيب إىل تعصيب أقل منه: ثانيا
 .  عصبة مع الغري إىل كوهنا عصبة بالغري
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؛ كانتقال ذوات النصف منه إىل  انتقال من فرض إىل تعصيب أقل منه:  ثالثا
 .  الغريالتعصيب ب
؛ كانتقال األب واجلد من اإلرث   انتقال من تعصيب إىل فرض أقل منه: رابعا

 .  بالتعصيب إىل اإلرث بالفرض
 .  ؛ كازدحام الزوجات يف الربع والثمن مثال  ازدحام يف فرض: خامسا
 .  ؛ كازدحام العصبات يف املال أو فيما أبقت الفروض  ازدحام يف تعصيب: سادسا
؛ كازدحام أصحاب الفروض يف األصول اليت يدخلها  دحام بسبب العول از: سابعا
 .  ، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول العول

 :  وللحجب قواعد يدور عليها
، وذلك كابن االبن مع   أن من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة: القاعدة األوىل

 .  ، واإلخوة مع األب ، واجلد مع األب ، واجلدة مع األم االبن
، وذلك كاالبن مع   أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم األقدم جهة: القاعدة الثانية
، وإن احتد املوجودان يف  ؛ ألنه أقدم جهة ؛ فالتعصيب يكون لالبن األب أو مع اجلد

، أو اجتمع أخ  ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر اجلهة قدم منهما األقرب إىل امليت
، فإن تساوى املوجودون يف اجلهة والقرب قدم  وهكذا.  . . قيق وابن أخ شقيق آخرش

، لكونه  ؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته ، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ ألب األقوى منهم
 .  ، واألخ يديل باألب فقط يديل باألبوين

؛ فاجلد  ولأن األصول ال حيجبهم إال أص:   وهي يف حجب احلرمان: القاعدة الثالثة
، واجلدة ال حيجبها إال األم أو اجلدة اليت  ال حيجبه إال األب أو اجلد الذي هو أقرب منه

؛ فابن االبن ال حيجبه إال االبن أو ابن  ، والفروع ال حتجبهم إال فروع هي أقرب منها
، واحلواشي وهم اإلخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم حيجبهم  االبن الذي هو أعلى منه

،  يسقطون باالبن وابن االبن وإن نزل:  ؛ فمثال اإلخوة ألب  وفروع وحواشأصول
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، واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع  ، وباألخ الشقيق ، وباجلد على الصحيح وباألب
 .  ، وهكذا جند أن األخ ألب حجب بأصول وفروع وحواش الغري

 يف الفرائض أن ، فيجب على من يفيت إن باب احلجب باب مهم جدا:  نعود فنقول
، فيغري  ؛ لئال خيطئ يف فتواه ، ويتأمل يف دقائقه ويطبقها على وقائع األحوال يتقن قواعده

، واهللا ويل  ، ويعطي من ال يستحق ، وحيرم من يستحق املواريث عن جمراها الشرعي
 .  التوفيق
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 باب يف توريث اإلخوة مع اجلد 
 كما أخذ به سألة مبذهب زيد بن ثابت قد أخذ أمحد والشافعي ومالك يف هذه امل

 .  ، ومجع من أهل العلم أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية
، أو من  فإما أن يكونوا من األبوين فقط:  وحاصله أن اإلخوة إذا اجتمعوا مع اجلد

 .  ، أو من جمموع الصنفني فقط األب
 :  ، فله معهم حالتان فإذا كان معه أحد الصنفني فقط

 :  فله حينئذ معهم ثالث حاالت:   أن ال يكون معهم صاحب فرض: حلالة األوىلا
، وضابطها أن يكون اإلخوة   أن تكون املقامسة أحظ له من ثلث املال: احلالة األوىل
 :  ، وذلك منحصر يف مخس صور ؛ بأن يكونوا مثال ونصفا فما دون ذلك أقل من مثليه
 .  لصورة الثلثان؛ فله يف هذه ا  جد وأخت: األوىل
 .  ؛ فله يف هذه الصورة نصف املال جد وأخ:  الثانية
، وهو أكثر من  ، فله يف هذه الصورة النصف كاليت قبلها  جد وأختان: الثالثة

 .  الثلث
؛  ، ومها أكثر من الثلث ؛ فله يف هذه الصورة اخلمسان  جد وثالث أخوات: الرابعة

، وهي أكثر من  ؛ فثلثه مخسة ومخساه ستة رألن العدد اجلامع للكسرين مخسة عش
 .  اخلمسة بواحد
 .  ؛ فله يف هذه الصورة مثل ما له يف اليت قبلها  جد وأخ وأخت: اخلامسة

،  ، وضابطها أن يكون اإلخوة مثليه  أن تستوي له املقامسة وثلث املال: احلالة الثانية
 :  وينحصر ذلك يف ثالث صور

 .  جد وأخوان:  األوىل
 .  جد وأخ وأختان:  لثانيةا

 .   جد وأربع أخوات: الثالثة
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، وإن مل يقاسم  ، فإن قاسم أخذ ثلثا فيستوي له املقامسة والثلث يف تلك الصور
 .  فكذلك

، أو يعرب بالثلث فيكون  هل يعرب حينئذ باملقامسة فيكون إرثه بالتعصيب:  واختلف
؛ ورجح بعضهم التعبري بالثلث دون   أو بالثلث، أو خيري بني أن يعرب باملقامسة إرثه بالفرض

، وتقدمي ذوي الفروض على  ، لقوة الفرض ؛ ألن األخذ بالفرض إن أمكن أوىل املقامسة
 .  ، واهللا أعلم العصبة

، وضابطها أن  ، فيأخذه فرضا  أن يكون ثلث املال أحظ من املقامسة: احلالة الثالثة
ور هذه احلالة كما احنصرت صور احلالتني اللتني ، وال تنحصر ص يكونوا أكثر من مثليه

أو جد وأخ وثالث .  ، أو جد ومخس أخوات ؛ فأقلها جد وأخوان وأخت قبلها
 .  إىل ما فوق.  . . أخوات

 :   أن يكون مع اجلد واإلخوة صاحب فرض: احلالة الثانية
، تعني  الباقي، تعني ثلث  تعني املقامسة:  ، وهي إمجاال وله معهم حينئذ سبع حاالت

،  ، استواء املقامسة وسدس مجيع املال ، استواء املقامسة وثلث الباقي سدس مجيع املال
،  ، استواء املقامسة وسدس مجيع املال وثلث الباقي استواء ثلث الباقي وسدس مجيع املال

 :  وتفصيلها كاآليت
، ومثال  دس املال أن تكون املقامسة أحظ له من ثلث الباقي ومن س: فاحلالة األوىل

، وكانت اإلخوة أقل من  ، مما كان فيه الفرض قدر النصف زوج وجد وأخ:  ذلك
 .  مثليه

ووجه تعني املقامسة يف ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف اآلخر على اجلد 
، لكن   أكثر من ثلث الباقي ومن السدس- وهو الربع -، وال شك أن نصفه  واألخ

، للزوج  ، فيضرب اثنان يف أصل املسألة اثنني تبلغ أربعة لى اجلد واألخالباقي ال ينقسم ع
 .  ، لكل واحد واحد ، وللجد واألخ واحد يف اثنني باثنني واحد يف اثنني باثنني
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  :  وهذه صورهتا
        

 ٤ ٢/٢ 
 ٢ ١ زوج
 ١ جد
 أخ

١ 
١ 

 
أم :  ، ومثال ذلك  السدس أن يكون ثلث الباقي أحظ من املقامسة ومن: احلالة الثانية

.  ، وكانت اإلخوة أكثر من مثليه ، مما كان فيه الفرض دون النصف وجد ومخسة إخوة
ووجه تعني ثلث الباقي يف ذلك أن الباقي بعد سدس األم مخسة على اجلد ومخسة  

، لكن الباقي  ، وال شك أن ذلك أكثر من املقامسة والسدس ، وثلثها واحد وثلثان اإلخوة
،  ، فتضرب الثالثة خمرج الثلث يف أصل املسألة ستة تبلغ مثانية عشر  له ثلث صحيحليس

، يبقى عشرة على مخسة  ، وللجد ثلث الباقي مخسة فلألم من أصلها واحد يف ثالثة بثالثة
 .  ، لكل واحد اثنان إخوة

  :  وهذه صورهتا
        

 ١٨ ٦/٣ 
 ٣ ١ أم
 ٥ ١ ٢/٣ جد
 ١٠/٢ ٣ ١/٣  أخوة٥
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، ومثال   أن يكون سدس املال أحظ له من املقامسة ومن ثلث الباقي: احلالة الثالثة
، وكان اإلخوة أكثر من  ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثني زوج وأم وجد وأخوان:  ذلك

 .  ، ولو أنثى مثله بواحد
ووجه تعني السدس يف ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس األم اثنان على اجلد 

، لكن يبقى واحد ال  ، وال شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن املقامسة خوينواأل
؛ تبلغ اثين  ، فيضرب اثنان عدد رءوسهما يف أصل املسألة ستة ينقسم على األخوين

،  ، ولألم من أصلها واحد يف اثنني باثنني ، للزوج من أصلها ثالثة يف اثنني بستة عشر
، لكل  ، ولإلخوة من أصلها واحد يف اثنني باثنني نني باثننيوللجد من أصلها واحد يف اث

 .  واحد واحد
        :  وهذه صورهتا

 ١٢ ٦/٢ 
 ٦ ٣ زوج
 ٢ ١ أم
 ٢ ١ جد
 ٢/١ ١ أخوان

 
،  ، ويكونان أحظ من سدس املال  أن تستوي له املقامسة وثلث الباقي: احلالة الرابعة

 .  ، وكان اإلخوة مثليه يه الفرض دون النصف، مما كان ف أم وجد وأخوان:  ومثال ذلك
أن الباقي بعد سدس األم مخسة على اجلد :  ووجه استواء املقامسة وثلث الباقي

، لكن ال ثلث للباقي  ، وهو مساو للمقامسة ؛ فثلث الباقي واحد وثلثان واألخوين
،  نية عشر، تبلغ مثا  يف أصل املسألة ستة- وهي خمرج الثلث -، فتضرب ثالثة  صحيح

، أو  ، للجد مخسة باملقامسة ، يبقى مخسة عشر لألم من أصلها واحد يف ثالثة بثالثة
 .  ، لكل واحد مخسة ، ولإلخوة عشرة لكوهنا ثلث الباقي
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 : وهذه صورهتا
 

  ١٨  ٦/٣ 
 ٣ ١ أم 
 ٥ ١ ٢/٣ جد ٣

 ١٠/٥ ٣ ١/٣ أخوان 
 

، ويكونان أحظ له من ثلث  ل أن تستوي له املقامسة وسدس املا: احلالة اخلامسة
، وكان  ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثني ، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ الباقي

 .  املوجود من اإلخوة مثله
أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس اجلدة اثنان على :  ووجه استواء املقامسة والسدس

 .  خ واحد، ولأل ، فللجد واحد باملقامسة أو لكونه السدس اجلد واألخ
 :  وهذه صورهتا

 
 ٦ 
 ٣ زوج
 ١ جدة
 ١ جد
 ١ أخ

 
، ومثاله زوج وجد وثالثة  أن يستوي له سدس املال وثلث الباقي:  احلالة السادسة

 .  ، وكانت اإلخوة أكثر من مثليه ، مما كان فيه الفرض قدر النصف إخوة
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نصف اآلخر على ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج ال
،  ، لكن ليس للباقي ثلث صحيح ؛ فالسدس قدر ثلث الباقي اجلد واإلخوة الثالثة

، للزوج من أصلها   تبلغ ستة- وهو اثنان -فتضرب خمرج الثلث ثالثة يف أصل املسألة 
، ويساوي سدس  ، وهو ثلث الباقي ، للجد منها واحد ، يبقى ثالثة واحد يف ثالثة بثالثة

، فنضرب مصح املسألة ستة يف  خوة اثنان ورءوسهم ثالثة ال تنقسم وتباين، ولإل الكل
، للزوج منها ثالثة يف ثالثة بتسعة وللجد واحد يف  ، فتبلغ مثانية عشر رءوس اإلخوة ثالثة

 .  ، لكل واحد اثنان ، ولإلخوة اثنان يف ثالثة بستة ثالثة بثالثة
 :  وهذه صورهتا

 
  ١٨ ٦/٣ ٢/٣ 
 ٩ ٣ ١ زوج 
 ٣ ١ ١/٣ جد ٣
 ٦/٢ ٢ ٢/٣ ثالثة أخوة ٣

 
، مثال   أن تستوي له ثالثة األمور املقامسة وثلث الباقي وسدس املال: احلالة السابعة

 .  ، وكان اإلخوة مثليه ، مما كان الفرض فيه قدر النصف زوج وجد وأخوان:  ذلك
ف اآلخر على اجلد أن الباقي بعد نصف الزوج هو النص:  ووجه استواء األمور الثالثة

،  ، لكن ال ثلث للباقي صحيح ؛ فثلث الباقي واملقامسة والسدس متساوية واألخوين
، للزوج من أصلها واحد يف  ، تبلغ ستة فتضرب خمرج الثلث ثالثة يف أصل املسألة اثنني

، لكل  ، ويبقى اثنان لألخوين ، للجد منها واحد بكل حال ، يبقى ثالثة ثالثة بثالثة
 .  )١(واحد واحد 

                                                 
 .  ١٣٨ - ١٣٤، وشرح الشنشوري على الرحبية حباشية الباجوري ص  ٢٢ - ٢١الفوائد اجللية ص ) ١(
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 :  وهذه صورهتا
 

  ٦ ٢/٣ 
 ٣ ١ زوج 

 ١ ١/٣ جد
٣ 

 ٢/١ ٢/٣ أخوان
 :  فائدة

 :  للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال
، فللجد خري األمور الثالثة من  أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس:  احلال األول

 .  املقامسة وثلث الباقي وسدس املال
 .  ، فهو للجد فرضا أن يبقى قدر السدس:   الثايناحلال

 .  ؛ فيعال للجد بتمام السدس  أن يبقى دون السدس: احلال الثالث
 ؛ فيعال بالسدس للجد   أن ال يبقى شيء الستغراق الفروض مجيع املال: احلال الرابع

 .  )١(.  ؛ كما يأيت ؛ إال األخت يف األكدرية ويف هذه الثالثة األحوال تسقط اإلخوة
 :  فائدة

؛ ألن كال  يعطى اجلد ثلث الباقي يف بعض األحوال قياسا على األم يف العمريتني
، فإذا أخذ صاحب الفرض  ؛ وألنه لو مل يكن مث ذو فرض أخذ ثلث املال منهما له والدة

، ومل يعط اجلد الثلث كامال إلضراره  ، والباقي لإلخوة فرضه أخذ اجلد ثلث الباقي
؛ فمع غريه  ، ووجه إعطائه السدس أنه ال ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى باإلخوة
 .  )٢(.  أوىل

 
                                                 

 .  ١٣٨حاشية الباجوري ص ) ١(
 .  ١١٠/ ١العذب الفائض ) ٢(
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 باب يف املعادة 
اإلخوة :  ما تقدم من حبث اجلد واإلخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفني فقط

إخوة أشقاء وإخوة :   أي-، أما إذا كان معه جمموع الصنفني  ، أو اإلخوة ألب األشقاء
؛  ؛ فإذا أخذ اجلد نصيبه ؛ فإن اإلخوة األشقاء يعادون اجلد هبم إذا احتاجوا إليهم ألب

،  ، وإن كان املوجود شقيقة واحدة ، فأخذوا ما بأيديهم رجع األشقاء على أوالد األب
 .  ، وما بقي فلولد األب أخذت كمال فرضها

 وألن جهة األم يف ؛ فالشقيق يعد ولد األب على اجلد الحتادهم يف األخوة من األب
، لينقص  ، فيدخل ولد األب معه يف حساب القسمة على اجلد الشقيق حمجوبة باجلد

 .  بسببه عن املقامسة إىل الثلث أو إىل ثلث الباقي أو إىل سدس املال
مرتلتنا :  ؛ ألهنم يقولون للجد وأيضا إمنا عد أوالد األبوين أوالد األب على اجلد

مث يقولون ألوالد .  ، ونزامحك هبم فيدخلون معنا يف القسمة،  ومرتلتهم معك واحدة
، فنأخذ ما  ، وإمنا أدخلناكم معنا يف املقامسة حلجب اجلد أنتم ال ترثون معنا:  األب

 .  )١(.  ، كأن مل يكن معنا جد خيصكم
، وبقي  ؟ إمنا تكون املعادة إذا كان ولد األبوين أقل من مثلي اجلد مىت تكون املعادة

 .  ؛ فال داعي للمعادة ، فإن كانوا مثليه فأكثر د الفرض أكثر من الربعبع
 :  صور املعادة

، ووجه حصرها يف هذا العدد أن مسائل املعادة ال بد  صور املعادة مثان وستون صورة
جد :  ، وهي ، وينحصر ما دون املثلني يف مخس صور فيها أن يكون األشقاء دون املثلني

.  ، جد وشقيق وشقيقة ، جد وشقيق ، جد وثالث شقائق تان، جد وشقيق وشقيقة
 ويكون مع من ذكر يف هذه الصور اخلمس من األب من يكمل املثلني أو دوهنما 

،  ، شقيقة وأختان ألب شقيقة وأخت ألب:  ، وهي فيتصور مع الشقيقة مخس صور
 .  ، شقيقة وأخ وأخت ألب ، شقيقة وأخ ألب شقيقة وثالث أخوات ألب

                                                 
 .  ١١٤/ ١العذب الفائض ) ١(
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، شقيقتان وأختان  شقيقتان وأخت ألب:  ، وهي تصور مع الشقيقتني ثالث صوروي
 .  ، شقيقتان وأخ ألب ألب

،  ، شقيق وأختان ألب شقيق وأخت ألب:  ، وهي ويتصور مع الشقيق ثالث صور
 .  شقيق وأخ ألب

 .  ثالث شقائق وأخت ألب:  ، وهي ويتصور مع ثالث الشقائق صورة واحدة
شقيق وشقيقة :  ، وهي خ الشقيق واألخت الشقيقة صورة واحدةويتصور مع األ

 .  وأخت ألب
إما أن ال يكون معهم :  مث ال خيلو.  وجمموع هذه الصورة ثالث عشرة صورة

 .  ، أو يكون صاحب فرض
؛ فهذه مخس  ، أو نصف ، أو ربع وسدس ، أو سدس ؛ فالفرض إما ربع وعلى الثاين

 .  ، حيصل مخس وستون عشرة صورة تضرب يف الثالث )١(،  حاالت
أن يكون مع اجلد واإلخوة صاحبا نصف وسدس :  والصورة السادسة والستون

 .  كبنت وبنت ابن وجد وأخت ألب
، كبنتني وجد وشقيقة وأخت  أن يكون معهم أصحاب ثلثني:  والسابعة والستون

 .  ألب
زوجة وجد وشقيقة ؛ كبنت و أن يكون معهم صاحبا نصف ومثن:  والثامنة والستون

 .  وأخت ألب
 ؟  هل يتصور أن يأخذ اإلخوة ألب شيئا مع األشقاء يف صورة املعادة

،  ؛ فال يتصور أن يبقى هلم شيء أما إذا كان يف األشقاء ذكر أو كانتا شقيقتني فأكثر
 .  ، فإن بقي شيء فهو لولد األب وإن كانت شقيقة واحدة فلها إىل متام النصف

؛ ألنه الذي  ، نسبة لزيد  يبقى فيها لولد األب شيء الزيديات األربعفمن الصور اليت
 :  ، وهي حكم فيها بذلك

                                                 
 .  ، واخلامسة إذا مل يكن معهم صاحب فرض أربع يف حالة إذا كان معهم صاحب فرض) ١(
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، وإمنا  ، فأصلها من مخسة عدد الرءوس  العشرية وهي جد وشقيقة وأخ ألب-١
، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف وال نصف  نسبت إىل العشرة لصحتها منها

للجد :   النصف اثنان يف أصل املسألة مخسة تبلغ عشرة، فيضرب خمرج للخمسة صحيح
 .  ، يبقى واحد لألخ ألب ، ولألخت نصفها مخسة مخساها أربعة

 :  وهذه صورهتا
 

  ١٠ ٥/٢ 
 ٤ ٢ جد 
 ٥ ٢ ١/٢ شقيقة 
 ١ ١/٢ أخ ألب ٢

 
جد وشقيقة وأختان :  ، وهي ؛ لصحتها منها نسبة إىل العشرين:   العشرينية-٢
،   للجد منها سهمان باملقامسة- كاليت قبلها -ها من مخسة عدد الرءوس ؛ فأصل ألب

، فيضرب خمرج النصف اثنان يف أصل  ، وال نصف صحيح للخمسة وللشقيقة نصف املال
، ولألخت النصف  ، للجد من أصلها اثنان يف اثنني بأربعة ؛ حيصل عشرة املسألة مخسة

، فتضرب عدد  ، وال ينقسم عليهن صفة، يبقى واحد لألختني ألب بينهما منا مخسة
،  للجد أربعة يف اثنني بثمانية:  ، حيصل عشرون رءوسهما اثنني يف مصح املسألة عشرة

، لكل واحدة  ، ولألختني ألب واحد يف اثنني باثنني وللشقيقة مخسة يف اثنني بعشرة
 .  واحد
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 :  وهذه صورهتا
 

  ٢٠ ١٠/٢ ٥/٢ 
 ٨ ٤ ٢ جد 
 ١٠ ٥ ٢ ١/٢ شقيقة 
 ٢/١ ١ ١/٢ أختان ألب ٢

 
، وللشقيقة  ، للجد منها اثنان باملقامسة أصلها من مخسة:  ولك أن تقول يف هذه

، وخمرج الربع من  ، لكل واحدة ربع ، يبقى نصف لألختني ألب النصف اثنان ونصف
،  للجد من أصلها اثنان يف أربعة بثمانية:  ، بعشرين ، تضربه يف أصل املسألة مخسة أربعة

 .  ، ولألختني ألب اثنان لكل واحدة واحد وللشقيقة النصف عشرة
، مسيت بذلك ألن  أم وجد وشقيقة وأخ وأخت ألب:  ، وهي  خمتصرة زيد-٣

، كان  ، وتصح باالختصار من أربعة ومخسني تصحيحها من مائة ومثانية باعتبار املقامسة
، ورءوسهم   واإلخوة مقامسة، يبقى مخسة على اجلد لألم سدس واحد.  أصلها من ستة
لألم :  ؛ تبلغ ستة وثالثني ، فتضرب عدد الرءوس ستة يف أصل املسألة ستة ستة ال تنقسم

، للجد منها باملقامسة  ، والباقي مخسة يف ستة بثالثني من أصلها واحد يف ستة بستة
ألخت ، يبقى اثنان على األخ وا ، يبقى عشرون للشقيقة نصف املال مثانية عشر عشرة
؛ تبلغ مائة  ، فنضرب ثالثة يف ستة وثالثني ، ورءوسهم ثالثة ال تنقسم وتباين ألب
، وللشقيقة مثانية  ، وللجد عشرة يف ثالثة بثالثني لألم ستة يف ثالثة بثمانية عشر:  ومثانية

، لألخ أربعة  ، ولألخ واألخت ألب اثنان يف ثالثة بستة عشر يف ثالثة بأربعة ومخسني
، فترجع  مث ننظر فنجد بني األنصباء ومصح املسألة توافقا بالنصف.  اثنانولألخت 

،  ، ويرجع نصيب الشقيقة إىل نصفه سبعة وعشرين املسألة إىل نصفها أربعة ومخسني
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، ونصيب  ، ونصيب األخ ألب إىل نصفه اثنني ويرجع نصيب اجلد إىل نصفه مخسة عشر
 .  األخت ألب إىل نصفه واحد

 :  وهذه صورهتا
 

  ٥٤ ١٠٨ ٣٦/٣ ٦/٦ 
 ٩ ١٨ ٦ ١ أم 
 ١٥ ٣٠ ١٠ جد 
 ٢٧ ٥٤ ١٨ أخت شقيقة 
 ٢ ٤ أخ األب ٦
 أخت األب ٣

٥ 

٢ 
١ ٢ 

 
، مسيت بذلك نسبة  أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت ألب:  ، وهي  تسعينية زيد-٤

اقي ، ووجه صحتها من تسعني أن األحظ للجد هنا ثلث الب ، لصحتها منها إىل التسعني
، ويصح  ، فيكون أصلها من مثانية عشر إن اعترب ثلث الباقي مع السدس بعد سدس األم

،  ، يبقى مخسة ال ثلث هلا صحيح لألم واحد:  أن جيعل أصلها من ستة خمرج السدس
، واحد يف ثالثة  لألم أصلها السدس:  فيضرب خمرج الثلث ثالثة يف ستة بثمانية عشر

، ولألخت الشقيقة نصف املال  ، ثلث الباقي  للجد منها مخسة، ، يبقى مخسة عشر بثالثة
، فتضرب عدد رءوسهم مخسة يف أصل  ، غري منقسم ، يبقى واحد لإلخوة لألب تسعة

،  ، ومنها تصح لألم ثالثة يف مخسة خبمسة عشر املسألة أو مصحها مثانية عشر بتسعني
سعة يف مخسة خبمسة ، ولألخت الشقيقة ت وللجد مخسة يف مخسة خبمسة وعشرين

، ولألنثى  ، لكل من األخوين اثنان ، ولإلخوة ألب واحد يف مخسة خبمسة وأربعني
 .  واحد
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 :  وهذه صورهتا على الطريقتني
 

 ٦/٣١٨/٥٩٠   ١٨/٥٩٠ 
١٥ ١٣ أم  ١٥ ٣ أم
٢٥ ٥ جد  ٢٥ ٥ جد
٤٥ ٩ شقيقة  ٤٥ ٩ شقيقة

٤/٢بأخوان أل ٤/٢أخوان ألب
٥

أخت ألب
١ 

١  
٥

أخت ألب

٥
١ 

١ 
 
، وبتكون من باب احلساب وباب  ؛ وبقي ما يسمى حبساب املواريث هذا

 .  ، وهذا حمله كتب الفرائض املناسخات وباب قسمة التركات
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 باب يف التوريث بالتقدير واالحتياط 
ارث ، وحتقق كذلك وجود الو ما سبق كله هو حديث عما إذا حتقق موت املورث

 .  ، وهذا واضح ال إشكال فيه عند موت املورث
؛ فقد يكون  ؛ فال تعرف حال املورث والوارث لكن هنا حاالت يلتبس فيها األمر

،  ، والغرقى ، وذلك كاحلمل يف البطن لبعض الورثة أحوال تتردد بني الوجود والعدم
، وذلك  ه أنثى، وتردد بني كون الوارث ذكرا أو كون ، واملفقود واهلدمى وحنوهم
 .  ، واحلمل يف البطن كاخلنثى املشكل

، أفردت  وبناء على هذا التردد يف تلك األحوال واألصناف من الورثة واملورثني
 :  ، وهي بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير واالحتياط

 .   باب اخلنثى املشكل-١
 .   وباب احلمل-٢
 .   وباب املفقود-٣
 .   واهلدمى وباب الغرقى-٤
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 باب يف مرياث اخلنثى 
:  خنث فم السقاء:  ، يقال ، وهو اللني والتكسر والتثين فاخلنثى مأخوذ من االخنناث
وهو يف اصطالح الفرضيني شخص له آلة رجل وآلة .  إذا كسره إىل خارج وشرب منه

 .  ، أو ليس له آلة أصال أنثى
، إذ كل  ، والوالء ، والعمومة األخوة، و البنوة:  واجلهات اليت ميكن وجوده فيها

وال ميكن أن يكون اخلنثى املشكل .  واحد من املذكورين ميكن كونه ذكرا أو كونه أنثى
، وال  ؛ إذ لو كان كذلك التضح أمره فلم يبق مشكال أبا وال أما وال جدا وال جدة

ه ما دام ؛ ألنه ال يصح تزوجي ميكن كذلك أن يكون اخلنثى املشكل زوجا وال زوجة
 .  مشكال
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u‘θ ä.—%! $# ∩⊆∪ { )ومل يبني حكم من هو ذكر   وقد بني سبحانه حكم كل واحد منهما)٢ ،
، وكيف يتأتى ذلك وبينهما  ، فدل على أنه ال جيتمع الوصفان يف شخص واحد وأنثى
، ومع ذلك قد يقع  وقد جعل سبحانه وتعاىل للتمييز بينهما عالمات مميزة! ؟  مضادة
 .  ؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى باهاالشت

:  وقد أمجع العلماء على أن اخلنثى يورث حبسب ما يظهر فيه من عالمات مميزة
، وإن بال من حيث تبول األنثى  إن بال من حيث يبول الرجل ورث مرياث رجل:  فمثال

الالت ؛ ألن داللة البول على الذكورة أو األنوثة من أوضح الد ورث مرياث أنثى
؛ فبوله من إحدى اآللتني وحدها يدل على أنه من  ؛ لوجودها من الصغري والكبري وأعمها
، فإن بال من  ، وتكون اآللة اليت ال يبول منها مبرتلة العضو الزائد والعيب يف اخللقة أهلها

                                                 
 .  ١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٩:  سورة الشورى آية) ٢(
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ر ، مث صا ، وإن كان يف ابتداء األمر يبول من آلة واحدة اآللتني معا اعترب األكثر منهما
، فإن استوت اآللتان يف خروج البول  يبول من اآللتني اعتربنا اآللة اليت أبتدأ البول منها

منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إىل ظهور عالمة أخرى من العالمات اليت تظهر عند 
 .  ، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ ، ويبقى مشكال إىل آنذاك البلوغ

 البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات والعالمات اليت توجد عند
، ومنها  ، فإذا تبني فيه واحدة من هذه العالمات فهو رجل اللحية وخروج املين من ذكره

، فإذا تبني فيه عالمة من  ، وهي احليض واحلبل وتفلك الثديني عالمات ختتص بالنساء
 .  هذه العالمات فهو أنثى

 عالمات الرجال وال عالمات اإلناث عند البلوغ بقي فإن مل يظهر فيه شيء من
، وللعلماء يف كيفية توريثه وتوريث من معه يف احلالتني  مشكال ال يرجى اتضاح حاله

 :  مذاهب
، فيعطى األقل من   فمنهم من يرى أن اخلنثى املشكل يعامل باألضر دون من معه-

، مل يعط  ان ال يرث يف أحد التقديرين، وإن ك نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى
 .  شيئا

، ويوقف الباقي   ومن العلماء من يرى أنه يعامل اخلنثى ومن معه يف احلالتني باألضر-
 .  إىل اتضاح حال اخلنثى أو اصطالح الورثة على اقتسامه

 ومن العلماء من يرى أن اخلنثى املشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث -
،  ؛ فله نصف التقدير الذي يرث به ، وإن ورث بأحد التقديرين دون اآلخر الهبما متفاض

 .  وهذا احلكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال اخلنثى أو ال يرجى
، فإن كان يرجى اتضاح حال اخلنثى عومل هو   ومن العلماء من يرى التفصيل-

 ويوقف الباقي إىل اتضاح ، ، فيعطى هو ومن معه املتيقن من مرياثه ومن معه باألضر
، وإن كان ال يرجى اتضاح حاله فإن اخلنثى يعطى نصف مرياث ذكر ونصف  حاله

، وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه  مرياث أنثى إن ورث بالتقديرين
 .  واهللا تعاىل أعلم.  به
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 باب يف مرياث احلمل 
 حيصل من اإلشكال الناشئ عن ، ومعلوم حينئذ ما قد يكون من مجلة الورثة محل

،  ، وأنوثة وذكورة ، وتعدد وانفراد جهالة احلالة اليت يكون عليها من حياة أو موت
 - رمحهم اهللا -، من هنا اهتم العلماء  واحلكم خيتلف غالبا باختالف تلك االحتماالت

 .  ، فعقدوا له بابا خاصا يف كتب املواريث بشأنه
، واملراد به هنا ما يف بطن اآلدمية إذا تويف املورث  ن الولدواحلمل ما حيمل يف البطن م

، أو يرث أو حيجب يف بعض  ، وكان يرث أو حيجب بكل تقدير وهي حامل به
 .  ، إذا انفصل حيا التقادير

 :  واحلمل الذي يرث باإلمجاع هو الذي يتحقق فيه شرطان
 .  فة، ولو نط  وجوده يف الرحم حني موت املورث: الشرط األول
 )١( }إذا استهل املولود ورث  { ؛ لقوله   انفصاله حيا حياة مستقرة: الشرط الثاين
، ومعىن استهالل املولود بكاؤه عند والدته  ، ونقل عن ابن حبان تصحيحه رواه أبو داود
ليل احلياة من بكاء أو عطاس أو معىن االستهالل أن يوجد منه د:  ، وقيل برفع صوته

؛ فاالستهالل بعد الوالدة دليل على انفصاله حيا حياة  ، وال خيتص ذلك بالبكاء حركة
 .  ، وبه يتحقق الشرط الثاين مستقرة

 فيستدل على حتققه - وهو وجوده يف الرحم حني موت املورث - أما الشرط األول
، وذلك أن  ، حبسب األحوال ، وهلا أكثر ل، وهلا أق بأن تلده يف املدة احملددة للحمل

 :  للحمل املولود بعد وفاة املورث ثالث حاالت
؛ ففي  أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة احلمل من موت املورث:  احلالة األوىل

؛ ألن حياته بعد الوالدة يف هذه املدة دليل على أنه كان موجودا  هذه احلالة يرث مطلقا
çµ…  {:  ؛ لقوله تعاىل وأقل مدة احلمل ستة أشهر بإمجاع العلماء،  قبل موت املورث è=÷Η xquρ 

                                                 
 .  )٢٩٢٠(أبو داود الفرائض ) ١(
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 .  ، وهي أقل مدة احلمل أشهر

؛ ففي هذه  مل من موت املورث أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة احل: احلالة الثانية
 .  ؛ ألن والدته بعد هذه املدة تدل على حدوثه بعد موت املورث احلالة ال يرث

 :  وقد اختلف العلماء يف حتديد أكثر مدة احلمل على ثالثة أقوال
:  - رضي اهللا عنها -؛ لقول أم املؤمنني عائشة   أن أكثر مدة احلمل سنتان: األول

؛ فله  ومثل هذا ال جمال لالجتهاد فيه }ال يبقى الولد يف بطن أمه أكثر من سنتني  {
  حكم املرفوع إىل النيب 

،  ؛ ألن ما ال نص فيه يرجع فيه إىل الوجود  أن أكثر مدة احلمل أربع سنني: الثاين
 .   أربع سننيوقد وجد بقاء احلمل يف بطن أمه إىل

 .   أن أكثر مدة احلمل مخس سنني: الثالث
؛ ألنه مل يثبت   أن أكثر مدة احلمل أربع سنني- واهللا أعلم -وأرجح األقوال 

 .  ، واهللا أعلم ، وقد وجد أربع سنني ، فريجع فيه إىل الوجود بالتحديد دليل
؛ ففي  ودون احلد األعلى هلا أن تلده فيما فوق احلد األدىن ملدة احلمل : احلالة الثالثة

إن كانت حتت زوج أو سيد يطؤها يف هذه املدة فإن احلمل ال يرث من :  هذه احلالة
، الحتمال أن يكون من وطء حادث  ؛ ألنه غري متحقق الوجود حني موت املورث امليت

و ، وإن كانت ال توطأ يف هذه املدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أ بعد موت املورث
 .  ؛ ألنه متحقق الوجود تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن احلمل يرث

هذا وقد اتفق العلماء على أن املولود إذا استهل بعد والدته فقد حتققت والدته حيا 
، فمن  ؛ كاحلركة والرضاع أو التنفس ، واختلفوا فيما سوى االستهالل حياة مستقرة

                                                 
 .  ١٥:  اف آيةسورة األحق) ١(
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ٢(
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، ومنهم من يعمم   يلحق به غريه من هذه األمورالعلماء من يقتصر على االستهالل وال
؛ ألن االستهالل ال  ، وهذا هو الراجح فيلحق باالستهالل كل ما دل على حياة املولود

، وحىت لو  ، بل يشمل احلركة وحنوها عند بعض العلماء يقتصر تفسريه على الصراخ فقط
نع االستدالل بالعالمات ؛ فإن ذلك ال مي اقتصر تفسري االستهالل على الصوت والصراخ

 .  واهللا أعلم.  األخرى
 :  كيفية توريث احلمل

، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث اإلرث  إذا كان يف الورثة محل
، خروجا من  ؛ فالذي ينبغي يف هذه احلالة االنتظار حىت يعرف مصري احلمل وعدمه
 .  ، ولتكون القسمة مرة واحدة اخلالف

؟  ؛ فهل ميكنون من القسمة  يرض الورثة بالتأخري واالنتظار إىل وضع احلملفإن مل
 :   يف ذلك على قولني- رمحهم اهللا -اختلف العلماء 
، وتعدد  ، وجهالة حالته  أهنم ال ميكنون وذلك للشك يف شأن احلمل: القول األول

 .  وإرث من معهاالحتماالت يف شأنه تعددا يترتب عليه اختالف كبري يف مقدار إرثه 
؛ ألن فيه  ، وال جيربون على االنتظار  أن الورثة ميكنون من طلبهم: القول الثاين

، واحلمل  ، ومدة احلمل قد تطول ؛ إذ رمبا يكونون أو يكون بعضهم فقراء إضرارا هبم
 .  ؛ فال داعي للتأخري ، فيوقف له ما يضمن سالمة نصيبه حيتاط له

، لكن اختلف أصحاب هذا القول يف املقدار الذي  ا يظهروهذا هو القول الراجح فيم
، من  ، تتجاذبه احتماالت كثرية ؛ ألن احلمل يف البطن ال يعلم حقيقته إال اهللا يوقف له

، وال شك أن هذه االحتماالت  ، وذكوريته وأنوثيته ، وتعدده وانفراده حياته وموته
لك اختلفوا يف املقدار الذي يوقف ؛ لذ املتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه

 :  للحمل على أقوال
؛ ألنه ال يعلم أكثر عدد ما حتمل به املرأة من   أنه ال ضبط لعدد احلمل: القول األول

، فمن يرث يف بعض التقادير  ، لكن ينظر يف حالة الورثة الذين يرثون مع احلمل األجنة
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، ومن يرث  فهذا ال يعطى شيئا - كالعاصب -، أو كان نصيبه غري مقدر  دون بعض
، ومن ال خيتلف نصيبه يف مجيع التقادير فإنه  يف مجيع التقادير متفاضال فإنه يعطى األنقص

 .  ؛ إال أن ينكشف أمر احلمل ، مث يوقف الباقي بعد هذه االعتبارات يعطى نصيبه كامال
، فيوقف للحمل  ضر، ويعامل الورثة معه باأل  أنه يعامل احلمل باألحظ: القول الثاين

، فإذا ولد  ، ويعطى الوارث معه اليقني من نصيبه األكثر من مرياث ذكرين أو أنثيني
؛ أخذ من املوقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو  ، وتبني أمره احلمل

 .  ، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة مبا نقص أخذه كامال إن كان قدر نصيبه
؛ ألن   أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر: قول الثالثال

،  ، فينبين احلكم على الغالب الغالب املعتاد أن ال تلد األنثى أكثر من واحد يف بطن واحد
؛ ألن احلمل عاجز عن النظر  ويأخذ القاضي من الورثة كفيال بالزيادة على نصيب الواحد

 .  ضي احتياطا، فينظر له القا لنفسه
؛ ألن والدة  ، وهو القول الثاين والراجح من هذه األقوال ما كان فيه االحتياط أكثر

، وأخذ الكفيل كما يف  ، وما زاد على االثنني نادر االثنني يف بطن واحد كثرية الوقوع
، فيعجز عن  ؛ فقد يعتريه ما يعتريه ، وحىت لو وجد الكفيل القول الثالث قد يتعذر

 .  ، فيضيع حق احلمل إذا تبني أكثر من واحد لالتحم
،  ؛ ألنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة فعلى القول املرجح جيعل للحمل ستة مقادير

، أو أنثى  ، فإما أن يكون ذكرا فقط ، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة وإما أن ينفصل ميتا
، جيعل لكل تقدير  ة مقادير، فهذه ست ، أو أنثيني ، أو ذكرين ، أو ذكرا وأنثى فقط
فمن كان يرث يف مجيع :  ، وينظر يف أحوال الورثة ، وجترى عليها العملية احلسابية مسألة

،  ، ومن كان يرث فيها متفاضال أعطيته األنقص املسائل متساويا أعطيته نصيبه كامال
حال ، ويوقف الباقي إىل أن يتضح  ومن كان يرث يف بعضها دون بعض مل تعطه شيئا

 .  ، واهللا أعلم احلمل كما سبق
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 باب يف مرياث املفقود 
، والفقد أن تطلب الشيء فال  إذا عدمه:   اسم مفعول من فقد الشيء: املفقود لغة

،  ، فال يدرى أحي هو أم ميت ، واملراد باملفقود هنا من انقطع خربه وجهل حاله جتده
ر سفينة أو أسره يف أيدي أهل سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتاال أو انكسا

 .  احلرب أو غري ذلك
، ولكل  وملا كان حال املفقود وقت فقده حمتمال مترددا بني كونه موجودا أو معدوما

، وأحكام بالنسبة إلرثه من  أحكام بالنسبة لزوجته:  حالة من احلالتني أحكام ختصها
، كان  االحتمالني على اآلخر، ومل يترجح أحد  ، وإرث غريه معه ، وإرث غريه منه غريه

، ويكون مضيها  ، تكون فرصة للبحث عنه ال بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه
 .  بدون معرفة شيء عنه دليال على عدم وجوده

، لكن اختلفوا يف مقدارها على  ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك املدة وبناء على ذلك
 :  قولني

؛ ألن األصل حياة  ير املدة إىل اجتهاد احلاكم أنه يرجع يف تقد: القول األول
، سواء  ، وهذا قول اجلمهور ، وال خيرج عن هذا األصل إال بيقني أو ما يف حكمه املفقود

، فينتظر  ، وسواء فقد قبل التسعني من عمره أو بعدها كان يغلب عليه السالمة أم اهلالك
 .  ه ال يعيش فوقهاحىت تقوم بينة مبوته أو متضي مدة يغلب على الظن أن

 :  ، وذلك أن للمفقود حالتني  التفصيل: القول الثاين
، أو  ، أو بني الصفني ، كمن يفقد يف مهلكة  أن يكون الغالب عليه اهلالك: األوىل

، كأن خيرج لصالة  ، أو يفقد بني أهله من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض
؛ ألهنا مدة يتكرر فيها تردد املسافرين   منذ فقد، فهذا ينتظر أربع سنني وحنوها فال يرجع

 .  ، فانقطاع خربه إىل هذه املدة يغلب على الظن أنه غري حي والتجار
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؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو   أنه يكون الغالب على املفقود السالمة: الثانية
نه ال يعيش ؛ ألن الغالب أ ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعني سنة منذ ولد طلب علم فخفي خربه

 .  أكثر من هذا
، وهو أنه يرجع يف حتديد مدة االنتظار املفقود إىل اجتهاد  والراجح هو القول األول

؛ ألنه يف زماننا  ؛ ألن ذلك خيتلف باختالف األوقات والبلدان واألشخاص احلاكم
 خيتلف ، مما ، حىت صار العامل كله مبثابة البلد الواحد توفرت وسائل اإلعالم واملواصالت

 .  احلال به عن الزمان السابق اختالفا كبريا
 :  فإذا مات مورث املفقود يف مدة االنتظار املذكورة

، أو متضي   فإن مل يكن له وارث غري املفقود وقف مجيع ماله إىل أن يتضح األمر-
 .  املدة

،  قوال، فقد اختلف العلماء يف كيفية مسألتهم على أ  وإن كان له ورثة غري املفقود-
، فيعطى كل منهم  أنه يعامل الورثة الذين مع املفقود باألضر:  أرجحها قول أكثر العلماء

، مث تقسم  ، وذلك بأن تقسم املسألة على اعتبار املفقود حيا ، ويوقف الباقي إرثه املتيقن
، ومن يرث  ؛ يعطى األنقص ، فإن كان يرث يف املسألتني متفاضال على اعتباره ميتا

،  ، ومن يرث يف إحدى املسألتني فقط ال يعطى شيئا  متساويا يعطى نصيبه كامالفيهما
 .  ويوقف الباقي إىل تبني أمر املفقود

، وأما توريث غريه منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره  هذا يف توريث املفقود من غريه
رثه على ، ويقسم ماله اخلاص وما وقف له من مال مو ومل يتبني أمره فإنه حيكم مبوته

؛ ألن احلكم مبوت  ، دون من مات يف مدة االنتظار ورثته املوجودين حني احلكم مبوته
، ومن شرط اإلرث حياة الوارث  املفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات يف مدة االنتظار

 .  بعد موت املورث
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 باب يف مرياث الغرقى واهلدمى 
، الذي  أال وهي مسألة املوت اجلماعي،  ، عظيمة اإلشكال هذه املسألة كثرية الوقوع
، ومن املتأخر  ، ال يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ميوت فيه مجاعة من املتوارثني

، وكثريا ما يقع هذا يف هذا العصر نتيجة حلوادث الطرق اليت يذهب فيها  ليكون وارثا
وكذا حوادث اهلدم ،  ، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات اجلماعات من الناس

 .  واحلريق والغرق والقصف يف احلروب وغري ذلك
 :  ؛ فال خيلو األمر من مخس حاالت فإذا حصل شيء من ذلك

 أن يعلم أن اجلماعة مات أفرادها مجيعا يف آن واحد مل يسبق أحدهم : احلالة األوىل
ث حتقق حياة ؛ ألن من شرط اإلر ، ففي هذه احلالة ال توارث بينهم باإلمجاع اآلخر

 ، وهذا الشرط مفقود هنا  الوارث بعد موت املورث
، فاملتأخر يرث   أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت اآلخر ومل ينس: احلالة الثانية

 .  ؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت املورث املتقدم باإلمجاع
 غري تعيني للمتقدم  أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض اآلخر من: احلالة الثالثة
 .  واملتأخر
 .  ، لكن نسي  أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض اآلخر بعينه: احلالة الرابعة
 .  ؛ فال يدرى أماتوا مجيعا أم ماتوا متفاوتني  أن جيهل واقع موهتم: احلالة اخلامسة

، وقد اختلف  ففي هذه األحوال الثالث األخرية جمال لالحتمال ومسرح لالجتهاد والنظر
 :   فيها على قولني- رمحهم اهللا -العلماء 

، وهي قول مجاعة من   عدم التوارث يف هذه األحوال الثالث مجيعا: القول األول
 وقال - رضي اهللا عنهم -أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس :  ، منهم الصحابة

؛ ألن من  ريج يف مذهب أمحد، وهو خت به األئمة الثالثة أبو حنيفة ومالك والشافعي
، بل  ، وهذا الشرط ليس مبتحقق هنا شروط اإلرث حتقق حياة الوارث بعد موت املورث



 امللخص الفقهي 

 ٥٢٩

، وألن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفني وقتلى  ، وال توريث مع الشك ومشكوك فيه
 .  احلرة مل يورث بعضهم من بعض

 - قول مجاعة من الصحابة ، وهو  أنه يورث كل واحد من اآلخر: القول الثاين
 وهو ظاهر مذهب - رضي اهللا عنهما - منهم عمر بن اخلطاب وعلي -رضي اهللا عنهم 

، واألصل   ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقني- رمحه اهللا -أمحد 
البيت  ملا وقع الطاعون يف الشام جعل أهل ، وألن عمر  بقاؤها إىل ما بعد موت اآلخر

 .  )١( ، فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض ، فكتب بذلك إىل عمر تون عن آخرهمميو
، فيدعي ورثة كل  ويشترط للتوريث أن ال خيتلف ورثة املوتى املشتبه يف ترتب موهتم

 .  ، وال توارث ؛ فإهنم حينئذ يتحالفون ، وليس هناك بينة ميت تأخر موت مورثهم
:  ؛ أي يورث كل واحد من تالد مال اآلخرأن :  وكيفية التوريث على هذا القول

،  ماله اجلديد الذي ورثه ممن مات معه يف احلادث:  ، أي ؛ دون طريفه من ماله القدمي
، فتقسم ماله القدمي على ورثته األحياء ومن مات  وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أوال

، دون  ه األحياء فقط، فما حصل ملن مات معه من ماله هبذه القسمة قسمته بني ورثت معه
،  ، فتفرضه مات أوال ، مث تعكس العملية مع اآلخر ؛ لئال يرث مال نفسه من مات معه

 .  وتعمل معه ما عملته مع األول
؛ ألن اإلرث ال يثبت  ، وهو عدم التوارث والراجح يف هذه املسألة هو القول األول

، وتقدم  ، واجملهول كاملعدوم ، وواقع املوتى يف هذه املسألة جمهول باالحتمال والشك
، وأيضا املرياث إمنا حصل للحي  ؛ فهو كاملعدوم موت أحدهم يف هذه احلالة جمهول
، مع ما يلزم على القول بتوارثهم  ، وهذا مفقود هنا ليكون خليفة للميت ينتفع مباله بعده

وتوريث ،  ؛ ألن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة من التناقض
، فعلى هذا القول  ، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا صاحبه منه يقتضي أنه متقدم

 يكون مال كل منهم لورثته األحياء فقط دون من مات - وهو عدم التوارث -الراجح 
 .  ، واهللا أعلم ، وابتعادا عن االشتباه ، عمال باليقني معه

                                                 
 .  ٧٣ ؛ الفرائض ٢٧٩/ ٦)  ٣١٣٣٧ (ابن أيب شيبة :  أخرجه مبعناه) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣٠

 باب يف التوريث بالرد 
، واالرتداد  أرجعه وصرفه:  رده ردا:  ، يقال  واإلرجاع الصرف: الرد لغة

 .  ؛ ألهنا رجوع عن الدين الصحيح ، ومنه مسيت الردة الرجوع
 هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا مل : والرد يف اصطالح الفرضيني

 .  يكن هناك عاصب يستحقه إىل أصحاب الفروض بقدر فروضهم
قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثني والثلث وذلك أن اهللا سبحانه 

أحلقوا  { ، وقال النيب  ، وبني كيفية توريث العصبة من الذكور واإلناث والسدس

ث الشريف مبينا  فكان هذا احلدي)١( }؛ فما بقي فألوىل رجل ذكر  الفرائض بأهلها
، فإذا وجد أصحاب فروض  أصحاب الفروض والعصبات:  للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم

، وما بقي بعدها يعطى  ، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم ، فاحلكم واضح وعصبة
، وإن وجد عصبة  ؛ عمال هبذا احلديث الشريف ، وإن مل يبق شيء سقط العصبة للعصبة

 .  بالتعصيب على عدد رءوسهمفقط أخذوا املال 
، ومل يوجد  إمنا اإلشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض ال تستغرق فروضهم التركة

؛ فالباقي يف هذه احلالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم  عصبة يأخذون الباقي
 :   وذلك لألدلة اآلتية- غري الزوجني -

θ#)  {:   قوله تعاىل: أوال ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )٢( 
 .  ، وأحق من غريهم ، فهم أوىل مباله وأصحاب الفروض من ذوي أرحام امليت

، وهذا   رواه البخاري ومسلم)١( }من ترك ماال فهو لورثته  {  قول النيب :      ًثانيا 
، فيكون أصحاب  ، ومنه ما يبقى بعد الفروض عام يف مجيع املال الذي يتركه امليت

 .  ؛ ألنه من مال مورثهم الفروض أحق به
                                                 

، أبو داود  )٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  )١٦١٥(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٦(البخاري الفرائض ) ١(
 .  )١/٢٩٢(، أمحد  )٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٨٩٨(الفرائض 

 .  ٧٥:   سورة األنفال آية)٢(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣١

 ملا جاءه يعوده من أنه قال للنيب  {  جاء يف حديث سعد بن أيب وقاص : ثالثا

 حصر  ومل ينكر عليه النيب )٢( }ال يرثين إال ابنة يل ! يا رسول اهللا :  مرض أصابه
 الفرض ؛ فدل احلديث على أن صاحب ، ولو كان ذلك خطأ مل يقره املرياث يف بنته

 .  ، وهذا هو الرد يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا مل يكن هناك عاصب
؛ ألن الزوجني قد  ، ما عدا الزوجني والذين يرد عليهم هم مجيع أصحاب الفروض

θ#)  {:  ؛ فال يدخالن يف عموم قوله تعاىل يكونان من غري ذوي األرحام ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# 

öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )٣(  . 
 أنه ؛ إال ما روي عن عثمان  وقد اتفق أهل العلم على أنه ال يرد على الزوجني

،  رحم؛ ككونه عصبة أو ذا  ، وهذا حيتمل أنه أعطاه لسبب غري الرد رد على زوج
 .  واهللا أعلم.  ، ال من أجل الرد فأعطاه من أجل ذلك

 

                                                 
 
، الترمذي  )١٦١٩(، مسلم الفرائض  )٢٢٦٨(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) ١(

، ابن ماجه األحكام  )٢٩٥٥(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )١٩٦٣(، النسائي اجلنائز  )١٠٧٠(اجلنائز 
 .  )٢٥٩٤(ع ، الدارمي البيو )٢/٤٥٣(، أمحد  )٢٤١٥(

،  )٣٦٢٨(، النسائي الوصايا  )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية  )٣٧٢١(البخاري املناقب ) ٢(
 .  )٣١٩٦(، الدارمي الوصايا  )١٤٩٥(، مالك األقضية  )١/١٧٦(، أمحد  )٢٨٦٤(أبو داود الوصايا 

 .  ٧٥:  سورة األنفال آية) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣٢

 باب يف مرياث ذوي األرحام 
، وهم  كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة:  ذوو األرحام يف اصطالح الفرضيني

 :  على سبيل اإلمجال أربعة أصناف
وإن ، وهم أوالد البنات وأوالد بنات البنني   من ينتمي إىل امليت: الصنف األول

 .  نزلوا
، وهم األجداد الساقطون واجلدات السواقط   من ينتمي إليهم امليت: الصنف الثاين

 .  وإن علوا
، وهم أوالد األخوات وبنات اإلخوة   من ينتمي إىل أبوي امليت: الصنف الثالث

 :  وأوالد اإلخوة لألم ومن يديل هبم وإن نزلوا
،  األعمام لألم:  ، وهم  وجداته من ينتمي إىل أجداد امليت: الصنف الرابع
، وأوالدهم  ، وإن تباعدوا ، واخلؤولة مطلقا ، وبنات األعمام مطلقا والعمات مطلقا

 .  وإن نزلوا
، وهم يرثون إذا مل يوجد أحد من أصحاب  هذه أصنافهم على سبيل اإلمجال

 :  ، منها ، وذلك ألدلة ، ومل يوجد أحد من العصبة الفروض غري الزوجني
θ#)  {:   قوله تعاىل: والأ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n<÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )أي)١   :

 .  بعضهم أحق مبرياث البعض اآلخر يف حكم اهللا تعاىل
%ÉΑ  {:  قوله تعاىل عموم : ثانيا y Ì̀h= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθ ç/tø% F{$#uρ Ï!$ |¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ 

$ £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# šχθ ç/tø% F{$#uρ { )ل والنساء واألقربني يشمل ذوي  فلفظ الرجا)٢
 .  ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل األرحام

                                                 
 .  ٧٥:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٧:  سورة النساء آية) ٢(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣٣

 رواه أمحد وأبو داود )١( }اخلال وارث من ال وارث له  {  قول الرسول : ثالثا
 .  " حديث حسن : " ، وقال وابن ماجه والترمذي

، وهو   جعل اخلال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيبووجه الداللة منه أنه
 .  ، فيلحق به غريه منهم من ذوي األرحام

،  ، وهو مروي عن مجاعة من الصحابة هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي األرحام
، والوجه الثاين يف   وهو مذهب احلنابلة واحلنفية- رضي اهللا عنهما -منهم عمر وعلي 
 .  ية إذا مل ينتظم بيت املالمذهب الشافع

، أشهرها  وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي األرحام يف كيفية توريثهم على أقوال
 :  قوالن

،  ؛ بأن يرتل كل واحد منهم مرتلة من أدىل به  أهنم يرثون بالترتيل: القول األول
والعم ألم والعمات ،  ؛ فأوالد البنات وأوالد بنات البنني مبرتلة أمهاهتم فيجعل له نصيبه

، وبنات اإلخوة وبنات بنيهم مبرتلة  ، واألخوال واخلاالت وأبو األم مبرتلة األم مبرتلة األب
 .  وهكذا.  . . آبائهن

، فيقدم األقرب   أن توريث ذوي األرحام كتوريث العصبات: والقول الثاين
 .  ، واهللا تعاىل أعلم فاألقرب منهم

 

                                                 
 .  )٤/١٣١(، أمحد  )٢٦٣٤(، ابن ماجه الديات  )٢٨٩٩(أبو داود الفرائض ) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣٤

 باب يف مرياث املطلقة 
، حيث يقول   املعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله اهللا سببا من أسباب اإلرثمن
öΝà6s9uρ ß#óÁ *  {:  جل شأنه ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& β Î) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγ s9 

Ó$ s!uρ ãΝà6n= sù ßìç/”9$# $ £ϑÏΒ zò2 ts? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ šÏ¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& &ø yŠ 4  ∅ ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ 

óΟçFø.t s? βÎ) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 .ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ 

šχθ ß¹θè? !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 3 { )١(  . 
 .  ، ما مل يكن هناك مانع من موانع اإلرث فما دام عقد الزوجية باقيا فاإلرث باق

 فإنه - وهو ما يسمى بالطالق البائن -وإذا حل عقد الزوجية بالطالق حال كامال 
بسات حول ؛ إال أهنا قد تكون هناك مال ؛ ألنه إذا عدم السبب عدم املسبب ينتفي اإلرث

، كما أنه إذا مل حيل عقد النكاح بالطالق حال كامال فإن  الطالق جتعله ال مينع اإلرث
،  ، وهو ما يسمى بالطالق الرجعي ، ما دامت يف العدة التوارث بني الزوجني ال ينتفي

 .  ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب مرياث املطلقة
 :  فاملطلقات إمجاال ثالثة أنواع

، سواء حصل طالقها يف حال صحة املطلق أو   املطلقة الرجعية: وع األولالن
 .  مرضه

 .   املطلقة البائن اليت حصل طالقها يف حال صحة املطلق: الثاين
 .   املطلقة البائن اليت حصل طالقها يف حال مرض موت املطلق: الثالث

؛ ألهنا زوجة هلا ما  ةفاملطلقة الرجعية ترث باإلمجاع إذا مات املطلق وهي يف العد
 .  للزوجات ما دامت يف العدة

، النقطاع صلة الزوجية من غري هتمة  واملطلقة البائن يف حال الصحة ال ترث باإلمجاع
 .  ، وكذا إذا حصل هذا الطالق يف مرض الزوج غري املخوف تلحق الزوج يف ذلك

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٥٣٥

حرماهنا من املرياث  وهو غري متهم بقصد -واملطلقة البائن يف مرض الزوج املخوف 
 .   ال ترث أيضا-

 إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان -واملطلقة البائن يف مرض املوت املخوف 
 .  ؛ ما مل تتزوج أو ترتد  فإهنا ترث يف العدة وبعدها-الزوجة من املرياث 

 قضى أن عثمان  {:  والدليل على توريث املطلقة طالقا بائنا يتهم فيه الزوج

واشتهر هذا  } وقد طلقها يف مرض موته فبتها يث زوجة عبد الرمحن بن عوف بتور
؛ ألن هذا املطلق قصد قصدا فاسدا  ، ومل ينكر مع قاعدة سد الذرائع القضاء بني الصحابة

، وهذا املعىن ال ينحصر يف زمن العدة حىت يقصر  ، فعومل بنقيض قصده يف املرياث
 .  أعلم، واهللا  التوريث على زمن العدة

ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدمها قبل الدخول واخللوة لعموم اآلية 
öΝ *  {:  ، وهي قوله تعاىل الكرمية à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& { )إىل قوله)١   :

}   ∅ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.ts? { )؛ ألن عالقة الزوجية عالقة وثيقة وشريفة  اآلية)٢  ،
، فجعل اهللا لكل منهما نصيبا من مال  ، وتبىن عليها مصاحل عظيمة يترتب عليها أحكام

، وهذا مما يؤكد على الزوجني أن ينظر كل منهما  ؛ كما جعل ألقربائه آلخر إذا ماتا
 .  إىل اآلخر نظرة احترام وتوقري
، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتنا  ، كلها خري وبركة وهذه هي أحكام اإلسالم

 .  عليه ومييتنا عليه
 

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 باب يف التوارث مع اختالف الدين 
 .  ن يكون املورث على ملة والوارث على ملة أخرىاختالف الدين هو أ
 :  وحتت ذلك مسألتان

 :   إرث الكافر من املسلم وإرث املسلم من الكافر: املسألة األوىل
 :  اختلف العلماء يف هذه املسألة على أربعة أقوال

؛  ، وهو قول أكثر أهل العلم  أنه ال توارث بني مسلم وكافر مطلقا: القول األول
 .   متفق عليه)١( }، وال الكافر املسلم  ال يرث املسلم الكافر { ه لقول

ال يرث  {:  ؛ حلديث  أنه ال توارث بني مسلم وكافر إال بالوالء: القول الثاين

؛ فهو يدل على إرث   رواه الدارقطين)٢( }؛ إال أن يكون عبده أو أمته  املسلم النصراين
 .  ، وهو إرث النصراين مثال لعتيقه املسلم ، ويقاس عليه العكس املسلم لعتيقه النصراين
؛   أنه يرث الكافر من قريبه املسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة: القول الثالث

، وكل قسم أدركه اإلسالم  كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم {:  يثحلد

 فاحلديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم مرياث )٣( }فإنه على ما قسم اإلسالم 
 .  مورثه املسلم ورث

اإلسالم يزيد  {:  ؛ حلديث  أنه يرث املسلم من الكافر دون العكس: ول الرابعالق
، واحلديث  ، وعدم توريثه منه نقص  وتوريث املسلم من الكافر زيادة)٤( }وال ينقص 

 .  يدل على أن اإلسالم جيلب الزيادة وال جيلب النقص
                                                 

، أبو داود  )٢١٠٧(، الترمذي الفرائض  )١٦١٤(، مسلم الفرائض  )٦٣٨٣(البخاري الفرائض ) ١(
،  )١١٠٥(، مالك الفرائض  )٥/٢٠٨(، أمحد  )٢٧٣٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٩٠٩(الفرائض 

 .  )٢٩٩٨(الدارمي الفرائض 
 .  )٢٩٩٤(الدارمي الفرائض ) ٢(
 .  )٢٤٨٥(، ابن ماجه األحكام  )٢٩١٤(أبو داود الفرائض ) ٣(
 .  )٥/٢٣٦(، أمحد  )٢٩١٢(أبو داود الفرائض ) ٤(
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؛  ، وهو عدم التوارث بني املسلم والكافر  القول األول- أعلم  واهللا-والراجح 
،  ؛ خبالف بقية األقوال فإن أدلتها إما غري صحيحة وإما غري صرحية لصحة دليله وصراحته

 .  فال تعارض دليل القول األول
 :  توارث الكفار بعضهم من بعض:  املسألة الثانية
 :  للكفار حالتان
، والنصراين  ؛ كاليهودي مثال مع اليهودي كونوا على دين واحدأن ي:  احلالة األوىل

 .  ، ففي هذه احلالة ال خالف يف إرث بعضهم من بعض مع النصراين
؛ ففي  ؛ كاليهود مع النصارى أو اجملوس أو الوثنيني  أن ختتلف أدياهنم: احلالة الثانية

بىن االختالف هو هل ، وم هذه احلالة اختلف العلماء يف حكم توريث بعضهم من بعض
 ؟  الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة

، ورواية يف مذهب   وهو قول احلنفية والشافعية مع احتاد الدار: القول األول
،  أن الكفر جبميع أشكاله واختالف حنله ملة واحدة:  ، وهو قول اجلمهور احلنابلة

؛ لعموم النصوص يف  فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إىل اختالف دياناهتم
:  ، ولقوله تعاىل ؛ فال خيص من عمومها إال ما استثناه الشارع توارث اآلباء واألبناء

}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& CÙ ÷è t/ 4 { )١(  . 
، وبقية الكفر  ، والنصرانية ملة ، فاليهودية ملة  أن الكفر ثالث ملل: ل الثاينالقو

؛ فال يرث اليهودي من النصراين وال يرث أحدمها  ؛ ألهنم جيمعهم أهنم ال كتاب هلم ملة
 .  من الوثين

، فال يرث أهل كل ملة من أهل امللة   أن الكفر ملل متعددة: القول الثالث
 رواه أمحد وأبو داود )٢( }ال يتوارث أهل ملتني شىت  { ل النيب ؛ بدليل قو األخرى

 .  والنسائي وابن ماجه
                                                 

 .  ٧٣:   سورة األنفال آية)١(
 .  )٢/١٧٨(، أمحد  )٢٧٣١(، ابن ماجه الفرائض  )٢٩١١(أبو داود الفرائض ) ٢(
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، ولعدم التناصر  ، وهو نص يف حمل الرتاع ولعل هذا القول هو الراجح هلذا احلديث
، وألنه قد تعارض موجب  ار؛ كاملسلمني مع الكف ؛ فال توارث بينهم بني أهل امللل

؛ ألن اختالف الدين يوجب املباينة من  اإلرث مع املانع من اإلرث وهو اختالف الدين
 .  ، فلم يعمل املوجب لقيام املانع ، ومنع موجب اإلرث ، فقوي املانع كل وجه

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختالف الدار مانع من توارث بعض 
،  ، وهذا املعىن موجود مع اختالف امللل ؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم بعضالكفار من 

فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه ال يرث النصراين مثال قريبه اليهودي أو 
، وإمنا يتوارث النصارى فيما  ، وال يرث الوثين مثال قريبه اليهودي قريبه اجملوسي أو الوثين

 .  واهللا أعلم.  ، وكذا بقية امللل الكفرية ، واجملوس فيما بينهم فيما بينهم، واليهود  بينهم
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 باب يف حكم توريث القاتل 
، ولكنه ال يتحقق ملانع عارض هذه األسباب فمنع من حتقق  قد تتوفر أسباب اإلرث

 .  مقتضاها
ليس لقاتل  { ، وذلك لقوله  ، منها قتل الوارث ملورثة وموانع اإلرث كثرية

؛ ألن الوارث   وألجل سد الذريعة)٢( }ال يرث القاتل شيئا  {  وقوله )١( }مرياث 
، والقاعدة املعروفة أن من  قد حيمله حب املال على قتل مورثه ألجل احلصول على ماله

 .  قب حبرمانهتعجل شيئا قبل أوانه عو
، وإن اختلفوا يف حتديد  وحرمان القاتل من املرياث جممع عليه بني أهل العلم يف اجلملة

 :  نوعية القتل الذي منع من اإلرث
، أيا كان   أن القاتل ال يرث حبال- رمحه اهللا - والصحيح من مذهب الشافعي -

 وألن القاتل حرم من املرياث )٣( }ال يرث القاتل شيئا  { ؛ لعموم قوله  نوع القتل
 .  ، فوجب أن حيرم بكل حال حلسم الباب لئال جيعل القتل ذريعة إىل استعمال املرياث

، ومن حكم  فعلى هذا ال يرث كل من له دخل يف القتل ولو كان حبق كاملقتص
؛ كالقتل الذي حيصل من  ل بغري قصد، وحىت لو كان القت بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد

، كاملؤدب  ، وكذا لو كان القتل ناجتا عن فعل مأذون فيه شرعا نائم وجمنون وطفل
 .  واملداوي إذا ترتب على التأديب والعالج موت املؤدب واملعاجل

، وهو ما وجب   وذهب احلنابلة إىل أن القتل الذي مينع اإلرث هو القتل بغري حق-
، وما جرى جمراه  ؛ كالقتل العمد وشبه العمد واخلطأ و دية أو كفارةضمانه بقود أ

، وما ليس مبضمون بشيء مما ذكر فإنه  كالقتل بالسبب والقتل من الصيب واجملنون والنائم

                                                 
 .  )١٦٢٠(، مالك العقول  )١/٤٩(، أمحد  )٢٦٤٦(ابن ماجه الديات ) ١(
 .  )١٦٢٠(، مالك العقول  )١/٤٩(أمحد ) ٢(
 .  )١٦٢٠(، مالك العقول  )١/٤٩(أمحد ) ٣(
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؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادال واملقتول  ال مينع املرياث
 .  ، كالتأديب والعالج  عن فعل مأذون به شرعا، أو كان القتل ناجتا باغيا

، كما لو حفر  ، إال أهنم اعتربوا القتل بالتسبب ال مينع املرياث  وكذا مذهب احلنفية-
، وكذا القتل بغري قصد ال مينع  ، فانقتل بذلك مورثه بئرا أو وضع حجرا يف الطريق

 .  ؛ كالقتل من الصيب واجملنون املرياث
 :   أن القاتل له حالتان وعند املالكية-

؛ ففي هذه احلالة ال يرث من مال   أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا: احلالة األوىل
 .  مورثه وال من ديته
، وال يرث  ؛ ففي هذه احلالة يرث من ماله  أن يكون قتل مورثه خطأ: احلالة الثانية

، ووجه كونه   يتعجله بالقتل، ووجه توريثه من املال عندهم يف هذه احلالة أنه مل من ديته
 .  ، وال معىن لكونه يرث من شيء جيب عليه ؛ ألهنا واجبة عليه مل يرث من الدية

، وهو أن القتل الذي يوجب  وباستعراض هذه األقوال جند القول الوسط منها
، والقتل الذي ال يوجب الضمان على القاتل ال مينع  الضمان على القاتل مينع املرياث

؛ ألن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غري  ، كما قال به احلنابلة واحلنفية ثاملريا
، وما ال يوجب  ، فيترتب على ذلك حرمانه من املرياث معذور ومتحمال ملسئوليته

، ولو  ؛ فال مينعه من املرياث الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغري متحمل ملسئوليته
 قتل مينع املرياث لكان ذلك سببا لعدم إقامة احلدود عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل

 .  ، ولعدم استيفاء احلقوق كالقصاص وحنوه الواجبة
 خمصوصا مبا إذا )١( }ليس للقاتل مرياث  { فعلى هذا يكون عموم قول الرسول 

 .  كان القتل بغري حق وغري مضمون

                                                 
 .  )٤٥٦٤(الديات أبو داود ) ١(
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 كتاب النكاح 

 ب يف أحكام النكاح با
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

،  ، جعلت الفقهاء جيعلون له يف مصنفاهتم مكانا رحبا هذا املوضوع له أمهية بالغة
؛ ألنه مشروع يف الكتاب والسنة  ، ويوضحون فيه مقاصده وآثاره يفصلون فيه أحكامه

θ#)  {:  قال اهللا تعاىل:  واإلمجاع ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( { )١( 
Ïm≅¨  {:  وملا ذكر النساء اليت حيرم التزوج منهن قال تعاىل é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ βr& 

(#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ tÏΨ ÅÁøt ’Χ uöxî šÅs Ï≈ |¡ãΒ 4 { )والنيب )٢ حث على الزواج ورغب فيه   ،

،  ؛ فإنه أغض للبصر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج {:  فقال
؛ فإين مكاثر بكم األمم  تزوجوا {:   وقال عليه الصالة والسالم)٣( }وأحصن للفرج 

 .  )٤( }يوم القيامة 
 :  حل عظيمةالنكاح يترتب عليه مصا

، وإغاظة الكفار بإجناب  ، وتكثري عدد املسلمني بقاء النسل البشري:   منها-
 .  اجملاهدين يف سبيل اهللا واملدافعني عن دينه

، وصيانتها من االستمتاع احملرم الذي يفسد  ، وإحصاهنا إعفاف الفروج:   ومنها-
 اجملتمعات البشرية 

                                                 
 .  ٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٢٢٤٠(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٣(

 .  )٢١٦٦(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(أبو داود النكاح 
 .  )٢٠٥٠(، أبو داود النكاح  )٣٢٢٧(النسائي النكاح ) ٤(
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%ãΑ  {:  ؛ قال تعاىل الرعاية واإلنفاققيام الزوج على املرأة ب:   ومنها- y Ì̀h9$# 

šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/uρ (#θ à)xΡr& ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& 4 { )١(  . 
؛ قال  ، وحصول الراحة النفسية حصول السكن واألنس بني الزوجني:  ومنها -
ô  {:  تعاىل ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô Ï iΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ï j9 { )تعاىل وقال )٢  :

}  * uθ èδ “ Ï% ©!$# Νä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yèy_ uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ( { )٣(  . 
الفواحش اخللقية اليت هتدم  أنه محاية للمجتمعات البشرية من الوقوع يف :  ومنها-

 .  األخالق وتقضي على الفضيلة
، وقيام األسر  ، وترابط القرابة واألرحام بعضها ببعض  حفظ األنساب:  ومنها-

 .  الشريفة اليت تسودها الرمحة والصلة والنصرة على احلق
 .  مية الترفع ببين اإلنسان عن احلياة البهيمية إىل احلياة اإلنسانية الكر:  ومنها-
إىل غري ذلك من املصاحل العظيمة اليت تترتب على النكاح الشرعي الشريف .  . . 

والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع .  النظيف القائم على كتاب اهللا وسنة رسوله
، فإهنن عوان  استوصوا بالنساء خريا { ، كما قال النيب  كل من الزوجني باآلخر

 .  )٤( }، استحللتم فروجهن بكلمة اهللا  عندكم

šχ  {:  ، قال تعاىل وعقد النكاح ميثاق بني الزوجني õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ Ï iΒ 

$ Zà‹ Î= xî ∩⊄⊇∪ { )؛ قال   فهو عقد يوجب على كل من الزوجني حنو اآلخر الوفاء مبقتضاه)٥

$  {:  تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )٦(  . 

                                                 
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٢(
 .  ١٨٩:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٤(
 .  ٢١:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ١:  ائدة آيةسورة امل) ٦(
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:  ؛ قال تعاىل باح ملن عنده املقدرة واألمن من احليف أن يتزوج بأكثر من واحدةوي
}  (#θßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟçFøÅz ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸ο y‰Ïn≡uθ sù { )١( 

، وهو التسوية بني الزوجات يف النفقة والكسوة  والعدل املطلوب هنا هو العدل املستطاع
 .  واملسكن واملبيت

؛ ملا  وإباحة تعدد الزوجات من حماسن هذه الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان
 :  اتفيه من املصاحل العظيمة للرجال والنساء واجملتمع

 ألنه من املعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتري الرجال من -
،  ، مما ينقرض معه كثرة الرجال ، كأخطار احلروب واألسفار األخطار اليت تقلل عددهم

 .  ، فلو قصر الرجل على واحدة تعطل كثري من النساء ويتوفر به عدد النساء
، فلو منع الرجل من التزوج  ن احليض والنفاس وكذلك معروف ما يعتري املرأة م-

 .  بأخرى ملرت عليه فترات كثرية حيرم فيها من املتعة واإلجناب
،   ومعروف أن االستمتاع باملرأة استمتاعا كامال ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس-

، فإنه يستمر صالحيته لالستمتاع  ؛ خبالف الرجل وهو بلوغ اخلمسني من عمرها
، وتعطل عنده منفعة  ، فلو قصر على واحدة لفات عليه خري كثري اب إىل سن اهلرمواإلجن

 .  اإلجناب والنسل
 إضافة إىل أنه إذا كان من املعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال يف غالب -

؛ فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثريا من النساء ال عائل  اجملتمعات البشرية
، أو حرماهنن من  ، وضياع كثري من النساء التايل يفضي هذا إىل الفساد اخللقي، وب هلن

 .  متعة احلياة وزينتها
؛ فقاتل اهللا من حياول سد هذا الطريق  واحلكم البالغة يف إباحة تعدد الزوجات كثرية

 .  وتعطيل هذه املصاحل

                                                 
 .  ٣:  سورة النساء آية) ١(
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، وتارة  اتارة يكون واجب:  والنكاح من حيث احلكم الشرعي على مخسة أنواع
 فيكون النكاح واجبا -:  ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون حراما يكون مستحبا

، ويف هذه  ؛ ألنه طريق إلعفاف نفسه من احلرام على من خياف على نفسه الزنا إذا تركه
،  وإن احتاج اإلنسان إىل النكاح : ( - رمحه اهللا -احلالة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يكون له أفضل من  : "  وقال غريه)١(.  )  بتركه قدمه على احلج الواجبوخاف العنت
 .  " احلج التطوع والصالة والصوم التطوع

 .  وال فرق يف هذه احلالة بني القادر على اإلنفاق والعاجز عنه:  قالوا
؛ ألن اهللا  ظاهر كالم أمحد واألكثرين عدم اعتبار الطول : ( قال الشيخ تقي الدين

β  {:  يه الغىن بقولهوعد عل Î) (#θ çΡθ ä3tƒ u!#ts)èù ãΝÎγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 { )وقد كان النيب )٢  
 من ، وزوج رجال مل يقدر على خامت  وميسي وما عنده شيء)٣(،  يصبح وما عنده شيء

 .  )٤(.  ) حديد
 ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم اخلوف من الزىن الشتماله على مصاحل -

 .  كثرية للرجال والنساء
، وقد يكون مكروها  ؛ كالعنني والكبري  ويباح النكاح مع عدم الشهوة وامليل إليه-

، ويضر  و إعفافها، وه ؛ ألنه يفوت على املرأة الغرض الصحيح من النكاح يف هذه احلالة
 .  هبا

؛ ألن فيه تعريضا لذريته   وحيرم النكاح على املسلم إذا كان يف دار كفار حربيني-
 .  ، وألنه ال يأمن على زوجته منهم للخطر واستيالء الكفار عليهم

                                                 
 .  ٢٢٨/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٣٢:  سورة النور آية) ٢(
، ومن أفراده حديث عائشة عند البخاري  ، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث هذا مفهوم باالستقراء) ٣(

إن كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث :  ١  الزهد٣٠٨/ ٩)  ٧٣٧٨ ( ؛ ومسلم ١ اهلبة ٢٤٣/ ٥)  ٢٥٦٦ (
 .  احلديث.  . . اهلالل

)  ٤٣٧٢ ( ؛ ومسلم ١٦٤/ ٩)  ٥٠٨٧ (البخاري :  متفق عليه من حديث سهل بن سعد يف قصة الواهبة) ٤(
٢١٥/ ٥  . 
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   أن النيبويسن نكاح املرأة الدينة ذات العفاف واألصل الطيب حلديث أيب هريرة 
؛ فاظفر بذات الدين  ، ولدينها ، وجلماهلا ، وحلسبها ملاهلا:  تنكح املرأة ألربع {:  قال

 .  ، متفق عليه )١( }تربت يداك 
ال تنكحوا النساء حلسنهن  { ؛ قال  وقد ورد النهي عن نكاح املرأة لغري دينها

 .  )٢( }، وانكحوهن للدين  ، وال ملاهلن فلعله يطغيهن فلعله يرديهن
فهال بكرا تالعبها  { ، فقال جلابر   على اختيار البكروقد حث النيب 

، حيث مل يسبق هلا  ، وملا يف زواج البكر من األلفة التامة ، متفق عليه )٣( }وتالعبك 
 .  ؛ فال تكون حاجتها للزوج األخري تامة التزوج مبن قد يكون قلبها متعلقا به
؛  بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة األوالد:  ، أي ويسن اختيار الزوجة الولود

؛ فإين مكاثر بكم  تزوجوا الودود الولود {:   أنه قال عن النيب ديث أنس حل
 .  ، وجاء مبعناه أحاديث  رواه النسائي وغريه)٤( }األمم يوم القيامة 

ه اجلسمية واملالية واستعداده وحكم التزوج خيتلف باختالف حال الشخص وقدرت
 :  لتحمل مسئوليته

  ؛ قال ؛ ألهنم أحوج إليه من غريهم  الشباب على الزواج املبكروقد حث النيب 
؛ فإنه أغض للبصر وأحصن  فليتزوجيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  {

 رواه البخاري ومسلم )٥( }، فإنه له وجاء  ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم للفرج
 .  وغريمها

                                                 
،  )٢٠٤٧(، أبو داود النكاح  )٣٢٣٠(، النسائي النكاح  )١٤٦٦(، مسلم الرضاع  )٤٨٠٢(البخاري النكاح ) ١(

 .  )٢١٧٠(، الدارمي النكاح  )٢/٤٢٨(، أمحد  )١٨٥٨(ابن ماجه النكاح 
 .  )١٨٥٩(ابن ماجه النكاح ) ٢(
،  )١٨٦٠(، ابن ماجه النكاح  )١١٠٠(، الترمذي النكاح  )٧١٥(، مسلم الرضاع  )٥٠٥٢(البخاري النفقات ) ٣(

 .  )٢٢١٦(، الدارمي النكاح  )٣/٣١٤(أمحد 
 .  )٢٠٥٠(، أبو داود النكاح  )٣٢٢٧(كاح النسائي الن) ٤(
،  )٢٢٤٠(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٥(

 .  )٢١٦٦(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(أبو داود النكاح 
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؛ ألن  ، وال تنايف بني القولني هي مؤن النكاح:  ، وقيل هي اجلماع:  قيل:  والباءة
:  ؛ أي  أغض للبصر: وقوله.  التقدير من استطاع منكم اجلماع لقدرته على مؤن النكاح

أشد منعا :   أي؛ }أحصن للفرج  {:  وقوله.  أدفع لعني املتزوج عن النظر إىل األجنبية

ال يقدر على :  أي " ومن مل يستطع : " ، مث قال وحفظا له من الوقوع يف الفاحشة
فإنه له  . " الصوم عالجا بدياليتخذ :  ؛ أي )١( }فعليه بالصوم  {.  النكاح ومؤنه

؛ ألن  ، وهو االختصاء ، كما يقطعها الوجاء يدفع الشهوة وجينبه خطرها:  أي " وجاء
، وحيصل له شعور خاص يف  الصائم بتقليل الطعام والشراب حيصل له انكسار الشهوة

$  {:  ، كما قال تعاىل حال الصيام من خشية اهللا وتقواه yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ 

ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’n?tã š Ï%©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ { )وقال تعاىل)٢   :}  β r&uρ 

(#θ ãΒθÝÁ s? ×öyz öΝà6©9 ( β Î) óΟçFΖä. tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∇⊆∪ { )٣(  . 
 :   مبقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبنيفأمر 

 .   الزواج عند املقدرة عليه: األمر األول
دل على أنه ال جيوز لإلنسان أن يترك ؛ مما ي  الصيام ملن مل يقدر على الزواج: والثاين

 .  نفسه يف مدارج اخلطر
θ#)  {:  وهذا كقوله تعاىل ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã { )إىل قوله )٤ 

É#Ï÷è  {:  تعاىل tG ó¡uŠø9uρ t Ï% ©!$# Ÿω tβρ ß‰Ågs† % ·n% s3ÏΡ 4 ®L ym ãΝåκu ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 { )٥(  . 

                                                 
،  )٢٢٣٩(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(م النكاح ، مسل )١٨٠٦(البخاري الصوم ) ١(

 .  )٢١٦٥(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(أبو داود النكاح 
 .  ١٨٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٣٣:  آيةسورة النور ) ٥(
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 باب يف أحكام اخلطبة 
إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما  {:  قال عليه الصالة والسالم

انظر  {:  ، ويف حديث آخر  رواه أمحد وأبو داود)١( }يدعوه إىل نكاحها فليفعل 

 فدل ذلك على اإلذن يف النظر إىل ما يظهر من )٢( }رى أن يؤدم بينكما ؛ فإنه أح إليها
 .  ، ومن غري خلوة هبا ، وأن يكون ذلك من غري علمها املخطوبة غالبا
نظر ما يظهر :  ويباح ملن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته : " قال الفقهاء

 .  انتهى " ، إن أمن من الفتنة ، بال خلوة غالبا
، حىت رأيت منها بعض ما دعاين إىل  فكنت أختبأ هلا {:   حديث جابرويف

، وأنه ال ينظر  ، وال تكون هي عاملة بذلك  فدل ذلك على أنه ال خيلو هبا)٣( } نكاحها
، وأن هذه الرخصة ختتص مبن غلب على  هامنها إال ما جرت العادة بظهوره من جسم

، فإن مل يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها مث تصفها  ظنه إجابته إىل تزوجها
 .  رواه أمحد } بعث أم سليم تنظر امرأة أن النيب  {:  ، ملا روي له

،  يف خاطب أو خمطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغريهاومن استشري 
 .  وال يكون ذلك من الغيبة

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل أريد أن أتزوجك:  وحيرم التصريح خبطبة املعتدة كقوله uρ yy$ oΨã_ 

öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçG ôÊ §tã Ïµ Î/ ôÏΒ Ïπ t7ôÜÅz Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )وهو أن   فأباح التعريض يف خطبة املعتدة)٤ ،
، فدل ذلك على حترمي  ال تفوتيين بنفسك:  ، أو إين يف مثلك لراغب:  يقول مثال

                                                 
 .  )٣/٣٣٤(، أمحد  )٢٠٨٢(أبو داود النكاح ) ١(
،  )٤/٢٤٥(، أمحد  )١٨٦٦(، ابن ماجه النكاح  )٣٢٣٥(، النسائي النكاح  )١٠٨٧(الترمذي النكاح ) ٢(

 .  )٢١٧٢(الدارمي النكاح 
 .  )٣/٣٣٤(، أمحد  )٢٠٨٢(أبو داود النكاح ) ٣(
 .  ٢٣٥:  سورة البقرة آية) ٤(
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أن ؛ فال يؤمن  ؛ ألن التصريح ال حيتمل غري النكاح أريد أن أتزوجك:  ؛ كقوله التصريح
 .  حيملها احلرص على أن خترب بانقضاء عدهتا قبل انقضائها

،  ، حىت حرم ذلك يف عدة الوفاة حرم خطبة املعتدة صرحيا : " قال اإلمام ابن القيم
، فإن إباحة اخلطبة قد تكون ذريعة إىل  وإن كان املرجع يف انقضائها ليس إىل املرأة

 وتباح خطبة املعتدة تصرحيا )١(،  ء عدهتا، والكذب يف انقضا استعجال املرأة باإلجابة
 .  " ؛ ألنه يباح له نكاحها يف عدهتا وتعريضا ملطلقها طالقا بائنا دون الثالث

يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان  : " قال الشيخ تقي الدين
 .  )٢(.  " ممن حيل له التزوج هبا يف العدة

؛ حرم  ، وأجيب إىل ذلك ؛ فمن خطب امرأة ملسلموحترم خطبته على خطبة أخيه ا
ال خيطب الرجل على خطبة  { ؛ لقوله  ، حىت يأذن بذلك أو يرد على غريه خطبتها

ال حيل  {:  ، وروى مسلم ، رواه البخاري والنسائي )٣( }أخيه حىت ينكح أو يترك 

ال خيطب  {:  ، ويف حديث ابن عمر )٤( }للمؤمن أن خيطب على خطبة أخيه حىت يذر 

ال خيطب الرجل على  {:  ، وللبخاري ، متفق عليه )٥( }أحدكم على خطبة أخيه 

، فدلت هذه األحاديث وما يف  )٦( }خطبة الرجل حىت يترك اخلاطب قبله أو يأذن له 
؛ ملا يف ذلك من اإلفساد على اخلاطب  معناها على حترمي خطبة املسلم على خطبة أخيه

                                                 
 .  ٢٣٩/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٢٤٠/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )١٤٠٨(مسلم النكاح ) ٣(
 .  )١٤١٤(مسلم النكاح ) ٤(
،  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١١٣٤(، الترمذي النكاح  )١٤١٣(، مسلم النكاح  )٢٠٣٣(البخاري البيوع ) ٥(

،  )١١١١(، مالك النكاح  )٢/٢٣٨(، أمحد  )١٨٦٧(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٠(أبو داود النكاح 
 .  )٢١٧٥(الدارمي النكاح 

،  )٣٢٤٣(، النسائي النكاح  )١٢٩٢(، الترمذي البيوع  )١٤١٢(، مسلم البيوع  )٤٨٤٨(البخاري النكاح ) ٦(
 .  )٢١٧٦( النكاح ، الدارمي )١١١٢(، مالك النكاح  )٢/١٥٣(، أمحد  )١٨٦٨(ابن ماجه النكاح 
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، أو  ، فإن رد اخلاطب األول ، والتعدي على حقوقهم  العداوة بني الناس، وإيقاع األول
 ؛ لقوله  ، أو ترك تلك املرأة جاز للثاين أن خيطب تلك املرأة أذن للخاطب الثاين

 .  ، وحترمي التعدي عليه  وهذا من حرمة املسلم)١( }حىت يأذن أو يترك  {
، وهو يعلم أنه مسبوق إىل  ، فيقدم على خطبة املرأة  الناس ال يبايل بذلكوبعض
،  ، ويفسد ما مت من خطبته ، فيعتدي على حق أخيه ، وأهنا قد حصلت اإلجابة خطبتها

، وحري مبن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إمثه  وهذا حمرم شديد التحرمي
، وأن حيترم حقوق إخوانه  على املسلم أن يتنبه لذلكف.  الشديد أن ال يوفق وأن يعاقب

، وال يبيع على  ؛ ال خيطب على خطبته ؛ فإن حق املسلم على أخيه املسلم عظيم املسلمني
 .  ، وال يؤذيه بأي نوع من األذى بيعه

 

                                                 
 .  )٣٢٤٣(، سنن النسائي كتاب النكاح  )٤٨٤٨(صحيح البخاري كتاب النكاح ) ١(
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 ٥٥٠

 باب يف عقد النكاح وأركانه وشروطه 
، خيطبها  ابن مسعوديستحب عند إرادة عقد النكاح تقدمي خطبة قبله تسمى خطبة 

،  ، ونستعينه ، حنمده إن احلمد هللا {:  ، ولفظها العاقد أو غريه من احلاضرين
ه اهللا فال ، من يهد ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ونتوب إليه ونستغفره
، وأشهد أن حممدا عبده  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، ومن يضلل فال هادي له مضل له
، ويقرأ بعد هذه اخلطبة ثالث آيات من  ، وحسنه الترمذي  رواه اخلمسة)١( }،  ورسوله
 :  كتاب اهللا
$  {:   قوله تعاىل: األوىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr& uρ 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )٢(  . 

$  {:   قوله تعاىل: الثانية pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏW x. [!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθ ä9u!$ |¡s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ { )٣(  . 

$  {:  قوله تعاىل:  الثالثة pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁãƒ öΝ ä3 s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ { )٤(  . 
 :  وأما أركان عقد النكاح فهي ثالثة

؛ بأن ال   وجود الزوجني اخلاليني من املوانع اليت متنع صحة النكاح: الركن األول
 أو غري تكون املرأة مثال من اللوايت حيرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة

                                                 
،  )١/٣٩٣(، أمحد  )٢١١٨(، أبو داود النكاح  )١٤٠٤(، النسائي اجلمعة  )١١٠٥(الترمذي النكاح ) ١(

 .  )٢٢٠٢(الدارمي النكاح 
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١:  ةسورة النساء آي) ٣(
 .  ٧١ - ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ٤(
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وغري ذلك من املوانع الشرعية .  . . ، وال يكون الرجل مثال كافرا واملرأة مسلمة ذلك
 .  اليت سنبينها إن شاء اهللا

؛  ، وهو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه  حصول اإلجياب: الركن الثاين
 .  زوجتك فالنة أو أنكحتكها:  بأن يقول للزوج
؛  ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه لقبول حصول ا: الركن الثالث

 .  قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج:  بأن يقول
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل 

 .  ، وال يقتصر على لفظ اإلنكاح والتزويج عليه
أهنما اللفظان اللذان ورد هبما :  زويجووجهة نظر من قصره على لفظ اإلنكاح والت

$  {:  ؛ كقوله تعاىل القرآن £ϑ n= sù 4 |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ ÷] Ï iΒ # \ sÛ uρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— { )وكقوله تعاىل)١   :

}  Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )لكن ذلك يف الواقع ال يعين احلصر )٢ 
 .  واهللا أعلم.  يف هذين اللفظني

 وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة 
، ولو كان املتلفظ هازال مل يقصد معناه   النكاحوإذا حصل اإلجياب والقبول انعقد

،  ، والنكاح الطالق:  ، وجدهن جد ثالث هزهلن جد { ؛ لقوله  حقيقة

 .  ، رواه الترمذي )٣( } والرجعة
 :  وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة

إذا :  زوجتك بنيت:  ، فال يكفي أن يقول  تعيني كل من الزوجني: لالشرط األو
، وحيصل التعيني باإلشارة  ، وله عدة أبناء زوجتها ابنك:  ، أو يقول كان له عدة بنات

 .  ، أو وصفه مبا يتميز به ، أو تسميته إىل املتزوج
                                                 

 .  ٣٧:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٠٣٩(، ابن ماجه الطالق  )٢١٩٤(، أبو داود الطالق  )١١٨٤(الترمذي الطالق ) ٣(
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؛  ا عليه، فال يصح إن أكره أحدمه  رضا كل من الزوجني باآلخر: الشرط الثاين
 متفق )١( }، وال البكر حىت تستأذن  ال تنكح األمي حىت تستأمر {:  حلديث أيب هريرة

 .  ؛ فلوليه أن يزوجه بغري إذنه ، واملعتوه ؛ إال الصغري منهما الذي مل يبلغ عليه
،  )٢( }ال نكاح إال بويل  { ؛ لقوله  د على املرأة وليها أن يعق: الشرط الثالث

؛ ألن ذلك  ، فلو زوجت املرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل رواه اخلمسة إال النسائي
ب ، واهللا تعاىل خاط ، وألن املرأة قاصرة النظر عن اختيار األصلح هلا ذريعة إىل الزىن
θ#)  {:  ، فقال تعاىل األولياء بالنكاح ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ { )وقال تعاىل)٣   :}  Ÿξ sù 

£èδθ è=àÒ ÷è s? { )وغري ذلك من اآليات)٤   . 
، مث بنوه  ، مث ابنها ، مث جدها ألب وإن عال ، مث وصيه فيها أبوها:  وويل املرأة هو

، مث عمها  ، مث عمها ألبوين ، مث بنومها ، مث أخوها ألب ، مث أخوها ألبوين وإن نزلوا
 .  ، مث احلاكم ، مث املعتق كاإلرث؛  ، مث أقرب عصبتها نسبا ، مث بنومها ألب

ال نكاح إال  {:   الشهادة على عقد النكاح حلديث جابر مرفوعا: الشرط الرابع
 .  ؛ فال يصح إال بشاهدين عدلني )٥( }بويل وشاهدي عدل 
 بعدهم من  ومنالعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النيب :  قال الترمذي
؛ إال  ، ومل خيتلف يف ذلك من مضى منهم ال نكاح إال بشهود:  ؛ قالوا التابعني وغريهم

 .  )٦(.  قوم من املتأخرين من أهل العلم
                                                 

، أبو داود النكاح  )٣٢٦٥(، النسائي النكاح  )١١٠٧(، الترمذي النكاح  )٤٨٤٣(البخاري النكاح ) ١(
 .  )٢١٨٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٣٤(، أمحد  )١٨٧١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٩٢(

،  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٢(
 .  )٢١٨٢(الدارمي النكاح 

 .  ٣٢:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٢٣٢:  ةسورة البقرة آي) ٤(
،  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٥(

 .  )٢١٨٢(الدارمي النكاح 
 .  ٢٧٧ - ٢٧٦/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٦(
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 باب يف الكفاءة يف النكاح 
، واملراد هبا هنا املساواة بني الزوجني يف مخسة   املساواة واملماثلة: الكفاءة لغة

 :  أشياء
؛ ألنه مردود الشهادة  ؛ فال يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل ين الد: أحدها

 .  ، وذلك نقص يف إنسانيته والرواية
 كفء - وهو من ليس من العرب -؛ فال يكون العجمي  ، وهو النسب  املنصب: الثاين

 .  العربية
 .  الرق؛ ألنه منقوص ب ؛ فال يكون العبد وال املبعض كفء احلرة  احلرية: الثالث
؛ فال يكون صاحب صناعة دنيئة كاحلجام واحلائك كفء بنت من هو   الصناعة: الرابع

 .  صاحب صناعة جليلة كالتاجر
؛ فال يكون املعسر كفء   اليسار باملال حبسب ما جيب هلا من املهر والنفقة: اخلامس

 .  ؛ إلخالله بنفقتها ؛ ألن عليها ضررا يف إعساره املوسرة
، فقد انتفت  أحد الزوجني عن اآلخر يف واحد من هذه األمور اخلمسةفإذا اختلف 

؛ ألن الكفاءة ليست شرطا يف  ، وذلك ال يؤثر على صحة النكاح الكفاءة
 )١( }، فنكحها بأمره  بن زيد فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ألمر النيب  { صحته

؛ فلو زوجت امرأة بغري كفئها  ، ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط متفق عليه
؛ ألن رجال زوج بنته من ابن أخيه  فلمن مل يرض بذلك من املرأة أو أوليائها فسخ النكاح

 .  )٢( هلا اخليار ، فجعل النيب  لريفع هبا خسيسته
 .  ، وهو رواية عن أمحد  أن الكفاءة شرط لصحة النكاحوبعض العلماء يرى

الذي يقتضيه كالم أمحد أن الرجل إذا تبني له أنه ليس  : " قال الشيخ تقي الدين
، وال للزوج أن  ، وأنه ليس للويل أن يزوج املرأة من غري كفء بكفء فرق بينهما

                                                 
 .  )٦/٣٧٣(، أمحد  )٢٩٤٢(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ١(
 .  ٣٩٥/ ٣)  ٣٢٦٩ (ائشة أخرجه النسائي من حديث ع) ٢(
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 ٥٥٤

 األمور املالية مثل مهر ، وأن الكفاءة ليست مبرتلة ، وال للمرأة أن تفعل ذلك يتزوج
، ولكنه أمر ينبغي هلم  إن أحبت املرأة واألولياء طلبوه وإال تركوه:  املرأة
 .  )١(.  انتهى " اعتباره
 

                                                 
 .  ٢٨٢/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
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 ٥٥٥

 باب يف احملرمات يف النكاح 
 :  احملرمات يف النكاح قسمان

 :   الاليت حيرمن حترميا مؤبدا: القسم األول
، وهن املذكورات   وسبع حيرمن بالسبب، سبع حيرمن بالنسب:  وهن أربع عشرة

Ÿω  {:  يف قوله تعاىل uρ (#θ ßs Å3Ζs? { )اآليتني)١   . 
 :  وبياهنن كما يلي:  الاليت حيرمن بالنسب:  أوال

ôMtΒ  {:  ؛ لقوله تعاىل األم واجلدة - Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& { )٢(  
.   )٣( } öΝä3è?$oΨt/uρ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وبنت بنت االبن ، وبنت البنت ، وبنت االبن والبنت -
öΝà6è?≡uθ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، أو ألم ، أو ألب ؛ شقيقة كانت واألخت - yz r&uρ { )٤(  . 
$ßN  {:  قوله تعاىل؛ ل  وبنت األخت وبنت ابنها وبنت بنتها- oΨ t/uρ ÏM÷z W{$# { )٥(  . 
$ßN  {:  ؛ لقوله تعاىل  وبنت األخ وبنت بنت األخ وبنت ابنه- oΨ t/uρ ËˆF{$# { )٦(  . 
≈öΝä3çG  {:  ؛ لقوله تعاىل  والعمة واخلالة- £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈yz uρ { )٧(  . 

 :  وبياهنن كما يلي:  الاليت حيرمن بالسبب:       ًثانيا 
مضت  : ( ، قال ؛ ملا روى اجلوزجاين عن سهل بن سعد نة على املالعن املالع-

ال نعلم أحدا قال :   قال املوفق)٨()  السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا
 .  )٩(.  خبالف ذلك

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٧(
 .  ٥  االعتصام٣٣٩/ ١٣)  ٧٣٠٤ (وأصله يف البخاري .  ٢٧ الطالق ٤٧٤/ ٢)  ٢٢٥٠ (أخرجه أبو داود ) ٨(
 .  ٢٨٦/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٩(
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 ٥٥٦

، فكل امرأة حرمت بالنسب   وحيرم بالرضاع ما حيرم بالنسب من األقسام السابقة-
≈ãΝà6çF  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ كاألمهات واألخوات  السابقة حرم مثلها بالرضاعمن األقسام yγ ¨Β é& uρ 

û ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# { )وقال النيب )١  }  حيرم من الرضاع ما
 .   متفق عليه)٢( }حيرم من النسب 

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل  وحترم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده- uρ (#θ ßsÅ3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ 

Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )٣(  . 

≈¯×ã≅Í  {:  ؛ لقوله تعاىل  وحترم زوجة ابنه وإن نزل- n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ 

öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )٤(  . 

 .  )٥( } àM≈yγ̈Βé&uρ öΝä3Í←!$|¡ÎΣ  {:  ؛ لقوله تعاىل  زوجته وجداهتا مبجرد العقد وحترم عليه أم-

ãΝà6ç6  {:  ؛ لقوله تعاىل  وحترم بنت الزوجة وبنات أوالدها إذا دخل باألم- Í×¯≈ t/u‘ uρ 

 ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

öΝà6ø‹n= tæ { )٦(  . 
لة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع ؛ ويناسب أن نقرأ اآلية الكرمية متص هذا

ôM  {:  ، قال تعاىل احملرمات من النساء يف النكاح tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ 

öΝà6è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈yz uρ ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷z W{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é&uρ û ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Êö‘ r& 

Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§9$# àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9 $# 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٢(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(اح النك
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٦(
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ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ β Î* sù öΝ©9 (#θçΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ 

öΝà6Î7≈n=ô¹r& βr&uρ (#θãèyϑôfs? š÷t/ È÷tG÷zW{$# ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n=y™ 3 χÎ) ©!$# tβ%x. #Y‘θàxî $VϑŠÏm§‘ ∩⊄⊂∪ { )١(  . 
 :  وهو نوعان:  ما كان حترميه منهن مؤقتا:  القسم الثاين

 :   ما حيرم من أجل اجلمع: لنوع األولا
β  {:   فيحرم اجلمع بني األختني لقوله تعاىل- r&uρ (#θ ãè yϑôf s? š ÷t/ È ÷tG ÷z W{$# { )٢( 

ال جتمعوا بني املرأة  { خالتها لقوله وكذا حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة و

، وقد بني احلكمة يف ذلك حني قال   متفق عليه)٣( }، وال بني املرأة وخالتها  وعمتها

، وذلك ملا يكون بني  }إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم  {:  عليه الصالة والسالم
، فإذا  ، فإذا كانت إحدامها من أقارب األخرى حصلت القطيعة بينهما الضرائر من الغرية

 .  ؛ النتفاء احملذور طلقت املرأة وانتهت عدهتا حلت أختها وعمتها وخالتها
θ#)  {:  نسوة لقوله تعاىل وال جيوز أن جيمع بني أكثر من أربع - ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 

zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( { )وقد أمر النيب )٤  من حتته أكثر من أربع ملا أسلم أن 
 .  )٥(.  ن أربعيفارق ما زاد ع
 فيحرم تزوج املعتدة من الغري لقوله -:   ما كان حترميه لعارض يزول: النوع الثاين

Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ø)ãã Çy% x6ÏiΖ9$# 4 ®L ym xè= ö6 tƒ Ü=≈ tFÅ3ø9$# …ã& s#y_ r& 4 { )ومن احلكمة يف ذلك )٦ 
 .  ، فيفضي ذلك إىل اختالط املياه واشتباه األنساب أنه ال يؤمن أن تكون حامال

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٣٢٨٨(، النسائي النكاح  )١١٢٦(كاح ، الترمذي الن )١٤٠٨(، مسلم النكاح  )٤٨٢٠(البخاري النكاح ) ٣(

،  )١١٢٩(، مالك النكاح  )٢/٤٥٢(، أمحد  )١٩٢٩(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٦٥(أبو داود النكاح 
 .  )٢١٧٩(الدارمي النكاح 

 .  ٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٤٦٤/ ٢)  ١٩٥٢ ( ؛ وابن ماجه ٤٦٩/ ٢)  ٢٢٤١ (أبو داود :  أخرجه من حديث قيس بن احلارث) ٥(
 .  ٢٣٥:  سورة البقرة آية) ٦(
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:  ؛ لقوله تعاىل  وحيرم تزوج الزانية إذا علم زناها حىت تتوب وتنقضي عدهتا-
}  èπ u‹ÏΡ#¨“9$#uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζtƒ ω Î) Aβ#y— ÷ρ r& Ô8Îô³ãΒ 4 tΠÌhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ { )١(  . 

 وحيرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثالثا حىت يطأها زوج غريه بنكاح -
≈,ß  {:  ؛ لقوله تعاىل صحيح n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( { )إىل قوله)٢   :}  βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ { )يعين)٣   :

Ÿξ  {،  الثالثة sù ‘≅Ït rB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3 { )٤(  . 
 .   وحيرم تزوج احملرمة حىت حتل من إحرامها-

ال ينكح  { وكذا ال جيوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو حمرم لقوله 

 .   رواه اجلماعة إال البخاري)٥( }احملرم وال ينكح وال خيطب 

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل  وال حيل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة- uρ (#θ ßs Å3Ζè? tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 

4 ®L ym (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 4 { )٦(  . 

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل  وال يتزوج املسلم امرأة كافرة- uρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4 ®L ym 

£ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 { )وقوله تعاىل)٧   :}  Ÿω uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )إال احلرة الكتابية)٨   ،
àM≈oΨ  {:  ؛ لقوله تعاىل فيجوز للمسلم أن يتزوجها |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ 

                                                 
 .  ٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٤(
،  )١٨٤١(، أبو داود املناسك  )٣٢٧٦(، النسائي النكاح  )٨٤٠(، الترمذي احلج  )١٤٠٩(مسلم النكاح ) ٥(

 .  )١٨٢٣(، الدارمي املناسك  )٧٨٠(، مالك احلج  )١/٦٤(، أمحد  )١٩٦٦(النكاح ابن ماجه 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٦(
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٧(
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ٨(
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öΝä3Î= ö6 s% { )وتكون هذه اآلية خمصصة لعموم اآليتني السابقتني يف  حل لكم:   يعين)١ ،
 .  ، وقد أمجع أهل العلم على ذلك حترمي نكاح الكافرات على املسلمني

؛ ألن ذلك يفضي إىل استرقاق   وحيرم على احلر املسلم أن يتزوج األمة املسلمة-
،  ، ومل يقدر على مهر احلرة أو مثن األمة ، إال إذا خاف على نفسه من الزىن أوالده منها

tΒ  {:  فيجوز له حينئذ تزوج األمة املسلمة لقوله تعاىل uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ β r& 

yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $̈Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$# 4 { )إىل )٢ 

y7  {:  قوله Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 { )٣(  . 
، وألنه يتناىف كوهنا سيدته مع كونه   وحيرم على العبد أن يتزوج سيدته لإلمجاع-
 .  ؛ ألن لكل منهما أحكاما زوجها

، وال  وحيرم على السيد أن يتزوج مملوكته ألن عقد امللك أقوى من عقد النكاح
 .  جيتمع عقد مع ما هو أضعف منه

، فمن حرم  لك اليمني حكمه حكم الوطء يف العقد فيما سبق إىل أمدوالوطء مب
؛ ألن العقد  وطؤها بعقد كاملعتدة واحملرمة والزانية واملطلقة ثالثا حرم وطؤها مبلك اليمني

 .  ، فألن حيرم الوطء من باب أوىل إذا حرم لكونه طريقا إىل الوطء
 

                                                 
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٥:  سورة النساء آية) ٣(
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 باب يف الشروط يف النكاح 
النكاح ما يشرطه أحد الزوجني يف العقد على اآلخر مما له فيه املراد بالشروط يف 

،  صحيح:  ، وهي تنقسم إىل قسمني ، وحملها ما كان يف العقد أو اتفقا عليه قبله مصلحة
 .  وفاسد
 :  الشروط الصحيحة يف النكاح:  أوال

؛ ألن هلا يف ذلك   ومن الصحيح عند األكثرين إذا شرطت عليه طالق ضرهتا-
هنى أن  { ؛ ألن النيب  ، وقال البعض اآلخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط فائدة

 .   والنهي يقتضي الفساد)١( }تشترط طالق أختها لتكفأ ما يف صحفتها 
رى أو ال يتزوج  ومن الشروط الصحيحة يف النكاح إذا شرطت عليه أن ال يتس-

إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما  {:  ، حلديث ، وإال فلها الفسخ عليها فإن وىف

 .  )٢( }استحللتم به الفروج 
، ومل   وكذا لو شرطت عليه أن ال خيرجها من دارها أو بالدها صح هذا الشرط-

 .  يكن له إخراجها إال بإذهنا
، فإن   وكذا لو شرطت أن ال يفرق بينها وبني أوالدها أو أبويها صح هذا الشرط-
 .  ، فلها الفسخ خالفه
،  ، وكان الزما ، أو كونه من نقد معني صح الشرط  ولو شرطت زيادة يف مهرها-

، فتفسخ مىت  ك على التراخي، وخيارها يف ذل ، وهلا الفسخ بعدمه جيب عليه الوفاء به
؛ فحينئذ  ؛ ما مل يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها مبخالفته ملا شرطته عليه شاءت

 .  يسقط خيارها

                                                 
 .  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )٢٠٣٣(ي البيوع البخار) ١(
،  )٣٢٨١(، النسائي النكاح  )١١٢٧(، الترمذي النكاح  )١٤١٨(، مسلم النكاح  )٢٥٧٢(البخاري الشروط ) ٢(

 .  )٢٢٠٣(، الدارمي النكاح  )٤/١٥٠(، أمحد  )١٩٥٤(، ابن ماجه النكاح  )٢١٣٩(أبو داود النكاح 
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:  الرجل للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال قال عمر بن اخلطاب 
املؤمنون على  {:   وحلديث)١(مقاطع احلقوق عند الشروط :  فقال عمر.    ً         إذ ا يطلقننا

  . }شروطهم 

، وهو  جيب الوفاء هبذه الشروط اليت هي أحق أن يوفيها : " قال العالمة ابن القيم
، فإن املرأة مل ترض ببذل بضعها للزوج إال على  مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح

ا مل تلتزمه ، وكان إلزاما مب ، ولو مل جيب الوفاء به مل يكن العقد عن تراض هذا الشرط
 .  )٢(.  ومبا مل يلزمها اهللا به ورسوله

 :  الشروط الفاسدة يف النكاح:  ثانيا
 :  والشروط الفاسدة يف النكاح نوعان

 :  ، وهي أنواع ثالثة  شروط فاسدة تبطل العقد- ١
، وال   نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه اآلخر موليته: األول
مسي شغارا من شغر :  ، وقيل ي شغارا من الشغور وهو اخللو من العوض، مس مهر بينهما

، وهذا النوع جعل فيه امرأة  ، شبه قبحه بقبح بول الكلب الكلب إذا رفع رجله ليبول
، سواء كان مصرحا  ، جيب التفريق فيه ، وهو باطل ، وقد أمجعوا على حترميه بدل امرأة

 هنى عن الشغار أن النيب  {:  يث ابن عمر، حلد فيه بنفي املهر أو مسكوتا عنه

 متفق )٣( }والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق 
 .  عليه

                                                 
 .  ٣٩٦ /٥ذكره البخاري تعليقا ) ١(
 .  ٣١٥/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
،  )٣٣٣٧(، النسائي النكاح  )١١٢٤(، الترمذي النكاح  )١٤١٥(، مسلم النكاح  )٤٨٢٢(البخاري النكاح ) ٣(

، الدارمي  )١١٣٤(، مالك النكاح  )٢/٦٢(، أمحد  )١٨٨٣(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٧٤(أبو داود النكاح 
 .  )٢١٨٠(النكاح 
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؛ ألن الويل   أن اهللا حرم نكاح الشغاروفصل اخلطاب : " وقال الشيخ تقي الدين
،  ، ونظره هلا نظر مصلحة ال نظر شهوة جيب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء

، وليس له أن  ، وليس للويل وال لألب أن يزوجها إال ملصلحتها والصداق حق هلا ال له
ن يعاوض ، ومىت كان غرضه أ ، ومبثل هذا تسقط واليته يزوجها لغرضه ال ملصلحتها

،  ، وصار كمن زوجها على مال له ال هلا ؛ مل ينظر يف مصلحتها فرجها بفرج األخرى
؛ كما نص  ؛ لو مسى صداقا حيلة واملقصود املشاغرة مل جيز ، وعلى هذا وكالمها ال جيوز

، والشرع بني أنه ال يقع هذا إال  ؛ ألن مقصوده أن يزوجها بتزوجه األخرى عليه أمحد
؛ كما قاله معاوية  ، سواء مسي مع ذلك صداقا أو مل يسم  ملصلحة املرأةلغرض الويل ال

.  ؛ مراعاة ملصلحة املرأة يف الصداق ، وأمحد جوزه مع الصداق املقصود دون احليلة وغريه
 .  )١(.  انتهى

 - مع أخذ موافقة املرأتني -فإذا مسي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل بال حيلة 
 .  اء الضرر، النتف صح ذلك
، أو نوى   نكاح احمللل وهو أن يتزوجها بشرط أنه مىت حللها لألول طلقها: ثانيا

، ففي مجيع هذه األحوال  ، أو اتفقا عليه قبل العقد التحليل بال شرط يذكر يف العقد
! بلى يا رسول اهللا :  ، قالوا ؟ أال أخربكم بالتيس املستعار { ؛ لقوله  يبطل النكاح

 .   رواه ابن ماجه واحلاكم وغريه)٢( }، لعن اهللا احمللل واحمللل له  هو احمللل:  قال
،  زوجتك إذا جاء رأس الشهر:  إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن يقول

، فلم يصح  ؛ ألن النكاح عقد معاوضة ال ينعقد النكاح مع ذلك، ف إن رضيت أمها:  أو
 .  تعليقه على شرط

:  ، أو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها:  ، كما لو قال وكذا لو زوجه إىل مدة
 .  ، بطل هذا النكاح املؤقت وهو نكاح املتعة زوجتها شهرا أو سنة

                                                 
 .  ٣١٩ - ٣١٨/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  )١٩٣٦(ابن ماجه النكاح ) ٢(
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واترة متواطئة على أن اهللا تعاىل حرم الروايات املستفيضة املت : " قال الشيخ تقي الدين
 .  )١(.  " املتعة بعد إحالهلا
،  ، وأنه حرم الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة املتعة مل يطل : " وقال القرطيب

 .  )٢(؛ إال من ال يلتفت إليه من الروافض  مث أمجع السلف واخللف على حترميها
 :   شروط فاسدة ال تفسد النكاح-٢
،  ، كأن شرط أن ال مهر هلا و شرط يف عقد النكاح إسقاط حق من حقوق املرأة ل-

؛ فإنه يف هذه األحوال يفسد الشرط  ، أو شرط أن يقسم هلا أقل من ضرهتا أو ال نفقة
، وال يضر  ، ال يلزم ذكره ؛ ألن ذلك الشرط يعود إىل معىن زائد يف العقد ويصح النكاح

 .  اجلهل به
، وله خيار  ، فالنكاح صحيح ، فبانت كتابية ذا شرطها مسلمة ومن ذلك أنه إ-
 .  الفسخ
، فبانت خبالف ما اشترط   ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو مجيلة أو ذات نسب-

 .  ، لفوات شرطه فله الفسخ
، فتبني أهنا أمة فإن كان ممن ال حيل له   ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أهنا حرة-

 .  ، وإن كان ممن حيل له ذلك فله اخليار فرق بينهماتزوج اإلماء 
، وإن عتقت أمة حتت  ، فبان عبدا فلها اخليار  وكذا لو تزوجت املرأة رجال حرا-
، كما رواه البخاري  ؛ ألن بريرة ملا عتقت حتت عبد اختارت مفارقته ؛ فلها اخليار عبد
 .  )٣(.  وغريه
 

                                                 
 .  ٣٢٥/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٣٢٥/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
/ ٢)  ٢٢٣١ (وأخرجه أبو داود .  ١٦ الطالق ٥٠٥/ ٩)  ٥٢٨٣ (أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ) ٣(

 .  ١٩  الطالق٤٦٥
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 باب يف العيوب يف النكاح 
 :  ، فمنها ب تثبت اخليار يف النكاحهناك عيو

 أن من وجدت زوجها ال يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها -
، وإال فلها  ، فإن وطئ فيها ، أجل سنة ، فأقر بذلك ، وإن ادعت أنه عنني الفسخ
 .  الفسخ
له ، وال ميكن زواله ف ؛ كالرتق  وإن وجد الرجل يف زوجته عيبا مينع الوطء-
 .  الفسخ
،  ، والربص ، واجلنون ؛ كالباسور  وكذا من وجد منهما يف اآلخر عيبا مشتركا-
 .  ؛ ملا يف ذلك من النفرة ، وخبر الفم فله اخليار ، وقرع الرأس واجلذام

، وال حيصل به  كل عيب ينفر أحد الزوجني من اآلخر . " : قال العالمة ابن القيم
 .  )١(.  انتهى " ، وإنه أوىل من البيع ، يوجب اخليار مقصود النكاح

 .   ولو حدث بأحد الزوجني عيب بعد العقد فلآلخر اخليار-
؛  ، ولو كان به عيب مثله أو مغاير له ويثبت اخليار ملن مل يرض بالعيب من الزوجني

رضيت :  ، ومن رضي منهما بعيب اآلخر بأن قال ألن اإلنسان ال يأنف من عيب نفسه
 .  ؛ فال خيار له بعد ذلك ، مع علمه بالعيب  منه دليل الرضى، أو وجد به

؛ ألنه حيتاج إىل اجتهاد  ؛ فإنه ال يتم إال عند احلاكم وحيث يثبت ألحدمها اخليار
 .  ، أو يأذن ملن له اخليار فيفسخ ، فيفسخه احلاكم بطلب من له اخليار ونظر

إن كان منها فقد جاءت الفرقة ؛ ألن الفسخ  وإن مت الفسخ قبل الدخول فال مهر هلا
 .  ، فكان الفسخ بسببها ، وإن كان منه فقد دلست عليه العيب من قبلها

،  ؛ ألنه وجب بالعقد وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها املهر املسمى يف العقد
 .  ؛ فال يسقط واستقر بالدخول

                                                 
 .  بتصرف.  ١٦٦/ ٥زاد املعاد :  انظر) ١(
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النكاح ألن وليهن ال وال يصح تزويج الصغرية واجملنونة واململوكة مبن فيه عيب يرد به 
، وإن مل يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا  ينظر هلن إال مبا فيه احلظ واملصلحة هلن

 .  ؛ إزالة للضرر عنهن علم
؛ ألن احلق يف الوطء هلا دون  وإذا رضيت الكبرية العاقلة جمبوبا أو عنينا مل مينعها وليها

 .  غريها
؛ ألن يف ذلك ضررا  أبرص فلوليها منعها منهوإن رضيت بالتزوج من جمنون وجمذوم و

 .  ، وفيه منغصة على أهلها خيشى تعديه إىل الولد
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 باب يف أنكحة الكفار 
، واملراد ما يقرون عليه من  املراد بالكفار أهل الكتاب وغريهم كاجملوس والوثنيني

 .  أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم
كم نكاح املسلمني يف الصحة ووقوع الطالق والظهار فنكاح الكفار حكمه ح
 .  واإليالء ووجوب النفقة والقسم

، فقد جاء يف القرآن الكرمي إضافة املرأة  وحيرم عليهم من النساء ما حيرم على املسلمني
 )٢( } ßNr&tøΒ$# šχöθtãöÏù  {  و)١( } ∪⊇∩ çµè?r&tøΒ$#uρ s's!$£ϑym É=sÜysø9$#…  {:  إىل الكافر يف قوله تعاىل
 .  ، واإلضافة تقتضي زوجية صحيحة فأضاف املرأة إىل الكافر

كحتهم احملرمة يف الصواب أن أن : " - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
؛ لعدم  ، وإن أسلموا عفي هلم عنها ، إذا مل يسلموا عوقبوا عليها اإلسالم حرام مطلقا
، فاسدة من  ، وأما الصحة والفساد فالصواب أهنا صحيحة من وجه اعتقادهم حترميها

، وإن أريد نفوذه  ؛ فإمنا يباح هلم بشرط اإلسالم ، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف وجه
ترتب أحكام الزوجية عليه من حصول احلل به للمطلق ثالثا ووقوع الطالق فيه وثبوت و

 .  )٣(.  انتهى " اإلحصان به فصحيح
 :  ومن أحكام أنكحة الكفار أهنم يقرون على فاسدها بشرطني

، وما ال يعتقدون حله ال يقرون  إذا اعتقدوا صحتها يف شرعهم:  الشرط األول
 .  ينهم؛ ألنه ليس من د عليه

:  ؛ لقوله تعاىل ، فإن ترافعوا مل نقرهم عليه  أن ال يترافعوا إلينا: الشرط الثاين
}  Èβ r&uρ Νä3ôm $# Νæη uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# { )٤(  . 

                                                 
 .  ٤:  سورة املسد آية) ١(
 .  ٩:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ٣٢٣ - ٣٢٢االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٣(
 .  ٤٩:  سورة املائدة آية) ٤(
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؛ بدليل  ، ومل يترافعوا إلينا مل نتعرض هلم  شرعهمفإذا اعتقدوا صحة نكاحهم يف
مع علمه  }، ومل يعترض عليهم يف أنكحتهم   أخذ اجلزية من جموس هجرأن النيب  {

، ومل   فأقرهم على أنكحتهم، وأسلم خلق كثري يف زمن النيب  أهنم يستبيحون حمارمهم
 .  يكشف عن كيفيتها

؛ بإجياب وقبول وويل وشاهدي  ى حكم دينناوإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه عل
β÷  {:  ؛ قال تعاىل عدل منا Î)uρ |M ôϑ s3ym Νä3÷n$$ sù Νæη uΖ÷ t/ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )١(  . 

 .  عرض لكيفية صدورهأما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا ال نت
؛ فإننا ال نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه  وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح

، فإن كانت الزوجة تباح يف  ، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسالمهم فيما سبق
؛ ألن ابتداء النكاح حينئذ ال مانع  هذا الوقت لعدم املوانع الشرعية أقرا على نكاحهما

، وإن كانت الزوجة يف هذا الوقت الذي ترافعا أو أسلما فيه  ؛ فال مانع من استدامته نهم
، وإن  ؛ ألن منع ابتداء العقد مينع من استدامته ال يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما

، وال مانع من  ؛ ألنه وجب بالعقد كان املهر الذي مسي هلا يف حال الكفر صحيحا أخذته
،  فإن كانت قبضته فقد استقر:  - كاخلمر واخلرتير -، وإن كان فاسدا  ها لهاستيفائ

، وألن يف  ، فربئت ذمة من هو عليه منه ؛ ألهنا قبضته حبكم الشرك وليس هلا غريه
، فيعفى عنه كما عفي عن غريه من األعمال  التعرض له مشقة وتنفري عن اإلسالم

، وإن كانت قد  ؛ فإنه يفرض هلا مهر املثل فاسد، وإن مل تكن قد قبضت املهر ال الكفرية
، وإن  ؛ فإنه جيب هلا قسط الباقي من مهر املثل قبضت بعض املهر الفاسد ومل تقبض بقيته

 .  ؛ خللو النكاح من تسمية املهر مل يسم هلا مهر أصال فإنه يفرض هلا مهر املثل
 فإهنما يبقيان على ؛ وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا باإلسالم دفعة واحدة

 .  ؛ ألنه مل يوجد منهما اختالف دين نكاحهما

                                                 
 .  ٤٢:  سورة املائدة آية) ١(
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؛ ألن للمسلم أن يتزوج  ، ومل تسلم هي بقيا على نكاحهما وإن أسلم زوج كتابية
 .  ، فاستدامته لنكاحها من باب أوىل الكتابية ابتداء

Ÿξ  {:  ؛ لقوله تعاىل وإن أسلمت كافرة حتت كافر قبل الدخول بطل النكاح sù 

£èδθ ãèÅ_ ös? ’n< Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ =Ït s† £çλm; ( { )وليس هلا شيء من املهر)١   ،
 .  جمليء الفرقة من قبلها

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل بطل النكاحوإن أسلم زوج غري كتابية قبل الدخول  uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? 

ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )؛ جمليء الفرقة من قبله  وعليه نصف املهر)٢  . 
فر بعد الدخول وقف وإن أسلم أحد الزوجني غري الكتابيني أو أسلمت كافرة حتت كا

، وإن مل يسلم فيها تبني أن  ، فإن أسلم اآلخر فيها دام النكاح األمر على انقضاء العدة
 .  النكاح قد انفسخ منذ أسلم األول

؛ ألن  ، أو كن كتابيات اختار منهن أربعا ومن أسلم وحتته أكثر من أربع وأسلمن
 )٣( }اختر منهن أربعا  { نيب ، فقال له ال قيس بن احلارث أسلم وحتته مثان نسوة

 .  ، واهللا أعلم وقاله أيضا لغريه
 

                                                 
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ١(
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ٢(
 .  )١٩٥٢(، ابن ماجه النكاح  )٢٢٤١(أبو داود الطالق ) ٣(
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 باب يف الصداق يف النكاح 
، وهو عوض يسمى  ؛ ألنه يشعر برغبة الزوج يف الزوجة الصداق مأخوذ من الصدق

 .  يف عقد النكاح أو بعده
 .  اب والسنة واإلمجاع، ودليله الكت ، فهو واجب أما حكمه

θ#)  {:   قال تعاىل- è?# uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 β Î* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ÷ΖÏiΒ $ T¡øtΡ çνθè= ä3sù 

$ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆ ∩⊆∪ { )١(  . 

التمس ولو خامتا من  {:  ، وقال  فلم يكن خيلي النكاح من صداق ولفعله -

 .  )٢( }حديد 
 .   وأمجع أهل العلم على مشروعيته-

؛ فكل ما صح أن يكون مثنا أو أجرة  ؛ فال يتقدر أقله وال أكثره حبد معني أما مقداره
، بأن يكون   فيه؛ إال أنه ينبغي االقتداء بالنيب  ، وإن قل أو كثر  يكون صداقاصح أن

 .  )٣(.  ، وهي صداق بنات النيب  يف حدود أربعمائة درهم
الصداق املقدم إذا كثر وهو قادر على  : " - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، فأما  هة من معىن املباهاة وحنو ذلك؛ إال أن يقترن بذلك ما يوجب الكرا ذلك مل يكره
، بل حيرم إذا مل يتوصل إليه إال مبسألة أو غريها من الوجوه  إن كان عاجزا عن ذلك كره

؛ ملا فيه من تعريض نفسه لشغل  ، فأما إن كثر وهو مؤخر يف ذمته فينبغي أن يكره احملرمة
 .  )٤(.  انتهى كالمه " الذمة

                                                 
 .  ٤:  سورة النساء آية) ١(
،  )٣٢٨٠(، النسائي النكاح  )١١١٤(، الترمذي النكاح  )١٤٢٥(، مسلم النكاح  )٤٨٤٢(البخاري النكاح ) ٢(

،  )١١١٨(لنكاح ، مالك ا )٥/٣٣٦(، أمحد  )١٨٨٩(، ابن ماجه النكاح  )٢١١١(أبو داود النكاح 
 .  )٢٢٠١(الدارمي النكاح 

 .  ١٣ النكاح ٢١٨/ ٥)  ٣٤٧٤ (أخرجه مسلم من حديث عائشة ) ٣(
 .  ٣٢٧االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٤(
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، ومل تثقل   تكره إذا مل تبلغ حد املباهاة واإلسرافواخلالصة أن كثرة الصداق ال
، ومل تشغل  ؛ حبيث حتوجه إىل االستعانة بغريه عن طريق املسألة وحنوها كاهل الزوج
 .  ، وهي ضوابط قيمة تكفل املصلحة وتدفع املضرة ذمته بالدين

الباهظة ويتبني من خالل ما سبق أن ما وصل إليه الناس يف قضية املهور من املغاالة 
؛  ، واليت أصبحت صعبة املرتقى يف طريق الزواج اليت ال يراعى فيها جانب الزوج الفقري

، خصوصا وأنه يكون إىل جانبها تكاليف  أن هذه املغاالة ال شك يف كراهتها أو حترميها
، واحلفالت والوالئم  ، واملصاغات الباهظة ؛ من شراء األقمشة الغالية الثمن أخرى

، وإهدار األطعمة واللحوم يف غري مصلحة تعود إىل  لى اإلسراف والتبذيراملشتملة ع
؛ ال شك أن كل ذلك من اآلصار واألغالل والتقاليد السيئة اليت جيب حماربتها  الزوجني

 .  والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها
أعظم النساء بركة أيسرهن  {:   مرفوعا- رضي اهللا عنها -ويف حديث عائشة 

 .   رواه أمحد والبيهقي واحلاكم وغريهم)١( } مؤنة

كان مكرمة يف ، فإنه لو  أال ال تغالوا يف صدق النساء { وقال عمر بن اخلطاب 
 امرأة  ما أصدق رسول اهللا ، كان أوالكم هبا رسول اهللا  الدنيا أو تقوى عند اهللا

، وإن الرجل ليغلي  ، وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنيت عشرة أوقية من نسائه
 )٢( }كلفت فيك علق القربة :  ، وحىت يقول بصدقة امرأته حىت يكون هلا عداوة يف قلبه

 .   النسائي وأبو داودأخرجه
ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا يف بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر 

،  ؛ كما يف حديث عائشة ، وهلذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ضخامة صداقها
 .  فتيسري الصداق يسبب الربكة يف الزوجة ويزرع هلا احملبة يف قلب الزوج

                                                 
 .  )٦/١٤٥(أمحد ) ١(
، الدارمي النكاح  )١٨٨٧(، ابن ماجه النكاح  )٢١٠٦(، أبو داود النكاح  )٣٣٤٩(النسائي النكاح ) ٢(

)٢٢٠٠(  . 
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، وفيه تعزيز جلانب  الصداق أن فيه معاوضة عن االستمتاعواحلكمة يف مشروعية 
 .  الزوجة وتقدير ملكانتها يف حق الزوج

 .  ، وحتديده يف العقد لقطع الرتاع وتستحب تسميته الصداق
$ω yy  {:  ؛ لقوله تعاىل وجيوز أن يسمى وحيدد بعد العقد uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛä ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# 

$ tΒ öΝs9 £èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊÌøs? £ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 { )فدلت اآلية على أن فرض الصداق قد يتأخر )١ 
 .  عن العقد

 إجارة وأما نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون مثنا يف بيع أو أجرة يف
، سواء كان من عني أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة  وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا

،  ، وحسب الظروف واألحوال ، وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسري الصداق معلومة
 .  تيسري الزواج الذي يتعلق به مصاحل عظيمة لألفراد واجملتمعات

 :  لصداقوهذه بعض املسائل اهلامة اليت تتعلق با
؛ إال ما مسحت به له عن طيب   أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء: أوال
θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل نفس è?# uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ { )ذ من  وألبيها خاصة أن يأخ)٢

أنت ومالك  { ؛ لقوله   ما ال يضرها وال حتتاج إليه- ولو مل تأذن -صداقها 

 .  )٣( } ألبيك
، أو  ، ويتقرر كامال بالوطء يبدأ متلك املرأة لصداقها من العقد كما يف البيع:  ثانيا
 .  ، ومبوت أحدمها اخللوة هبا
؛ لقوله   فلها نصفه- وقد مسى هلا صداقا -ا قبل الدخول أو اخللوة  إذا طلقه: ثالثا
 )٤( } βÎ)uρ £èδθßϑçFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr& £èδθ¡yϑs? ô‰s%uρ óΟçFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß#óÁÏΨsù $tΒ ÷ΛäôÊtsù  {:  تعاىل

                                                 
 .  ٢٣٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ٣(
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ٤(
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، وأيهما عفا  ، فاقتضى أن النصف له والنصف هلا مبجرد الطالق لكم وهلن:  أي
Hω  {:  ؛ لقوله تعاىل لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه Î) βr& šχθ à÷è tƒ 

÷ρ r& (#uθ à÷è tƒ “ Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹Î/ äο y‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$# 4 { )؛ فقال تعاىل  مث رغب يف العفو)١  :}  β r&uρ (#þθ à÷è s? 

ÛUtø% r& 3” uθ ø)−G= Ï9 4 Ÿω uρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ÷ t/ 4 { )ال ينس الزوجان التفضل من كل :   أي)٢
، أو يتفضل  ، ومن مجلة ذلك أن تتفضل املرأة بالعفو عن النصف واحد منهما على اآلخر

، وهو إرشاد للرجال والنساء من األزواج إىل ترك التقصي من  الرجل عليها بإكمال املهر
 .  لوصلة اليت قد وقعت بينهما؛ ل ، واملساحمة فيما ألحدمها على اآلخر بعضهم على بعض

 .   كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة ألبيها أو أخيها فهو من املهر: رابعا
، ووجب هلا مهر املثل بدل   إذا أصدقها ماال مغصوبا أو حمرما صح النكاح: خامسا
 .  الصداق احملرم
، ويسمى ذلك   إذا عقد النكاح ومل جيعل للمرأة مهرا صح النكاح: سادسا

$ω yy  {:  ؛ لقوله تعاىل ، ويقدر هلا مهر املثل التفويضب uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ β Î) ãΛä ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 

£èδθ ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs? £ßγ s9 ZπŸÒƒ Ìsù 4 { )وحلديث ابن   مل تفرضوا هلن فريضةأو ما:   أي)٣ ،
 ، فقال  مسعود يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا ومل يدخل هبا حىت مات

قضى  {:  وقال)  ، وهلا املرياث ، وعليها العدة ، ال وكس وال شطط هلا صداق نسائها (

،   رواه الترمذي وغريه)٤( } يف بروع بنت واشق مبثل ما قضيت  اهللا رسول
 .  وصححه

                                                 
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٦:  سورة البقرة آية) ٣(
، ابن ماجه النكاح  )٢١١٤(، أبو داود النكاح  )٣٣٥٥(، النسائي النكاح  )١١٤٥(الترمذي النكاح ) ٤(

 .  )٢٢٤٦(، الدارمي النكاح  )١٨٩١(
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،  وقد يكون التفويض ملقدار املهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدمها أو أجنيب
،  ، والذي يقدر مهر املثل هو احلاكم ، ويقدر هلا مهر املثل فيصح العقد يف هذه احلالة
، فيعترب  ؛ كأمها وخالتها وعمتها قرابتها ممن مياثلها:  ؛ أي ئهافيقدره مبهر مثلها من نسا

احلاكم مبن يساويها منهن القرىب فالقرىب يف مال ومجال وعقل وأدب وسن وبكارة 
 .  ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها فإن مل يكن هلا أقارب.  . . وثيوبة

:  ؛ لقوله تعاىل  وعسرهوإن فارقها قبل الدخول بطالق فلها املتعة بقدر يسر زوجها
}  ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛä ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs? £ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθãè ÏnFtΒ uρ ’n?tã 

ÆìÅ™θ çRùQ$# …çν â‘ y‰s% ’ n?tã uρ ÎÏIø)ßϑ ø9$# …çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n?tã tÏΖÅ¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪ { )واألمر )١ 
 .  ، وأداء الواجب إحسان يقتضي الوجوب

؛ ألن  ، وورثه اآلخر وإن كانت املفارقة مبوت أحدمها قبل الدخول تقرر هلا مهر املثل
 .  ، وحلديث ابن مسعود الذي سبق ذكره حة النكاحترك تسميته الصداق ال يقدح يف ص

؛ ملا روى أمحد وغريه من قضاء  وإذا حصل الدخول أو اخللوة تقرر هلا مهر املثل
 .  )٢(.  ) إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب املهر : ( اخللفاء الراشدين

دت أو ؛ كما لو ارت وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس هلا شيء
 .  فسخت النكاح بسبب وجود عيب يف الزوج

 للمرأة قبل الدخول منع نفسها حىت تقبض صداقها احلال ألهنا لو سلمت : سابعا
، فإن كان الصداق مؤجال فليس هلا  نفسها مث أرادت التراجع حىت تقبضه مل ميكنها ذلك

االمتناع حىت تقبض ، وكذا لو سلمت نفسها مث أرادت  ؛ ألهنا رضيت بتأخريه منع نفسها
 .  صداقها فليس هلا ذلك

 

                                                 
 .  ٢٣٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢١ الصداق ٤١٧/ ٧)  ١٤٤٨٤ (البيهقي :  أخرجه من قول زرارة بن أيب أوىف) ٢(
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 باب يف وليمة العرس 
مث .  إذا اجتمع عقله وخلقه:  أومل الرجل:  ، يقال أصل الوليمة متام الشيء واجتماعه

، وال  ؛ الجتماع الرجل واملرأة بسبب الزواج نقل هذا املعىن إىل تسمية طعام العرس به
 .  ث اللغة وعرف الفقهاءيقال لغري طعام العرس وليمة من حي

 .  ، لكل منها اسم خاص وهناك أطعمة تصنع ملناسبات كثرية
 ؛ ألمره  ، وقال بعضهم بوجوهبا وحكم وليمة العرس أهنا سنة باتفاق أهل العلم

 حني  لعبد الرمحن بن عوف ؛ فقد قال النيب  ، ولوجوب إجابة الدعوة إليها هبا
 على زوجاته وأومل النيب  {،   متفق عليه)١( }أومل ولو بشاة  {:  أخربه أنه تزوج

 .  }زينب وصفية وميمونة بنت احلارث 
 .  يام العرس، إىل انتهاء أ ، يبدأ من عقد النكاح ووقت إقامة وليمة العرس موسع

، واألوىل الزيادة  إنه ال ينقص عن شاة:  ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء
 هذا مع تيسر )٢( }أومل ولو بشاة  {:  ؛ ملفهوم حديث عبد الرمحن بن عوف عليها
 .  ، وإال فبحسب املقدرة ذلك

، خيلط بعضها  ، وهو الدقيق والسمن واألقط  على صفية حبيسأومل النيب  {وقد 

 .   فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغري ذبح الشاة)٣( }، ووضعه على نطع صغري  ببعض
،  ذبح األغنام الكثرية واإلبلوال جيوز اإلسراف يف وليمة العرس كما يفعل اآلن من 

، بل يكون مآل تلك األطعمة  ، مث ال تؤكل وتكثري الطعام على وجه البذخ واإلسراف
، وال تستسيغه  ؛ فهذا مما تنهى عنه الشريعة واللحوم إلقاؤها يف الزباالت وإهدارها

افة إىل ، إض ، وخيشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة العقول السليمة

                                                 
 .  )١٩٤٣(البخاري البيوع ) ١(
 .  )١٩٤٣(البخاري البيوع ) ٢(
 .  )٤٨٧٧(كاح البخاري الن) ٣(
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، واجتماعات ال تسلم يف الغالب من  ما يصحب تلك الوالئم الفخمة من أشر وبطر
، وحيصل فيها من تساهل النساء بالستر  ، وقد تقام هذه الوالئم يف الفنادق املنكرات
، وقد يتخلل تلك  ، واختالط الرجال هبن ما خيشى من عواقبه الوخيمة واالحتشام

، واملصورون الظلمة الذين  ، وجيلب هلا املطربون الفسقة االحتفاالت أغان ومزامري
، وهتدر يف هذه احلفالت أموال كثرية من غري  يصورون النساء ويصورون العريسني

، وليخشوا  ، فليتق اهللا من يعملون هذه األعمال ، بل على سبيل الفساد واإلفساد فائدة
$ öΝx.uρ  {:  ؛ قال تعاىل من عقوبته uΖò6n= ÷δ r& ÏΒ ¥π tƒös% ôNtÏÜ t/ $ yγ tG t±ŠÏè tΒ ( { )وقال تعاىل)١   :

}  (#θ è= à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† tÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ { )وقال تعاىل)٢   :}  (#θ è= à2 

(#θ ç/uõ° $#uρ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? † Îû ÇÚö‘ F{$# t Ï‰Å¡øãΒ ∩∉⊃∪ { )هذا كثرية  واآليات يف)٣ 
 .  معلومة

وجيب على من دعي حلضور وليمة العرس أن جييب الدعوة إذا توفرت فيها هذه 
 :  الشروط

، فإن تكرر إقامة الوالئم هلذه املناسبة مل   أن تكون هي الوليمة األوىل: الشرط األول
، والثاين  الوليمة أول يوم حق { ؛ لقوله  جيب عليه حضور ما زاد على األول

 .   رواه أبو داود وغريه)٤( }، والثالث رياء ومسعة  معروف
، ولو  حيرم األكل والذبح الزائد على املعتاد يف بقية األيام : " وقال الشيخ تقي الدين

 .  )٥(.  " ، ويعزر إن عاد ، أو لتفريح أهله العادة فعله
 .   أن يكون الداعي مسلما: الشرط الثاين

                                                 
 .  ٥٨:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٣١:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  )٢٠٦٥(، الدارمي األطعمة  )٥/٢٨(، أمحد  )٣٧٤٥(أبو داود األطعمة ) ٤(
 .  ٤٠٩ - ٤٠٨/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
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 أن يكون الداعي من غري العصاة اجملاهرين باملعصية الذين جيب : الشرط الثالث
 .  هجرهم

 .  ، بأن ال تكون الدعوة عامة  أن يعينه الداعي بالدعوة وخيصه: الشرط الرابع
؛  ان ومزامري ومطربني أن ال يكون يف الوليمة منكر كخمر وأغ: الشرط اخلامس

 .  كما حيصل يف بعض الوالئم يف هذا الوقت
شر الطعام طعام  { ؛ لقوله  فإذا توافرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة

، ومن ال جيب فقد عصى اهللا  يها من يأباها، ويدعى إل ، مينعها من يأتيها الوليمة
 .   رواه مسلم)١( } ورسوله

 )٢( }أعلنوا النكاح  { ؛ لقوله  -إظهاره وإشاعته :   أي-ويسن إعالن النكاح 
 .   رواه ابن ماجه)٣( }أظهروا النكاح  {:  ويف لفظ

فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت  { ؛ لقوله  ويسن الضرب عليه بالدف

 .   رواه النسائي وأمحد والترمذي وحسنه)٤( }والدف يف النكاح 
 

                                                 
، ابن ماجه النكاح  )٣٧٤٢(، أبو داود األطعمة  )١٤٣٢(، مسلم النكاح  )٤٨٨٢(البخاري النكاح ) ١(

 .  )٢٠٦٦(، الدارمي األطعمة  )١١٦٠(، مالك النكاح  )٢/٢٦٧(، أمحد  )١٩١٣(
 .  )٤/٥(أمحد ) ٢(
 .  )١٨٩٥(ابن ماجه النكاح ) ٣(
 .  )١٨٩٦(، ابن ماجه النكاح  )٣٣٦٩(، النسائي النكاح  )١٠٨٨(الترمذي النكاح ) ٤(
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 باب يف عشرة النساء 
 .  عشرة ومعشر:  ، فيقال لكل مجاعة  االجتماع واملخالطة: يراد بالعشرة لغة

؛ ألنه يلزم كال من  واملراد هبا هنا ما يكون بني الزوجني من األلفة واالنضمام
، وال يتبعه أذى  ، وال يتكره لبذله الزوجني معاشرة اآلخر باملعروف فال مياطله حبقه

$°èδρçÅ£  {:  ؛ لقوله تعاىل ومنة tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )وقال تعاىل)١   :}  £çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï% ©!$# 

£Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )وقال النيب )٢  }  خريكم خريكم ألهله{ )وقال  )٣ ، }  لو

،  )٤( }، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها  كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد

 .  )٥( }إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح  {  وقال
:  ؛ لقوله تعاىل ويسن لكل من الزوجني حتسني اخللق لصاحبه والرفق به وحتمل أذاه

}  È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ZΡ$ |¡ôm Î) { )إىل قوله)٦   :}  É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζyf ø9$$ Î/ { )هو كل :   قيل)٧

 .  )٨( }؛ فإهنن عوان عندكم  استوصوا بالنساء خريا { وقال النيب ،  واحد من الزوجني
èδρ£  {:  ؛ لقوله تعاىل وينبغي للزوج إمساك زوجته حىت مع كراهته هلا çÅ°$ tã uρ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 β Î* sù £èδθ ßϑ çF÷δ Ìx. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇∪ { )٩(  ،
خريا ، فجعل اهللا فيه  رمبا رزق منها ولدا : " قال ابن عباس يف معىن اآلية الكرمية

                                                 
 .  ١٩:  لنساء آيةسورة ا) ١(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢٢٦٠(، الدارمي النكاح  )٣٨٩٥(الترمذي املناقب ) ٣(
 .  )١١٥٩(الترمذي الرضاع ) ٤(
،  )٢/٢٥٥(، أمحد  )٢١٤١(، أبو داود النكاح  )١٤٣٦(، مسلم النكاح  )٣٠٦٥(البخاري بدء اخللق ) ٥(

 .  )٢٢٢٨(الدارمي النكاح 
 .  ٨٣:  البقرة آيةسورة ) ٦(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٧(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٨(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٩(
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ال يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي  {:   ويف احلديث الصحيح)١(.  " كثريا

 .  )٢( }منها آخر 
 .  وحيرم مطل كل واحد من الزوجني مبا يلزمه للزوج اآلخر وكراهته لبذله

؛   تسليم الزوجة اليت يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها يف بيته؛ لزم وإذا مت العقد
 .  إال إذا شرطت عليه يف العقد بقاءها يف دارها أو بلدها

 وأصحابه كانوا نه أل {وللزوج أن يسافر هبا سفرا ال معصية فيه وال خطر 

لكن غالب األسفار املتعارف عليها يف هذا الزمان هي األسفار  )٣( }يسافرون بنسائهم 
؛ فال جيوز السفر إىل هذه البالد جملرد  إىل البالد اخلارجية الكافرة وبالد اإلباحية والفساد

 على املرأة ، وجيب ؛ ملا يف ذلك من اخلطر الشديد على الدين واألخالق الرتهة والتفرج
 .  وعلى أوليائها االمتناع من سفرها مع زوجها هلذه البالد

َ                                                               وما ت ع ور ف  عليه يف هذا الزمان لدى كثري من املترفني من الشباب وذوي الثروة من  ِ   ُ  ُ    
، وهو  السفر صبيحة الزواج إىل البالد اخلارجية الكافرة إلمضاء شهر العسل كما يسمونه

،  ؛ من خلع احلجاب ، يؤدي إىل شرور كثرية ر حمرم؛ ألنه شه يف الواقع شهر السم
،  ، وزيارة أمكنة اللهو ، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة والتزيي بزي الكفار

، فإن هذا  ، زاهدة بأخالق جمتمعها املسلم حىت ترجع املرأة متأثرة بتلك األخالق الرذيلة
، وجيب على  ، ومنعهم منه  مرتكبيه، جيب األخذ على يد السفر حرام شديد التحرمي

؛ ألهنا أمانة يف  ، وختليصها من هذا الزوج املستهتر أولياء املرأة منعها من ذلك السفر
، وما جعل الويل قيما عليها إال  ؛ فإهنا قاصرة النظر لنفسها ، ولو رضيت هي به أعناقهم

 .  ملنعها من مثل ذلك

                                                 
 .  أخرجه ابن جرير الطربي وابن أيب حامت يف تفسريمها) ١(
 .  )٢/٣٢٩(، أمحد  )١٤٦٩(مسلم الرضاع ) ٢(
 .  لوم باالستقراء الذي مضمونه من جمموعة أحاديثهذا مع) ٣(
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š  {:  ؛ لقوله تعاىل وحيرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 

ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( Ÿω uρ £èδθç/tø)s? 4 ®L ym tβ ößγ ôÜtƒ ( #sŒÎ* sù tβ ö£γ sÜs? 

 ∅ èδθè?ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒ r& ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÎ/≡§θ −G9$# =Ït ä† uρ š ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ { )١(  
، وأخذ ما تعافه النفس من شعر جيوز أخذه  وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ

 .  ؛ ألن ذلك ينفره عنها ، ومنعها من كل ما له رائحة كريهة وظفر
؛  ، فلو امتنعت عن أدائها جيربها على غسل جناسة وأداء واجب كالصلوات اخلمسو

، وكذا عليه إجبارها  ، وإال حرمت عليه اإلقامة معها ، فإن صلت ألزمها بذلك وأدهبا
%ãΑ  {:  ؛ لقوله تعاىل على ترك احملرمات واجتناهبا y Ì̀h9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅Ò sù ª!$# 

óΟßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ { )وقال تعاىل)٢   :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ 

$ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ït ø: $# uρ $ pκ ö n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰ Ï© ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ 

tβρ â s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ { )وقال تعاىل)٣   :}  öãΒ ù&uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( { )وأثىن اهللا )٤ 

’ öä.øŒ$#uρ  {:  على نبيه إمساعيل عليه السالم بقوله Îû É=≈ tG Å3ø9$# Ÿ≅Š Ïè≈oÿ ôœ Î) 4 …çµ̄ΡÎ) tβ% x. s−ÏŠ$ |¹ Ï‰ôã uθ ø9$# 

tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ |‹Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x.uρ ããΒ ù'tƒ …ã& s#÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ x.¨“9$#uρ { )٥(  
، خصوصا  ، ومسئول عن رعيته ، وهو مسترعى عليها فالزوج مسئول عن زوجته

، أفسدت عليه  ختل دينها، وا ، فإذا فسدت أخالقها ، وترأس أسرته وأهنا تريب أوالده
 .  أوالده وأهل بيته

                                                 
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٣(
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ٤(
 .  ٥٥ - ٥٤: تانياآلسورة مرمي ) ٥(
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 ، وقد قال النيب  ، ويتفقدوا تصرفاهتن فعلى املسلمني أن يتقوا اهللا يف نسائهم
 .  )١( }استوصوا بالنساء خريا  {

يت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ويلزم الزوج أن يب
؛ وألن كعب بن سوار  ؛ ألن أكثر ما ميكن أن جيمع معها من النساء ثالث مثال ذلك

، وهذا دليله  ، هذا رأي بعض الفقهاء قضى بذلك عند عمر بن اخلطاب واشتهر ومل ينكر
؛ حيث يرى أن  يخ تقي الدين نظر، لكن يف هذا االستدالل والتعليل عند الش وتعليله

.  التزوج بأربع ال يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال االنفراد كحال االجتماع
 .  واهللا أعلم

؛ ألن اهللا  ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك
، واختار شيخ  غريه؛ فكذلك يف حق  تعاىل قدر ذلك يف أربعة أشهر يف حق املؤيل

اإلسالم ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما مل يضره أو يشغله عن طلب معيشة من 
 .  غري تقدير مبدة

؛ إال يف سفر  ؛ لزمه ذلك ، وطلبت الزوجة قدومه وإن سافر الزوج فوق نصف سنة
عذر ، فإن أىب القدوم من غري  حج واجب أو غزو واجب أو كان ال يقدر على القدوم

؛ ألنه ترك حقا  ، فرق بينهما احلاكم بعد مراسلته ، وطلبت الزوجة التفريق بينهما مينعه
 .  عليه تتضرر الزوجة بتركه
وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل  : " وقال الشيخ تقي الدين

ة ؛ كالنفق ، ولو مع قدرته أو عجزه ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد حال
  )٢(.  " وأوىل

، فقد  وحيرم على كل من الزوجني التحدث مبا جيري بينهما من أمور االستمتاع
 شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل {:   قالروى مسلم أن النيب 

                                                 
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ١(
 .  ٤٣٨/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
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 فدل ذلك على حترمي إفشاء الزوجني )١( }، فينشر سرها وتنشر سره  املرأة وتفضي إليه
 .  ما جيري بينهما من أمور االستمتاع من قول أو فعل

؛ فال يتركها تذهب  وللزوج منع زوجته من اخلروج من مرتله لغري حاجة ضرورية
ستحب للزوج أن يأذن هلا ، وي ، وحيرم عليها اخلروج بال إذنه لغري ضرورة حيث شاءت

 .  باخلروج لتمرض حمرمها كأخيها وعمها ملا يف ذلك من صلة الرحم
، إال إذا خاف منهما ضررا بإفسادها  وليس له أن مينعها من زيارة أبويها هلا يف بيته

 .  ؛ فله منعهما حينئذ من زيارهتا عليه بسبب زيارهتما هلا
؛ وألن ذلك  ؛ ألنه يقوم بكفايتها الوظائفوله منعها من تأجري نفسها والتحاقها ب

، خصوصا يف  ، ويعرضها للخطر اخللقي ، ويعطل تربيتها ألوالدها يفوت عليه حقه عليها
، وصارت  ، وكثر فيه دعاة السوء واإلجرام ، الذي قل فيه احلياء واالحتشام هذا الزمان

؛ فاخلطر  صل اخللوة احملرمة، ورمبا حت النساء ختالط الرجال يف املكاتب وجماالت األعمال
 .  ، واالبتعاد عنه واجب أكيد شديد

 .  وله منعها من إرضاع ولدها من غريه إال لضرورة
، وال طاعتهما يف زيارهتا هلما  وال يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها

 .  ، بل طاعة زوجها أحق إذا كان زوجها ال يرضى بذلك
أذاِت زوج :   فقالأن عمة حصني أتت النيب  { أمحد وغريه وقد روى اإلمام

 .  )٢( }؛ فإمنا هو جنتك ونارك  انظري أين أنِت منه:  قال.  نعم:  قالت ؟ أنِت
 أن يساوي بينهن يف القسم بتوزيع وجيب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة

èδρ£  {:  ؛ لقوله تعاىل الزمن بينهن çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )وقال تعاىل)٣   :}  Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? 

                                                 
 .  )٣/٦٩(، أمحد  )٤٨٧٠(، أبو داود األدب  )١٤٣٧(مسلم النكاح ) ١(
 .  )٤/٣٤١(أمحد ) ٢(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٣(
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¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# $ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπs)¯= yè ßϑø9$$ x. 4 { )ومتييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع األخرى )١ 
، ويسكن  ؛ ألن الليل يأوي فيه اإلنسان إىل مرتله ، وعماد القسم الليل واملبيت كاملعلقة
؛ فإنه  ، ومن معاشه يف الليل كاحلارس وحنوه ه عادة، وينام على فراشه مع زوجت إىل أهله

 .  ، ويكون النهار يف حقه كالليل يف حق غريه يقسم بني نسائه يف النهار
، وذلك  ؛ ألن القصد السكن واألنس ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته واملريضة

،  بداية القسم، وليس له أن يقدم بعضهن على بعض يف  ، ولو مل يطأ حيصل مببيته عندها
، والتسوية بينهن  ؛ ألن البداءة هبا دون غريها تفضيل هلا ، أو برضاهن بذلك إال بالقرعة

اد كان إذا أر { ؛ ألنه  ، وليس له أن يسافر بإحداهن إال بقرعة أو برضاهن واجبة

 .  )٢( }، خرج هبا معه  ، فمن خرج سهمها ؛ أقرع بني نسائه السفر
 

                                                 
 .  ١٢٩:  سورة النساء آية) ١(
، ابن  )٢١٣٨(، أبو داود النكاح  )٢٧٧٠(، مسلم التوبة  )٢٤٥٤(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(

 .  )٢٤٢٣(، الدارمي اجلهاد  )٦/١٩٨(، أمحد  )١٩٧٠(ماجه النكاح 
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 باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها 
؛ فإنه يسقط  املرأة إذا سافرت بال إذن زوجها أو سافرت بإذنه حلاجتها اخلاصة هبا

، وإن  ؛ فهي عاصية كالناشز ؛ ألهنا إن كان سفرها بغري إذنه حقها عليه من قسم ونفقة
؛ فقد تعذر على زوجها االستمتاع هبا لسبب من  كان سفرها بإذنه حلاجتها اخلاصة

 .  جهتها
؛ ألهنا عاصية  ، فأبت ذلك فال نفقة هلا ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه

 .  بذلك
؛ سقط حقها عليه من النفقة  ومن ذلك أهنا إن امتنعت من املبيت معه يف فراشه

 .  بذلك تكون عاصية كالناشز؛ ألهنا  والقسم أيضا
،  وحيرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته يف ليلة ليست هلا إال لضرورة

 .  ؛ إال حلاجة وكذا يف هنارها
ومن وهبت قسمها لضرهتا بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز 

وهبت سودة رضي اهللا  {، وقد  ، وقد رضيا بتلك اهلبة ؛ ألن احلق يف ذلك هلما ذلك

 وإذا رجعت )١( } يقسم هلا يومني ، فكان النيب  عنها قسمها لعائشة رضي اهللا عنها
 .  ؛ قسم هلا الزوج يف املستقبل الواهبة وطالبت بقسمها

لزوجة أن تسامح زوجها عن حقها يف القسم والنفقة ليمسكها وتبقى يف وجيوز ل
ÈβÎ)uρ îο  {:  ؛ لقوله تعاىل عصمته r&zö∆ $# ôM sù% s{ .ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ #·—θà±çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκö n= tæ βr& 

$ ys Î= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù= Á9$#uρ ×öyz 3 { )هي املرأة تكون  : "  قالت عائشة رضي اهللا عنها)٢
، وأنت يف  أمسكين وال تطلقين:  ، تقول ، فرييد طالقها ، ال يستكثر منها عند الرجل

                                                 
 .  )٦/١١٧(، أمحد  )٢١٣٨(، أبو داود النكاح  )٢٤٥٤(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(
 .  ١٢٨:  سورة النساء آية) ٢(
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ّ        ح ل  من النفقة علي  والقسم فارقها رسول  وسودة حني أسنت وخشيت أن ي)١(.  " ِ  ّ             
 .  )٢( " يومي لعائشة رضي اهللا عنها : "  قالت اهللا

، وال  ؛ أقام عندها سبعا مث دار على نسائه بعد السبع ومن تزوج بكرا ومعه غريها
، وال  ، مث دار على نسائه ؛ أقام عندها ثالثا ، وإن تزوج ثيبا حيتسب عليها تلك السبع
من السنة إذا تزوج البكر على  { قالبة عن أنس ؛ حلديث أيب  حيتسب عليها تلك الثالث

 قال )٤( )٣( } ؛ أقام عندها ثالثا مث قسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم الثيب
 .  رواه الشيخان.  عه إىل النيب إن أنسا رف:  لو شئت لقلت:  أبو قالبة

َ                          وإن أحبت  الثيب أن يقيم عندها سبعا ، مث  ، وقضى مثلهن للبواقي من ضراهتا ، فعل        
، أن   رضي اهللا عنهاأم سلمة {، وذلك حلديث  بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة

، فإن  إنه ليس بك هوان على أهلك:  ، وقال ، أقام عندها ثالثة أيام  ملا تزوجهاالنيب 
 رواه أمحد ومسلم )٥( }، سبعت لنسائي  ، وإن سبعت لك ، سبعت لك شئت
 .  وغريمها

، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما جيب  ومما يتعلق هبذا املوضوع مبحث النشوز
، فكأهنا ارتفعت وتعالت عما فرض  ، وهو ما ارتفع من األرض ه مأخوذ من النشزعليها ل

 .  عليها من املعاشرة باملعروف
، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من  وحيرم على الزوجة فعل ذلك من غري مربر

، فإنه عند ذلك  ، أو تتثاقل إذا طلبها ؛ كأن ال جتيبه إىل االستمتاع عالمات النشوز
                                                 

 .  ) ٣٠٢١ ( ؛ ومسلم ٣٣٥/ ٨)  ٤٦٠١ (أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة ) ١(
 .  ٣٩ النكاح ٤١٦/ ٢)  ٢١٣٥ (أخرجه أبو داود ) ٢(
،  )٢١٢٤(، أبو داود النكاح  )١١٣٩(، الترمذي النكاح  )١٤٦١(، مسلم الرضاع  )٤٩١٦(البخاري النكاح ) ٣(

 .  )٢٢٠٩(، الدارمي النكاح  )١١٢٤(، مالك النكاح  )٣/٩٩(، أمحد  )١٩١٦(ابن ماجه النكاح 
 .  ٢٨٧/ ٥)  ٣٦١١ (، واللفظ له ؛ ومسلم  ٣٨٩/ ٩)  ٥٢١٤ (البخاري :  متفق عليه) ٤(
، مالك  )٦/٣٠٧(، أمحد  )١٩١٧(، ابن ماجه النكاح  )٢١٢٢(، أبو داود النكاح  )١٤٦٠(مسلم الرضاع ) ٥(

 .  )٢٢١٠(، الدارمي النكاح  )١١٢٣(النكاح 
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، فإن أصرت على  ا وخيوفها باهللا ويذكرها حبقه عليها وما عليها من اإلمث إذا خالفتهيعظه
النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها يف املضجع بأن يترك مضاجعتها وال يكلمها مدة ثالثة 

؛ لقوله  -غري شديد :   أي-؛ فإنه يضرهبا ضربا غري مربح  ، فإن أصرت بعد اهلجر أيام
 .  )١( } ) ÉL≈©9$#uρ tβθèù$sƒrB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏèsù £èδρãàf÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# £èδθç/ÎôÑ$#uρ  {:  تعاىل

م ؛ فإن احلاك ، وتعذر اإلصالح بينهما وإذا ادعى كل من الزوجني ظلم اآلخر له
؛ ألن األقارب أخرب بالعلل الباطنة وأقرب إىل األمانة  يبعث حكمني عدلني من أهلهما

β÷  {:  ، لقوله تعاىل ، وعليهما أن ينويا اإلصالح والنظر يف املصلحة Î)uρ óΟçFøÅz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ 

(#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑ s3ym ôÏiΒ Ï& Î#÷δ r& $ Vϑ s3ym uρ ôÏiΒ !$ yγ Î= ÷δr& βÎ) !#y‰ƒ Ìãƒ $ [s≈ n= ô¹ Î) È,Ïjùuθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã 

#ZÎ7yz ∩⊂∈∪ { )واحلكمان يفعالن األصلح من مجع وتفريق بعوض أو بدون عوض )٢ ،  ،
 .  واهللا أعلم.  ؛ حال لإلشكال  به؛ عمل وما انتهيا إليه

                                                 
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٥:  ة النساء آيةسور) ٢(



 امللخص الفقهي 

 ٥٨٦

 كتاب الطالق 

 باب يف أحكام اخللع 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، مسي بذلك ألن املرأة ختلع نفسها  اخللع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ خمصوصة
 èδ£  {:  ؛ قال تعاىل ؛ ألن كال من الزوجني لباس لآلخر من الزوج كما ختلع اللباس

Ó¨$ t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ ©9 3 { )١(  
، ينتج عنه بناء أسرة  فمن املعلوم أن الزواج ترابط بني الزوجني وتعاشر باملعروف

ôÏΒ  {:  ؛ قال تعاىل وإنشاء جيل uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) 

Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπyϑ ôm u‘ uρ 4 { )؛ حبيث مل توجد   فإذا مل يتحقق هذا املعىن من الزواج)٢
؛ فإن  ، وتعسر العالج ؛ ساءت العشرة ، أو مل توجد من الزوج وحده  الطرفنياملودة من

$88  {:  ؛ قال تعاىل الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎô£s? 

9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )وقال تعاىل)٣   :}  β Î)uρ $ s% §xtG tƒ Çøó ãƒ ª!$# yξ à2 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ·è Å™≡uρ 

$ VϑŠ Å3ym ∩⊇⊂⊃∪ { )ومل توجد من جانب  ، وأما إذا وجدت احملبة من جانب الزوج )٤ ،
، أو خافت  ، أو كرهت نقص دينه ، أو كرهت خلقه ؛ بأن كرهت خلق زوجها جةالزو

؛ فإنه يف هذه احلالة يباح هلا أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به  إمثا بترك حقه
β÷  {:  ؛ لقوله تعاىل نفسها Î* sù ÷Λ ä ø Åz ω r& $ uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑ Íκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù 

ôN y‰ tG øù $#  Ïµ Î/ 3 { )إذا علم الزوج أو الزوجة أهنما إذا بقيا على الزوجية ال يؤدي :   أي)٥

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٢(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٣٠:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ٥٨٧

، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على  كل واحد منهما الواجب عليه حنو اآلخر
؛ فال حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من   ختاف املرأة أن تعصي زوجها، أو زوجته

 .  ، وخيلي سبيلها ، وال حرج على الزوج يف أخذ ذلك العوض الزوج بعوض
، ففيه حل عادل  وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه ال رجعة فيه

ّ                      ، وي س ن  للزوج أن جييبها حينئذ لالثنني  َ ؛ استحب هلا أن تصرب  ج حيبها، وإن كان الزو    ُ 
 .  وال تفتدي منه

، وهو خوف الزوجني إذا  واخللع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه اآلية الكرمية
،  ؛ فإنه يكره ، وإذا مل يكن هناك حاجة للخلع بقيا على النكاح أن ال يقيما حدود اهللا
أميا امرأة سألت زوجها الطالق  { ؛ لقوله  وعند بعض العلماء أنه حيرم يف هذه احلال

 .   رواه اخلمسة إال النسائي)١( }؛ فحرام عليها رائحة اجلنة  من غري ما بأس
،  بغضة للرجلاخللع الذي جاءت به السنة أن تكون املرأة م : " قال الشيخ تقي الدين
  )٢( " فتفتدي نفسها منه كاألسري

؛ فإنه يكون  ، ولكنه ميسكها لغرض أن متل وتفتدي منه وإن كان الزوج ال حيبها
Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وال يصح اخللع ، وحيرم عليه أخذ العوض منها بذلك ظاملا هلا uρ 

£èδθ è=àÒ ÷è s? (#θ ç7yδ õ‹tG Ï9 ÇÙ ÷èt7Î/ !$ tΒ £èδθßϑ çF÷ s?# u { )ال تضاروهن يف العشرة لتترك بعض :   أي)٣
؛ إال إذا كان عضله هلا  ما أصدقت أو كله أو تترك حقا من حقوقها اليت هلا على زوجها

ذلك ليسترجع منها الصداق الذي ، ففعل  يف تلك احلال لكوهنا غري عفيفة من الزنا
Hω  {:  ؛ لقوله تعاىل ، جاز له ذلك أعطاها Î) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éi t6•Β 4 { )قال ابن )٤ 

، وهلا عليه  ، وهو كاره لصحبتها ملرأةهذا يف الرجل تكون له ا : " عباس يف معىن اآلية
                                                 

 .  )٢٠٥٥(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٢٦(، أبو داود الطالق  )١١٨٧(الترمذي الطالق ) ١(
 .  ٢٨٢/ ٣٢موع فتاوى شيخ اإلسالم جم:  انظر) ٢(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٤(



 امللخص الفقهي 

 ٥٨٨

Hω  {:  ، مث قال ، فنهى تعاىل عن ذلك ، فيضرها لتفتدي به مهر Î) β r& t Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 

7π oΨ É i t6 •Β 4 { )ويضاجرها حىت  ع منها الصداق الذي أعطاها؛ فله أن يسترج الزنا:   يعين)١ ،
 .  " ، وخيالعها تتركه له

والدليل على جواز املخالعة عند حصول السبب املسوغ هلا الكتاب والسنة 
 .  واإلمجاع

*βÎ÷  {:  ، وهي قوله تعاىل ؛ فاآلية اليت أسلفنا تالوهتا  أما الكتاب- sù ÷Λä øÅz ω r& $ uΚ‹ É)ãƒ 

yŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôNy‰tG øù$# Ïµ Î/ 3 { )٢(  

! يا رسول اهللا :   قالتأن امرأة ثابت بن قيس  {؛ ففي الصحيح   وأما السنة-
كفران العشري :   أي-، ولكن أكره الكفر يف اإلسالم  ما أعيب عليه من دين وال خلق

 أتردين فقال هلا الرسول .  -املنهي عنه والتقصري فيما جيب له بسبب شدة البغض له 
 .   رواه البخاري)٣( }ها ، وأمره بفراق فأمرها بردها.  نعم:  قالت.  ؟ عليه حديقته

؛  ال نعلم أحدا خالف يف ذلك إال املزين : " ؛ فقد قال ابن عبد الرب  وأما اإلمجاع-
β÷  {:  فإنه زعم أن اآلية منسوخة بقوله تعاىل Î)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— 

óΟçF÷ s?# uuρ £ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρ ä‹è{ù's? çµ ÷ΖÏΒ $ º↔ ø‹x© 4 { )٤(  
، وأن يكون صادرا من زوج يصح  ويشترط لصحة اخللع بذل عوض ممن يصح تربعه

، أما إن كان بلفظ  ، وأن يكون بلفظ اخللع ، وأن ال يعضلها بغري حق حىت تبذله طالقه
، لكن له أن  ، وال ميلك رجعتها ؛ فهو طالق ، أو بلفظ كناية الطالق مع نيته القالط

، إذا مل يسبقه من عدد الطالق ما يصري  ، ولو مل تنكح زوجا غريه يتزوجها بعقد جديد
، ال  ؛ كان فسخا ، ومل ينوه طالقا ، أما إن وقع بلفظ اخللع أو الفسخ أو الفداء به ثالثا

                                                 
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢٠٥٦(، ابن ماجه الطالق  )٣٤٦٣(، النسائي الطالق  )٤٩٧١(البخاري الطالق ) ٣(
 .  ٢٠:  سورة النساء آية) ٤(
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 ٥٨٩

:  ، واحتج بقوله تعاىل ، ورد ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قينقص به عدد الطال
}  ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( { )مث قال تعاىل)١   :}  Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑ Íκö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôNy‰tG øù$# Ïµ Î/ 3 { )مث )٢ 

β  {:  قال تعاىل Î* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3 { )فذكر )٣ 
،  ؛ لكان رابعا ، فلو كان اخللع طالقا ، مث ذكر تطليقة بعده ، مث ذكر اخللع تطليقتني
 .  واهللا أعلم

 

                                                 
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٥٩٠

 باب يف أحكام الطالق 
ومعناه .  إذا سرحت حيث شاءت:  طلقت الناقة:  ، يقال التخلية:  الطالق يف اللغة

 .  حل قيد النكاح أو بعضه:  شرعا
، وتارة  ، تارة يكون مباحا ؛ فهو خيتلف باختالف الظروف واألحوال هوأما حكم
، فتأيت  ، وتارة يكون حراما ، وتارة يكون واجبا ، وتارة يكون مستحبا يكون مكروها

 .  عليه األحكام اخلمسة
، مع عدم  ، والتضرر هبا ؛ لسوء خلق املرأة  فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج-

 .  لزواج مع البقاء عليهحصول الغرض من ا
، وعند   ويكره الطالق إذا كان لغري حاجة بأن كانت حال الزوجني مستقيمة-

 رواه )١( }أبغض احلالل إىل اهللا الطالق  {:  ؛ حلديث بعض األئمة حيرم يف هذه احلال
، مع كونه   يف هذا احلديث حالال فسماه النيب ، ، ورجاله ثقات أبو داود وابن ماجه
، ووجه كراهته أن فيه إزالة  ، فدل على كراهته يف تلك احلال مع إباحته مبغوضا عند اهللا

 .  للنكاح املشتمل على املصاحل املطلوبة شرعا
ويستحب الطالق يف حال احلاجة إليه حبيث يكون يف البقاء على الزوجية ضرر على 

؛ فإن يف بقاء  ، ويف حال كراهتها له ا يف حال الشقاق بينها وبني الزوج؛ كم الزوجة
 .  )٢( }ال ضرر وال ضرار  {:   يقول، والنيب  النكاح مع هذه احلال ضررا على الزوجة

 ؛ كما إذا  وجيب الطالق على الزوج إذا كانت الزوجة غري مستقيمة يف دينها-
، أو كانت غري نزيهة يف  ، ومل يستطع تقوميها كانت تترك الصالة أو تؤخرها عن وقتها

 .  ؛ فيجب عليه طالقها يف تلك احلال على أصح القولني عرضها

                                                 
 .  )٢٠١٨(، ابن ماجه الطالق  )٢١٧٨(أبو داود الطالق ) ١(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٢(
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 ٥٩١

؛ مل يكن له أن ميسكها على  إذا كانت تزين : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  )١(.  " ؛ كان ديوثا ، وإال تلك احلال

،  ؛ وجب على الزوجة طلب الطالق منه وكذا إذا كان الزوج غري مستقيم يف دينه
 .  ، وال تبقى معه وهو مضيع لدينه أو مفارقته خبلع وفدية

،  ؛ بأن حلف على ترك وطئها وكذا جيب على الزوج الطالق إذا آىل من زوجته
تمر على االمتناع عن ، بل اس ، وأىب أن يطأها ويكفر عن ميينه ومضت عليه أربعة أشهر

t  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وجيرب عليه ؛ فإنه حينئذ جيب عليه طالقها وطئها Ï% ©#Ïj9 tβθä9÷σãƒ ÏΒ 

öΝÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ts? Ïπ yèt/ö‘ r& 9åκô− r& ( β Î* sù ρ â!$ sù ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷β Î)uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$# ¨β Î* sù ©!$# ìì‹Ïÿ xœ 

ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪ { )٢(  . 
 وحيرم الطالق على الزوج يف حال حيض الزوجة ونفاسها ويف طهر وطئها فيه ومل -

 .  ، ويأيت بيان هذا إن شاء اهللا ، وكذا إذا طلقها ثالثا يتبني محلها
 .   الطالق الكتاب والسنة واإلمجاعودليل مشروعية

≈,ß  {:   قال تعاىل- n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( { )وقال تعاىل)٣   :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# 

£èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 { )٤(  . 

،   رواه ابن ماجه والدارقطين)٥( }إمنا الطالق ملن أخذ بالساق  {  وقال النيب -
 .  ولغريه من األحاديث

 .  ى اإلمجاع على مشروعية الطالق غري واحد من أهل العلم وقد حك-

                                                 
 .  ١٤١/ ٣٢فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ٢٢٧ - ٢٢٦:  تانياآلسورة البقرة ) ٢(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٤(
 .  )٢٠٨١(ابن ماجه الطالق ) ٥(



 امللخص الفقهي 

 ٥٩٢

؛ فإن فيه حال  ، وهو من حماسن هذا الدين اإلسالمي العظيم واحلكمة فيه ظاهرة
$88  {:  ؛ قال تعاىل للمشكلة الزوجية عند احلاجة إليه |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 

9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )وقال تعاىل)١   :}  β Î)uρ $ s% §xtG tƒ Çøó ãƒ ª!$# yξ à2 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ·èÅ™≡ uρ 

$ VϑŠ Å3ym ∩⊇⊂⊃∪ { )٢(  . 
، أو حصل الضرر على الزوجة يف  ذا مل يكن هناك مصلحة يف البقاء على الزوجيةفإ

؛ ففي الطالق فرج  ، أو كان أحدمها فاسد األخالق غري مستقيم يف دينه البقاء مع الرجل
 .  وخمرج

وكم تعاين اجملتمعات اليت متنع الطالق من الويالت واملفاسد واالنتحارات وفساد 
عظيم أباح الطالق ووضع له ضوابط حتقق هبا املصلحة وتندفع هبا ؛ فاإلسالم ال األسر
، فاحلمد  ، شأنه يف كل تشريعاته العظيمة املشتملة على املصاحل العاجلة واآلجلة املفسدة

 .  هللا على فضله وإحسانه
؛  ، أو وكيله وأما من يصح منه إيقاع الطالق فهو الزوج املميز املختار الذي يعقله

 .  )٣( }إمنا الطالق ملن أخذ بالساق  { لقوله 
، ومن  ، والنائم ، واملغمى عليه ؛ كاجملنون  وأما من زال عقله وهو معذور يف ذلك-

، أو أخذ بنجا  ، ومن أكره على شرب مسكر ؛ كالربسام أصابه مرض أزال شعوره
 يقع طالقهم إذا تلفظوا به يف حال زوال العقل بسبب من ؛ فكل هؤالء ال وحنوه لتداو
 ذكره )٤( }؛ إال طالق املعتوه  كل الطالق جائز { ؛ لقول علي  هذه األسباب
 .  ، وألن العقل هو مناط األحكام " صحيحه " البخاري يف

                                                 
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٣٠:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٠٨١(ابن ماجه الطالق ) ٣(
 .  )١١٩١(الترمذي الطالق ) ٤(
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 ٥٩٣

؛  ، مث طلق يف هذه احلال ، وكان ذلك باختياره يه مسكرا وأما إن زال عقله بتعاط-
، وهو قول األئمة  أنه يقع:  أحدمها:  ففي وقوع طالقه خالف بني أهل العلم على قولني

 .  األربعة ومجع من أهل العلم
:  ؛ حلديث ؛ مل يقع طالقه ، فطلق لرفع اإلكراه والظلم وإن أكره على الطالق ظلما

:  ، واإلغالق  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه)١( }ال طالق وال عتاق يف إغالق  {

$$!» tΒ txŸ2  {:  ، ولقوله تعاىل اإلكراه Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ 

Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ { )؛ فالطالق من باب  ، وقد عفي عن املكره عليه  والكفر أعظم من الطالق)٢
 .  ؛ وقع طالقه ، فإن كان اإلكراه على الطالق حبق كاملؤيل إذا أىب الفيئة أوىل

ما الغضبان الذي أخذه ، أ  ويقع الطالق من الغضبان الذي يتصور ما يقول-
 .  ؛ فإنه ال يقع طالقه ، فلم يدر ما يقول الغضب
 .  واهللا أعلم.  ، وإن مل يقصد إيقاعه ؛ ألنه قصد التكلم به  ويقع الطالق من اهلازل-
 

                                                 
 .  )٦/٢٧٦(، أمحد  )٢٠٤٦(، ابن ماجه الطالق  )٢١٩٣(أبو داود الطالق ) ١(
 .  ١٠٦:  سورة النحل آية) ٢(
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 باب يف الطالق السين والطالق البدعي 
،  ولهالطالق السين هو الطالق الذي وقع على الوجه املشروع الذي شرعه اهللا ورس

؛  ، ويتركها حىت تنقضي عدهتا وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه
،  ؛ حبيث إنه طلقها واحدة مث تركها حىت انقضت عدهتا فهذا طالق سين من جهة العدد

$  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ حيث إنه طلقها يف طهر مل يصبها فيه وسين من جهة الوقت pκš‰ r'̄≈ tƒ 

 É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 { )قال ابن مسعود )١  يف معىن اآلية 
ا لو أن الناس أخذوا مب "  وقال علي )٢( " طاهرات من غري مجاع:  يعين : " الكرمية

، مث يدعها ما بينها  ؛ يطلقها تطليقة ؛ ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا أمر اهللا به من الطالق
 وذلك أن اهللا )٣(،  ما دامت يف العدة:  يعين " ؛ راجعها ، فإن شاء وبني أن حتيض ثالثا

، وهو مل يستغرق  أعطى املطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طالقها
؛ فقد  ، فإذا استنفد ما له من عدد الطالق ، وهي ال تزال يف العدة ه من عدد الطالقما ل

 .  أغلق عن نفسه باب الرجعة
، وذلك بأن يطلقها ثالثا  والطالق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه احملرم

تبني ، أو يطلقها يف طهر وطئها فيه ومل ي ، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء بلفظ واحد
 .  ، والنوع الثاين بدعي يف الوقت ، والنوع األول يسمى بدعيا يف العدد محلها
β  {:  ، لقوله تعاىل  والبدعي يف العدد حيرمها عليه حىت تنكح زوجا غريه- Î* sù 

$ yγ s)¯= sÛ { )الثالثة:   يعين)٤ }  Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3 { )٥(  

                                                 
 .  ١:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١١ اخللع والطالق ٥٣٢/ ٧)  ١٤٩١٥ (أخرجه البيهقي ) ٢(
 .  ٢ الطالق ٥٨/ ٤)  ١١٧٣٦ (أخرجه بنحوه ابن أيب شيبة ) ٣(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٥(
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؛ حلديث ابن عمر رضي اهللا   والبدعي يف الوقت يستحب له أن يراجعها منه-
،  رواه اجلماعة } مبراجعتها ، فأمره النيب  رأته وهي حائضأنه طلق ام {:  عنهما

 .  ، مث إن شاء طلقها ؛ وجب عليه إمساكها حىت تطهر وإذا راجعها
:  ؛ لقوله تعاىل ، سواء يف العدد أو الوقت وحيرم على الزوج أن يطلق طالقا بدعيا

}  ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )ولقوله تعاىل)١   :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# 

#sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 { )وملا بلغ النيب طاهرات من غري مجاع:   أي)٢ ،  

 )٣( }! ؟  أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم {:  ؛ قال أن رجال طلق امرأته ثالثا
 أن ابن عمر طلق  وملا ذكر للنيب )٤(وجعه ضربا ، أ وكان عمر إذا أيت برجل طلق ثالثا

 .  )٥(.  ، وأمره مبراجعتها ؛ تغيظ امرأته وهي حائض
، وجتنب الطالق  كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطالق عددا ووقتا

،  ، أو ال يهتمون به ، ولكن كثريا من الرجال ال يفقهون ذلك احملرم يف العدد أو الوقت
، وحيرجون  ، ويلتمسون بعد ذلك املخارج مما وقعوا فيه يف احلرج والندامةفيقعون 
 .  ، وكل ذلك من جراء التالعب بكتاب اهللا املفتني

وبعض الرجال جيعل الطالق سالحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها 
،  ليتق اهللا هؤالء؛ ف ، وبعضهم جيعله حمل اليمني يف تعامله وحمادثته مع الناس من شيء

 .  ، ويف وقته وعدده احملددين ؛ إال عند احلاجة إليه ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطالق

                                                 
 .  ٢٢٩:  ة البقرة آيةسور) ١(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  )٣٤٠١(النسائي الطالق ) ٣(
 .  ١٠ الطالق ٩٢/ ٤)  ١٧٧٨٤ (أخرجه ابن أيب شيبة ) ٤(
 .  ٣٠٦/ ٥)  ٣٦٤٢ (أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ) ٥(
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 :  وألفاظ الطالق تنقسم إىل قسمني
،  ، اليت ال حتتمل غريه وهي األلفاظ املوضوعة له:   ألفاظ صرحية: القسم األول

؛  ، واسم فاعل ) طلقتك (ـ ؛ ك ؛ من فعل ماض وهي لفظ الطالق وما تصرف منه
؛ دون املضارع  ) أنت مطلقة : ( ، كأن يقول ، واسم املفعول ) أنت طالق (كـ 
أنت  (؛ كـ  ، واسم الفاعل من الرباعي ) اطلقي (و )  تطلقني : ( ؛ مثل واألمر
 .  ؛ ألهنا ال تدل على اإليقاع ؛ فال يقع هبذه األلفاظ الثالثة طالق ) مطلقة

، كأن يقول  وهي األلفاظ اليت حتتمل الطالق وغريه:   ألفاظ كنائية: ينالقسم الثا
وما أشبه .  . . اخرجي واحلقي بأهلك:  ، أو ، وأنت حرة أنت خلية وبرية وبائن:  هلا

 ذلك 
،  والفرق بني األلفاظ الصرحية وألفاظ الكناية يف الطالق أن الصرحية يقع هبا الطالق

ثالث جدهن جد  { ؛ لقوله  دا أو هازال أو مازحا، سواء كان جا ولو مل ينوه

وأما .   رواه اخلمسة إال النسائي)١( }، والرجعة  ، والطالق النكاح:  وهزهلن جد
هذه األلفاظ حتتمل ؛ ألن  ؛ إال إذا نواه نية مقارنة للفظه ؛ فال يقع هبا طالق الكناية

؛  ؛ مل يقع ، فإذا مل ينو هبا الطالق ؛ فال تتعني للطالق إال بنيته الطالق وغريه من املعاين
 :  إال يف ثالث حاالت

 .   إذا تلفظ بالكناية يف حال خصومة بينه وبني زوجته: األوىل
 .  إذا تلفظ هبا يف حال غضب:  الثانية
 .  ؤاهلا له الطالق إذا تلفظ هبا يف جواب س: الثالثة

؛ ألن القرينة تدل على أنه  مل أنوه:  ، ولو قال ففي هذه األحوال يقع بالكناية طالق
 .  واهللا أعلم.  مل أنوه:  ؛ فال يصدق بقوله نواه

                                                 
 .  )٢٠٣٩(، ابن ماجه الطالق  )٢١٩٤(، أبو داود الطالق  )١١٨٤(الترمذي الطالق ) ١(
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؛  وجيوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة
، فيقوم الوكيل مقامه يف الصريح والكناية  ها، وجيعل أمرها بيد فيجوز أن يوكلها فيه

 .  ، ما مل حيدد له حدا فيه ولعدد
، حىت يتلفظ  ؛ مل يقع وال يقع الطالق منه وال من وكيله إال بالتلفظ به فلو نواه بقلبه

إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو  { ؛ لقوله  وحيرك لسانه به

 :  ؛ إال يف حالتني  فال يقع الطالق إال بالتلفظ به)١( }تتكلم 
؛  ، وإن مل ينوه ؛ وقع ، ونواه  إذا كتب صريح الطالق كتابة تقرأ: احلالة األوىل

 .  ، والذي عليه األكثر أنه يقع فعلى قولني
اليت يقع فيها الطالق بدون تلفظ إشارة األخرس بالطالق إذا كانت :  نيةاحلالة الثا

 .  مفهومة
؛ ألن اهللا خاطب به الرجال                                       ًّ           وأما عدد الطالق فيعترب بالرجال حرية ورق ا ال بالنساء

$  {:  ، كما قال تعاىل خاصة pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 { )وقال )٢ 

sŒÎ)uρ ãΛä#  {:  تعاىل ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# zøó n= t6 sù £ßγ n= y_ r& { )وقال النيب )٣  }  إمنا الطالق ملن أخذ

،  ، وميلك العبد تطليقتني ، وإن كان حتته أمة  فيملك احلر ثالث تطليقات)٤( }بالساق 
، ويف حال  ؛ ففي حال حرية الزوجني ميلك الزوج ثالثا بال خالف وإن كان حتته حرة
، وإمنا اخلالف فيما إذا كان أحد الزوجني  لك الزوج طلقتني بال خالفرق الزوجني مي

؛ ألن الطالق  ، والصحيح أن االعتبار حبالة الزوج حرية ورقا كما سبق حرا واآلخر رقيقا
 .  ؛ فاعترب به حق للزوج

                                                 
،  )٣٤٣٥(، النسائي الطالق  )١١٨٣(، الترمذي الطالق  )١٢٧(، مسلم اإلميان  )٤٩٦٨(البخاري الطالق ) ١(

 .  )٢/٣٩٣(، أمحد  )٢٠٤٠(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٠٩(أبو داود الطالق 
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٢٣١:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  )٢٠٨١(ابن ماجه الطالق ) ٤(
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أو ما يقوم )  إال (، ويراد به إخراج بعض اجلملة بلفظ  وجيوز االستثناء يف الطالق
أنت طالق ثالثا إال :  ؛ كأن يقول ، واالستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات مقامها
،  نسائي طوالق إال فاطمة مثال:  ؛ كأن يقول ، وإما أن يكون من عدد املطلقات واحدة

،  وعلى كل يشترط لصحته يف احلالتني أن يكون املستثىن مقدار نصف املستثىن منه فأقل
؛  أنت طالق ثالثا إال اثنتني:  ؛ كما لو قال من نصف املستثىن منهفإن كان املستثىن أكثر 

أنت :  ، فلو قال ، ويشترط أيضا التلفظ باالستثناء إذا كان موضوعه الطلقات مل يصح
؛ فال يرتفع  ؛ ألن العدد نص فيما يتناوله ؛ وقعت الثالث إال واحدة:  ، ونوى طالق ثالثا

،  نسائي طوالق:  ، فلو قال  االستثناء بالنية من النساء، وجيوز ؛ ألنه أقوى منها بالنية
)  نسائي(؛ ألن لفظة  ؛ فال تطلق من نوى استثناءها ؛ صح االستثناء إال فالنة:  ونوى

 .  ؛ فله ما نوى تصلح للكل وللبعض
ترتيبه على شيء حاصل أو غري حاصل ب :  ، ومعناه وجيوز تعليق الطالق بالشروط

؛ فقد رتب وقوع  ؛ فأنت طالق إن دخلت الدار:  ؛ كأن يقول واهتاأو إحدى أخ)  إن (
 .  ، وهذا هو التعليق ، وهو دخول الدار الطالق على حصول الشرط

، مث  ؛ فهي طالق إن تزوجت فالنة:  ؛ فلو قال وال يصح التعليق إال من زوج
يب عن أبيه عن ؛ حلديث عمرو بن شع ؛ ألنه حني التعليق ليس زوجا هلا ؛ مل يقع تزوجها

، وال طالق فيما  ، وال عتق فيما ال ميلك ال نذر البن آدم فيما ال ميلك {:  جده مرفوعا

$  {:  قول، واهللا تعاىل ي  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه)١( }ال ميلك  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθßϑ çG ø)¯= sÛ { )فدلت اآلية واحلديث على أنه ال يقع )٢ 
، وعلى قول اجلمهور إذا كان  مجاع إذا كان منجزا، وهذا باإل الطالق على األجنبية

 .  معلقا على تزوجها وحنوه
                                                 

، ابن ماجه  )٢١٩٠(، أبو داود الطالق  )٣٧٩٢(، النسائي األميان والنذور  )١١٨١(الترمذي الطالق ) ١(
 .  )٢/١٩٠(، أمحد  )٢٠٤٧(الطالق 

 .  ٤٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
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،  ، وإذا حصل شك يف الطالق ؛ مل تطلق قبل وجوده فإذا علق الطالق على شرط
 :  ويراد به الشك يف وجود لفظه أو الشك يف عدده أو الشك يف حصول شرطه

؛ ألن النكاح  لق مبجرد ذلك فأما إن شك يف وجود الطالق منه فإن زوجته ال تط-
 .  ؛ فال يزول بالشك متيقن
إذا دخلت :  ، كأن يقول  وإن شك يف حصول الشرط الذي علق عليه الطالق-
 .  ؛ فإهنا ال تطلق مبجرد الشك ملا سبق مث يشك يف أهنا دخلتها.  ، فأنت طالق الدار

،  ؛ ألهنا متيقنة ة، مل يلزمه إال واحد ، وشك يف عدده وإن تيقن وجود الطالق منه
، وهذه قاعدة عامة نافعة يف كل  ، واليقني ال يزول بالشك وما زاد عليها مشكوك فيه

 ومن قوله )١( }دع ما يريبك إىل ما ال يريبك  { ، وهي مأخوذة من قوله  األحكام

ال ينصرف حىت يسمع  {:  ه حصول الناقضملن كان على طهارة متيقنة وأشكل علي

 .   وغريمها من األحاديث)٢( }صوتا أو جيد رحيا 
 .  ؛ فاحلمد هللا رب العاملني وهذا مما يدل على مساحة هذه الشريعة وكماهلا

 

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(، النسائي األشربة  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(، النسائي الطهارة  )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ٢(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
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 باب يف الرجعة 
 .   ما كانت عليه بغري عقدالرجعة إعادة مطلقة غري بائن إىل

 .  ، وإمجاع أهل العلم ، والسنة الكتاب:  ودليلها
£  {:  ؛ ففي قوله تعاىل  أما الكتاب- åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £ Ïδ Ï jŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& 

$ [s≈ n= ô¹ Î) 4 { )وقوله تعاىل)١   :}  ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )٢( 
*sŒÎ#  {:  وقال تعاىل sù zøó n= t/ £ßγ n= y_ r& £èδθ ä3Å¡øΒ r'sù >∃ρ ã÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £èδθè% Í‘$ sù 7∃ρ ã÷è yϑ Î/ { )٣(  

 وطلق )٤( }مره فلرياجعها  {:   يف قضية ابن عمر؛ ففي قوله   وأما السنة-
  )٥(.   حفصة مث راجعهاالنيب 

أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق دون  : " ؛ فقال ابن املنذر  وأما اإلمجاع-
  )٦(.  " ؛ أن هلما الرجعة يف العدة الثالث والعبد إن طلق دون اثنتني

واحلكمة يف ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطالق وأراد 
 .  ، وهذا من رمحة اهللا بعباده ، فيجد الباب مفتوحا أمامه ع زوجتهاستئناف العشرة م

 :  وأما شروط صحة الرجعة فهي
، وعبد  ؛ بأن طلق حر دون الثالث  أن يكون الطالق دون ما ميلك من العدد: أوال
 .  ؛ مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه ، فإن استوىف ما ميلك من الطالق دون اثنتني

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ٣(
،  )٣٣٩٠(، النسائي الطالق  )١١٧٦(، الترمذي الطالق  )١٤٧١(، مسلم الطالق  )٤٩٥٤(البخاري الطالق ) ٤(

، الدارمي  )١٢٢٠(، مالك الطالق  )٢/٤٣(، أمحد  )٢٠١٩(، ابن ماجه الطالق  )٢١٧٩(أبو داود الطالق 
 .  )٢٢٦٣(الطالق 

 ٥٢٣/ ٣)  ٣٥٦٢ (ئي  الطالق ؛ والنسا٤٩٣/ ٢)  ٢٢٨٣ (أبو داود :  أخرجه من حديث ابن عمر) ٥(
 .  ١ الطالق ٤٩٩/ ٢)  ٢٠١٦ (الطالق ؛ وابن ماجه 

 .   بتصرف١٢٦اإلمجاع ص :  انظر) ٦(
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؛ ألهنا  ، فليس له رجعة ، فإن طلقها قبل الدخول ن املطلقة مدخوال هبا أن تكو: ثانيا
$  {:  ؛ لقوله تعاىل ال عدة عليها pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθ ßϑçG ø)¯= sÛ ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r&  ∅ èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £Îγ øŠn= tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷è s? ( { )١(  
؛ مل حتل له إال بعقد جديد  ، فإن كان على عوض  أن يكون الطالق بال عوض: ثالثا
ت ، وال حيصل مقصودها مع ثبو ؛ ألهنا مل تبذل العوض إال لتفتدي نفسها منه برضاها
 .  الرجعة

؛  ، فليس له رجعة ، أما إن طلق يف نكاح فاسد  أن يكون النكاح صحيحا: رابعا
 .  ألهنا تبني بالطالق

£  {:  ، لقوله تعاىل  أن تكون الرجعة يف العدة: خامسا åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £ Ïδ Ï jŠ t Î/ ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ { )أوىل برجعتهن يف حالة العدة:   أي)٢  . 
؛  إذا حصل كذا:  ؛ كما لو قال ؛ فال تصح معلقة  أن تكون الرجعة منجزة: سادسا
 .  فقد راجعتك

 ؟  وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة اإلصالح
β÷  {:  ؛ ألن اهللا يقول يشترط ذلك:  قال بعض العلماء Î) (#ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n=ô¹ Î) 4 { )٣(  . 

ال ميكن من الرجعة إال من أراد إصالحا وإمساكا  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .  )٤(.  " مبعروف

آلية إمنا تدل على التحضيض على ؛ ألن ا ال يشترط ذلك:  وقال البعض اآلخر
 .  واهللا أعلم.  ، والقول األول أظهر ، ال على اشتراط ذلك ، واملنع من اإلضرار اإلصالح

                                                 
 .  ٤٩:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٦٠٢/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
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،  ، أمسكتها رددهتا:  ؛ مثل  وحنو ذلك، }راجعت امرأيت  {وحتصل الرجعة بلفظ 

 .  وما أشبه ذلك.  . . أعدهتا
 .  عة على الصحيحوحتصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرج

:  ؛ لقوله تعاىل جيب اإلشهاد:  ، وقيل ؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك وإذا راجعها
}  (#ρ ß‰Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ { )شيخ تقي ، وقال ال  وهو رواية عن اإلمام أمحد)١

  )٢(.  " ال تصح الرجعة مع الكتمان حبال : " الدين
، هلا ما للزوجات من نفقة وكسوة  واملطلقة الرجعية زوجة ما دامت يف العدة

، ويرث كل  ، وتتزين له لعله يراجعها ، وعليها ما على الزوجة من لزوم املسكن ومسكن
 .  ، وله وطؤها ا، وله السفر واخللوة هب منهما صاحبه إذا مات يف العدة

؛ مل حتل  ، فإذا طهرت الرجعية من احليضة الثالثة وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة
åκçJ£  {:  ؛ ملفهوم قوله تعاىل ؛ إال بنكاح جديد بويل وشاهدي عدل له s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠtÎ/ 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )؛ إال بعقد  ؛ مل تبح ؛ فمفهوم اآلية أهنا إذا فرغت عدهتا يف العدة:   أي)٣
؛ مل ميلك من  ، وإذا راجعها يف العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها جديد بشرطه

 .  الطالق إال ما بقي من عدده
حىت يطأها زوج غريه بنكاح ؛  ؛ حرمت عليه وإذا استوىف ما ميلك من الطالق

، وأن يكون النكاح  أن تنكح زوجا غريه:  ؛ فيشترط حللها لألول ثالثة شروط صحيح
*βÎ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وأن يطأها الزوج الثاين يف الفرج صحيحا sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã& s! .ÏΒ 

                                                 
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٣٩٢االختيارات ص :  انظر) ٢(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
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ß‰÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uö xî 3 βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& !$ yè y_# utItƒ βÎ) !$ ¨Ζsß βr& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn 

«!$# 3 { )١( . 
، وكانت شريعة  وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم : " قال العالمة ابن القيم

، وشريعتنا أكمل وأقوم  ، وشريعة اإلجنيل املنع من الطالق ألبتة ا مل تتزوجالتوراة م
، فإن تاقت نفسه  ، وملكه أن يفارقها ، وأن يتسرى مبا شاء ، فأباح له أربعا مبصاحل العباد

؛ مل يبق له عليها سبيل بردها إال بعد  ، فإذا طلقها الثالثة ؛ وجد السبيل إىل ردها إليها
، ال  ال بد أن يكون نكاح الثاين هلا نكاح رغبة فيها:   أي)٢(.  انتهى " ةنكاح ثان رغب

 ونكاحه ، كما مساه النيب  ، وإال كان تيسا مستعارا نكاح حيلة يقصد به حتليها لألول
 .  واهللا أعلم.  ، ال حتل به لألول باطل

 

                                                 
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٢/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ٢(
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 باب يف أحكام اإليالء 
آىل من امرأته :  ، يقال واأللية اليمني،  ، مصدر آىل يؤيل إيالء اإليالء هو احللف

 ،  إذا حلف أن ال جيامعها:  إيالء
حلف زوج ميكنه الوطء باهللا أو صفة من صفاته على ترك :  ومن مث عرفه الفقهاء بأنه

 .  وطء زوجته يف قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
 :  ر شروط مخسةومن هذا التعريف ميكننا أن نستخلص أن اإليالء ال يتم إال بتوف

 .   أن يكون من زوج ميكنه الوطء: األول
 ،   أن حيلف باهللا أو بصفة من صفاته ال بطالق أو عتق أو نذر: الثاين
 .  أن حيلف على ترك الوطء يف القبل:  الثالث
 .   أن حيلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر: الرابع
 .  أن تكون الزوجة ممن ميكن وطؤها:  اخلامس

، وإن اختل واحد  ، يلزمه حكم اإليالء ؛ صار مؤليا فإذا توافرت هذه الشروط
 .  ؛ مل يكن مؤليا منها

t  {:  ودليل اإليالء قوله تعاىل Ï% ©#Ïj9 tβθä9÷σãƒ ÏΒ öΝÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ts? Ïπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& ( β Î* sù ρâ!$ sù ¨β Î* sù 

©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷β Î)uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$# ¨β Î* sù ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪ { )لألزواج الذين :   أي)١
                      َّ       ، فإن وطئوا زوجاهتم وكف روا عن  حيلفون على ترك وطء زوجاهتم مهلة أربعة أشهر

، وإن مضت هذه املدة وهم مصرون على ترك  هلم ما حصل منهم؛ فإن اهللا يغفر  أمياهنم
؛  ، فإن أبوا ؛ فإهنم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاهتم والتكفري عن أمياهنم وطء زوجاهتم

 .  أمروا بالطالق بعد مطالبة املرأة
، ويف هذا التشريع احلكيم  وهذا إبطال ملا كانوا عليه يف اجلاهلية من إطالة مدة اإليالء

 .  عادل إزالة للضرر عن املرأة وإزاحة للظلم عنهاال
                                                 

 .  ٢٢٧ - ٢٢٦:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
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 .  ؛ ألنه ميني على ترك واجب واإليالء حمرم يف اإلسالم
، سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو  وينعقد اإليالء من كل زوج يصح طالقه

، ومن الغضبان واملريض الذي يرجى  ، وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ عبدا
 .  ؛ لعموم اآلية ، وحىت من الزوجة اليت مل يدخل هبا ؛ لعموم اآلية الكرمية ؤهبر

؛ فالقصد  ؛ لعدم تصورمها ملا يقوالن وال ينعقد اإليالء من زوج جمنون ومغمى عليه
 .  معدوم منهما

؛ ألن  وال ينعقد اإليالء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كاجملبوب واملشلول
 .  طء يف حقهما ليس بسبب اليمنياالمتناع عن الو

       َّ   ، أو غي اه  ، أو عني مدة تزيد على أربعة أشهر واهللا ال أطؤك أبدا:  فإذا قال لزوجته
؛ فهو مول يف  ؛ كرتول عيسى وخروج الدجال بشيء ال يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر

اهللا ال أطؤك و:  ؛ كقوله             َّ                             ، وكذا لو غي اه بفعلها حمرما أو تركها واجبا كل هذه الصور
؛ ألنه علقه مبمنوع شرعا أشبه املمنوع  ؛ فهو مول ، أو تشريب اخلمر حىت تتركي الصالة

 .  حسا
t  {:  ؛ لقوله تعاىل ويف كل هذه األحوال تضرب مدة اإليالء Ï% ©#Ïj9 tβθ ä9÷σãƒ ÏΒ öΝÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ 

ßÈ š/ts? Ïπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& ( { )إذا مضى أربعة أشهر ممن  : " ؛ قال  ويف الصحيح عن ابن عمر)١
، وال يقع به الطالق حىت  ، يوقف حىت يطلق ؛ فهو مول حلف على مدة تزيد عليها

:   وقال سليمان بن يسار)٣(،   وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا)٢( " يطلق
 وهو مذهب )٤( "  كلهم يوقفون املويلأدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اهللا  "

 .  ؛ كما أنه ظاهر اآلية الكرمية مجاهري العلماء
                                                 

 .  ٢٢٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥٢٦/ ٩)  ٥٢٩١ : ( أخرجه البخاري من قول ابن عمر) ٢(
ويذكر عن عثمان وعلي وأيب الدرداء وعائشة واثين عشر رجال من :  ٥٢٦/ ٩اري يف صحيحه قال البخ) ٣(

 .  اهـ.  أصحاب النيب
 .  ١ اإليالء ٦١٨/ ٧)  ١٥٢٠٧ ( الطالق ؛ والبيهقي ٣٣/ ٤)  ٣٩٩٦ (أخرجه الدارقطين ) ٤(
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 :  ، فإذا مضت - وال حتتسب منها أيام عذرها -فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه 
، قال  قد أتى به، و ؛ ألن الفيئة هي اجلماع ؛ فقد فاء  فإن حصل منه وطء لزوجته-

 وأصل الفيء الرجوع إىل )١(،  " أمجع كل من حنفظ عنه أن الفيء اجلماع : " ابن املنذر
 .  ، وبذلك حتصل املرأة على حقها منه فعل ما تركه

 وأما إن أىب أن يطأ من آىل منها بعد مضي املدة املذكورة فإن احلاكم يأمره -
β÷  {:   تعاىل؛ لقوله بالطالق إن طلبت املرأة ذلك منه Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ 

ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪ { )فإن أىب أن  ؛ وقع ، بل عزم وحقق إيقاع الطالق إن مل يفئ:   أي)٢ ،
وم مقام املؤيل عند ؛ ألنه يق ؛ فإن احلاكم يطلق عليه أو يفسخ يفيء وأىب أن يطلق

 .  ، والطالق تدخله النيابة امتناعه
وقد أحلق الفقهاء باملؤيل يف هذه األحكام من ترك وطء زوجته إضرارا هبا بال ميني 

، وكذا أحلقوا باملؤيل من ظاهر من زوجته ومل يكفر  أكثر من أربعة أشهر وهو غري معذور
من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا ؛ ألن كال  واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر

 .  ، واهللا تعاىل أعلم ، فأشبها املؤيل هبا
، وبأحد الزوجني عذر مينع اجلماع أمر الزوج أن  وإن انقضت مدة اإليالء:  قالوا

؛ ألن القصد بالفيئة ترك ما قصده من  ؛ جامعتك مىت قدرت:  ، فيقول يفيء بلسانه
؛ لزوال  ؛ وطئ أو طلق ، مث مىت قدر ك اإلضرار، واعتذاره يدل على تر اإلضرار هبا

 .  عجزه الذي أخر من أجله
 

                                                 
 .  ٦٢٤/ ٦حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٢٢٧:  سورة البقرة آية) ٢(
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 باب يف أحكام الظهار 
أنت :  الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد االمتناع من االستمتاع هبا

؛ فمىت شبه  ، أو من حترم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، أو أخيت علي كظهر أمي
 .  ؛ ظاهر منها ن حترم عليه أو ببعضهازوجته مب

tÏ%©!$# tβρãÎγ≈sàãƒ Νä3ΖÏΒ ÏiΒ ΟÎγÍ←!$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟÎγÏF≈yγ̈Βé& ( ÷β  {:  ؛ لقوله تعاىل وحكمه أنه حمرم Î) 

óΟßγ çG≈ yγ ¨Β é& ω Î) ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθä9θ à)u‹s9 #\x6Ψ ãΒ zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ ã— uρ 4 { )يقولون :   أي)١
، وقول  ، وحرام حمض ، بل هو كذب حبت ، ال يعرف يف الشرع كالما فاحشا باطال

، وجيعل زوجته يف ذلك  ، وذلك ألن املظاهر حيرم على نفسه ما مل حيرمه اهللا عليه منكر
 .  ، وهي ليست كذلك ثل أمهم

؛  ، واعتربه ميينا مكفرة ؛ أنكره ، فلما جاء اإلسالم وكان الظهار طالقا يف اجلاهلية
فيحرم على املظاهر واملظاهر منها استمتاع كل منهما باآلخر قبل أن يكفر الزوج يف 

t  {:  ؛ لقوله تعاىل ظهاره جبماع ودواعيه Ï%©!$#uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθ ãètƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% 

ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 { )وقال النيب   اآليات)٢ ،للمظاهر   :}  ال تقرهبا

 .   صححه الترمذي)٣( }حىت تفعل ما أمرك اهللا به 
:  ؛ لقوله تعاىل فيلزم املظاهر إذا عزم على وطء املظاهر منها أن خيرج الكفارة قبله

}  ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ šχθ Ýàtãθ è? Ïµ Î/ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊂∪ yϑ sù óΟ©9 

ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø töη x© È ÷yè Î/$ tG tFãΒ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ ( { )فدلت اآليتان الكرميتان على وجوب )٤ 

                                                 
 .  ٢:   سورة اجملادلة آية)١(
 .  ٣:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  )٣٤٥٧(، النسائي الطالق  )١١٩٩(الترمذي الطالق ) ٣(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة اجملادلة ) ٤(
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، وأن  وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليهكفارة الظهار بوطء املظاهر منها 
 .  ، وهذا قول أكثر أهل العلم حترمي زوجته عليه باق حىت يكفر

؛ صيام  ، فإن مل جيد الرقبة أو مل جيد مثنها وكفارة الظهار جتب على الترتيب عتق رقبة
:  ؛ لقوله تعاىل ؛ أطعم ستني مسكينا ، فإن مل يستطع الصيام ملرض وحنوه شهرين متتابعني

}  t Ï% ©!$#uρ tβρãÎγ≈ sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ãƒ Ìós tG sù 7πt7s% u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ 

šχθ Ýàtãθ è? Ïµ Î/ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊂∪ yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø töη x© È÷yè Î/$ tG tFãΒ ÏΒ È≅ö6 s% β r& 

$ ¢™ !$ yϑ tFtƒ ( yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù tÏnG Å™ $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ 4 { )١(  

tβρ  {:  ومعىن ãÎγ≈ sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ { )أنت علي كظهر :   بأن يقول أحدهم المرأته)٢

ΝèO tβρßŠθ§  {.  أمي وحنوه ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θä9$ s% { )يريدون أن جيامعوا زوجاهتم الاليت :   أي)٣

ãƒ  {.  ظاهروا منهن Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™!$ yϑ tFtƒ 4 { )جيب عليهم أن يكفروا :   أي)٤
قبل اجلماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان ميلكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن 

 .  كفايته وكفاية من ميونه
tΒ  {:  ؛ لقوله تعاىل يف كفارة القتل ويشترط يف الرقبة أن تكون مؤمنة uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ 

$ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β { )ومحال للمطلق على املقيد  فيقاس عليها كفارة الظهار)٥ ،  ،
؛ ألن  ويشترط يف الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب اليت تضر بالعمل ضررا بينا

، وال حيصل هذا مع ما  ، ومتكينه من التصرف لنفسه نافعهاملقصود بالعتق متليك الرقيق م
 .  ؛ كالعمى وشلل اليد أو الرجل وحنو ذلك يضر بالعمل ضررا بينا

                                                 
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة اجملادلة ) ١(
 .  ٣:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  ٣:  سورة اجملادلة آية) ٣(
 .  ٣:  ة آيةسورة اجملادل) ٤(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٥(
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  : ويشترط لصحة التكفري بالصوم
 .   أن ال يقدر على العتق: أوال
، بأن ال يفصل بني أيام الصيام وبني الشهرين إال   أن يصوم شهرين متتابعني: ثانيا

، أو  ؛ كاإلفطار للعيد وأيام التشريق ، أو إفطار واجب ؛ كصوم رمضان وم واجببص
 .  ؛ فاإلفطار يف هذه األحوال ال يقطع التتابع ؛ كالسفر واملرض اإلفطار لعذر يبيحه

 .   أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة: ثالثا
 :  ؛ اشترط لصحة ذلك وإن كفر باإلطعام

 .  ى الصيام أن ال يقدر عل: أوال
 .   أن يكون املسكني املطعم مسلما حرا جيوز دفع الزكاة إليه: ثانيا
 أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكني ال ينقص عن مد من الرب ونصف صاع : ثالثا
 .  من غريه

، وإمنا لكل  ل بالنياتإمنا األعما { ؛ لقوله  ويشترط لصحة التكفري عموما النية

 .  )١( }امرئ ما نوى 
والدليل من السنة املطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط 

ظاهر مين أوس بن  {:  ؛ قالت ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي اهللا عنها
اتقي :   جيادلين فيه ويقول، ورسول اهللا   أشكو إليه، فجئت رسول اهللا  الصامت

ô‰s% yìÏϑ   {: فما برح حىت نزل القرآن.  ؛ فإنه ابن عمك اهللا y™ ª!$# tΑöθ s%  ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû 

$ yγ Å_ ÷ρ y— { )فيصوم شهرين متتابعني:  فقال.  ال جيد:  فقالت.  يعتق رقبة:  فقال )٢  .
.  فليطعم ستني مسكينا:  قال.  ؛ ما به من صيام إنه شيخ كبري! يا رسول اهللا :  قالت
يا :  قالت.  فإين سأعينه بعرق من متر:  قال.  ما عنده من شيء يتصدق به:  قالت

                                                 
، النسائي  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

  . )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(الطهارة 
 .  ١:  سورة اجملادلة آية) ٢(
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، اذهيب فأطعمي هبا عنه ستني  قد أحسنت:  قال.  فإين سأعينه بعرق آخر! رسول اهللا 
 .   رواه أبو داود)٢( )١( } مسكينا وارجعي إىل ابن عمك والعرق ستون صاعا

؛ فها هو حيل  ، ومن ذلك املشاكل الزوجية ، فيه حل لكل مشكلة هذا ديننا العظيم
، حبيث مل جيدوا هلا حال  كلة كانت مستعصية يف أيام اجلاهلية، وهي مش مشكلة الظهار

 ! ؛ فما أعظمه من دين  إال الفراق بني الزوجني وتشتيت األسرة
، وشرع لكل حالة ما يناسبها مما  مث جنده يف إجياب الكفارة راعى ظروف الزوج

 .  ؛ فلله احلمد ، إىل إطعام ، إىل صيام ؛ من عتق يستطيع الزوج فعله
 

                                                 
 ) .٤١١ / ٦(، أمحد من مسند القبائل ) ٢٢١٤ (أبو داود الطالق) ١(
أن العرق مكتل :  فقد روى أبو داود عن حممد بن إسحاق.  العرق ستون صاعا من كالم بعض الرواة:  قوله) ٢(

فدل على أن .  أن العرق زنبيل يسع مخسة عشر صاعا:  وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن.  يسع ثالثني صاعا
معامل السنن للخطايب حباشية .  ، فيكون بعض األعراق أكرب وبعضها أصغر ة والضيقالعرق قد خيتلف يف السع

 .  ٤٦٠/ ٢سنن أيب داود 
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 باب يف أحكام اللعان 
، وتوعد عليه بأشد  ) وهو رمي الربيء بفعل الفاحشة (إن اهللا سبحانه حرم القذف 

β¨ {:  ، فقال تعاىل الوعيد Î) t Ï%©!$# šχθ ãΒötƒ ÏM≈ uΖ|Á ós ãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈ tóø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θãΖÏè ä9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Íο t Åz Fψ $# uρ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ×Λ Ïà tã ∩⊄⊂∪ tΠ öθ tƒ ß‰ pκ ô¶ s? öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ çF t⊥ Å¡ ø9 r& öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ãΝÍκ Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝßγ oΨƒ ÏŠ ¨,ys ø9$# tβθ ßϑ n=÷è tƒ uρ ¨β r& ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ { )١(  . 
وأوجب جلد القاذف إذا مل يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال 

:  ؛ قال تعاىل ؛ إال إن تاب وأصلح ، وأن يعترب فاسقا ال تقبل شهادته مثانني جلدة
}  t Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ|Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θ è= t7ø)s? 

öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )٢(  
، أما إذا قذف  ؛ فإنه تتخذ معه هذه اإلجراءات الصارمة هذا إذا قذف غري زوجته

،  ، وذلك بأن يعتاض عن هذه اإلجراءات مبا يسمى باللعان ؛ فله حل آخر زوجته بالزىن
 .  ؛ كما يأيت بيانه ، مقرونة بلعنة وغضب انبنيوهو شهادات مؤكدات بأميان من اجل
، ومل يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه  فإذا قذف رجل امرأته بالزىن

t  {:  ؛ لقوله تعاىل باملالعنة Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ öΝßγ y_≡uρ ø— r& óΟs9uρ ä3tƒ öΝçλ°; â!#y‰pκà− Hω Î) öΝßγ Ý¡àΡr& äο y‰≈ yγ t±sù 

óΟÏδ Ï‰tnr& ßìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uη x© «!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∉∪ èπ |¡Ïϑ≈sƒ ø: $#uρ ¨β r& |M uΖ÷è s9 «!$# Ïµ ø‹n= tã βÎ) tβ% x. zÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪ (#äτ u‘ ô‰tƒ uρ $ pκ÷]tã z># x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκy− «!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) zÏϑ s9 šÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ 
sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø: $#uρ ¨β r& |=ŸÒ xî «!$# !$ pκö n= tæ β Î) tβ% x. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٢٥ - ٢٣:  اتياآلسورة النور ) ١(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة النور ) ٢(
 .  ٩ - ٦:  اتياآلسورة النور ) ٣(
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، ويشري إليها إن كانت  أشهد باهللا لقد زنت زوجيت هذه:  فيقول الزوج أربع مرات
، ويزيد يف الشهادة اخلامسة أن لعنة اهللا  ن كانت غائبة مبا تتميز به، ويسميها إ حاضرة

أشهد باهللا لقد كذب فيما رماين :  مث تقول هي أربع مرات.  عليه إن كان من الكاذبني
وخصت .  وأن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني:  ، مث تقول يف اخلامسة به من الزنا

 .   يعرف احلق وجيحدهبالغضب ألن املغضوب عليه هو الذي
، وأن تكذبه  ، وأن يقذفها بزىن ويشترط لصحة اللعان أن يكون بني زوجني مكلفني

 .  ، وأن يتم حبكم حاكم يف ذلك ويستمر تكذيبها له إىل انقضاء اللعان
 :  ؛ فإنه يترتب عليه فإذا مت اللعان على الصفة اليت ذكرنا مستوفيا لشروط صحته

 .  ف عن الزوج سقوط حد القذ: أوال
 .   ثبوت الفرقة بينهما وحترميها عليه حترميا مؤبدا: ثانيا
 .  ليس هذا الولد مين:  ؛ بأن قال  ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه يف اللعان: ثالثا

، أو قامت عنده  وحيتاج الزوج إىل اللعان إذا رأى امرأته تزين ومل ميكنه إقامة البينة
 .  ، كما لو رأى رجال يعرف بالفجور يدخل عليها الزناقرائن قوية على ممارستها 

، ولئال  ، ويفسد فراشه ؛ ألن العار يلحقه بزناها واحلكمة يف مشروعية اللعان للزوج
، وقوله  ، وهي ال تقر جبرميتها ، وهو ال ميكنه إقامة البينة عليها يف الغالب يلحقه ولد غريه
؛ فكان يف تشريع اللعان حال  ا بأغلظ األميان، فلم يبق سوى حتالفهم غري مقبول عليها

 .  ، وإزالة للحرج عنه ملشكلته
؛ مكنت املرأة أن تعارض أميانه بأميان مكررة مثله تدرأ  وملا مل يكن له شاهد إال نفسه

، وإن نكلت هي بعد  ؛ وجب عليه حد القذف ، وإن نكل عن األميان هبا احلد عنها
 .   بينة قوية ال معارض هلا؛ صارت أميانه مع نكوهلا حلفه
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، ومذهب مالك والشافعي  وهو الذي يقوم عليه الدليل : " قال العالمة ابن القيم
، وجزم به  ، ويدل عليه القرآن ، وهو الصحيح وأمحد وغريهم احلكم حبدها إذا نكلت

  )١(.  انتهى " الشيخ وغريه
ما اتفق عليه الشيخان عن ابن والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند احلاجة إليه 

، إن أول  نعم! سبحان اهللا  : " ؟ قال أيفرق بينهما:  أنه ملا سئل عن املتالعنني {؛  عمر
لو وجد أحدنا امرأته على أرأيت ! يا رسول اهللا :  ؛ قال من سأل عن ذلك فالن بن فالن

؛ سكت على مثل  ، وإن سكت ؛ تكلم بأمر عظيم ؟ إن تكلم ؛ كيف يصنع فاحشة
إن الذي :  ، أتاه فقال ، وملا كان بعد ذلك  فلم جيبهفسكت النيب :  قال.  ذلك

t  {:   هذه اآليات يف سورة النورفأنزل اهللا .  سألتك عنه ابتليت به Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ 

öΝßγ y_≡uρ ø— r& { )وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من  ، وذكره ، ووعظه  فتالهن عليه)٢ ،
،  مث دعاها.  ؛ ما كذبت عليها ال والذي بعثك باحلق نبيا:  ، فقال عذاب اآلخرة

ال والذي بعثك :  ، قالت  عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، وأخربها أن ووعظها
، فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني  فبدأ بالرجل.  ؛ إنه لكاذب باحلق نبيا

، فشهدت أربع شهادات باهللا  ، مث ثىن باملرأة واخلامسة أن لعنة اهللا إن كان من الكاذبني
 . )٣(  } ، مث فرق بينهما  عليها إن كان من الصادقنيإنه ملن الكاذبني واخلامسة أن غضب اهللا

 

                                                 
 .  ٣٤٥ ص االختيارات الفقهية:  وانظر.  ٩٥/ ٤زاد املعاد :  انظر) ١(
 .  ٦:  سورة النور آية) ٢(
، أمحد مسند املكثرين من ) ٣٤٧٣(، النسائي الطالق ) ١٢٠٢(، الترمذي الطالق ) ١٤٩٣(مسلم اللعان ) ٣(

 ) .٢٢٣١(، الدارمي النكاح ) ٤٢ / ٢(الصحابة 
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 باب يف أحكام حلوق النسب وعدم حلوقه 
، ويكون  ؛ فإنه يلحقه نسبه إذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودا ميكن كونه منه

 وإمكان كونه )١( } الولد للفراش { ؛ لقوله  ، وذلك كأن تلده على فراشه ولدا له
 :  منه يف حاالت

، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه   أن تكون يف عصمة زوجها: احلالة األوىل
، ومل  ، وذلك لتحقق إمكان كونه منه ، سواء كان حاضرا أو غائبا إياها واجتماعه هبا
 .  يوجد ما ينايف ذلك
،   لدون أربع سنني منذ أباهنا، وتلده  أن ال تكون يف عصمة زوجها: احلالة الثانية

؛  ، فإذا ولدته لدون هذا احلد ؛ ألن أكثر مدة احلمل أربع سنني فيلحقه نسب املولود
 .  ، فيلحق به أمكن كونه ممن طلقها

أن يكون كل منهما ممن :  ويشترط إلحلاق الولد بالزوج أو املطلق يف هاتني احلالتني
مروا أوالدكم بالصالة  { ؛ لقوله   فأكثر؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنني يولد ملثله

 بالتفريق بني  فأمره )٢( }، وفرقوا بينهم يف املضاجع  ، واضربوهم عليها لعشر لسبع
، فدل على أن ابن   وهو سبب الوالدة، األوالد يف هذا السن دليل على إمكان الوطء

؛ ألن احلكم  ، وإن مل حيكم ببلوغه يف هذا السن عشر سنني ميكن إحلاق النسب به
؛  ، وإمنا اكتفينا بإمكان الوطء منه إلحلاق النسب به بالبلوغ ال يتم إال بتحقق عالماته
 .  حفظا لنسب املولود واحتياطا له

،  ، فتلد بعد مضي أربع سنني منذ طلقها طالقا رجعياإذا طلق زوجته :  احلالة الثالثة
، وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي  ؛ فإنه يلحقه نسب الولد وقبل انقضاء عدهتا

                                                 
،  )٢٢٧٣(الطالق ، أبو داود  )٣٤٨٤(، النسائي الطالق  )١٤٥٧(، مسلم الرضاع  )١٩٤٨(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٢٣٦(، الدارمي النكاح  )١٤٤٩(مالك األقضية 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
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؛ ألن الرجعية يف حكم  ؛ فإنه يلحقه نسب مولودها أربع سنني من انقضاء عدهتا
 .  ؛ فأشبه ما بعد الطالق ما قبله الزوجات

،  أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته:   يلحق السيد هبا مولود أمتهومن األمور اليت
، مث تلد هذه األمة لستة أشهر فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت  أو تقوم البينة عليه بذلك

، فتدخل  ؛ ألهنا بذلك صارت فراشا له ؛ فإنه يلحقه نسب هذا املولود باعترافه أو بالبينة
 .  )١( }الولد للفراش  { يف عموم قوله 
،  ، مث يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه بذلك أن يعترف السيد بوطء أمته:  ومن ذلك

؛ ألن أقل  ؛ فإنه يلحقه نسبه ، ويعيش املولود وتلد لدون ستة أشهر من البيع أو العتق هلا
؛ فإنه بذلك يعلم أهنا محلت  ، وعاش مولودها ، فإذا ولدت دوهنا مدة احلمل ستة أشهر

 .  )٢( }الولد للفراش  { ، وقد قال  ، وهي حينذاك فراش له به قبل أن يبيعها
 :  وينتفي كون الولد من الزوج يف حالتني

؛ ألن هذه املدة ال ميكن   إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش: احلالة األوىل
 .  ، فتكون حينئذ حامال به قبل أن يتزوجها ن حتمل وتلد فيهاأ

، مث تلد بعد مضي أكثر من أربع سنني من طالقه   إذا طلقها طالقا بائنا: احلالة الثانية
 .  ؛ ألننا نعلم أهنا محلت بعد ذلك النكاح ؛ فإنه ال يلحقه نسب ذلك املولود هلا

؛ ألنه باستربائه  نه قد استربأها بعد وطئه هلاوال يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادعى أ
، والقول قوله يف حصول  ، فيكون هذا املولود من غريه هلا تيقن براءة رمحها منه

، لكن ال يقبل قوله يف  ؛ ألنه أمر خفي ال ميكن االطالع عليه إال بعسر ومشقة االسترباء

                                                 
،  )٢٢٧٣(، أبو داود الطالق  )٣٤٨٤(، النسائي الطالق  )١٤٥٧(، مسلم الرضاع  )١٩٤٨(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٢٣٦(، الدارمي النكاح  )١٤٤٩(مالك األقضية 
،  )٢٢٧٣(، أبو داود الطالق  )٣٤٨٤(، النسائي الطالق  )١٤٥٧(، مسلم الرضاع  )١٩٤٨(البخاري البيوع ) ٢(

 .  )٢٢٣٦(، الدارمي النكاح  )١٤٤٩(مالك األقضية 
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؛ فال بد من ميينه يف  لنسب؛ ألنه بذلك ينكر حق الولد يف ا ؛ إال إذا حلف عليه ذلك
 .  ادعاء االسترباء

؛ كأن يدعي سيد ولد  ؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه وإذا حصل إشكال يف مولود
 .  )١( }الولد للفراش  { ، عمال بقوله  ؛ فهو للسيد ، ويدعيه واطئ بشبهة أمته

öΝèδθ  {:  قوله تعاىل؛ ل ويتبع الولد يف النسب أباه ãã÷Š$# öΝÎγ Í← !$ t/Kψ { )٢(  
؛ فيكون الولد  ، أو بالعكس ، فلو تزوج نصراين وثنية ويتبع يف الدين خري أبويه دينا

 .  تابعا للنصراين منهما
 .  ؛ إال مع شرط أو غرر  والرق أمهويتبع الولد يف احلرية

من هذا العرض السريع ألحكام حلوق النسب يف ندرك حرص اإلسالم على حفظ 
؛ لصلة األرحام والتوارث والوالية وغري  ؛ ملا يترتب على ذلك من املصاحل األنساب
$  {:  ؛ قال تعاىل ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ 

(#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪ { )فليس املقصود من معرفة )٣ 
 .  ، وإمنا املقصود به التعاون والتواصل والتراحم ساب هو التفاخر واحلمية اجلاهليةاألن

 .  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه
 

                                                 
،  )٢٢٧٣(، أبو داود الطالق  )٣٤٨٤(، النسائي الطالق  )١٤٥٧(، مسلم الرضاع  )١٩٤٨(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٢٣٦(، الدارمي النكاح  )١٤٤٩(مالك األقضية 
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية) ٣(
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 باب يف أحكام العدة 
 .  ، ويراد هبا التربص احملدود شرعا من آثار الطالق العدة

 :  ودليلها الكتاب والسنة واإلمجاع
=¯(àM≈s  { : ؛ فقوله تعاىل  فأما الكتاب- sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ−/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &ÿρ ãè% 4 { )١( 

↔Ï‘  {:  وقوله تعاىل ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô© r& { )٢( 
}  ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )هذا بالنسبة للمفارقة )٣ 

t  {:  ؛ فقد قال اهللا تعاىل فيها ، وأما بالنسبة للوفاة يف احلياة Ï% ©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ 

% [`≡uρ ø— r& zóÁ −/utI tƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ ( { )٤(  . 

أُمرت بريرة أن تعتد  {:  ؛ قالت  والدليل من السنة حديث عائشة رضي اهللا عنها-
 .  ، ولغريه من األحاديث  رواه ابن ماجه)٥( }بثالث ِحَيض 

؛ لئال حيصل  وأما احلكمة يف مشروعية العدة فهي استرباء رحم املرأة من احلمل
، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج املطلق لرياجع إذا ندم وكان الطالق  اختالط األنساب

، وتعظيم حق الزوج  ، ومن احلكمة أيضا تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة رجعيا
، وباجلملة فالعدة  ل فيما لو كانت املفارقة حامال، وفيها أيضا صيانة حق احلم املطلق

 .  حرمي للنكاح السابق
؛ فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطالق أو خلع أو فسخ  وأما من تلزمها العدة

؛ بشرط أن يكون الزوج املفارق هلا قد خال هبا وهي مطاوعة مع علمه هبا  أو مات عنها

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  )٢٠٧٧(ابن ماجه الطالق ) ٥(
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، وسواء كانت بالغة أو صغرية  زوجة حرة أو أمة، سواء كانت ال وقدرته على وطئها
 .  يوطأ مثلها

؛ لقوله  ؛ فال عدة عليها وأما من فارقها زوجها حيا بطالق أو غريه قبل الدخول هبا
$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθßϑ çG ø)¯= sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr&  ∅ èδθ¡yϑ s? 

$ yϑ sù öΝä3s9 £Îγ øŠn= tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷è s? ( { )حتصوهنا باألقراء أو :  أي " تعتدوهنا : "  ومعىن)١
كرمية على أنه ال عدة على ؛ فدلت اآلية ال جتامعوهن:  أي " متسوهن : " ، ومعىن األشهر

، وذكر املؤمنات هنا من  ، وال خالف يف ذلك بني أهل العلم من طلقت قبل الدخول هبا
؛ ألنه ال فرق بني الزوجات املؤمنات والكتابيات يف هذا احلكم باتفاق أهل  باب التغليب

 .  العلم
؛ لعموم   أو بعده، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أما املفارقة بالوفاة فتعتد مطلقا

]% tÏ%©!$#uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ  {:  قوله تعاىل ≡̀uρø—r& zóÁ−/utItƒ £ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπyèt/ö‘r& 9åκô−r& #Zô³tãuρ ( { )٢( 
 .  اومل يرد ما خيصصه

، واملتوىف عنها زوجها من  احلامل:  وأما أنواع املعتدات فهن على سبيل اإلمجال ست
، واحلائل اليت ال حتيض لصغر أو  ، واحلائل اليت حتيض وقد فورقت يف احلياة غري محل منه

، وهاك  ، وامرأة املفقود ، ومن ارتفع حيضها ومل تدر ما رفعه إياس وهي مفارقة يف احلياة
 .  لك على التفصيلبيان ذ

:  ؛ لقوله تعاىل ؛ سواء كانت مفارقة يف احلياة أو باملوت فاحلامل تعتد بوضع احلمل
}  àM≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )ية الكرمية على أن عدة احلامل  فدلت اآل)٣

، وذهب بعض السلف  ، سواء كانت متوىف عنها أو مفارقة يف احلياة تنتهي بوضع محلها

                                                 
  . ٤٩:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٣(
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، لكن حصل االتفاق بعد ذلك على انقضاء  إىل أن احلامل املتوىف عنها تعتد بأبعد األجلني
 .  عدهتا بوضع احلمل

راد احلمل الذي قد تبني فيه خلق ، وإمنا امل  لكن ليس كل محل تنقضي بوضعه العدة-
 .  ؛ فإهنا ال تنقضي هبا العدة ، فأما لو ألقت مضغة مل تتبني فيها اخللقة إنسان
،   وكذلك يشترط النقضاء العدة بوضع احلمل أن يلحق هذا احلمل بالزوج املفارق-

ملانع فإن مل يلحق هذا احلمل الزوج املفارق لكون هذا الزوج ال يولد ملثله لصغره أو 
، أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه هبا وعاش  خلقي

 .  ، فإهنا ال تنقضي عدهتا به منه لعدم حلوقه به هذا املولود
çµ…  {:  ؛ لقوله تعاىل  وأقل مدة احلمل ستة أشهر- è= ÷Η xquρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ tβθ èW≈ n= rO #·öκy− 4 { )١( 

$ßN≡t *  {:  مع قوله تعاىل Î!≡uθ ø9$#uρ z÷è ÅÊ öãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& È ÷,s!öθ ym È ÷n= ÏΒ% x. ( { )فإذا أسقطنا مدة)٢  
؛ يبقى ستة   من ثالثني شهرا-أربعة وعشرون شهرا :  ؛ أي  وهي حوالن-الرضاع 
 .  ، وهي أقل مدة احلمل وما دوهنا مل يوجد من يعيش لدوهنا أشهر

، والراجح أنه يرجع فيه إىل  وأما أكثر مدة احلمل فموضع خالف بني أهل العلم
، وقد وجد  رجع فيه إىل الوجود؛ ي ما ال نص فيه : " ، قال املوفق ابن قدامة الوجود

  )٣(.  " خلمس سنني وأكثر
 .  ؛ ألن غالب النساء يلدن فيها فاعترب ذلك وغالب مدة احلمل تسعة أشهر

،   هذا وللحمل حرمة يف الشريعة اإلسالمية فال جيوز االعتداء عليه واإلضرار به-
،  فيه الدية والكفارةوإذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب اجلناية عليه وجبت 

؛ أخر تنفيذ احلد على أمه حىت  وإذا وجب على احلامل حد شرعي من جلد أو رجم
 .  ، وال جيوز ألمه أن تسقطه بشرب دواء وحنوه تلد

                                                 
 .  ١٥:  سورة األحقاف آية) ١(
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٤/ ١١املغين :  انظر) ٣(
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، وأهنا تراعي حىت األجنة يف البطون وجتعل  كل ذلك مما يدل على مشول هذه الشريعة
، ونسأله أن يرزقنا  ذه الشريعة الكاملة العادلة؛ فاحلمد هللا رب العاملني على ه هلم حرمة

 .  التمسك هبا والعمل بأحكامها خملصني له الدين ولو كره الكافرون
، سواء كانت وفاته  واملتوىف عنها إذا كانت غري حامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام

 لعموم قوله ، وذلك ، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم ال قبل الدخول هبا أو بعده
t  {:  تعاىل Ï% ©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r& zóÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ ( { )١(  

؛ لعموم  ، دخل أو مل يدخل هبا عدة الوفاة واجبة باملوت : " قال العالمة ابن القيم
، وال هي تعبد  ، وليس املقصود من عدة الوفاة استرباء الرحم القرآن والسنة واتفاق الناس

؛ ألنه ليس يف الشريعة حكم واحد إال وله معىن وحكمة يعقله من عقله وخيفى على  حمض
  )٢(.  انتهى " من خفي عليه

اتفقوا على أن عدة املتوىف عنها زوجها ما مل تكن حامال أربعة  : " غريهوقال الوزير و
  )٣(.  انتهى " أشهر وعشر

؛ فعدهتا شهران ومخسة أيام   واألمة املتوىف عنها تعتد نصف هذه املدة املذكورة-
، فكذا  ؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على تنصيف عدة األمة يف الطالق بلياليها
 .  وتعدة امل

،  ، والشافعي مالك:  ، منهم يف قول عامة أهل العلم : " قال املوفق ابن قدامة
أمجع الصحابة على أن عدة األمة على  : " " املبدع "  وقال يف)٤(،  " وأصحاب الرأي

  )٥(.  ، وإال فظاهر اآلية العموم " النصف من عدة احلرة
 :  ؛ ولعدة الوفاة أحكام ختتص هبا هذا

                                                 
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٠٦/ ٤زاد املعاد :  انظر) ٢(
 .  ٥٥/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
 .  ١٠٧/ ٩املغين :  انظر) ٤(
 .  ٥٦/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
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؛  كامها أنه جيب أن تعتد املتوىف عنها يف املرتل الذي مات زوجها وهي فيهفمن أح
:   ويف لفظ)١( }امكثي يف بيتك  { ؛ لقوله  فال جيوز هلا أن تتحول عنه إال لعذر

 }حيث أتاك اخلرب  {:   ويف لفظ)٢( }ت الذي أتاك فيه نعي زوجك اعتدي يف البي {
 .  رواه أهل السنن

فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو :   فإن اضطرت إىل التحول إىل بيت غريه-
؛ فإهنا يف  حولت عنه قهرا أو كان البيت مستأجرا وحوهلا مالكه أو طلب أكثر من أجرته

 .  هذه األحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر
؛ ألن الليل  وجيوز للمعتدة من وفاة اخلروج من البيت حلاجتها يف النهار ال يف الليل

، حىت إذا أردتن  حتدثن عند إحداكن {:   للمعتدات من الوفاة، ولقوله  مظنة الفساد

 .  }النوم فلتأت كل واحدة إىل بيتها 
:  ، واإلحداد ومن أحكام عدة املتوىف عنها وجوب اإلحداد على املعتدة مدة العدة

 .  اجتناهبا ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف النظر إليها
م حماسن هذه الشريعة وحكمتها هذا من متا : " قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا

، فإن اإلحداد على امليت من تعظيم مصيبة املوت اليت كان  ورعايتها على أكمل الوجوه
، ال متس  ، ومتكث املرأة يف أضيق بيت وأوحشه أهل اجلاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة

،  أقدارهإىل غري ذلك مما هو تسخط على الرب و.  . . ، وال تغتسل ، وال تدهن طيبا
 .  ، وأبدلنا به الصرب واحلمد فأبطل اهللا حبكمه سنة اجلاهلية

وملا كانت مصيبة املوت ال بد أن حتدث للمصاب من اجلزع واألمل واحلزن ما تتقاضاه 
، وهو ثالثة  لغري الزوجة:  يعين  (-؛ مسح هلا احلكيم اخلبري يف اليسري من ذلك  الطباع
، فمنع  ، وما زاد فمفسدته راجحة قضي هبا وطرا من احلزن، وت  جتد هبا نوع راحة-)أيام

                                                 
، ابن ماجه  )٢٣٠٠(، أبو داود الطالق  )٣٥٣٠(، النسائي الطالق  )١٢٠٤(الترمذي الطالق ) ١(

 .  )٢٢٨٧(، الدارمي الطالق  )٦/٤٢١(، أمحد  )٢٠٣١(الطالق 
 .  )٦/٣٧٠(، أمحد  )٢٠٣١(، ابن ماجه الطالق  )٣٥٢٩(النسائي الطالق ) ٢(
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، وأما اإلحداد على الزوج  واملقصود أنه أباح هلن اإلحداد على موتاهن ثالثة أيام.  منه
، وذكر  ، وأما احلامل فإذا انقضى محلها سقط وجوب اإلحداد فإنه تابع للعدة بالشهور

، وهلذا قيد مبدهتا وهو حكم من أحكام  دةأنه يستمر إىل حني الوضع فإنه من توابع الع
وهو من  : " إىل أن قال . " . . العدة وواجب من واجباهتا فكان معها وجودا وعدما

، فإذا مات وهي مل  ، وهي إمنا حتتاج إىل التزين لتتحبب إىل زوجها مقتضياهتا ومكمالهتا
أن :  بل بلوغ الكتاب أجله؛ اقتضى متام حق األول وتأكيد املنع من الثاين ق تصل إىل آخر

؛ مع ما يف ذلك من سد الذريعة إىل طمعها يف الرجال  متنع مما تصنعه النساء ألزواجهن
  )١(.  انتهى كالمه رمحه اهللا " وطمعهم فيها بالزينة

فيجب على املعتدة من الوفاة يف هذا اإلحداد أن جتتنب عمل الزينة يف بدهنا بالتحسني 
، وتتجنب الطيب بسائر  ، وتتجنب لبس احللي بأنواعه وهباألصباغ واخلضاب وحن

، وجتتنب الزينة يف الثياب فال تلبس الثياب اليت فيها  ، وهو كل ما يسمى طيبا أنواعه
 .  ، وتقتصر على الثياب اليت ال زينة فيها فتجتنب كل ذلك مدة العدة زينة

لبسه ما مل يكن فيه ، فتلبس احملدة ما جرت عادهتا ب  وليس لإلحداد لباس خاص-
 .  زينة

 وإذا خرجت من العدة مل يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض -
 .  العوام

↔Ï‘  {:  ؛ لقوله تعاىل وعدة اآليسة ثالثة أشهر ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ä3Í←!$ |¡ÎpΣ Èβ Î) 

óΟçFö; s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô© r& { )٢(  . 
:  ، ومل يكن فيها محل تعتد بثالث حيض لقوله تعاىل واملطلقة إذا كانت حتيض

}  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £ çλ m; β r& z ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû 

£ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& { )واملطلقات ينتظرن بأنفسهن ومتكث إحداهن بعد طالق :   أي)٣
                                                 

 .  ١٦٥/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ١(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
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 ، وتفسري ، مث بعد ذلك تتزوج إن شاءت ثالث حيض:  أي " ثالثة قروء " زوجها
، وألنه ورد تفسري  األقراء باحليض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم

فإذا  {:   قال للمستحاضة؛ ففي احلديث أن النيب  األقراء باحليض يف لسان الشرع
 .  )١( }أتى قرؤك فال تصلي 

، فالطالق يف احليض   تعتد حبيضة طلقت فيها، فال  وال بد أن تكون احليض كاملة-
 .  ، لكن ال تعتد بتلك احليضة اليت طلقت فيها يقع مع التحرمي

 )٢( }قرء األمة حيضتان  {:  ؛ ملا روي  وإن كانت املطلقة أمة اعتدت حبيضتني-
،   يعرف هلم خمالف من الصحابة، ومل وألن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أيب طالب

 )٣( } àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &ÿρãè% 4  {:  ويكون ذلك خمصصا لعموم قوله تعاىل
، لكن احليض ال يتبعض فصارت  ونصف حيضةوكان القياس أن تكون عدهتا حيضة 

 .  حيضتني
؛ فإهنا تعتد بثالثة  وأما املطلقة اآليسة من احليض لكربها والصغرية اليت مل حتض بعد

↔Ï‘  {:  ؛ لقوله تعاىل أشهر ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô© r& 

‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 { )والالئي مل حيضن من نسائكم فعدهتن ثالثة أشهر:   أي)٤  . 
أمجع أهل العلم على أن عدة احلرة اآليسة  : " قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة وغريه

  )٥(.  " رية اليت مل حتض ثالثة أشهروالصغ
:  ومن بلغت ومل حتض اعتدت عدة اآليسة ثالثة أشهر لدخوهلا يف عموم قوله تعاىل

}  ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 { )٦(  . 
                                                 

 .  )٣٥٥٣(النسائي الطالق ) ١(
 .  )١٢١٧(مالك الطالق ) ٢(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٤(
 .  ٢٦٥/ ١١املغين ) ٥(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٦(
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عدة أم  " ؛ لقول عمر  أو الصغرية أم ولد فعدهتا شهرانوإن كانت املطلقة اآليسة 
 وذلك ألن األشهر بدل من )١( " ، ولو مل حتض كانت عدهتا شهرين الولد حيضتان

؛ ألن عدة األمة نصف عدة  ، وذهب بعض العلماء إىل أن عدهتا شهر ونصف القروء
ة اآليسة شهرا ونصف ، فتكون عدة األم ، وعدة احلرة اليت ال حتيض ثالثة أشهر احلرة
 .  شهر

وأما املطلقة اليت كانت حتيض مث ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا ال لكرب فهذه هلا 
 :  حالتان

تسعة أشهر :  ؛ فهذه عدهتا سنة  أن ال تعلم السبب الذي منع حيضها: احلالة األوىل
 .  -)  عدة اآليسة:  أي  (-، وثالثة أشهر للعدة  للحمل

، ال ينكره  هذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار : " م الشافعي رمحه اهللاقال اإلما
، فإذا مضت  ، وألن الغرض من العدة هو العلم برباءة رمحها من احلمل منهم منكر علمناه

، فيكون  ، فتعتد حينئذ عدة اآليسة ثالثة أشهر ؛ دلت على براءة رمحها منه تسعة األشهر
 .  " ، وهبا حيصل العلم برباءة رمحها من احلمل واحليض اجملموع اثين عشر شهرا

؛ كاملرض والرضاع وتناول   أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها: احلالة الثانية
، فإن عاد احليض بعد زواله اعتدت  الدواء الذي يرفع احليض فهذه تنتظر زوال ذلك املانع

ا تعتد سنة كاليت ارتفع حيضها ومل تدر ، فالصحيح أهن ، وإن زال املانع ومل يعد احليض به
 .  ، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية سبب رفعه

 :  ، فلها حاالت وأما املستحاضة
؛ فهذه   أن تكون تعرف قدر أيام عادهتا قبل االستحاضة وتعرف وقتها: احلالة األوىل

 .  ا مقدار ثالث حيض حسب أيام عادهتاتنقضي عدهتا مبضي املدة اليت حيصل هلا هب

                                                 
؛  ٦٩٨/ ٧ ١٥٤٥١ ( النكاح ؛ والبيهقي ٢١٤/ ٣)  ٣٧٨٥ (الدارقطين :  أخرجه من طريق عبد اهللا بن عتبة) ١(

 .  ٢٢١/ ٧)  ١٢٨٧٢ (وعبد الرزاق 
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، فهذه تعترب الدم  ، ولكن يكون دمها متميزا  أن تنسى أيام عادهتا: احلالة الثانية
 .  املتميز حيضا تعتد به إن صلح أن يكون حيضا

؛ فهذه تعتد عدة اآليسة ثالثة   أن تنسى عادهتا وليس هلا متييز يعترب: احلالة الثالثة
 .  أشهر

؛ فاملعتدة من وفاة واملعتدة البائن  حكام املتعلقة بالعدة مسألة خطبة املعتدةومن األ
، كأن  أريد أن أتزوجك وحنوه دون التعريض:  ؛ كقوله بطالق حيرم التصريح خبطبتهما

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل إين يف مثلك لراغب:  يقول هلا uρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçG ôÊ §tã Ïµ Î/ ôÏΒ 

Ïπ t7ôÜÅz Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )١(  
ويباح للرجل أن خيطب من أباهنا دون الثالث ومن طلقها طالقا رجعيا تصرحيا 

عية ما ، وأن يراجع مطلقته الرج ؛ ألنه يباح له أن يتزوج من أباهنا دون الثالث وتعريضا
 .  دامت يف عدهتا

؛ فتنتظر  -      ُ  ْ                 ، فلم ت ع لم حياته وال موته   وهو من انقطع خربه-وأما زوجة املفقود 
زوجته قدومه أو تبني خربه يف مدة يضرهبا القاضي تكون كافية لالحتياط يف شأنه وتبقى 

م ، فإذا متت مدة االنتظار املضروبة حك ؛ ألن األصل حياته يف عصمته يف تلك املدة
، وقد حكم الصحابة رضي  ، واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بوفاته

 .  اهللا عنهم بذلك
، وقال  حكم اخللفاء يف امرأة املفقود كما ثبت عن عمر : " قال اإلمام ابن القيم

  )٢(.  " ، مخسة من الصحابة أمروها أن تتربص ما يف نفسي شيء منه:  أمحد
وقال شيخ اإلسالم .  قول عمر هو أصح األقوال وأحراها بالقياس : " قال ابن القيم

 .  انتهى " هو الصواب : " ابن تيمية

                                                 
 .  ٢٣٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥٣/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ٢(
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فإذا انتهت عدهتا حلت لألزواج وال تفتقر إىل طالق ويل زوجها بعد اعتدادها 
، فإن تزوجت وقدم زوجها األول فالصحيح أنه خيري بني استرجاعها وبني إمضاء  للوفاة

 .  ، سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاين أو قبله الثاين ويأخذ صداقهتزوجها من 
الصواب يف امرأة املفقود مذهب عمر وغريه  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

، وجيوز هلا أن تتزوج بعد  ، مث تعتد للوفاة ، وهو أهنا تتربص أربع سنني من الصحابة
َ     ؛ خ ي ر  بني  ، مث إذا قدم زوجها األول بعد تزوجها وباطنا، وهي زوجة الثاين ظاهرا  ذلك ِّ ُ   

، مث  " ، وهو ظاهر مذهب أمحد ، وال فرق بني ما قبل الدخول وبعده امرأته وبني مهرها
  )١(.  انتهى " والتخيري فيه بني املرأة واملهر هو أعدل األقوال : " قال

 

                                                 
 .  ٣٨١ - ٣٧٧/ ١٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
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 باب يف االسترباء 
، وهي  علم برباءة رحم ملك ميني مأخوذ من الرباءةاالسترباء هو تربص يقصد منه ال

 .  التمييز والقطع
فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سيب أو غري ذلك حرم عليه وطؤها 

، فال يسقي ماءه  باهللا واليوم اآلخرمن كان يؤمن  { ؛ لقوله  ومقدماته قبل استربائها
:  ، ويف حديث آخر رواه أبو داود  رواه أمحد والترمذي وأبو داود)١( }زرع غريه 

 .  )٢( }ال توطأ حامل حىت تضع  {
àM≈s9'ρ  {:  ؛ لعموم قوله تعاىل واسترباء األمة احلامل ينتهي بوضع احلمل é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# 

£ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )٣(  
ال :   يف سيب أوطاسلقوله  {؛  وغري احلامل إن كانت حتيض فاسترباؤها حبيضة

؛   رواه أمحد وأبو داود)٤( }، وال غري حامل حىت حتيض حيضة  توطأ حامل حىت تضع
، ودل على بيان ما  فدل هذا احلديث على وجوب استرباء األمة املسبية وغريها قبل وطئها

 .  تستربأ به احلامل واحلائض من املسبيات
؛ لقيام الشهر مقام  يسة من احليض واألمة الصغرية فتستربآن مبضي شهروأما األمة اآل
 .  احليضة يف العدة

من كان يؤمن باهللا واليوم  { واحلكمة يف استرباء األمة قبل وطئها يبينها قوله 
 فبني أن الغرض من االسترباء جتنب اختالط املياه )٥( }زرع غريه اآلخر فال يسقي ماءه 

 .  واشتباه األنساب
 

                                                 
 .  )٢٤٧٧(، الدارمي السري  )٢١٥٨( أبو داود النكاح )١(
 .  )٢٢٩٥(، الدارمي الطالق  )٢١٥٧(أبو داود النكاح ) ٢(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  )٢٢٩٥(، الدارمي الطالق  )٣/٦٢(، أمحد  )٢١٥٥(أبو داود النكاح ) ٤(
 .  )٢٤٧٧(، الدارمي السري  )٢١٥٨(أبو داود النكاح ) ٥(
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 أبواب 

 باب يف أحكام الرضاع 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
≈ãΝà6çF  {:  قال تعاىل يف سياق بيان احملرمات من النساء yγ ¨Β é&uρ û ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ ÷è|Ê ö‘ r& 

Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§9$# { )١(  
 .  )٢( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  { عن النيب  " الصحيحني " ويف

 .   رواه اجلماعة)٣( }حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة  { وقوله 
هو مص من دون احلولني :  ، وشرعا مص اللنب من الثدي أو شربه:  والرضاع لغة

 .  لبنا ثاب عن محل أو ضربه أو حنوه
يأيت والرضاع حكمه حكم النسب يف النكاح واخللوة واحملرمية وجواز النظر على ما 

 .  تفصيله
 :  ولكن ال تثبت له هذه األحكام إال بشرطني

؛  ؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها  أن يكون مخس رضعات فأكثر: الشرط األول
، فنسخ من ذلك مخس  ت حيرمنعشر رضعات معلوما:  أنزل يف القرآن {:  قالت

 واألمر على ، فتويف رسول اهللا  ، وصار إىل مخس رضعات معلومات حيرمن رضعات
، وهو مبني ملا أمجل يف اآلية  ، وهذا من نسخ التالوة دون احلكم  رواه مسلم)٤( }ذلك 

 .  واألحاديث يف موضوع الرضاع

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٢(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(النكاح 
، الدارمي  )١٢٧٧(، مالك الرضاع  )٦/٤٤(، أمحد  )٣٣٠٣(، النسائي النكاح  )٤٩٤١(البخاري النكاح ) ٣(

 .  )٢٢٤٨(النكاح 
،  )١٢٩٣(، مالك الرضاع  )٢٠٦٢(، أبو داود النكاح  )٣٣٠٧(، النسائي النكاح  )١٤٥٢(مسلم الرضاع ) ٤(

 .  )٢٢٥٣(الدارمي النكاح 
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$ßN≡t *  {:  لقوله تعاىل؛   أن تكون مخس الرضعات يف احلولني: الشرط الثاين Î!≡uθ ø9$# uρ 

z÷è ÅÊ öãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& È ÷,s!öθ ym È ÷n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 4 { )؛ فدلت هذه اآلية الكرمية  )١

ال حيرمن الرضاع إال ما فتق  { ، ولقوله  عترب ما كان يف احلولنيعلى أن الرضاع امل

، ومعناه أنه  " حديث حسن صحيح : " ، قال الترمذي )٢( }األمعاء وكان قبل الفطام 
؛ فال حيرم القليل الذي مل ينفذ إليها  سعهاال حيرم من الرضاع إال ما وصل إىل األمعاء وو

، وقام مقام  ما كان يف زمن الصغر:  ؛ أي ، وال حيرم إال ما كان قبل الفطام ويوسعها
،  ؛ فالذي يثبت احلرمة حيث يكون الرضيع طفال يسد اللنب جوعه وينبت حلمه الغذاء

 .  فيكون ذلك جزءا منه
ّ                               وحد  الرضعة أن ميتص الثدي مث يقطع ام تصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي آلخر أو   

؛ ولو يف جملس  وهكذا.  . . ؛ فرضعتان ، فإن عاد ؛ فيحتسب له بذلك رضعة لغري ذلك
، فريجع يف حتديدها إىل  ، وذلك ألن الشارع اعترب عدد الرضعات ومل حيدد الرضعة واحد
 .  العرف

؛ كما لو  لرضاع؛ فحكمه حكم ا ولو وصل اللنب إىل جوف الطفل بغري الرضاع
؛ ألنه حيصل به  ؛ أخذ ذلك حكم الرضاع ، أو شربه من إناء وحنوه قطر يف فمه أو أنفه

 .  ؛ بشرط أن حيصل من ذلك مخس مرات ما حيصل بالرضاع من التغذية
؛ فمىت أرضعت امرأة طفال دون احلولني مخس  وأما ما ينشره الرضاع من احلرمة

، ويف إباحة نظره إليها  ا يف حترمي نكاحها عليه؛ صار املرتضع ولده رضعات فأكثر
≈ãΝà6çF  {:  ؛ لقوله تعاىل ، ويكون حمرما هلا وخلوته هبا yγ ¨Βé&uρ û ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è|Ê ö‘ r& { )وال )٣ 

، وال يعقل  ، وال توارث بينهما ؛ فال جتب نفقتها عليه كاميكون ولدا هلا يف بقية األح

                                                 
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١١٥٢(الترمذي الرضاع ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
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؛ فال يساويه إال فيما ورد فيه  ؛ ألن النسب أقوى من الرضاع ، وال يكون وليا هلا عنها
 .  ، وما يتفرع عليه من احملرمية واخللوة ، وهو التحرمي النص

بسبب وطئه هلا بنكاح ، أو  ويصري املرتضع ولدا ملن ينسب لبنها إليه بسبب محلها منه
، فيكون املرتضع  ، والرضاع فرع عنه ؛ للحوق نسب احلمل به يف تلك األحوال أو شبهه

، وهي حترمي النكاح وجواز النظر  ولدا له يف األحكام املذكورة يف حق املرضعة فقط
 .  واخللوة واحملرمية دون بقية األحكام

ه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وتكون حمارم من نسب إليه اللنب كآبائه وأوالد
، وتكون  وأخواته وأوالدهم وأعمامه وعماته وأخواله وخاالته يكونون حمارم للمرتضع

 .  حمارم املرضعة كآبائها وأوالدها وأمهاهتا وأخواهتا وأعمامها وحنوهم حمارم للمرتضع
د أوالده وكما تثبت احلرمة على املرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أوالده وأوال

؛ فال تنتشر احلرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه  دون أصوله وحواشيه
، كما ال تنتشر إىل من هو يف درجته من حواشيه وهم إخوانه  وعماته وأخواله وخاالته

 .  وأخواته
؛ ألنه  ؛ صار ولدا للمرضعة فقط ومن رضع من لنب امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا

 .  ، وهو فرعها ، مل يثب من الرضاع ا مل تثبت األبوة من النسبمل
 .  ، فلو ارتضع طفالن من هبيمة مل ينشر احلرمة بينهما ولنب البهيمة ال حيرم

، ورضع منه طفل  واختلف يف لنب املرأة إذا در هلا لنب بدون محل وبدون وطء تقدم
، وألن اللنب ما أنشز  ل رطوبة متولدة، ب ؛ ألنه ليس بلنب حقيقة ال ينشر احلرمة:  فقيل

، واختاره  أنه ينشر احلرمة:  ، والقول الثاين ، وهذا ليس كذلك العظم وأنبت اللحم
 .  املوفق وغريه

 .  ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية يف دينها
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، وذكرت أهنا أرضعت طفال مخس  إذا كانت معروفة بالصدق : " قال شيخ اإلسالم
  )١(.  انتهى " ، ويثبت حكم الرضاع  على الصحيح؛ قبل رضعات

، وليس هناك بينة فال  ، أو شك يف كماله مخس رضعات وإن شك يف وجود الرضاع
 .  ، واهللا أعلم ؛ ألن األصل عدم الرضاع حترمي

 باب يف أحكام احلضانة 
،  ؛ ألن املريب يضم الطفل إىل حضنه ، وهو اجلنب احلضانة مشتقة من احلضن

 .  هذا معناها لغة.  اضنة هي املربيةواحل
 صغري وحنوه عما يضره وتربيته بعمل مصاحله -؛ فهي حفظ  وأما معناها شرعا

 .  البدنية واملعنوية
، ذلك أن الصغري ومن يف حكمه ممن ال يعرف مصاحله كاجملنون  واحلكمة فيها ظاهرة

فع املضار عنه وتربيته التربية واملعتوه حيتاج إىل من يتواله وحيافظ عليه جبلب منافعه ود
 .  السليمة

، وإحسانا  ، ورعاية لشئوهنم ؛ رمحة هبم وقد جاءت شريعتنا بتشريع احلضانة هلؤالء
، ينهى  ، وديننا دين الرمحة والتكافل واملواساة ؛ لضاعوا وتضرروا ؛ ألهنم لو تركوا إليهم

، وحق للحاضن  ته، وهي حق للمحضون على قراب ، ويوجب كفالتهم عن إضاعتهم
 .  بتويل شئون قريبه كسائر الواليات

 :  وهي جتب للحاضنني على الترتيب
 :   فأحق الناس باحلضانة األم-

إذا افترق الزوجان وهلما ولد طفل أو  : " قال اإلمام موفق الدين بن قدامة رمحه اهللا
، وهو قول  ن أو أنثى، ذكرا كا ؛ فأمه أوىل الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها معتوه

 .  " انتهى " ، وال نعلم أحدا خالفهم مالك وأصحاب الرأي

                                                 
 .  ٥٢/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
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لقول  {؛  ، وسقط حقها فيها ؛ انتقلت احلضانة منها إىل غريها فإذا تزوجت األم
،  إن ابين هذا كان بطين له وعاء! يا رسول اهللا :  ، فقالت ته امرأة ملا جاءرسول اهللا 

:  ؟ فقال ، وأراد أن يرتعه مين ، وإن أباه طلقين ، وحجري له حواء وثديي له سقاء
؛ فدل احلديث   رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه)١( }ألنت أحق به ما مل تنكحي 

؛  ، وأهنا إذا تزوجت ا أبوه وأراد انتزاعه منهاعلى أن األم أحق حبضانة ولدها إذا طلقه
 .  سقط حقها من احلضانة

، وال يشاركها يف القرب  ؛ ألهنا أشفق عليه وأقرب إليه وتقدمي األم يف حضانة ولدها
، وأمه  ، وإمنا يدفعه إىل امرأته ، وال يتوىل احلضانة بنفسه ، وليس له مثل شفقتها إال أبوه

رحيها وفراشها وحجرها خري له منك  : " ، وقال ابن عباس لرجل هأوىل به من امرأة أبي
 .  " حىت يشب وخيتار لنفسه

،  ؛ ألهنا أوثق بالصغري األم أصلح من األب : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، فهي أقدر وأخرب وأصرب يف هذا  ، وأخرب وأرحم به وأخرب بتغذيته ومحله وتنوميه وتنويله

  )٢(.  انتهى " ؛ فتعينت يف حق الطفل غري املميز بالشرع املوضع
؛   مث بعد سقوط حق األم للحضانة تنتقل إىل أمهاهتا جدات الطفل القرىب فالقرىب-

 .  ؛ لتحقق والدهتن وشفقتهن على احملضون أكمل من غريهن ألهنن يف معىن األم
؛ ألنه أصل  أيب الطفل مث بعد اجلدات الاليت من قبل األم تنتقل احلضانة إىل -
 .  ؛ فقدم على غريه ، وأكمل شفقة ، وأقرب من غريه النسب
اجلدات من :   أي- مث بعد سقوط حق األب من احلضانة تنتقل إىل أمهات األب -

؛ ألن األنوثة  ، وقدمن على اجلد ؛ ألهنن يدلني بعصبة قريبة -قبل األب القرىب فالقرىب 
 .  ما قدمت األم على األب؛ ك مع التساوي توجب الرجحان

                                                 
 .  )٢/١٨٢(، أمحد  )٢٢٧٦(طالق أبو داود ال) ١(
 .  ٢١٨ - ٢١٦/ ١٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
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،   مث بعد سقوط حق اجلدات من قبل األب يف احلضانة تنتقل إىل اجلد من قبل األب-
 .  ، فيرتل مرتلته ؛ ألنه يف معىن أيب احملضون األقرب فاألقرب

، وملا  ؛ ألهنن يدلني باجلد  مث بعد اجلد تنتقل احلضانة إىل أمهات اجلد القرىب فالقرىب-
 .  ؛ فاحملضون بعض منهن ف الوالدةفيهن من وص

؛ ألهنن يدلني بأبويه أو   مث بعد أمهات اجلد تنتقل احلضانة إىل أخوات احملضون-
؛ ألهنا  ، مث األخت ألم ، فتقدم األخت ألبوين لقوة قرابتها ولتقدمها يف املرياث بأحدمها

ألوىل تقدمي األخت ا:  ، وقيل ، مث األخت ألب ، واألم مقدمة على األب تديل باألمومة
، ألهنا أقيمت فيه مقام  ، وهي أقوى يف املرياث ؛ ألن الوالية لألب ألب على األخت ألم

 .  ، وهذا وجيه األخت ألبوين عند عدمها
، وملا  ؛ ألن اخلاالت يدلني باألم  مث بعد األخوات تنتقل احلضانة إىل اخلاالت-
،   وتقدم خالة ألبوين)١( }اخلالة مبرتلة األم  {:   قال؛ أن النيب  " الصحيحني " يف

 .  ؛ كاألخوات ، مث خالة ألب مث خالة ألم
 .  ، وهو مؤخر عن األم ؛ ألهنن يدلني باألب  مث بعد اخلاالت تنتقل إىل العمات-

، وكذا نساء األب  العمة أحق من اخلالة : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، وإمنا قدمت األم على  ، وكذا أقاربه ؛ ألن الوالية لألب ، فيقدمن على نساء األم أحق

، وإمنا قدم الشارع خالة بنت محزة  األب ألنه ال يقوم مقامها هنا أحد يف مصلحة الطفل
ا يف ، فقضى هلا هب ، وجعفر طلب نائبا عن خالتها ؛ ألن صفية مل تطلب على عمتها صفية

  )٢(.  " غيبتها
، فمن  جمموع أصول الشريعة تقدمي أقارب األب على أقارب األم : " وقال رمحه اهللا
  )٣(.  انتهى " ؛ فقد خالف األصول والشريعة قدمهن يف احلضانة

                                                 
 .  )١٩٠٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٣(البخاري الصلح ) ١(
 .  ١٢٢/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
 .  ١٢٢/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٣(
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 .   مث بعد العمات تنتقل احلضانة إىل بنات اإلخوة-
 .   مث بعدهن إىل بنات األخوات-
 .   وبنات األخوات تنتقل احلضانة إىل بنات األعمام مث بعد بنات اإلخوة-
 .   مث إىل بنات العمات-
، مث  ؛ اإلخوة مث بنوهم  مث بعدهن تنتقل احلضانة لباقي العصبة األقرب فاألقرب-
 .  ، مث بنوهم األعمام

؛  ، فإن مل يكن حمرما هلا ؛ اشترط كون احلاضن من حمارمها فإن كانت احملضونة أنثى
 .  ىل ثقة خيتارهاسلمها إ

 باب يف موانع احلضانة 
،  ؛ ألن احلضانة والية ، ولو قل ؛ فال حضانة ملن فيه رق من موانع احلضانة الرق
 .  ، ومنافعه مملوكة لسيده ، وألنه مشغول خبدمة سيده والرقيق ليس من أهل الوالية

؛ ألنه   ضرر عليه، ويف بقاء احملضون عنده ؛ ألنه ال يوثق به فيها وال حضانة لفاسق
 .  ، وينشئه على طريقته يسيء تربيته

؛ ألن ضرره  ؛ ألنه أوىل بعدم االستحقاق من الفاسق وال حضانة لكافر على مسلم
 .  ؛ فإنه يفنت احملضون يف دينه وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر وتربيته عليه أكثر

أنت أحق  {:  الدة الطفل لو؛ لقول النيب  وال حضانة ملزوجة بأجنيب من حمضون

، واملراد  ، ويستحق منعها من احلضانة  وألن الزوج ميلك منافعها)١( }به ما مل تنكحي 
؛ مل تسقط  ، فلو تزوجت بقريب حمضوهنا باألجنيب هنا من ليس من عصبات احملضون

 .  حضانتها

                                                 
 .  )٢/١٨٢(، أمحد  )٢٢٧٦(أبو داود الطالق ) ١(
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، وطلقت  ، وأسلم الكافر ، وتاب الفاسق ؛ بأن عتق الرقيق فإن زال أحد هذه املوانع
، مع  ؛ لوجود سببها ؛ رجع من زال عنه املانع من هؤالء إىل حقه يف احلضانة املزوجة

 .  انتفاء املانع منها
، إىل بلد بعيد  ، ومل يقصد به املضارة وإذا أراد أحد أبوي احملضون سفرا طويال

؛  ، سواء كان هو املسافر أو املقيم ، فاحلضانة تكون لألب ، وهو وطريقه آمنان ليسكنه
؛ مل يتمكن من  ، فإذا كان بعيدا عنه ألنه هو الذي يقوم بتأديب ولده واحملافظة عليه

 .  ، وضاع الولد ذلك
 - ٣٥٤؛  وإن كان السفر إىل بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكىن فيه

، وألنه  ؛ ألهنا أمت شفقة على احملضون فرة أو املقيمة، سواء كانت هي املسا فاحلضانة لألم
 .  ميكن ألبيه اإلشراف عليه يف تلك احلالة

؛  ، أو كان الطريق أو البلد املسافر إليه خموفني ، مث يرجع أما إذا كان السفر حلاجة
 .  ؛ ألن يف السفر باحملضون إضرارا به يف هاتني احلالتني فإن احلضانة تكون للمقيم منهما

لو أراد اإلضرار واالحتيال على إسقاط حضانة  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
؛ فإنه جعل األم أحق  ؛ فهذه حيلة مناقضة ملا قصده الشارع ، فسافر ليتبعه الولد األم

  )١(.  . " . . بالولد من األب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت
؛ فرق اهللا   أن من فرق بني والدة وولدها- لنيب ا:   يعين-وأخرب  : " إىل أن قال

، وإن كانا يف  ، ومنع أن تباع األم دون ولدها والولد دوهنا بينه وبني أحبته يوم القيامة
، فكيف جيوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبني ولدها تفريقا تعز معه  بلد واحد

، بل قضاء اهللا ورسوله  ذا من أحمل احملال، ه ، ويعز عليها الصرب عنه وفقده رؤيته ولقاؤه
أنت أحق به ما مل  {:   قال، والنيب  ، سافر األب أو أقام ؛ أن الولد لألم أحق

؟ وأين هذا يف كتاب اهللا أو  أنت أحق به ما مل يسافر األب:   فكيف يقال)٢( }تنكحي 
                                                 

 .  ٢٩٥/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ١(
 .  )٢/١٨٢(، أمحد  )٢٢٧٦(أبو داود الطالق ) ٢(
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؟ فال نص وال قياس وال   فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح أويف سنة رسوله 
 .  انتهى " مصلحة

، فإذا بلغ سبع سنني  وأما ختيري الغالم بني أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره
، قضى بذلك عمر وعلي  ، فيكون عند من اختار منهما ؛ فإنه خيري بني أبويه وهو عاقل

جاءت  {:   قالي وغريه من حديث أيب هريرة ، وروى الترمذ رضي اهللا عنهما
هذا أبوك ! يا غالم :  فقال.  إن زوجي يريد أن يذهب بابين:   فقالتامرأة إىل النيب 
 فدل احلديث )١( }فانطلقت به ،  فأخذ بيد أمه.  ؛ فخذ بيد أيهما شئت وهذه أمك

؛ فإنه إذا بلغ حدا يستطيع معه أن يعرب  ؛ خيري بني أبويه على أن الغالم إذا استغىن بنفسه
 .  ، فقدم لذلك ؛ دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ، فمال إىل أحد األبوين عن نفسه

 :  وال خيري إال بشرطني
  . أن يكون األبوان من أهل احلضانة:  أحدمها
؛ ألهنا أشفق عليه  ؛ بقي عند األم ، فإن كان معتوها أن يكون الغالم عاقال:  والثاين

 .  وأقوم مبصاحله
، لكن  ؛ ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ؛ صار عنده ليال وهنارا وإذا اختار الغالم العاقل أباه

 وإن ، ؛ ألن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم ال مينعه من زيارة أمه
؛  ، وإن مل خيتر واحدا منهما ؛ ليعلمه ويؤدبه ؛ صار عندها ليال وعند أبيه هنارا اختار أمه

 .  ؛ ألنه ال مزية ألحدمها على اآلخر إال بالقرعة أقرع بينهما
؛ ألنه  ؛ فإهنا تكون عند أبيها إىل أن يتسلمها زوجها واألنثى إذا بلغت سبع سنني
، فإن كان  ، وال متنع األم من زيارهتا مع عدم احملذور ريهأحفظ هلا وأحق بواليتها من غ

؛  ، واألم تصلح حلفظها األب عاجزا عن حفظ البنت أو ال يبايل هبا لشغله أو قلة دينه
 .  فإهنا تكون عند أمها

                                                 
 .  )٢٢٩٣(، الدارمي الطالق  )٢/٤٤٧(، أمحد  )٢٢٧٧(، أبو داود الطالق  )٣٤٩٦(النسائي الطالق ) ١(
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وأمحد وأصحابه إمنا يقدمون األب إذا مل  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، ويهملها الشتغاله  ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ريكن عليها يف ذلك ضر

، فمع وجود فساد أمرها  ؛ فإهنا تقدم يف هذه احلال ، واألم قائمة حبفظها وصيانتها عنها
  )١(.  " ؛ فاآلخر أوىل هبا بال ريب مع أحدمها

، ال  ا، وهو يتركها عند ضرة أمه وإذا قدر أن األب تزوج بضرة : " وقال رمحه اهللا
؛  ، وأمها تعمل مصلحتها وال تؤذيها ، بل تؤذيها وتقصر يف مصلحتها تعمل مصلحتها

  )٢(.  ، واهللا أعلم انتهى " فاحلضانة هنا لألم قطعا

                                                 
 .  ١٣١/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ١٣٢/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
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 باب يف نفقة الزوجة 
كفاية من :  ، وشرعا الدراهم وحنوها من األموال:  ، وهي لغة النفقات مجع نفقة

 .  مسكنا وتوابعهاميونه باملعروف قوتا وكسوة و
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا .  ، وأول ما جيب على اإلنسان النفقة على زوجته

 .  وكسوة وسكىن مبا يصلح ملثلها
ÏΨ,÷  {:  قال تعاىل ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ÏiΒ Ïµ ÏFyè y™ ( { )وقال تعاىل)١   :}  £çλm; uρ ã≅÷WÏΒ “ Ï% ©!$# 

£Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )وقال النيب )٢  }  ٣( }وكسوهتن باملعروف وهلن عليكم رزقهن( 
 .  رواه مسلم وأبو داود

;çλm£  { ويدخل يف : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï% ©!$# £Íκö n= tã 

Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )وأن مرد ذلك إىل ما يتعارفه الناس  ليت للمرأة وعليها مجيع احلقوق ا)٤ ،
  )٥(.  انتهى " ، ويتكرر ، وجيعلونه معدودا بينهم

ويعترب احلاكم تقدير نفقة الزوجة حبال الزوجني يسارا وإعسارا أو يسار أحدمها 
 :  وإعسار اآلخر عند التنازع بينهما

 مما تأكل املوسرة حتت املوسر يف فيفرض للموسرة حتت املوسر من النفقة قدر كفايتها
، ومن الفرش  ، ويفرض هلا من الكسوة ما يلبس مثلها من املوسرات بذلك البلد حملهما

ويفرض للفقرية حتت الفقري من القوت .  واألثاث كذلك ما يليق مبثلها يف ذلك البلد
توسط والغنية ويفرض للمتوسطة مع امل.  والكسوة والفرش واألثاث ما يليق مبثلها يف البلد

                                                 
 .  ٧:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٩٠٥(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٣(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٣٢/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٥(
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 واحلد األدىن - وهو نفقة املوسرين -حتت الفقري والفقرية حتت الغين ما بني احلد األعلى 
 .  ؛ ألن ذلك هو الالئق حباهلما  حبسب العرف والعادة- وهو نفقة الفقريين -

وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة 
 .  والنظافة
فإن :  ، أما إذا طلقها وصارت يف العدة  ذكر هو ما إذا كانت الزوجة يف عصمتهوما

؛  ؛ ألهنا زوجة ؛ فإهنا جتب نفقتها عليه ما دامت يف العدة كالزوجة كان طالقا رجعيا
åκçJ£  {:  بدليل قوله تعاىل s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠtÎ/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )١(  

؛ ملا  ؛ فال نفقة هلا وال سكىن وأما املطلقة البائن بينونة كربى أو بينونة صغرى
 ، فقال هلا النيب  ا زوجها ألبتةطلقه {:  من حديث فاطمة بنت قيس " الصحيحني " يف

 .  )٢( }ال نفقة لك وال سكىن 
 املطلقة البائن ال نفقة هلا وال سكىن بسنة رسول اهللا  : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

، ومذهب فقهاء  ، وهي مقتضى القياس ، بل املوافقة لكتاب اهللا الصحيحة
  )٣(.  انتهى " احلديث

β  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ فلها النفقة قة البائن حامالإال أن تكون املطل Î)uρ £ä. ÏM≈s9'ρ é& 9≅÷Η xq 

(#θ à)ÏΡr'sù £Íκö n= tã 4 ®L ym z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )وقوله تعاىل)٤   :}  £èδθãΖÅ3ó™ r& ôÏΒ ß]ø‹ym ΟçGΨ s3y™  ÏiΒ 

öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ { )٥( }  ولقوله٦( }؛ إال أن تكوين حامال  ال نفقة لك:   لفاطمة بنت قيس( 
ُ  َ ِّ وألن احل م ل ولد  للم ط ل ق     ٌ      ْ  .  ، وال ميكنه ذلك إال باإلنفاق على أمه ، فلزمه اإلنفاق عليه       َ

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٢١٧٧(، الدارمي النكاح  )١٢٣٤(، مالك الطالق  )٦/٣٧٣(، أمحد  )١٤٨٠(مسلم الطالق ) ٢(
 .  ٤٧١ - ٤٧٠/ ٥زاد املعاد :  انظر) ٣(
 .  ٦:  سورة الطالق آية) ٤(
 .  ٦:  سورة الطالق آية) ٥(
 .  )٢٢٩٠(، أبو داود الطالق  )١٤٨٠(مسلم الطالق ) ٦(
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، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل  وهذا بإمجاع أهل العلم : " قال املوفق وغريه
 .  " أو للحامل من أجل احلمل

 .  اعد الفقهيةويتفرع على القولني أحكام كثرية موضعها كتب الفقه والقو
 :  وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة

، والنفقة  ؛ لفوات متكنه من االستمتاع هبا ؛ سقطت نفقتها إذا حبست عنه:   منها-
 .  إمنا جتب يف مقابل االستمتاع

، والنشوز هو معصيتها إياه فيما جيب  ؛ فإهنا تسقط نفقتها إذا نشزت عنه:   ومنها-
،  ، أو امتنعت من االنتقال معه إىل مسكن يليق هبا كما لو امتنعت من فراشه،  عليها له

، ال  ؛ ألهنا تعترب ناشزا ؛ فال نفقة هلا يف هذه األحوال أو خرجت من مرتله بغري إذنه
 .  يتمكن من االستمتاع هبا والنفقة يف نظري متكينها من االستمتاع

، ألهنا بذلك منعت نفسها منه  نفقتها؛ فإهنا تسقط  لو سافرت حلاجتها:   ومنها-
 .  ، فسقطت نفقتها بسبب ال من جهته

،  ؛ ألن املال انتقل من الزوج إىل الورثة واملرأة املتوىف عنها ال نفقة هلا من تركة الزوج
، أو على من ميوهنا إذا كانت  ، فتكون نفقتها على نفسها وال سبب لوجوب النفقة عليها

 .  فقرية
؛ وجبت نفقتها يف حصة احلمل من التركة إن كان  توىف عنها حامالوإن كانت امل

 .  ، وإال وجبت نفقتها على وارث احلمل املوسر للمتوىف تركة
وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخريها مدة 

ع نفقه كل يوم من ؛ وجب دف ، وإن اختلفا ؛ ألن احلق هلما طويلة أو قليلة جاز ذلك
، فال  ؛ الحتياجه إىل كلفة ومؤونة ؛ جاز ذلك ، وإن اتفقا على دفعها حبا أوله جاهزة

 .  يلزمها قبوله إال برضاها
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، ومن غاب عن زوجته  ، فيعطيها كسوة السنة وجتب هلا الكسوة كل عام من أوله
؛ ألنه حق جيب  ما مضى؛ لزمته نفقة  ، أو كان حاضرا ومل ينفق عليها ومل يترك هلا نفقة

 .  ، فلم يسقط مبضي الزمان مع اليسار واإلعسار
، فإن أعسر  ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حني تسليم نفسها له

يف الرجل ال جيد ما  {:  ؛ حلديث أيب هريرة مرفوعا ؛ فلها فسخ نكاحها منه بالنفقة

$88  {:  ، ولقوله تعاىل رواه الدارقطين }يفرق بينهما :  ، قال ينفق على امرأته |¡øΒ Î* sù 

>∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎô£s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )مساك مع ترك النفقة إمساكا مبعروف وليس اإل)١  . 
، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها  ، ومل يدع المرأته نفقة وإن غاب زوج موسر

؛ ملا  ؛ أخذت قدر كفايتها ، فإن قدرت على ماله ، فلها الفسخ بإذن احلاكم عليه
 ملا )٢( }خذي ما يكفيك وولدك باملعروف :   قال هلندأنه  {،  " الصحيحني " يف

 .  ذكرت له أن زوجها ال يعطيها ما يكفيها وولدها
، شأهنا يف  ، وإعطاءها كل ذي حق حقه ومن هذا وغريه ندرك كمال هذه الشريعة

 ، نني الكفرية     َّ                                      ؛ فقب ح اهللا قوما يعدلون عنها إىل غريها من القوا كل تشريعاهتا احلكيمة
}  zΝõ3ßs sùr& Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθäó ö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٣(  

                                                 
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
، أبو داود البيوع  )٥٤٢٠(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٥٠٤٩(البخاري النفقات ) ٢(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٣(
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٣(
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 باب يف نفقة األقارب واملماليك 
، واملراد باملماليك ما حتت   كل من يرثه بفرض أو تعصيباملراد هنا بأقارب اإلنسان

 .  ملك اإلنسان من األرقاء والبهائم
، وهم والدا  ويشترط لوجوب اإلنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب

 :  املنفق وأجداده وإن علوا وأوالده وإن نزلوا
، وال يقدر  لك ما يكفيه، أو ال مي  أن يكون املنفق عليه منهم فقريا ال ميلك شيئا-

 .  على التكسب
 .  ، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه  وأن يكون املنفق غنيا-
 .   وأن يكون املنفق واملنفق عليه على دين واحد-

؛ اشترط زيادة على ذلك كون  وإن يكون املنفق عليه من غري أوالد املنفق وآبائه
 .  املنفق وارثا للمنفق عليه

 )١( } (Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ $ZΡ$|¡ômÎ  {:  لدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدمها قوله تعاىلوا
 .  ، بل ذلك من أعظم اإلحسان إىل الوالدين ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما

’  {:  لى وجوب نفقة األوالد على أبيهم قوله تعاىلوالدليل ع n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £ßγ è% ø— Í‘ 

£åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )طعام :  ؛ أي " رزقهن . " ، وهو األب وعلى املولود له:   أي)٢
مبا جرت به عادة :  ؛ أي " باملعروف . " لباسهن:  ؛ أي " وكسوهتن . " الوالدات

خذي  { ، وقد قال النيب  أمثاهلن يف بلدهن على قدر امليسرة من غري إسراف وال إقتار

 .  )٣( }ما يكفيك وولدك باملعروف 

                                                 
 .  ٨٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ٢(
، أبو داود البيوع  )٥٤٢٠(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٥٠٤٩(البخاري النفقات ) ٣(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٣(
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وجوب نفقة القريب الذي يرثه املنفق بفرض أو تعصيب قوله والدليل على 
’  {:  تعاىل n? tã uρ Ï^ Í‘# uθ ø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 { )وألن بني املتوارثني قرابة تقتضي كون )١ 

؛ فينبغي أن خيتص بوجوب صلته بالنفقة   الناسالوارث أحق مبال املوروث من سائر
 .  دون غريه ممن ال يرث
’  {:  ، وهي قوله تعاىل ويف هذه اآلية n?tã uρ Ï^Í‘# uθ ø9$# ã≅÷VÏΒ y7 Ï9≡sŒ 3 { )على :   أي)٢

 من - الذي يكون حبيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه - وارث الولد غري والده
 .  اإلنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك

#ÏN  {:  وقال تعاىل uuρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym { )٣(  
 .  على وجوب نفقة األقارب احملتاجني على قريبهم الغينوغري ذلك من األدلة الدالة 

، وأختك  أمك وأباك:  ؟ قال  من أبرأن رجال سأل النيب  {؛  وروى أبو داود

وابدأ مبن  {:   وللنسائي وصححه احلاكم من حديث طارق احملاريب)٤( }وأخاك 

 وهذا احلديث يفسر قوله )٥( }، مث أدناك أدناك  ، وأختك وأخاك أمك وأباك:  تعول

#ÏN  {:  تعاىل u uρ # sŒ 4’ n1 ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym { )٦(  

خذي ما يكفيك  {:   هلند؛ لقوله  ، ينفرد هبا والوالد جتب عليه نفقة ولده كاملة

، مع قوله   فدل هذا احلديث الشريف على انفراد األب بنفقة ابنه)٧( }وولدك باملعروف 

                                                 
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٦:  آيةسورة اإلسراء ) ٣(
 .  )٥١٤٠(أبو داود األدب ) ٤(
 .  )٢٥٣٢(النسائي الزكاة ) ٥(
 .  ٢٦:  سورة اإلسراء آية) ٦(
، أبو داود البيوع  )٥٤٢٠(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٥٠٤٩(البخاري النفقات ) ٧(

 .  )٢٢٥٩(نكاح ، الدارمي ال )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٣(
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’  {:  تعاىل n?tã uρ ÏŠθä9öθ pRùQ$# …ã& s! £ßγ è% ø—Í‘ £åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )وقوله)١   :}  ÷β Î* sù z÷è |Ê ö‘ r& ö/ä3s9 

£èδθ è?$ t↔ sù £èδ u‘θ ã_ é& ( { )فأوجب على األب نفقة الرضاع دون أمه)٢   . 
؛ فإهنم يشتركون يف اإلنفاق عليه  ، وليس منهم األب أما الفقري الذي له أقارب أغنياء

’  {:  ؛ بقوله                َّ                 ؛ ألن اهللا تعاىل رت ب النفقة على اإلرث كل بقدر إرثه منه n?tã uρ Ï^Í‘# uθ ø9$# ã≅ ÷VÏΒ 

y7 Ï9≡sŒ 3 { )فمن له جدة أو أخ   فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار اإلرث)٣ ،
؛ ألهنما يرثانه  ، والباقي على الشقيق ؛ وجب على اجلدة سدس نفقته شقيق مثال
 .   هذا فقس، وعلى كذلك

، فإنه جيب على السيد نفقة رقيقه من قوت  وأما نفقة املماليك من األرقاء والبهائم
، ال  وللمملوك طعامه وكسوته باملعروف { ؛ لقوله  وكسوة وسكىن باملعروف

، وروى مسلم  " مسنده "  رواه الشافعي يف)٤( } ال يطيق يكلف من العمل ما
:  ؛ أنه قال  عن النيب صلى اهللا عليه وسلممن حديث أيب ذر  " الصحيحني " يف

؛ فليطعمه مما   فمن كان أخوه حتت يده، ، جعلهم اهللا حتت أيديكم إخوانكم خولكم {

$ %ô‰s  {:   مع قوله تعاىل)٥( }، وال تكلفوهم ما يغلبهم  ، وليلبسه مما يلبس يأكل uΖ÷Κ Î= tæ $ tΒ 

$ oΨ ôÊ tsù öΝÎγ öŠn= tæ þ’ Îû öΝÎγÅ_≡uρ ø— r& $ tΒ uρ ôMx6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )ففي هذه النصوص دليل على وجوب )٦ 
 .  نفقة الرقيق على مالكه

                                                 
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٦:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٢٣٣:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  )٢/٢٤٧(، أمحد  )١٦٦٢(مسلم األميان ) ٤(
،  )٣٦٩٠(، ابن ماجه األدب  )١٩٤٥(، الترمذي الرب والصلة  )١٦٦١(، مسلم األميان  )٣٠(البخاري اإلميان ) ٥(

 .  )٥/١٦١(أمحد 
 .  ٥٠:  سورة األحزاب آية) ٦(
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θ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ زوجه سيده أو باعه وإن طلب الرقيق نكاحا ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{ $# 

óΟä3ΖÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í← !$ tΒ Î)uρ 4 { )واألمر يقتضي الوجوب عند الطلب)١   . 
 .  ؛ إزالة للضرر عنها ؛ خري سيدها بني وطئها أو تزوجيها أو بيعا وإن طلبته أمة

عذبت  { ؛ لقول النيب  وجيب على من ميلك هبيمة علفها وسقيها وما يصلحها
، وال هي أرسلتها تأكل من  ؛ فال هي أطعمتها ، حىت ماتت جوعا امرأة يف هرة حبستها

 .   متفق عليه)٢( }خشاش األرض 
ل ؛ ألن السبب يف دخو فدل هذا احلديث على وجوب النفقة على احليوان اململوك

؛ فغريها من احليوانات اليت  ، وإذا كان هذا يف اهلرة تلك املرأة النار ترك اهلرة بدون إنفاق
 .  حتت ملكه من باب أوىل

 .  ؛ ألن ذلك تعذيب هلا وال جيوز ملالك البهيمة أن حيملها ما تعجز عنه
ال ضرر وال  { ؛ لقوله  وال جيوز له أن حيلب من لبنها ما يضر ولدها

 .  )٣( } ضرار
، فإن عجز مالك البهيمة عن  وحيرم عليه لعن البهيمة وضرهبا يف وجهها وومسها فيه

؛ ألن بقاءها يف  اإلنفاق عليها أجرب على بيعها أو تأجريها أو ذحبها إن كانت مما تؤكل
 .  ، والظلم جتب إزالته ملكه مع عدم اإلنفاق عليها ظلم

                                                 
 .  ٣٢:  سورة النور آية) ١(
 .  )٢٨١٤(، الدارمي الرقاق  )٢٢٤٢(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٢٣٦(البخاري املساقاة ) ٢(
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٣(
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 تاب القصاص واجلنايات ك

 باب يف أحكام القتل وأنواعه 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وهي لغة التعدي على بدن أو  قد عرف فقهاؤنا رمحهم اهللا اجلنايات بأهنا مجع جناية

 .  مال أو عرض
، وعقدوا   كتاب اجلنايات- وهو التعدي على البدن -وقد عقدوا للنوع األول منها 

 .   كتاب احلدود- ومها التعدي على املال والعرض -لثالث للنوع الثاين وا
 .  والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو ماال أو كفارة

 .  ، ودليل ذلك من الكتاب والسنة وقد أمجع املسلمون على حترمي القتل بغري حق
Ÿω  {:   قال اهللا تعاىل- uρ (#θ è=çG ø)s? š[ø¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )١(  

،  ب الزاينالثي:  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث {  وقال النيب -

، واألحاديث   رواه مسلم وغريه)٢( }، والتارك لدينه املفارق للجماعة  والنفس بالنفس
 .  مبعناه كثرية

tΒ  {:  ؛ فقد توعده اهللا تعاىل بقوله فمن قتل مسلما عدوانا uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β 

…çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )٣(  
 .  ؛ الرتكابه كبرية من كبائر الذنوب وحكمه أنه فاسق

                                                 
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ١(
، الترمذي الديات  )١٦٧٦(م القسامة واحملاربني والقصاص والديات ، مسل )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٢(

، أمحد  )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود  )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود  )١/٣٨٢(

 .  ٩٣:  سورة النساء آية) ٣(
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βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  ىل، قال تعا ، وإن شاء غفر له إن شاء عذبه:  وأمره إىل اهللا tƒ β r& 

x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )؛ ألن ذنبه دون   فهو داخل حتت املشيئة)١
 .  الشرك

≅ö *  {:  ؛ فقد قال اهللا تعاىل ؛ فتوبته مقبولة اب، أما إذا ت وهذا إذا مل يتب è% 

y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θèùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ̄ΡÎ) uθ èδ 

â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ { )٢(  
، بل يأخذ املقتول من حسنات  لكن ال يسقط عنه حق املقتول يف اآلخرة مبجرد التوبة

؛ ألن  ، وال يسقط حق املقتول بالقصاص ، أو يعطيه اهللا من عنده القاتل بقدر مظلمته
 .  القصاص حق ألولياء املقتول

،  التحقيق أن القتل تتعلق به ثالثة حقوق حق هللا : "  القيم رمحه اهللاقال العالمة ابن
،  ، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للويل ندما وخوفا من اهللا ، وحق للويل وحق للمقتول

، وحق األولياء باستيفاء القصاص أو الصلح أو  ؛ سقط حق اهللا بالتوبة وتاب توبة نصوحا
، ويصلح بينه  ضه اهللا يوم القيامة عن عبده التائب، يعو ، وبقي حق املقتول العفو
  )٣(.  " وبينه

، والقتل شبه  القتل العمد:  ، وهي والقتل ينقسم إىل ثالثة أقسام عند أكثر أهل العلم
 .  ، والقتل اخلطأ العمد

$  {:  ؛ قال تعاىل ؛ فقد ورد ذكرمها يف القرآن الكرمي فأما العمد واخلطأ tΒ uρ šχ% x. 

?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅çFø)tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ ω Î) $ \↔ sÜyz 4 tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٥٣:  مر آيةسورة الز) ٢(
 .  ١٦٥/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
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ÿÏ& Î#÷δ r& Hω Î) βr& (#θ è% £‰¢Átƒ 4 { )ية إىل قوله اآل)١  :}  tΒ uρ ö≅çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ 

#V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )٢(  
، كما يف حديث عمرو بن شعيب عن  ؛ فثبت يف السنة املطهرة  وأما شبه العمد-

، وال يقتل  عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد {:   قال؛ أن النيب  أبيه عن جده
، فتكون دماء يف غري ضغينة وال محل  لك أن يرتو الشيطان بني الناس، وذ صاحبه
 .   رواه أمحد وأبو داود)٣( }سالح 

العمد أال إن قتيل اخلطأ شبه  {:   قال؛ أن رسول اهللا  وعن عبد اهللا بن عمرو

 رواه )٤( }، منها أربعون يف بطوهنا أوالدها  قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل
 .  اخلمسة إال الترمذي
هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب على الظن موته :  فالقتل العمد

 .  به
 :  الشروطفنأخذ من هذا التعريف أن القتل ال يكون عمدا إال إذا توفرت فيه هذه 

 .  ، وهي إرادة القتل وجود القصد من القاتل:  الشرط األول
 .  أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم:  الشرط الثاين
، سواء كان حمددا  أن تكون اآللة اليت قتله هبا مما يصلح للقتل عادة:  الشرط الثالث

 .  أو غري حمدد

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢/٢١٧(، أمحد  )٤٥٦٥(أبو داود الديات ) ٣(
، الدارمي  )٢٦٢٧(، ابن ماجه الديات  )٤٥٤٧(، أبو داود الديات  )٤٧٩٣(النسائي القسامة ) ٤(

 .  )٢٣٨٣(الديات 
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؛ ألن عدم القصد ال يوجب   يكن القتل عمدا؛ مل فإن اختل شرط من هذه الشروط
، وحصول القتل مبا ال يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب املوت  القود
 .  غريه

 :  وللعمد تسع صور معلومة باالستقراء
 .  ؛ كسكني وشوكة وحنو ذلك من احملددات أن جيرحه مبا له نفوذ يف البدن:  إحداها

 .  "  اختالف فيه بني العلماء فيما علمناهال : " قال املوفق
؛  ؛ فليس بعمد ، فإن كان احلجر صغريا أن يقتله مبثقل كبري كاحلجر وحنوه:  الثانية

، أو يف حال ضعف قوة اجملين عليه من مرض أو صغر أو كرب أو حر  إال إن كان يف مقتل
مثل قتله باملثقل لو ألقى ، و ، أو ردد ضربه باحلجر الصغري وحنوه حىت مات أو برد وحنوه

 .  عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات
؛ ألنه إذا تعمد إلقاءه إىل هذه  ، أو إىل حية أن يلقيه إىل حيوان مفترس كأسد:  الثالثة
 .  ؛ فقد تعمد قتله مبا يقتل غالبا القواتل

 .  لص منهماأن يلقيه يف نار أو ماء يغرقه وال ميكنه التخ:  الرابعة
 .  أن خينقه حببل أو غريه أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك:  اخلامسة
أن حيبسه ومينع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك يف مدة ميوت فيها :  السادسة

 .  ؛ ألن هذا يقتل غالبا ، ويتعذر عليه الطلب غالبا
 .  ك غالبا يقتل، والساحر يعلم أن ذل أن يقتله بسحر يقتل غالبا:  السابعة
، فيأكله جاهال بوجود السم  ، أو خيلطه بطعامه أن يسقيه مسا ال يعلم به:  الثامنة

 .  فيه
، فيقتل مث يرجع  أن يشهد عليه شهود مبا يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل:  التاسعة

له مبا ؛ ألهنم توصلوا إىل قت ، فيقتلون به تعمدنا قتله:  ، ويقولون الشهود عن شهادهتم
 .  يقتل غالبا
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،  هو أن يقصد جناية ال تقتل غالبا : " وشبه العمد قد عرفه الفقهاء رمحهم اهللا بقوهلم
، فيسرف  ، أو ألجل تأديبه ، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه فيموت هبا اجملين عليه

أ يف ؛ ألن اجلاين قصد الفعل وأخط ، ومسي هذا النوع من اجلنايات شبه العمد يف ذلك
 .  " القتل

؛ كان حكمه مترددا  من قصد ضرب رجل بعينه بآلة ال تقتل غالبا : " قال ابن رشد
، وشبهه للخطأ من جهة ضربه مبا  ، فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه بني العمد واخلطأ
  )١(.  انتهى " ال يقصد به القتل

ري أو لكزه بيده أو ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه يف غري مقتل بسوط أو عصا صغ
، وهي  ، جتب به الكفارة يف مال اجلاين ، كان ذلك شبه عمد لكمه يف غري مقتل فمات

، ووجبت الدية مغلظة  ؛ صام شهرين متتابعني كما جيب يف اخلطأ ، فإن مل جيد عتق رقبة
، فرمت إحدامها  اقتتلت امرأتان من هذيل {:  ؛ حلديث أيب هريرة يف مال عاقلة اجلاين

 )٢( } بدية املرأة على عاقلتها ، فقضى رسول اهللا  ، فقتلتها وما يف بطنها األخرى حبجر
 .  متفق عليه

ى ، وعلى أن ديته تكون عل فدل احلديث على عدم وجوب القصاص يف شبه العمد
 .  ؛ ألنه قتل ال يوجب قصاصا فكانت ديته على العاقلة كاخلطأ عاقلة اجلاين

  )٣(.  " أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أهنا على العاقلة " قال ابن املنذر
  )٤(.  انتهى . " . . ال نعلم خالفا أهنا على العاقلة : " وقال املوفق وغريه

                                                 
 .  ٤٨٦/ ٢بداية اجملتهد ) ١(
، النسائي القسامة  )١٦٨١(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٥١٢(البخاري الديات ) ٢(

، الدارمي الديات  )١٦٠٨(، مالك العقول  )٢/٥٣٥(، أمحد  )٤٥٧٦(، أبو داود الديات  )٤٨١٨(
)٢٣٨٢(  . 

 .  ١٧٢اإلمجاع ص :  انظر) ٣(
 .  ١٦/ ١٢ين املغ) ٤(
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؛ مثل أن يرمي  وهو أن يفعل ما له فعله:   بقوهلم؛ فقد عرفه الفقهاء وأما قتل اخلطأ
، فيقتله أو يقتل مسلما يف صف كفار  ، فيصيب آدميا معصوما مل يقصده صيدا أو هدفا
 .  يظنه كافرا

؛ فهما كاملكلف  ؛ ألهنما ليس هلما قصد وعمد الصيب واجملنون جيري جمرى اخلطأ
 .  املخطئ

، أو  ، كما لو حفر بئرا أو حفرة يف طريق وجيري جمرى اخلطأ أيضا القتل بالتسبب
 ، فتلف بسبب ذلك إنسان  أوقف فيه سيارة

، فإن مل جيد  ، وهي عتق رقبة مؤمنة وجب بالقتل اخلطأ الكفارة يف مال القاتل
،  ، وجتب الدية على عاقلته ؛ صام شهرين متتابعني ، أو وجدها ومل يقدر على مثنها الرقبة

 .  وهم ذكور عصابته
؛ لقوله  ؛ فإنه ال جيب فيه إال الكفارة فقط ن قتل مسلما يف صف كفار يظنه كافراوم
tΒ  {:  تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) ÿÏ& Î#÷δ r& HωÎ) β r& (#θ è% £‰¢Á tƒ 4 

β Î* sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝä3©9 uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ ãƒ Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ 

Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ( yϑ sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø tôγ x© È ÷yè Î/$ tFtFãΒ 

Zπ t/öθ s? zÏiΒ «!$# 3 šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6ym ∩⊄∪ { )١(  
 :  فجعل قتل اخلطأ على قسمني

، وهو قتل املؤمن خطأ يف غري   قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته-
 .  وم بيننا وبينهم عهد، وفيما إذا كان القتيل من ق صف الكفار

 .  ، وهو قتل املؤمن بني الكفار يظنه القاتل كافرا  وقسم جتب فيه الدية فقط-

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
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*βÎ  { )١( " فتح القدير " قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝä3©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ ãƒ Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ( { )وهم  فإن كان املقتول من قوم عدو لكم:   أي)٢ ،
، وهذه مسألة املؤمن الذي يقتله املسلمون يف بالد الكفار الذين كان  الكفار احلربيون

؛ فال دية  لى دين قومه، وأنه باق ع ، وهم يظنون أنه مل يسلم ، مث أسلم ومل يهاجر منهم
 ، بل عليه حترير رقبة مؤمنة  على قاتله

، ال حق هلم يف  وجهه أن أولياء القتيل كفار:  ؛ فقيل واختلفوا يف وجه سقوط الدية
  { : ؛ لقول اهللا تعاىل وجهه أن هذا الذي آمن ومل يهاجر حرمته قليلة:  ، وقيل الدية

t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u öΝs9uρ (#ρ ãÅ_$ pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9uρ ÏiΒ >ó x« { )إن ديته :   وقال بعض أهل العلم)٣
 .  " انتهى . " . . واجبة لبيت املال

ي هو بني الكفار معذور هذا يف املسلم الذ : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، فأما الذي يقف يف صف  ، واملسلم الذي ال متكنه اهلجرة واخلروج من صفهم كاألسري

 .  " ؛ ألنه عرض نفسه للتلف بال عذر ؛ فال يضمن حبال قتاهلم باختياره
قضى  { والدليل على وجوب دية قتل اخلطأ على عاقلة القاتل حديث أيب هريرة 

، مث إن املرأة اليت   يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمةرسول اهللا 
، وأن العقل   أن مرياثها لزوجها وبنتيها، فقضى رسول اهللا  قضى عليها بالغرة توفيت

 .  ليه متفق ع)٤( }على عصبتها 
 .  ، وقد أمجعوا على ذلك فدل احلديث على أن دية اخلطأ على العاقلة

                                                 
)٧٩٢/ ١) ١  . 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة األنفال آية) ٣(
، الترمذي  )١٦٨١(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٣٥٩(البخاري الفرائض ) ٤(

 .  )٢/٥٣٩(، أمحد  )٤٨١٧(، النسائي القسامة  )٢١١١(الفرائض 
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 أن إجياب الدية يف مال املخطئ فيه ضرر عظيم من - واهللا أعلم -واحلكمة يف ذلك 
، وال بد  ؛ ففي حتميله ضمان خطئه إجحاف مباله ، واخلطأ يكثر وقوعه غري ذنب تعمده

، ال سيما  ، ويف إهدار دمه إضرار بورثته حمترمة؛ ألنه نفس  من إجياب بدل للمقتول
، فالشارع احلكيم أوجب على من عليهم مواالة القاتل ونصرته أن يعينوه على  عائلته
، وألن العاقلة يرثون املعقول عنه لو مات  ، وفكاك األسري ، وذلك كإجياب النفقات ذلك

 .  " الغنم بالغرم : " ؛ فهم يتحملون عنه جنايته اخلطأ من قبيل يف اجلملة
 :  ومحل القاتل الكفارة ألمور

 .  احترام النفس الذاهبة:  أوال
 .  لكون القتل ال خيلو من تفريطه:  ثانيا
 .  ، حيث مل حيمل من الدية لئال خيلو القاتل عن حتمل شيء:  ثالثا

، فسبحان  فكان يف جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصاحل
 .  ، الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم يف دينهم ودنياهم احلكيم العليم

؛  وال يدخل يف العاقلة الرقيق والفقري والصغري واجملنون واألنثى واملخالف لدين اجلاين
 .  ألن هؤالء ليسوا من أهل النصرة واملواساة

ل كل منهم ما ، وجيتهد احلاكم يف حتمي وتؤجل دية اخلطأ على العاقلة ثالث سنني
 .  ، ويبدأ باألقرب فاألقرب يستطيع

ال تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى اإلمام  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  " انتهى . " . . املصلحة يف ذلك
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 باب يف أحكام القصاص 
 ؛ لقوله أمجع العلماء على مشروعية القصاص يف القتل العمد إذا توفرت شروطه

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çt ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 

4 s\ΡW{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 { )وقوله تعاىل)١   :}  $ oΨ ö; tFx.uρ öΝÍκö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ { )وهذا )٢ 
:  ، وقال تعاىل ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه يف شريعة التوراة

}  öΝä3s9uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∠∪ { )٣(  
؛  أي لكم يف هذا احلكم الذي شرعه اهللا لكم حياة : " قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا

، وانزجر عن التسرع  ، كف عن القتل ه يقتل قصاصا إذا قتل آخرألن الرجل إذا علم أن
، وهذا نوع من البالغة  ، فيكون ذلك مبرتلة احلياة للنفوس اإلنسانية إليه والوقوع فيه

؛ فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما  ، وجنس من الفصاحة رفيع بليغ
، واستدامة  ؛ إبقاء على أنفسهم ايؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعض

؛ ألهنم هم الذين ينظرون يف  ، وجعل هذا اخلطاب موجها إىل أويل األلباب حلياهتم
؛  ، وأما من كان مصابا باحلمق والطيش واخلفة ، ويتحامون ما فيه الضرر اآلجل العواقب

؛   أمر مستقبل، وال يفكر يف فإنه ال ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إىل عاقبة
 :               ُ َّ    كما قال بعض ف ت اكهم

                           سأغسل عين العـار بالـسيف جالبـا                                    علــي قــضاء اهللا مــا كــان جالبــا 
=¯öΝà6  {:      َّ                                        مث عل ل سبحانه هذا احلكم الذي شرعه لعباده بقوله yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∠∪ { )٤( 

  )٥(.  انتهى . " . . ، فيكون ذلك سببا للتقوى تتحامون القتل باحملافظة على القصاص:  أي

                                                 
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٧٩/ ١فتح القدير ) ٥(
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،  ، وبني العفو إىل أخذ الدية وجاءت السنة النبوية بأن ويل القصاص خيري بني استيفائه
؛ أنه   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقد روى أبو هريرة  ، وهو أفضل أو العفو جمانا

 رواه )١( }، وإما أن ُيقاد  إما أن يودى:  ؛ فهو خبري النظرين من قُِتلَ له قتيل {:  قال

ôyϑ  {:  ، وقال اهللا تعاىل اجلماعة إال الترمذي sù u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )٢(  . 
؛  ، فإن شاء فدلت اآلية الكرمية واحلديث على أن الويل خيري بني القصاص والدية

β  {:  ؛ لقوله تعاىل انا أفضل، وعفوه جم ؛ أخذ الدية ، وإن شاء اقتص r& uρ (# þθ à ÷è s? 

ÛU t ø% r& 3” uθ ø) −G= Ï9 4 { )وحلديث أيب هريرة)٣   :} ؛ إال زاده  ن مظلمةما عفا رجل ع

 .   رواه أمحد ومسلم والترمذي)٤( }اهللا هبا عزا 
؛ فقد اختار شيخ اإلسالم ابن  فالعفو عن القصاص أفضل ما مل يؤد ذلك إىل مفسدة

،  ؛ كالقتل مكابرة ؛ لتعذر االحتراز منه تيمية رمحه اهللا أن العفو ال يصلح يف قتل الغيلة
، وذكر العالمة ابن  ؛ ألن فساده عام ألئمة يقتل حدا وذكر القاضي وجها أن قاتل ا)٥(

، وال  ؛ فال يسقطه العفو أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا : " القيم على قصة العرنيني
، واختيار  ، وأحد الوجهني يف مذهب أمحد ، وهو مذهب أهل املدينة تعترب فيه املكافأة

  )٦(.  انتهى . " . . ، وأفىت به رمحه اهللا الشيخ
 :  وال يستحق ويل القتيل القصاص إال بتوفر شروط أربعة

                                                 
 .  )٢/٢٣٨(، أمحد  )٢٦٢٤(، ابن ماجه الديات  )١٣٥٥(، مسلم احلج  )٦٤٨٦(البخاري الديات ) ١(
  . ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ٣(
، مالك  )٢/٢٣٥(، أمحد  )٢٠٢٩(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(

 .  )١٦٧٦(، الدارمي الزكاة  )١٨٨٥(اجلامع 
 .  ٤٢٢االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٥(
 .  ٢٠٧/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٦(



 امللخص الفقهي 

 ٦٥٦

؛ ألن القصاص شرع حلقن  ؛ بأن ال يكون مهدر الدم عصمة املقتول:  أحدها
، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو قتل  ، ومهدر الدم غري حمقون الدماء
 .  فتياته على احلاكم، لكنه يعزر ال ، وال دية ؛ مل يضمنه بقصاص زانيا

، ال جيوز إيقاعها  ؛ ألن القصاص عقوبة مغلظة أن يكون القاتل بالغا عاقال:  الثاين
؛  ، أو ألنه ليس هلما مقصود صحيح ؛ لعدم وجود القصد منهما على الصغري واجملنون

،  ، وعن الصيب حىت يبلغ عن النائم حىت يستيقظ:  رفع القلم عن ثالثة { ولقوله 
 .  )١( }وعن اجملنون حىت يفيق 

ال خالف بني أهل العلم يف أنه ال قصاص على  : " قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة
  )٢(.  "  واملغمى عليه؛ كالنائم ، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه صيب وال جمنون

؛ بأن يساويه يف الدين واحلرية  املكافأة بني املقتول وقاتله حال جنايته:  الشرط الثالث
 :  ؛ فال يكون القاتل أفضل من املقتول بسالم أو حرية والرق
 رواه البخاري )٣( }فر وال يقتل مسلم بكا { ؛ لقوله   فال يقتل مسلم بكافر-

 .  وأبو داود
  " من السنة أن ال يقتل حر بعبد " ؛ ملا رواه أمحد عن علي   وال يقتل حر بعبد-

؛ كان أخذه به أخذا ألكثر من  وألن اجملين عليه إذا مل يكن مساويا للقاتل فيما ذكر
 .  احلق

،  فيقتل اجلميل بالدميم،  وال يؤثر التفاضل بني اجلاين واجملين عليه يف غري ما ذكر
؛  ، والصحيح باجملنون واملعتوه ، ويقتل الذكر باألنثى ، والكبري بالصغري والشريف بضده
$  {:  لعموم قوله تعاىل oΨ ö; tFx.uρ öΝÍκö n= tã !$ pκ Ïù ¨βr& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ { )وقوله تعاىل)٤   :}  ”çt ø: $# 

Ìhçt ø: $$ Î/ { )٥(  

                                                 
 .  )١/١٤٠(، أمحد  )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  )١٤٢٣ (الترمذي احلدود) ١(
 .  ٣٥٧/ ٩املغين ) ٢(
 .  )٢٣٥٦(، الدارمي الديات  )١/٧٩(، أمحد  )٢٦٥٨(، ابن ماجه الديات  )١١١(البخاري العلم ) ٣(
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٥(
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،  ، بأن ال يكون املقتول ولدا للقاتل وال البنه وإن سفل عدم الوالدة:  الشرط الرابع
ال  { ؛ لقوله  قتل أحد األبوين وإن عال بالولد وإن سفل؛ فال ي وال لبنته وإن سفلت

 .  )١( }يقتل والد بولده 
هو حديث مشهور عند أهل العلم باحلجاز والعراق مستفيض  : " قال ابن عبد الرب

 .  انتهى.  . . عندهم
، وهو قول مجهور  ب القصاصوهبذا احلديث وحنوه ختص العمومات الواردة بوجو

 .  أهل العلم
=|  {:  ؛ لعموم قوله تعاىل ويقتل الولد بكل من األبوين ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû 

‘ n= ÷F s) ø9  .  ولده بالدليل وإمنا خص منه الوالد إذا قتل )٢( } ) #$
 .  ؛ استحق أولياء القتيل القصاص فإذا توافرت هذه الشروط األربعة

’ öΝä3s9uρ  {:  ؛ كما قال تعاىل وتشريع القصاص فيه رمحة بالناس وحفظ لدمائهم Îû 

ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym { )وهؤالء مل ينظروا  إن القصاص وحشية وقسوة:  لقوم يقولون فتبا )٣ ،
،                  ّ              ، وإقدامه على بث  الرعب يف البلد إىل وحشية اجلاين حني إقدامه على قتل الربيء

، هؤالء يرمحون املعتدي وال  وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم األطفال وهدم البيوت
zΝõ3ßs  {،  ، وتبا لقصورهم ؛ فتبا لعقوهلم يرمحون الربيء sùr& Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äó ö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& 

zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٤(  
لتشفي ، وحكمته ا والقصاص هو فعل جمين عليه أو فعل وليه جبان مثل فعله أو شبهه

، واستدراكا ملا يف  ؛ فقد شرع اهللا القصاص زجرا عن العدوان وبرد حرارة الغيظ
 .  ، وفيه بقاء وحياة النوع اإلنساين ، وإذاقة للجاين ما أذاقه اجملين عليه النفوس

                                                 
 .  )١/٤٩(، أمحد  )٢٦٦٢( الديات ، ابن ماجه )١٤٠٠(الترمذي الديات ) ١(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٤(
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ْ         ، وهذا ج و ر ال حيصل  ، وتأخذ يف اجلرمية غري اجملرم وكانت اجلاهلية تبالغ يف االنتقام  َ        
، وقد جاء دين اإلسالم وشريعته الكاملة   بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء، به املقصود

؛ فحصل بذلك العدل والرمحة وحقن  بتشريع القصاص وإيقاع العقاب باجلاين وحده
 .  الدماء

، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب  وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص
،   شروط أخرى ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا؛ إال بعد توفر ؛ فإنه ال جيوز تنفيذه القصاص
 :  شروط استيفاء القصاص وهي ثالثة شروط:  ومسوها

، فإن كان  بالغا عاقال:  ؛ أي أن يكون مستحق القصاص مكلفا:  الشرط األول
؛ ألن  ؛ مل يستوفه هلما وليهما مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو جمنونا

؛ فيجب  ، وال حيصل ذلك ملستحقه باستيفاء غريه نتقامالقصاص ملا فيه من التشفي واال
، وحيبس اجلاين إىل حني بلوغ الصغري وإفاقة اجملنون من  االنتظار يف تنفيذ القصاص

، وكان  ، حىت بلغ ابن القتيل ؛ ألن معاوية حبس هدبة بن خشرم يف قصاص مستحقيه
 .  ة الذين يف عصر معاوية، فكان إمجاعا من الصحاب ، فلم ينكر ذلك يف عصر الصحابة

؛ فلويل اجملنون فقط العفو  فإن احتاج الصغري أو اجملنون من أولياء القصاص إىل نفقة
 .  ؛ ألن اجملنون ال يدري مىت يزول خبالف الصيب إىل الدية

، وليس لبعضهم  اتفاق األولياء واملشتركني يف القصاص على استيفائه:  الشرط الثاين
، فإذا  ، ال ميكن تبعيضه ؛ ألن االستيفاء حق مشترك لبعض اآلخرأن ينفرد به دون ا

 .  ، وال والية عليه ؛ كان مستوفيا حلق غريه بغري إذنه استوىف بعضهم
، انتظر  وإن كان من بقي من الشركاء يف استحقاق القصاص غائبا أو صغريا أو جمنونا

 .  قدوم الغائب وبلوغ الصغري وعقل اجملنون منهم
 .  ؛ قام وارثه مقامه  من مستحقي القصاصومن مات

 .  ؛ سقط القصاص وإن عفا بعض املشتركني يف استحقاق القصاص
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،  الرجال والنساء:  ويشترك يف استحقاق القصاص مجيع الورثة بالنسب والسبب
، وهو قول اإلمام  إن العفو خيتص بالعصبة فقط:  ، وقال بعض العلماء الكبار والصغار

 .  ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ة عن اإلمام أمحد، ورواي مالك
tΒ  {:  ؛ لقوله تعاىل أن يؤمن االستيفاء أن يتعدى إىل غري اجلاين:  الشرط الثالث uρ 

Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè= ôàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξ sù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷Fs)ø9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. #Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ { )١(  . 
، وقد دلت اآلية الكرمية على املنع  ؛ فهو إسراف فإذا أفضى القصاص إىل التعدي

؛ مل تقتل  ، فإذا وجب القصاص على حامل أو من محلت بعد وجوب القصاص عليها منه
Ÿω  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل ، وهو بريء  ألن قتلها يتعدى إىل اجلنني؛ حىت تضع ولدها uρ 

â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 4 { )؛ أعطي ملن يرضعه إن وجد من يرضعه:   مث بعد وضعه)٢  ،
، وإن مل يوجد  ، لقيام غريها مقامها يف إرضاع الولد  املانع من القصاصلزوال:  وقتلت

، مل تقتل  إذا قتلت املرأة عمدا { ؛ لقوله  ؛ تركت حىت تفطمه حلولني من يرضعه
؛ مل ترجم حىت  ، وإذا زنت ، وحىت تكفل ولدها ن كانت حامالحىت تضع ما يف بطنها إ

،   رواه ابن ماجه)٣( }، وحىت تكفل ولدها  تضع ما يف بطنها إن كانت حامال

:   مث قال هلا)٤( }ارجعي حىت تضعي ما يف بطنك  {:   للمرأة املقرة بالزنا ولقوله

  . }جعي حىت ترضعيه ار {

، وهذا يدل  ، وهو إمجاع فدل احلديثان واآلية على تأخري القصاص من أجل احلمل
؛ فلم جتز إحلاق  ، حيث راعت حق األجنة يف البطون على كمال هذه الشريعة وعدالتها

                                                 
 .  ٣٣:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )٢٦٩٤(ابن ماجه الديات ) ٣(
 .  )٢٣٢٤(، الدارمي احلدود  )٥/٣٤٨(، أمحد  )٤٤٤٢(، أبو داود احلدود  )١٦٩٥(مسلم احلدود ) ٤(
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، وكفلت هلم ما يبقي  ، فدفعت عنهم الضرر ، وراعت حق األطفال والضعفة الضرر هبم
 .  ؛ فلله احلمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة ملصاحل العباد معليهم حياهت

؛ ليمنع اجلور  ؛ فال بد أن يتم تنفيذه بإشراف اإلمام أو نائبه وإذا أريد تنفيذ القصاص
 .  ، ويلزم بالوجه الشرعي يف ذلك يف تنفيذه

:  ؛ لقوله  وسكني؛ كسيف  ويشترط يف اآللة اليت ينفذ هبا القصاص أن تكون ماضية
 .  )١( }؛ فأحسنوا القتلة  إذا قتلتم {

 .  ؛ ألن ذلك إسراف يف القتل ومينع استيفاء القصاص بآلة كالة
؛ أمره احلاكم أن يوكل  ، وإال مث إن كان الويل حيسن االستيفاء على الوجه الشرعي

 .  من يقتص له
:  ؛ لقوله تعاىل صحيح من قويل العلماء أنه يفعل باجلاين كما فعل باجملين عليهوال

}  ÷β Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã Ïµ Î/ ( { )وقوله تعاىل)٢   :}  Çyϑ sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 

(#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 4 { )والنيب )٣  أمر بر ض  رأس يهودي لر ض ه رأس        ّ  َ              ّ  َ       
  )٤(.  جارية من األنصار

والكتاب وامليزان على أنه يفعل باجلاين كما فعل  : " لقيم رمحه اهللاقال اإلمام ابن ا
.  . .  وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة، كما فعل  باجملين عليه

  )٥(.  انتهى "

                                                 
، النسائي الضحايا  )١٤٠٩(، الترمذي الديات  )١٩٥٥(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ١(

، الدارمي األضاحي  )٤/١٢٥(، أمحد  )٣١٧٠(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨١٥(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٣(
)١٩٧٠(  . 

 .  ١٢٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١٩٤:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٥٩/ ٦)  ٤٣٣٧ ( ؛ ومسلم ٦٤٩/ ١٢)  ٦٨٧٧ (البخاري :  متفق عليه من حديث أنس) ٤(
 .   بتصرف٣٠٢ - ٣٠١/ ١إعالم املوقعني :  انظر) ٥(
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، وإن قتله حبجر أو غرقه أو غري  ؛ فعل به ذلك ، مث قتله ؛ لو قطع يديه فعلى هذا
؛  ، وإن أراد ويل القصاص أن يقتص على ضرب عنقه بالسيف ؛ فعل به مثل ما فعل ذلك

، ومثل قتل السيف يف  ؛ تعني قتله بالسيف ، وإن قتله مبحرم ، وهو أفضل فله ذلك
 .  الوقت احلاضر قتله بإطالق الرصاص عليه ممن حيسن الرمي
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 باب يف القصاص يف األطراف 
 :   واإلمجاعالقصاص يف األطراف واجلروح ثابت بالكتاب والسنة

$  {:   قال اهللا تعاىل- oΨ ö; tFx.uρ öΝÍκö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$#uρ È ÷yè ø9$$ Î/ y#Ρ F{$#uρ 

É#Ρ F{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$ Î/ yyρ ãàf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )١(  

 .  )٢( }كتاب اهللا القصاص  { يف قصة كسر ثنية الربيع قال  " الصحيحني " ويف
فمن أقيد بأحد يف النفس أقيد به يف الطرف واجلروح إذا توفرت شروط القصاص 

، وذلك بأن يكون اجملين  ، وعدم الوالدة ، واملكافأة ف، والتكلي العصمة:  ، وهي السابقة
،  ، ويكون اجملين عليه مكافئا للجاين يف احلرية والرق ، واجلاين مكلفا عليه معصوما

، ومن ال يقاد بأحد بالنفس ال يقاد به يف الطرف  ويكون اجلاين غري والد للمجين عليه
 .  ، هذه هي القاعدة يف هذا الباب واجلروح
جب القصاص يف األطراف واجلروح هو موجب القصاص يف النفس وهو العمد ومو
، فتؤخذ  ، وجيري القصاص يف األطراف ؛ فال قود يف اخلطأ وال يف شبه العمد احملض

؛ اليمىن  ، والرجل بالرجل ، واليد باليد ، واألذن باألذن ، واألنف باألنف العني بالعني
، ويكسر سن اجلاين بسن اجملين عليه   ما ذكر، من كل ، واليسرى باليسرى باليمىن

، وتؤخذ الشفة  ، واألسفل باألسفل ، األعلى باألعلى ، ويؤخذ اجلفن باجلفن املماثلة هلا
yyρ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، والسفلى بالسلفى ؛ العليا بالعليا بالشفة ãàf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )٣( 

، وتؤخذ اإلصبع باإلصبع اليت متاثلها يف  وألن كال من اجلفن والشفة له حد ينتهي إليه
،  ، واليسرى باليسرى ؛ اليمىن باليمىن ، وتؤخذ الكف بالكف املماثلة موضعها ويف امسها
، ويؤخذ الذكر  ؛ للمماثلة فيهما يسر، واأليسر باأل ؛ األمين باألمين ويؤخذ املرفق مبثله

                                                 
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه  )٤٥٩٥(الديات ، أبو داود  )٤٧٥٧(، النسائي القسامة  )٢٥٥٦(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٣/١٦٧(، أمحد  )٢٦٤٩(الديات 
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ٣(
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:  ؛ لعموم قوله تعاىل ، وميكن القصاص فيه من غري حيف ؛ ألن له حدا ينتهي إليه بالذكر
}  yyρ ãàf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )١(  . 

 :  رف ثالثة شروطويشترط للقصاص يف الط
، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد  األمن من احليف:  الشرط األول

، فال قصاص يف جراحة ال تنتهي إىل حد  ، فإن مل يكن كذلك مل جيز القصاص ينتهي إليه
، وال  ؛ ألهنا ليس هلا حد ينتهي القطع إليه ، وهي اليت تصل إىل باطن اجلوف كاجلائفة

،  ؛ لعدم إمكان املماثلة ؛ ككسر الساق والفخذ والذراع  عظم غري سنقصاص يف كسر
؛ بأن يربد سن اجلاين حىت يؤخذ منه قدر ما كسر  أما كسر السن فيجري فيه القصاص

 .  من سن اجملين عليه
؛ فال تؤخذ  التماثل بني عضوي اجلاين واجملين عليه يف االسم واملوضع:  الشرط الثاين
؛ ألن كل واحد  سار بيمني من األيدي واألرجل واألعني واآلذان وحنوهاميني بيسار وال ي
، وال تؤخذ خنصر ببنصر من األصابع  ، وله منفعة خاصة فال متاثل منها خيتص باسم

 .  ، وال يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد لالختالف يف االسم
، فال  كمالاستواء العضوين من اجلاين واجملين عليه يف الصحة وال:  الشرط الثالث

، وال تؤخذ يد أو رجل كاملة األصابع أو  يؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شالء
، وهي اليت بياضها وسوادها  ، وال تؤخذ عني صحيحة بعني قائمة األظفار بناقصتها

،  ، وال يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه صافيان غري أهنا ال تبصر لعدم التساوي
، وناقصة األصابع  ، فتؤخذ الشالء بالصحيحة  بالعضو الكاملويؤخذ العضو الناقص

، وألن  ، وإمنا نقص يف الصفة بكاملة األصابع ألن املعيب من ذلك كالصحيح يف اخللقة
 .  ، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص املقتص يأخذ بعض حقه فال حيف

 :  وأما القصاص يف اجلروح

                                                 
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ١(
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،  إلمكان االستيفاء فيه بال حيف وال زيادة؛   فيقتص يف كل جرح ينتهي إىل عظم-
؛  ، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم وذلك كالشجة املوضحة يف الرأس والوجه

yyρ  {:  لقوله تعاىل ãàf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )١(  
، سواء كانت  ، فال جيوز القصاص فيه من اجلراحات  ينتهي إىل عظم وأما ما ال-

، وهي اليت تصل إىل باطن جوف كبطن وصدر وحنر لعدم األمن  شجة أو غريها كاجلائفة
 .  من احليف والزيادة

 )٢( }قود يف املأمومة وال يف اجلائفة وال يف املنقلة ال  {:  روى ابن ماجه مرفوعا
هي اليت تصل إىل باطن :  ، واجلائفة هي الشجة اليت تصل إىل جلدة الدماغ:  واملأمومة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه .  هي اليت هتشم الرأس وتنقل العظام:  ، واملنقلة جوف
؛  ، فإذا شجه سنة واإلمجاع بشرط املساواةالقصاص يف اجلراح ثابت بالكتاب وال : " اهللا

؛  ، أو شجه دون املوضحة ؛ مثل أن يكسر عظما باطنا ، فإذا مل ميكن فله شجه كذلك
 .  " ، بل جتب الدية فال يشرع القصاص

 :  وأما القصاص يف الضربة بيده أو بعصا أو سوط وحنو ذلك
، واملأثور عند اخللفاء  عزير، بل فيه الت ال قصاص فيه:  فقالت طائفة:  قال الشيخ

، وهو نص أمحد وغريه من  أن القصاص مشروع يف ذلك:  وغريهم من الصحابة والتابعني
 .   وهو الصواب، وبذلك جاءت سنة رسول اهللا  الفقهاء

، فوالذي نفسي بيده من فعل  ين ما أرسل عمايل ليضربوا أبشاركمإ {:  قال عمر

ومعناه أن يضرب .   رواه أمحد)٣( } يقص من نفسه ، وقد رأيت رسول اهللا  ألقصنه

                                                 
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢٦٣٧(ابن ماجه الديات ) ٢(
 .  )١/٤١(، أمحد  )٤٥٣٧(أبو داود الديات ) ٣(
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انتهى  " ، فأما الضرب املشروع فال قصاص فيه باإلمجاع الوايل رعيته ضربا غري جائز
 .  )١(كالم الشيخ 

قالت الشافعية واحلنفية واملالكية ومتأخرو   ": وقال ابن القيم رمحه اهللا
، وحكى بعضهم اإلمجاع وخرجوا عن  ال قصاص يف اللطمة والضربة:  األصحاب

β÷  {:  ، وقال تعاىل حمض القياس وموجب النصوص وإمجاع الصحابة Î) uρ óΟ çG ö6 s%% tæ 

(#θ ç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6 Ï%θ ãã  Ïµ Î/ ( { )فالواجب للملطوم أن يفعل باجلاين عليه كما )٢ 
، أو مثلها أقرب  ، وضربة بضربة يف حملها باآللة اليت لطمه هبا ؛ فلطمة بلطمة فعل به

، وهذا هدي  إىل املماثلة املأمور هبا حسا وشرعا من تعزير بغري جنس اعتدائه وصفته
  )٣(.  انتهى "  وخلفائه وحمض القياس ونصوص أمحدالرسول 

 

                                                 
  . ٢٢١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ١٢٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .   بتصرف٢٩٤/ ١إعالم املوقعني :  انظر) ٣(
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 باب يف القصاص من اجلماعة للواحد 
، وقتلوا به على  إذا اشترك مجاعة يف قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم مجيعا

$  {:  ؛ لعموم قوله تعاىل الصحيح من قويل العلماء رمحهم اهللا pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. 

ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( { )إىل قوله تعاىل)١   :}  öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∠∪ { )؛ فقد روى سعيد بن   وإلمجاع الصحابة على ذلك)٢
،   قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال واحداأن عمر بن اخلطاب  . ( املسيب
ن من  وثبت عن آخري)٣()  ؛ لقتلتهم به مجيعا لو متاأل عليه أهل صنعاء "  وقال

 .  ، فكان إمجاعا ، ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم الصحابة أيضا قتل اجلماعة بالواحد
اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل  : " قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا

؛ لئال يكون عدم القصاص ذريعة إىل  ، وإن كان أصل القصاص مينع ذلك اجلميع بالواحد
  )٤(.  انتهى "  الدماءالتعاون على سفك
أن القتل إمنا شرع لينفي القتل :  -القصاص :   أي-فإن مفهومه  : " وقال ابن رشد
؛ لتذرع الناس إىل القتل بأن يتعمدوا  ، فلو مل تقتل اجلماعة بالواحد كما نبه عليه القرآن
  )٥(.  انتهى " ، وألن التشفي والزجر ال حيصل إال بقتل الكل قتل الواحد باجلماعة

، وذلك  ويشترط لقتل اجلماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد
 .  ، ويكون فعل كل واحد منهم قاتال لو انفرد بأن يباشر اجلميع القتل

، وكانوا قد متالئوا وتواطئوا على  فإن مل يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد
 .  ؛ ألن غري املباشر صار ردءا للمباشر مجيعاقتل اجملين عليه وجب القصاص منهم 

                                                 
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .   احلدود١٤٢/ ٣) ٣٤٢٧( العقول ؛ والدارقطين ٤٧٨/ ٩) ١٨٠٧٥(أخرجه عبد الرزاق ) ٣(
 .  ١٨٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
 .  ٤٨٩/ ٢بداية اجملتهد :  ظران) ٥(
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َ        ِ      ؛ وجب القصاص على املكر ه واملكر ه إذا  ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله                     
       ِ                   ، واملكر ه تسبب إىل القتل مبا  ؛ ألن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غريه توفرت شروطه
 .  يفضي إليه غالبا

؛  وجب القصاص على اآلمر وحده؛  ومن أمر صغريا أو جمنونا بقتل شخص فقتله
، فوجب أن يكون على املتسبب  ، وال ميكن إجياب القصاص عليه ألن املأمور آلة لآلمر

 .  به
؛ كمن نشأ   لكنه جيهل حترمي القتل-بالغا عاقال :   أي-وكذا إذا كان املأمور مكلفا 

، فيكون  ؛ جلهله ؛ لتعذره يف حق املأمور ، فيجب القصاص على اآلمر بغري بالد اإلسالم
 .  على املتسبب به

؛ ملباشرته  ؛ فإنه جيب القصاص عليه وأما إن كان املأمور بالغا عاقال ال جيهل التحرمي
 سواء كان )١( }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  { ، وقد قال النيب  القتل بغري حق

، ويكون على اآلمر يف هذه احلالة التعزير مبا يراه  لطانا أو سيدا أو غري ذلكاآلمر س
 .  ، ولريتدع عن ذلك ، ألنه ارتكب معصية اإلمام

، وكان أحدمها ال تتوفر فيه شروط  وإذا اشترك اثنان يف قتل شخص عمدا عدوانا
روط ، وجب القصاص على من تتوفر فيه الش ، واآلخر تتوفر فيه وجوب القصاص

،  ، وامتنع القصاص يف حق شريكه ملعىن فيه ، ألنه شارك يف القتل العمد العدوان منهما
، ومن أمسك إنسانا آلخر  ، فيجب على من ال مانع به منه ال لقصور يف سبب القصاص

 .  حىت قتله قتل القاتل وحبس املمسك حىت ميوت
منهم يف الطرف ؛ فإنه يقتص له  وكما يقتص للواحد من اجلماعة يف النفس

، ومل تتميز أفعال بعضهم  ، فإذا قطع مجاعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود واجلراح
،  ، وحتاملوا عليها حىت انقطعت اليد ، كما لو وضعوا حديدة على يد شخص عن بعض

                                                 
،  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٤٠٨٥(البخاري املغازي ) ١(

 .  )١/١٣١(أمحد 
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أنه شهد عنده شاهدان على رجل   (؛ ملا روي عن علي  فيجب قطع أيديهم مجيعا
فرد .  ، وأخطأنا يف األول هذا السارق:  ، وقاال  مث جاءا بآخر، ، فقطع يده بسرقة

؛  لو علمت أنكما تعهدمتا:  ، وقال ، وغرمهما دية األول شهادهتما على الثاين
،   فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا)١(،  رواه البخاري وغريه)  لقطعتكما

 .  وقياسا على قتل اجلماعة بالواحد
، وأثر املضمون  ؛ ألهنا أثرها اية على النفس وما دوهنا هلا حكم اجلنايةوسراية اجلن

؛  ، فتآكلت اإلصبع األخرى أو اليد وسقطت من مفصله ، فلو قطع إصبعا مضمون
 .  ؛ فمات اجملين عليه وجب القصاص ، وإن سرت اجلناية إىل النفس وجب القود يف اليد

أن رجال جرح  {:  ؛ حلديث جابر هوال جيوز أن يقتص يف عضو أو جرح قبل برئ

رواه  } أن يستقاد من اجلارح حىت يربأ اجملروح ، فنهى النيب  ، فأراد أن يستقيد رجال
جلناية إىل طرف آخر أو إىل ؛ إذ قد تسري ا ، وذلك ملصلحة اجملين عليه الدارقطين وغريه

، مث سرت اجلناية بعد  ، فلو اقتص قبل الربء ؛ فال بد أن يعرف مدى هناية اجلناية النفس
، وحلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ؛ ألنه استعجل فبطل حقه ذلك فال شيء له

.  أقدين:   فقال، فجاء إىل النيب  أن رجال طعن رجال بقرن يف ركبته {:  جده
يا رسول اهللا :  ، فقال مث جاء إليه.  فأقاده.  أقدين:  ، فقال مث جاء إليه.  حىت تربأ:  فقال

 ، مث هنى رسول اهللا  ، فأبعدك اهللا وبطل عرجك هنيتك فعصيتين:  قال.  قد عرجت! 
 .  رواه أمحد والدارقطين)  )٢( }قتص من جرح حىت يربأ منه صاحبه أن ي

                                                 
 .   جمزوما به٢٨٢/ ١٢وذكره البخاري تعليقا .   احلدود١٢٨/ ٣) ٣٣٦١(أخرجه الدارقطين ) ١(
 .  )٢/٢١٧(أمحد ) ٢(
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،  ، واشتماهلا على العدالة التامة والرمحة العامة وهبذا تعلم أيها املسلم حماسن الشريعة
ôM  {:  وصدق اهللا العظيم £ϑ s?uρ àM yϑÎ= x. y7 În/u‘ $]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 ω tΑÏd‰t6 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊇∈∪ { )١(  . 
،  فتبا لقوم يستبدلون هبا غريها من أحكام الطاغوت والقوانني الوضعية الناقصة الظاملة

}  }§ø♥ Î/ tÏϑ Î=≈©à= Ï9 Zω y‰t/ ∩∈⊃∪ { )واحلمد هللا رب العاملني)٢   . 
 

                                                 
 .  ١١٥:  رة األنعام آيةسو) ١(
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية) ٢(
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 باب يف أحكام الديات 
:  ، يقال ، وهي املال املودى إىل جمين عليه أو وليه بسبب جناية الديات مجع دية

من الواو اليت ، واهلاء فيها بدل  ، فالدية مصدر ودى إذا أعطيت ديته:  وديت القتيل
 .  عدة وصلة من الوعد والوصل:  ؛ مثل حذفت

 .  ، واإلمجاع ، والسنة الكتاب:  والدليل على وجوب الدية
  {:   قال اهللا تعاىل- tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz ãƒ Ì ós tG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î) 

ÿ Ï& Î# ÷δ r& { )اآلية)١   . 

،  إما أن يفدي:  ؛ فهو خبري النظرين من قتل له قتيل {:   ويف احلديث الصحيح-

 .  اعة رواه اجلم)٢( }وإما أن يقتل 
، أو  ؛ كما لو ضربه أو دهسه بسيارة فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا مبباشرة

،  ؛ كمن حفر بئرا يف طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك إنسان قتله بتسبب
β  {:  ؛ لقوله تعاىل سواء كان التالف مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا Î)uρ šχ% Ÿ2 

ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷t/ Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰sù îπyϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) Ï& Î#÷δ r& { )٣(  . 
؛ فإن الدية جتب كلها يف  فإن كانت اجلناية اليت تلف بسببها اجملين عليه عمدا حمضا

 .  صل يقتضي أن بدل املتلف جيب على متلفه؛ ألن األ مال اجلاين حالة
أمجع أهل العلم على أن دية العمد جتب يف مال القاتل ال  : " قال املوفق ابن قدامة

Ÿω  {:  ، قال تعاىل ، وهذا يقتضيه األصل حتملها العاقلة uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 4 { )٤( 
 .  انتهى

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٢/٢٣٨(، أمحد  )٢٦٢٤(، ابن ماجه الديات  )١٣٥٥(، مسلم احلج  )٢٣٠٢(البخاري يف اللقطة ) ٢(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية) ٤(
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، ودية  ، فإن جنايات اخلطأ تكثر وإمنا خولف هذا األصل يف دية اخلطأ لكثرة اخلطأ
، فاقتضت احلكمة إجياهبا على العاقلة  ، فإجياهبا على اجلاين يف ماله جيحف به اآلدمي كثرية

؛ فال يستحق  ، والعامد ال عذر له نه معذور؛ أل على سبيل املواساة للقاتل ختفيفا عنه
؛ فداء  ؛ فإنه يتحمل الدية ، فإذا عفي عنه ، وألنه قد وجب عليه القصاص التخفيف عنه
 .  ، وجتب عليه الدية حالة كسائر بدل املتلفات عن نفسه

؛  ، فإهنما يكونان على عاقلة القاتل وأما دية القتل شبه العمد ودية القتل اخلطأ
، فرمت  اقتتلت امرأتان من هذيل {:  ؛ قال  أيب هريرة رضي اهللا عنهحلديث

 بدية املرأة على ، فقضى رسول اهللا  ، فقتلتها وما يف بطنها إحدامها األخرى حبجر
، فدل احلديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة  يه متفق عل)١( }عاقلتها 
 .  القاتل

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أهنا على  : " ؛ فقال ابن املنذر وأما دية اخلطأ
 وكذا دية ما جيري )٣(،  " ال نعلم خالفا أهنا على العاقلة : "  وقال املوفق)٢(،  " العاقلة

، وحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان  على إنسان فيقتله، كانقالب النائم  جمرى اخلطأ
 .  فيموت

؛ كما لو أدب  ، فهو غري مضمون وما ترتب على الفعل املأذون به شرعا من تلف
، ومل يسرف واحد من هؤالء  ، أو أدب سلطان أحدا من رعيته الرجل ولده أو زوجته

، ومل   ألنه فعل ما له فعله شرعا؛            َّ                    ، ومات املؤد ب مل جيب شيء على املؤدب يف التأديب
، لتعديه  ؛ ضمنه            َّ ، فتلف املؤد ب ، فزاد فوق املعتاد ، فإن أسرف يف التأديب يتعد فيه
 .  باإلسراف

                                                 
، النسائي القسامة  )١٦٨١(مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،  )٦٥١٢(البخاري الديات ) ١(

، الدارمي الديات  )١٦٠٨(، مالك العقول  )٢/٥٣٥(، أمحد  )٤٥٧٦(، أبو داود الديات  )٤٨١٨(
)٢٣٨٢( .  

 .  ٧٤كتاب اإلمجاع ص ) ٢(
 .  ٢١/ ١٢املغين ) ٣(
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، وجب على املؤدب ضمان  ، فأسقطت محلها بسببه وإن كان التأديب المرأة حامل
 قضى يف إمالص املرأة بعبد أو أنه  {:  " الصحيحني " ؛ ملا يف احلمل بغرة عبد أو أمة

 .   وهو قول أكثر أهل العلم)١( }أمة 
، أو استعدى  ومن أفزع حامال فأسقطت جنينها بسبب ذلك كما لو طلبها سلطان

وي عن ؛ ملا ر ؛ هلالكه بسببه ؛ وجب ضمان اجلنني على من أفزعها عليها رجل بالشرط
ما ! يا ويلها :  ، فقالت أنه بعث إىل امرأة مغيبة كان يدخل عليها (؛  عمر رضي اهللا عنه

، فصاح  ، فألقت ولدا ، فضرهبا الطلق ، إذ فزعت ؟ فبينما هي يف الطريق هلا ولعمر
.  ليس عليك شيء:   فقال بعضهم أصحاب النيب -فاستشار عمر .  صيحتني مث مات

؛ ألنك أفزعتها  ، إن ديته عليك ؛ فلم ينصحوا لك وا قالوا يف هواكإن كان:  فقال علي
  )٢(.  ) فألقته

، وهلك بسبب  ، ففعل ومن أمر شخصا مكلفا أن يرتل بئرا أو يصعد شجرة وحنوها
 .  ، ألنه مل جين ومل يتعد عليه يف ذلك نزوله أو صعوده مل يضمنه اآلمر
 .  ؛ ألنه تسبب يف إتالفه ؛ ضمنه اآلمر فإن كان املأمور غري مكلف

؛ مل يضمنه  ، فمات بسبب ذلك ولو استأجر شخصا لرتول البئر وصعود الشجرة
 .  ، ألنه مل جين ومل يتعد       ِ املستأج ر

؛ لعدم  ، فمات هبدم مل يلقه عليه أحد فهو هدر ومن دعا من حيفر له بئرا بداره
 .  التعدي عليه

 .  ألرواح وحقن دماء األبرياءومن ذلك ندرك مدى اهتمام اإلسالم حبفظ ا
لكن يف وقتنا هذا كثر التهاون هبذه املسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون يف 

، وكم هلك بسبب ذلك من  ، فيعرضون أرواحهم وأرواح غريهم للهالك قيادة السيارات

                                                 
، أبو داود الديات  )١٦٨٣( والقصاص والديات ، مسلم القسامة واحملاربني )٦٥٠٩(البخاري الديات ) ١(

 .  )٤/٢٤٤(، أمحد  )٢٦٤٠(، ابن ماجه الديات  )٤٥٧٠(
 .   العقول٤٥٨/ ٩) ١٨٠١٠(أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
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طائش ، فقد تذهب اجلماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد  األرواح الربيئة احملرمة
، وقد يكون السبب يف ذلك آباء هؤالء  متهور ال يقدر املسؤولية وال ينظر يف العواقب

؛ ليزهقوا هبا  ، ويسلموهنا هلم ، حني يشترون هلم السيارات الفارهة األطفال املتهورين
، إهنم بذلك يسلموهنم سالحا فتاكا يعبثون به وحيصدون به األنفس  األرواح الربيئة

 .  اآلمنني    ِّ       ويرو عون به 
، وجيب على والة  فيجب على هؤالء أن يتقوا اهللا يف أوالدهم ويف أرواح املسلمني

؛  األمور وفقهم اهللا أن يأخذوا على يد اجلميع مبا يضمن سالمة اجلميع واستتباب األمن
 .  فإن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن
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 باب يف مقادير الديات 
ف باعتبار اإلسالم واحلرية والذكورة واألنوثة وكون مقادير ديات النفس ختتل

 .  الشخص املقتول موجودا للعيان أو محال يف البطن
، أو اثين عشر  ، حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب وأكثرها مقدار دية احلر املسلم

،  ، أو مائة من اإلبل ألف درهم من الدراهم اإلسالمية اليت كل عشرة منها سبعة مثاقيل
 يف فرض رسول اهللا  { ؛ حلديث أيب داود عن جابر  ، أو ألفي شاة ائيت بقرةأو م

، وعلى أهل الشاء ألفي  ، وعلى أهل البقر مائيت بقرة الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل
 ديته اثين ، فجعل النيب  أن رجال قتل {:  ن عكرمة عن ابن عباس وع)١( }شاة 

على  {:  ، ويف كتاب عمرو بن حزم  رواه أبو داود وابن ماجه)٢( }عشر ألف درهم 

 .   رواه النسائي وغريه)٣( }ب ألف دينار أهل الذه
، حبيث إذا دفع من تلزمه  ، هل هذه املذكورات أصول للدية وقد اختلف أهل العلم

؛ ألنه  ، سواء كان ويل اجلناية من أهل ذلك النوع أم ال ؛ يلزم الويل قبوله واحدا منها
 .  هذا قول مجاعة من أهل العلم.  أتى باألصل يف قضاء الواجب عليه

 ، وهو قول مجهور العلماء لقوله  والقول الثاين أن األصل هو اإلبل فقط
أ أال إن يف قتيل عمد اخلط {  وقوله )٤( }يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل  {

أال إن اإلبل قد :  ، فقال أن عمر قام خطيبا ( وأليب داود )٥( }مائة من اإلبل 

                                                 
 .  )٤٥٤٣(أبو داود الديات ) ١(
، ابن ماجه  )٤٥٤٦(، أبو داود الديات  )٤٨٠٣(، النسائي القسامة  )١٣٨٨(الترمذي الديات ) ٢(

 .  )٢٣٦٣(، الدارمي الديات  )٢٦٣٢(الديات 
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٣(
 .  )٢٣٦٥(، الدارمي الديات  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٤(
،  )٣/٤١٠(، أمحد  )٢٦٢٧(، ابن ماجه الديات  )٤٥٨٨(، أبو داود الديات  )٤٧٩٣(النسائي القسامة ) ٥(

 .  )٢٣٨٣(الدارمي الديات 
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، وعلى  ، وعلى أهل الورق اثين عشر ألفا      ِّ                         ؛ فقو م على أهل الذهب ألف دينار غلت
،  ، وعلى أهل احللل مائيت حلة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة أهل البقر مائيت بقرة

، وأمجع على ذلك  ، وخفف هبا دية اخلطأ دية العمد   َّ          غل ظ يف اإلبل وألن النيب 
 .  ؛ فهي األصل أهل العلم

؛ فيكون ما عدا اإلبل من األصناف املذكورة يكون  ، وعليه وهذا القول هو الراجح
 .  معتربا هبا من باب التقومي

مخس وعشرون :  ، فتجعل املائة من اإلبل أرباعا وتغلظ الدية يف قتل العمد وشبهه
، ومخس وعشرون  ، ومخس وعشرون حقة ، ومخس وعشرون بنت لبون اضبنت خم
كانت الدية على عهد رسول  {:  ، قال ؛ ملا روى الزهري عن السائب بن يزيد جذعة

، ومخسا وعشرين بنت  ومخسا وعشرين حقة،  مخسا وعشرين جذعة:   أرباعااهللا 
، لزم ويل اجلناية  فإن جاء باإلبل على هذا النمط }، ومخسا وعشرين بنت خماض  لبون
 .  ، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه األصناف يف كل عصر حبسبه أخذها

ون بنت عشر:  ؛ حبيث جتعل املائة من اإلبل مخسة أنواع وتكون الدية يف اخلطأ خمففة
، وعشرون من بين  ، وعشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت لبون خماض
 .  ، هذه األصناف أو قيمتها حسب ما تساوي يف كل عصر حبسبه خماض

، واحلقة ما مت هلا ثالث  ، وبنت اللبون ما مت هلا سنتان وبنت املخاض ما مت هلا سنة
 .  ، واجلذعة ما مت ال أربع سنني سنوات
َ                  احلر الكتايب سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاه دا نصف دية املسلمودية ، حلديث                                             

 قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف أن النىب  {:  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 .  مها رواه أمحد وأبو داود وغري)١( }عقل املسلمني 

                                                 
 .  )٢/٢٢٤(أمحد ) ١(
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مثان مائة :  ودية اجملوسي الذمي أو املعاهد أو املستأمن ودية الوثين املعاهد أو املستأمن
دية اجملوسي مثان  {:   مرفوعا؛ ملا روى ابن عدي عن عقبة بن عامر  درهم إسالمي

 .  وهو قول أكثر أهل العلم }مائة درهم 
؛ كما أن  نساء أهل الكتاب واجملوس وعبدة األوثان على النصف من دية ذكراهنمو

 .  دية نساء املسلمني على النصف من دية ذكراهنم
، ويف كتاب  أمجع أهل العلم على أن دية املرأة نصف دية الرجل : " قال ابن املنذر
 .  }دية املرأة على النصف من دية الرجل   {:  عمرو بن حزم

، والرجل أنفع  ملا كانت املرأة أنقص من الرجل : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا
، ويسد ما ال تسده املرأة من املناصب الدينية والواليات وحفظ الثغور واجلهاد  منها

، والذب عن الدنيا  امل إال هباوعمارة األرض وعمل الصنائع اليت ال تتم مصاحل الع
، فإن دية احلر جارية جمرى قيمة  ، وهي الدية ؛ مل تكن قيمتهما مع ذلك متساوية والدين

؛ فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من  العبد وغريه من األموال
  )١(.  " ، لتفاوت ما بينهما قيمته

؛ حلديث عمرو بن شعيب عن  الديةويستوي الذكر واألنثى فيما يوجب دون ثلث 
 )٢( }عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت تبلغ الثلث من ديته  {:  أبيه عن جده مرفوعا

 .  " إنه السنة : " ، وقال سعيد بن املسيب أخرجه النسائي
هي :  ، وقالوا وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي ومجاعة : " وقال اإلمام ابن القيم

، والفرق فيما دون الثلث وما زاد  ، ولكن السنة أوىل على النصف يف القليل والكثري
، وهلذا استوى اجلنني  ، فجربت مصيبة املرأة فيه مبساواهتا للرجل ، أن ما دونه قليل عليه

                                                 
 .  ٢٠٥/ ٣، وزاد املعاد  ١٤٩/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ١(
 .  )٤٨٠٥(النسائي القسامة ) ٢(
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.  . . ، فرتل ما دون الثلث مرتلة اجلنني ي الغرة، وه ؛ لقلة ديته الذكر واألنثى يف الدية
  )١(.  انتهى "

، وهذا جممع  ، بالغة ما بلغت ، صغريا أو كبريا ودية القن قيمته ذكرا كان أو أنثى
؛ فذهب أمحد يف املشهور  ، فإن بلغت دية احلر فأكثر عليه إذا كانت قيمته دون دية احلر

 .  ن فيه قيمته بالغة ما بلغتعنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إىل أ
وجيب يف اجلنني ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ 

:  ؛ قال ؛ حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قيمتها مخس من اإلبل غرة عبد أو أمة
 )٢( } يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول اهللا  {

 .  متفق عليه
، وتقدر  ، وهو مذهب اجلمهور ؛ ألهنا دية له ، كأنه سقط حيا وتورث الغرة عنه
 .  بعشر دية أمه:  ؛ أي الغرة خبمس من اإلبل

 

                                                 
 .  ١٤٩ - ١٤٨/ ٢إعالم املوقعني :  انظر) ١(
، الترمذي  )١٦٨١(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٣٥٩(البخاري الفرائض ) ٢(

 .  )٢/٥٣٩(، أمحد  )٤٨١٧(، النسائي القسامة  )٢١١١(الفرائض 
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 باب يف ديات األعضاء واملنافع 
 :  دية األعضاء:   دية األعضاء أوال: أوال

، وهذه األعضاء منها ما يف  يف اآلدمي مخسة وأربعون عضوا:  قال بعض العلماء
 :  ، ومنها ما يف اإلنسان منه اثنان فأكثر اإلنسان منه شيء واحد

، ففيه دية تلك  فإذا تلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد كاألنف واللسان والذكر
، حرا أو عبدا أو  ، سواء كان ذكرا أو أنثى  منها على التفصيل السابقالنفس اليت قطع
؛ ألن يف إتالف هذا العضو الذي مل خيلق اهللا يف اإلنسان منه إال شيئا واحدا  ذميا أو غريه

،  ، وهذا حمل وفاق ، فوجبت فيه دية النفس ؛ فهو كإذهاب النفس إذهاب منفعة اجلنس
، ويف األنف إذا أوعب  ويف الذكر الدية {:  قال ويف حديث عمرو بن حزم أنه 

، وصححه أمحد   رواه أمحد والنسائي واللفظ له)١( }، ويف اللسان الدية  جدعا الدية
 .  وابن حبان واحلاكم والبيهقي

ومها  {      َّ ْ   ، والل ح يني  ، والشفتني ، واألذنني ؛ كالعينني ه شيئانوما يف اإلنسان من

، وثديي املرأة وثندويت الرجل واليدين والرجلني  }العظمان اللذان فيهما األسنان 
، ألن فيهما  حدمها نصفها، ويف إتالف أ ؛ يف إتالف االثنني مما ذكر الدية كاملة واألنثيني

 .  ، وليس يف البدن غريمها من جنسهما منفعة ومجاال
  )٢(.  " ال نعلم فيه خمالفا : " قال املوفق

 األنف إذا أوعب ويف {:   كتب له، أن رسول اهللا  ويف كتاب عمرو بن حزم
، ويف الصلب  ، ويف البيضتني الدية ، ويف الشفتني الدية ، ويف اللسان الدية جدعا الدية

 قال ابن عبد الرب )٣( } .  ، ويف الرجل الواحدة نصف الدية ، ويف العينني الدية الدية

                                                 
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ١(
 .  ٢٥٧/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٣(
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 ؛ إال ، وما فيه متفق عليه كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء : " رمحه اهللا
  )١(.  " قليال

، ويف الواحد  ؛ ففيها دية كاملة إذا أتلفها مجيعا:  وما يف اإلنسان منه ثالثة أشياء
املنخران واحلاجز :  ؛ فإنه يشمل ثالثة أشياء هي ، وذلك كاألنف منها ثلث الدية

 .  ، فتوزع الدية عليها كما توزع األصابع بينهما
، ويف الواحد منها  ا مجيعا إذا أتلفت دية كاملة؛ ففيه وما يف اإلنسان منه أربعة أشياء

؛ حيث تكن  ؛ ألن فيها مجاال ظاهرا ونفعا كامال ، وذلك كاألجفان األربعة ربع الدية
 .  ، ويف بعضها بقدره ، فوجبت فيها الدية ، وحتفظها من احلر والربد العني

،  إذا قطعت مجيعا، وكذا أصابع الرجلني دية كاملة  ويف أصابع اليدين الدية كاملة
دية أصابع اليدين والرجلني  {:  ؛ حلديث ابن عباس مرفوعا ويف كل أصبع عشر الدية

:  ، وللبخاري عنه مرفوعا  رواه الترمذي وصححه)٢( }عشر من اإلبل لكل أصبع 

 فدل احلديثان على وجوب الدية )٣( } -اخلنصر واإلهبام:   يعين-هذه وهذه سواء  {
 .  ، وأن يف كل أصبع عشرها يف أصابع اليدين والرجلني

؛ ألن يف كل إصبع ثالثة  ويف كل أمنلة من أصابع اليدين والرجلني ثلث عشر الدية
،  ، كما قسمت دية اليد على األصابع بالسوية صبع على عددها، فتقسم دية اإل مفاصل

 .  ، يف كل مفصل منهما نصف عشر الدية ملا سبق واإلهبام فيه مفصالن
؛ حلديث عمرو بن حزم  )٤( }مخس من اإلبل  {ويف كل سن نصف عشر الدية 

 .   رواه النسائي)٥( }ويف السن مخس من اإلبل  {:  مرفوعا
                                                 

 .  ٢٥٧/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  )١٣٩١(الترمذي الديات ) ٢(
، أبو داود  )٤٨٤٧(قسامة ، النسائي ال )١٣٩٢(، الترمذي الديات  )٦٥٠٠(البخاري الديات ) ٣(

 .  )١٦١٥(، مالك العقول  )١/٣٣٩(، أمحد  )٢٦٥٢(، ابن ماجه الديات  )٤٥٥٨(الديات 
 .  )٤٨٥٦(النسائي القسامة ) ٤(
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٥(
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  )١(.  " ال نعلم خالفا يف أن دية األسنان مخس مخس يف كل سن : " قال املوفق
 :  دية املنافع:  ثانيا

،  ، والشم ، والبصر ؛ كالسمع ؛ فاملراد هبا منافع تلك األعضاء املذكورة وأما املنافع
 .  ، فكل عضو له منفعة خاصة ، واملشي والكالم

، ففي كل  ، والذوق ، والشم ، والبصر السمع:  ، وهي ومن ذلك احلواس األربع
 .  حاسة منها إذا ذهبت بسبب اجلناية دية كاملة

  )٢(.  " أمجع عوام أهل العلم على أن يف السمع الدية : " قال ابن املنذر
  )٣(.  " ب السمعال خالف يف وجوب الدية بذها : " وقال املوفق

 .  }ويف املشام الدية  {:  ويف كتاب عمرو بن حزم
 يف رجل ضرب رجال فذهب مسعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ولقضاء عمر 
 .  ، وال يعرف له خمالف من الصحابة ديات والرجل حي

لعقل واملشي واألكل والنكاح وعدم وجتب الدية كاملة يف إذهاب كل من الكالم وا
، ليس يف البدن  ؛ ألن يف كل واحدة من هذه منفعة كبرية استمساك البول والغائط

 .  مثلها
، وهي شعر الرأس وشعر اللحية  وجيب يف كل واحد من الشعور األربعة الدية كاملة

دب الواجب ، ويف اهل ، ويف احلاجب الواحد نصف الدية وشعر احلاجبني وأهداب العينني
 .  ؛ ألن الدية تتوزع عليها بعددها ربع الدية

، حيث أوجب يف إتالفها دية  ومن هنا نعلم ما للحية يف اإلسالم من احترام وقيمة
،   بتوفريها وإكرامها، وقد أمر النيب  ، وذلك لعظيم منفعتها ومجاهلا ووقارها كاملة

 حاربوها واعتدوا عليها حبلقها وإزالتها ؛ فتبا لقوم وهنى عن حلقها وقصها والتعدي عليها

                                                 
 .  ١٣٠/ ١٢املغين ) ١(
 .  ١٦٨اإلمجاع ص ) ٢(
 .  ١١٥/ ١٢املغين ) ٣(
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من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار واملنافقني وحتوال من الرجولة والشهامة إىل 
 .  وهكذا.  . . امليوعة

                         يقضى علـى املـرء يف أيـام حمنتـه                                     حىت يرى حسنا مـا لـيس باحلـسن         
 ويطيعوا رسوهلم ،  ، وحيكموا عقوهلم فيجب على هؤالء أن يراجعوا رشدهم

 .  ويوفروا حلاهم اليت خلقها اهللا مجاال هلم وعالمة على رجولتهم
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 باب يف أحكام الشجاج وكسر العظام 
، مسيت بذلك من  ، وهي اجلرح يف الرأس والوجه خاصة مجع شجة:  الشجاج

؛  ، فإن كان القطع يف غري الرأس والوجه ؛ ألهنا تقطع اجللد القطع:  ، وهو لغة الشج
 .  مسى جرحا ال شجة

، كل قسم له  وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها املنقولة عن العرب إىل عشرة أقسام
 :  اسم خاص وحكم خاص

، وتسمى  تشقه قليال وال تدميه:  ، أي وهي اليت حترص اجللد:  احلارصة:  األوىل
 .  ألهنا تقشر اجللد:  ، أي القاشرة

؛ تشبيها خبروج  ، وتسمى الدامعة سيل منها الدم قليالوهي اليت ي:  البازلة:  الثانية
 .  الدمع من العني

 .  تشقه بعد اجللد:  ؛ أي وهي اليت تبضع اللحم:  الباضعة:  الثالثة
 .  ، ولذلك اشتقت منه وهي الغائصة يف اللحم:  املتالمحة:  الرابعة
ا وبني العظم سوى ، وال يبقى بينه وهي اليت تنفذ من اللحم:  السمحاق:  اخلامسة

 .  ، مسيت اجلراحة الواصلة إليها بامسها جلدة رقيقة تسمى السمحاق
، فيقدر  وهذه اخلمس املذكورة من الشجاج ليس يف ديتها مبلغ مقدر من الشارع

 .  ، جيتهد احلاكم يف تقديرها فيها حكومة
؛ حلديث  ة، وديتها مخسة أبعر وهي اليت توضح العظم وتربزه:  املوضحة:  السادسة
 .  )١( }ويف املوضحة مخس من اإلبل  {:  عمرو بن حزم
، وجيب فيها عشر  تكسره:  ؛ أي وهي اليت توضح العظم وهتشمه:  اهلامشة:  السابعة
 ومل يعرف له خمالف يف عصره من ، يروى ذلك عن زيد بن ثابت  من اإلبل
 .  الصحابة

                                                 
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ١(
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وهي اليت توضح العظم وهتشمه وتنقل العظام حبيث حتتاج إىل مجع :  املنقلة:  الثامنة
 ، حلديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النيب  ، وجيب فيها مخس عشرة من اإلبل لتلتئم
  . )١( }ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل  {:  قال

 .  جلدة الدماغ:  ؛ أي وهي اليت تصل إىل أم الدماغ:  املأمومة:  التاسعة
 .  وهي اليت خترق تلك اجللدة:  الدامغة:  العاشرة

؛ حلديث عمرو  وجيب يف كل واحدة من هاتني الشجتني املأمومة والدامغة ثلث الدية
،  ؛ فهي أوىل منها  والدامغة أبلغ منها)٢( }أمومة ثلث الدية ويف امل {:  بن حزم

 .  ، ولذلك مل يرد خبصوصها تقدير والغالب أن صاحبها ال يسلم
ويف اجلائفة ثلث  {:  ؛ ملا يف كتاب عمرو بن حزم ويف اجلراحة اجلائفة ثلث الدية

 .  )٣( }الدية 
، منهم أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل  وهو قول عامة أهل العلم : " اإلمام املوفققال 

  )٤(.  " احلديث وأصحاب الرأي
اجلراحة اليت تصل إىل باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق :  واملراد باجلائفة

 .  ومثانة
 :  وأما ما جيب يف كسر العظام

، وجيب يف كل واحدة من   فيجب يف الضلع إذا جرب بعد كسر كما كان بعري-
 ويف )٥(يف الضلع مجل  : ( ؛ أنه قال ؛ ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه الترقوتني بعري

                                                 
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ١(
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٢(
 .  )٤٨٥٣(النسائي القسامة ) ٣(
 .  ١٦٦/ ١٢املغين ) ٤(
 .   العقول٣٦٧/ ٩) ١٧٦٠٧( ؛ وعبد الرزاق ٥٧ الديات ٣٨٠/ ٥) ٢٧١٢٦(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٥(
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، ولكل   والترقوة هي العظم املستدير حول العنق من النحر إىل الكتف)١()  الترقوة مجل
 .  إنسان ترقوتان

 .   حكومة، وجب يف ذلك  وإن اجنرب الضلع أو الترقوة بدون استقامة-
، إذا جرب  ، وهو الساعد اجلامع لعظمي الزند والعضد وجيب يف كسر الذراع

، ملا  ، كما جيب ذلك أيضا يف كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند بعريان:  مستقيما
 كتب إىل عمر يف أحد أن عمرو بن العاص  : ( روى سعيد عن عمرو بن شعيب

، ففيهما أربعة  ، وإذا كسر الزندان أن فيه بعريين:  ؟ فكتب إليه عمر الزندين إذا كسر
 .  ، ومل يظهر له خمالف من الصحابة ) من اإلبل

، وما عداه من اجلرح وكسر العظام  هذا ما ورد فيه التقدير من اجلراح والكسور
 .  ؛ ففيه حكومة كخرز الصلب وعظم العانة

، مث يقوم وهي به قد  ية بهواحلكومة معناها أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد ال جنا
 .  ؛ فللمجين عليه مثل نسبته من الدية ؛ فما نقص من القيمة برئت

؛  ، وقيمته باجلناية مخسون لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما ستون:  مثال ذلك
، فيكون للمجين  ، وهو سدس قيمته ، ألن الناقص بالتقومي واحد من ستة ففيه سدس ديته
 .  عليه سدس ديته

الضلع والترقوتني :  الصحيح أنه ال تقدير يف غري اخلمس : " قال املوفق رمحه اهللا
، ومقتضى الدليل وجوب احلكومة يف هذه  ؛ ألن التقدير إمنا ثبت بالتوقيف والزندين

  )٢(.  انتهى.  . " . . العظام الباطنة كلها يعين سوى هذه اخلمس لقضاء عمر
إن كانت اجلراحة اليت تقدر فيها احلكومة يف حمل له مقدر ف:  قال الفقهاء رمحهم اهللا

؛ فال جيوز أن يبلغ حبكومتها أرش  ، وذلك كالشجة اليت هي دون املوضحة يف الشرع

                                                 
 .   العقول٣٦٢/ ٩) ١٧٥٧٨(لرزاق  ؛ وعبد ا٣٤ الديات ٣٦٥/ ٥) ٢٦٩٤٦(أخرجه ابن أيب شيبة ) ١(
 .  ١٦٦/ ١٢املغين :  انظر) ٢(
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؛ فما  ؛ مل تزد غرامتها على مخس من اإلبل ؛ ألن اجلراحة لو كانت موضحة املوضحة
 .  دوهنا من باب أوىل

؛ فإنه يقوم وقت  ؛ مل تنقصه اجلناية شيئا ا كان، وعاد كم وإذا برئ اجملين عليه
؛ ولتأثري اجلناية عليه  ؛ ألنه ال بد يف هذه احلالة من نقصه للخوف عليه جريان الدم

 .  حينئذ
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 باب يف كفارة القتل 
 .  ، ألهنا تستر الذنب وتغطيه ، وهو الستر الكفارة مسيت بذلك اشتقاقا من الكفر

 .  القتل الكتاب والسنة واإلمجاعوالدليل على وجوب كفارة 
tΒ  {:   قال اهللا تعاىل- uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) ÿÏ& Î#÷δ r& HωÎ) 
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، يعتق اهللا  أعتقوا عنه {:   قال يف القاتل، أن النيب  وروى أبو داود والنسائي

 .  )٣( }بكل عضو منه عضوا منه من النار 
، فال كفارة  ، وأما القتل العمد العدوان وإمنا جتب الكفارة يف قتل اخلطأ وشبه العمد

tΒ  {:  وله تعاىل، لق فيه uρ ö≅çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµø‹n= tã 

…çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )وروي أن   ومل يذكر فيه كفارة)٤ ،}  سويد بن

وعمرو بن  { }، ومل يوجب كفارة   عليه القود، فأوجب النيب  الصامت قتل رجال

 وألن } ومل يوجب عليه كفارة ، فودامها النيب  أمية الضمري قتل رجلني عمدا
؛ فال تلزم يف موضع عظم  ؛ لكونه ال خيلو من تفريط الكفارة وجبت يف اخلطأ لتمحو إمثه

 .  ؛ حبيث ال يرتفع هبا اإلمث فيه
، وال يف اليمني  ال كفارة يف قتل العمد : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  )٥(.  " ، وليس ذلك ختفيفا عن مرتكبها الغموس

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٣/٤٩٠(، أمحد  )٣٩٦٤(أبو داود العتق ) ٣(
 .  ٩٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١٧٠/ ١٣فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٥(
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؛  أن القتل اخلطأ ال يوصف بتحرمي وال إباحة : " وذكر موفق الدين ابن قدامة وغريه
، فلذلك وجبت الكفارة  ، لكن النفس الذاهبة به معصومة حمرمة ألنه كقتل اجملنون

 .  تهىان . " . . فيها
 :  ومعناه أن احلكمة يف تشريع الكفارة يف القتل اخلطأ ترجع إىل أمرين

 .  أن اخلطأ ال خيلو من تفريط من القاتل:  األمر األول
 .  النظر إىل حرمة النفس الذاهبة به:  األمر الثاين
،  ؛ لعظمه وشدته ؛ ألن إمثه ال يرتفع بالكفارة ؛ فال جتب فيه الكفارة وأما العمد

؛ فإن ذلك خيفف  ؛ ليقتص منه ، ومكن من نفسه كن القاتل عمدا إذا تاب إىل اهللا تعاىلل
، ويبقى  ، وحق األولياء بالقصاص أو العفو عنه ، فيسقط عنه حق اهللا بالتوبة عنه اإلمث

اجلواب  " ، هذا معىن ما قرره العالمة ابن القيم يف كتابه حق القتيل يرضيه اهللا مبا شاء
  )١( . " الكايف

، مولودا  ، أو كان كافرا معاهدا أو مستأمنا ، ولو كان مملوكه فمن قتل نفسا حمرمة
؛ وجبت  ، من قتل واحدا من هؤالء أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا

tΒ  {:  ؛ لعموم قوله تعاىل عليه الكفارة uρ Ÿ≅tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒÏŠuρ îπyϑ ¯= |¡ •Β 
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، وسواء كان القتل مبباشرة أو   يف ذلك غريهوسواء انفرد بقتل النفس أو شارك

وحنو ذلك من كل .  . . ، أو نصب سكينا ؛ كمن حفر بئرا متعديا يف حفرها تسبب
 .  فعل نتج عنه وفاة شخص

                                                 
 .  ٣٥٠ - ٣٤٨ص ) ١(
 .  ٩٢:  النساء آيةسورة ) ٢(
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، منهم  ، هذا قول أكثر أهل العلم يلزم كل واحد من شركائه كفارة : " قال املوفق
  )١(.  انتهى " مالك والشافعي وأصحاب الرأي
، وسواء كان حرا  ، سواء كان كبريا أو صغريا أو جمنونا وجتب الكفارة على القاتل

 .  ؛ لعموم اآلية أو عبدا
، وال جيزئ اإلطعام  ؛ فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل جيد والكفارة عتق رقبة مؤمنة

 مل ؛ ألنه تعاىل ، وال جيزئ عنه اإلطعام ؛ بقي يف ذمته ، فإذا مل يستطع الصوم فيها
 .  ، واألبدال يف الكفارات تتوقف على النص دون القياس يذكره

 .  ؛ ألنه ال مال له يعتق منه ويكفر العبد بالصوم
،  ؛ لعدم إمكان الصوم منهما ، كفر عنه وليه بعتق وإن كان القاتل جمنونا أو صغريا

لق بالقتل أشبه ؛ ألنه حق مايل يتع ، وقد وجبت الكفارة على كل منهما وال تدخله النيابة
 .  ، وألهنا عبادة مالية أشبهت الزكاة الدية

؛  ، فلو قتل عدة أشخاص وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية لتعدد القتل
 .  وجبت عليه عدة كفارات بعددهم

 كقتل الباغي واملرتد والزاين احملصن واملقتول قصاصا أو حدا -وإن كان القتل مباحا 
 .  ، لعدم حرمة املقتول ؛ فال كفارة يف ذلك كله ع عن النفس أو ألجل الدفا-

، خصوصا يف حوادث  أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم:  تنبيه
،  ، فقد يستثقل من حتمل املسئولية يف ذلك الصيام السيارات اليت تذهب فيها أنفس كثرية
، كما أن هناك  ، وتبقى ذمته مشغولة ؛ فال يصوم وال سيما إذا تعددت عليه الكفارات

، وإن حتمل أحد منهم شيئا  ؛ وهي أن عاقلة القاتل ال تتحمل دية اخلطأ ظاهرة أخرى
، ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل اخلطأ يسألون  ؛ فإنه يظنه من باب التربع منها

، ورمبا  ه، أدى إىل جهل الكثري ب ، وهذا تعطيل حلكم شرعي عظيم الناس سداد الدية
، فيجب األخذ على يده وردعه عن أكل  يكون بعض املتسولني باسم تلك الغرامة متحيال

                                                 
 .  ٣٩ / ١٠املغين :  انظر) ١(
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، وقد  املال بالباطل والتحيل بواسطة محل بعضهم صور صكوك غري شرعية وال حقيقية
 .  يكون مضى عليها حني طويل من الدهر
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 باب يف أحكام القسامة 
،  حلف حلفا:  ، أي أقسم إقساما وقسامة:  ، من قوهلم اسم مصدر:  القسامة لغة

 .  أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم:  ، أي واملراد هبا هنا األميان
 .  وتشرع القسامة يف القتيل إذا وجد ومل يعلم قاتله واهتم به شخص

 .  والدليل عليها السنة واإلمجاع
أن عبد اهللا بن سهل وحميصة بن  {،  عن سهل بن أيب حثمة " الصحيحني " ففي

، فأتى  ، فأتى حميصة إىل عبد اهللا بن سهل وهو يتشحط يف دمه مسعود خرجا إىل خيرب
 دم أحتلفون وتستحقون  (فقال رسول اهللا .  ال:  فقالوا.  أنتم قتلتموه:  ، فقال يهود

؛  " أحتلفون : " فقال.  ما لنا بينة:  قالوا)  ؟ تأتون بالبينة : ( ويف رواية)  ؟ صاحبكم
:  فقالوا " تربئكم يهود خبمسني ميينا : " فقال! ؟  وكيف حنلف ومل نشهد ومل نر:  قالوا

 .  )١( }؟ فوداه مبئة من اإلبل  كيف نأخذ أميان قوم كفار
،  ، مستقل بنفسه ، وأهنا أصل من أصول الشرع فدل ذلك على مشروعية القسامة

 .  ، فتخصص هبا األدلة العامة وقاعدة من قواعد األحكام
 :  وأما شروط القسامة

، كالقبائل  ، وهو العداوة الظاهرة بني القتيل واملتهم بقتله  فمن أمهها وجود اللوث-
يغلب على الظن أنه قتله ، وكل من بينه وبني املقتول ضغن  اليت يطلب بعضها بعضا بالثأر

، وإن  ؛ فلألولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله من أجله
 .  كانوا غائبني

                                                 
،  )١٤٢٢(، الترمذي الديات  )١٦٦٩(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٣٠٠٢(البخاري اجلزية ) ١(

 .  )٢٦٧٧(، ابن ماجه الديات  )٤٥٢١(، أبو داود الديات  )٤٧١٥(النسائي القسامة 
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، بل يتناول كل  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن اللوث ال خيتص بالعداوة
دة من ال يثبت القتل ، وشها ؛ كتفرق مجاعة عن قتيل       ِّ                     ما يغل ب على الظن صحة الدعوى

 .  وحنو ذلك.  . . بشهادهتم
، وإذا              َ َّ       ِّ ، وإذا كان ث م  سبب بي ن أذهب إىل القسامة إذا كان مث لطخ : " قال أمحد
  )١(.  " ، وإذا كان مثل املدعى عليه يفعل مثل هذا      َ َّ      كان ث م  عداوة

وهو :  لطخال:  فذكر أمورا أربعة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية معلقا على ذلك
،  ، والعداوة ، والسبب البني كالتفرق عن قتيل التكلم يف عرضه كالشهادة املردودة
  )٢(.  " ، وهذا هو الصواب وكون املطلوب من املعروفني بالقتل
، فإنه اعتماد على  وهذا من أحسن االستشهاد : " وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

،  ، فيجوز له أن حيلف بناء على ذلك ق املدعىظاهر األمارات املغلبة على الظن صد
، مع علمه أنه مل ير   أن يثبت له حق القصاص أو الدية- بل جيب عليه -وجيوز للحاكم 

 .  انتهى . " . . ومل يشهد
، وينبغي للحاكم أن  لكن ال ينبغي لألولياء أن حيلفوا إال بعد االستيثاق من غلبة الظن

 .   الكاذبة من العقوبةيعظهم ويعرفهم ما يف اليمني
؛ فال يصح الدعوى  أن يكون املدعى عليه القتل فيها مكلفا:   ومن شروط القسامة-

 .  فيها على صغري وال جمنون
؛ لبعده عن  ، فإن مل ميكن منه القتل                               َّ        ومن شروطها إمكان القتل من املد عى عليه-

 .  ، مل تسمع الدعوى عليه مكان احلادث وقت وقوعه
، فيحلفون مخسني ميينا  ؛ يبدأ باملدعني ، أهنا إذا توفرت شروط إقامتها قسامةوصفة ال

، ويكون ذلك حبضور  أن فالنا هو الذي قتله:  توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل
؛ فإنه حيلف  ، أو امتنعوا من تكميل اخلمسني ميينا فإن أىب الورثة أن حيلفوا.     َّ       املد عى عليه

                                                 
 .  ٤٢٥ االختيارات الفقهية ص:  انظر) ١(
 .  ٤٢٥االختيارات الفقهية ص :  انظر) ٢(
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، وإن مل يرض  ، فإذا حلف برئ                     َّ          سني ميينا إذا رضي واملد عون بأميانه   َّ         املد عى عليه مخ
، ألن األنصار ملا  ؛ فدى اإلمام القتيل بالدية من بيت املال    َّ                     املد عون بتحليف املدعى عليه
، وألنه مل يبق سبيل   القتيل من بيت املال -؛ فدى النيب  امتنعوا من قبول أميان اليهود

، لئال يضيع دم املعصوم هدرا  ، فوجب الغرم من بيت املال دعى عليهإلثبات الدم على امل
 .  بال مربر إلهداره

وقد اختلف الفقهاء يف الذي يثبت يف القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء 
، والصحيح أهنا إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة  القتيل مخسني ميينا

حيلف مخسون  {  -، لقول النيب  قصاص على املدعى عليهومتامها إمنا يثبت هبا ال
ويسلم  " :  ويف لفظ ملسلم)١( }، فيدفع إليكم برمته  منكم على رجل منهم

 .  فتقوم القسامة مقام البينة " إليكم
وليس إعطاء مبجرد  : "  عن ثبوت احلكم بالقسامةقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

، فوق تغليب  ، وإمنا هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه الدعوى
؟ فقوى الشارع هذا السبب  ، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة الشاهدين

رمي الربيء بدم باستحالف مخسني من أولياء املقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على 
؛ فإمنا   ال يعارض القسامة بوجه)٢( }ولو يعطى أناس بدعواهم  { ، وقوله  ليس منه

 .  انتهى.  . . نفى اإلعطاء بدعوى جمردة
؛ فإنه تدفع ديته من بيت  ومن مات يف زمحة مجعة أو طواف:  قال الفقهاء رمحهم اهللا

، فجاء أهله إىل  أنه قتل رجل يف زحام الناس بعرفة : ( ؛ ملا روي عن عمر وعلي الامل
،  ال يطل دم امرئ مسلم! يا أمري املؤمنني :  فقال علي.  بينتكم على قاتله:  ، فقال عمر

 .  ) ؛ فأعط ديته من بيت املال ، وإال إن علمت قاتله

                                                 
، النسائي القسامة  )١٤٢٢(، الترمذي الديات  )١٦٦٩(مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ) ١(

 .  )٢٣٥٣(، الدارمي الديات  )٤/٣(، أمحد  )٤٥٢٠(، أبو داود الديات  )٤٧١٣(
، ابن ماجه  )٥٤٢٥(، النسائي آداب القضاة  )١٧١١(ية ، مسلم األقض )٤٢٧٧(البخاري تفسري القرآن ) ٢(

 .  )١/٣٦٣(، أمحد  )٢٣٢١(األحكام 
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 كتاب احلدود والتعزيرات 

  باب يف أحكام احلدود
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وحدود اهللا تعاىل حمارمه اليت منع من ارتكاهبا  ، وهو لغة املنع احلدود مجع حد
 .  وانتهاكها

واحلدود يف االصطالح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا يف معصية لتمنع من الوقوع يف 
 .  مثلها

 .  واألصل يف مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع
احلدود صادرة عن رمحة اخللق وإرادة  : " م ابن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسال

، وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان  اإلحسان إليهم
، وكما يقصد الطبيب معاجلة  ؛ كما يقصد الوالد تأديب ولده إليهم والرمحة هلم

  )١(.  انتهى " . . . املريض
، فهي عقوبة  دود أهنا شرعت زواجر للنفوس ونكاال وتطهرياواحلكمة يف تشريع احل

؛ فاهللا تعاىل أوجبها على مرتكيب اجلرائم  ، مث ألجل مصلحة اجملتمع مقدرة حلق اهللا تعاىل
؛ فال تتم  ؛ فهي من أعظم مصاحل العباد يف املعاش واملعاد اليت تتقاضاها الطباع البشرية

، منها يرتجر العاصي ويطمئن املطيع  صحاب اجلرائمسياسة امللك إال بزواجر عقوبات أل
، كما هو  وتتحقق العدالة يف األرض ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم

؛ فإنه يتحقق فيها من األمن واالستقرار وطيب  املشاهد يف اجملتمعات اليت تقيم حدود اهللا
، وزعمت أهنا   حدود اهللا، خبالف اجملتمعات اليت عطلت العيش ما ال ينكره منكر

،  ، فحرمت جمتمعاهتا من هذه العدالة اإلهلية ، وأهنا ال تليق باحلضارة املعاصرة وحشية
؛  ، وإن كانت متلك من األسلحة واألجهزة الدقيقة ما متلك ومن نعمة األمن واالستقرار

                                                 
 .  ٣٠٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
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؛ فإن  ه، حىت تقيم حدود اهللا اليت شرعها ملصاحل عباد فإن ذلك ال يغين عنها شيئا
، وإمنا  ، وإمنا حتكم بشريعة اهللا وحدوده اجملتمعات البشرية ال حتكم باحلديد واآللة فقط
، وكيف يسمي هؤالء  ، إذا أحسن استعماهلا احلديد واألجهزة آلة لتنفيذ احلدود الشرعية

كيف يسموهنا وحشية وال يسمون ! ؟  املنحرفون حدود اهللا اليت هي هدى ورمحة للعاملني
! ؟   اجملرم املعتدي وحشية وهو يروع اآلمنني وجيين على األبرياء وخيلخل أمن اجملتمععمل

، ولكن إذا  ، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية إن هذا هو الوحشية
 :  ، كما قال الشاعر انتكست العقول وفسدت الفطر فإهنا ترى احلق باطال والباطل حقا

ـ                                     قد تنكر العني ضوء الشمس من رمـد          ن سـقم                                  وينكر الفم طعـم املـاء م
؛ إال إذا توفرت شروط تطبيقه وهي كما  ، وال جيوز تطبيق احلد على اجلاين هذا
 :  يلي

رفع القلم عن  { ؛ لقوله  أن يكون مرتكب اجلرمية بالغا عاقال:  الشرط األول
 رواه أهل )١( }، والنائم حىت يستيقظ  ، واجملنون حىت يفيق الصغري حىت يبلغ:  ثالثة

؟ لعدم  ؛ فاحلد أوىل بالسقوط ، فإذا كانت العبادة ال جتب على هؤالء السنن وغريهم
 .  ، وألنه يدرأ بالشبهة التكليف

، فال حد على من جيهل  رمية عاملا بالتحرميأن يكون مرتكب اجل:  الشرط الثاين
 ومل )٢()  ال حد إال على من علمه : ( ؛ لقول عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم التحرمي

 .  " هو قول عامة أهل العلم : " ، وقال املوفق ابن قدامة يعلم هلم خمالف من الصحابة
؛ فإنه  يها احلد الشرعيفإذا توفرت هذه الشروط يف مرتكب اجلرمية اليت يترتب عل

، مث خلفاؤه من بعده كانوا   كان يقيم احلدود؛ ألن النيب  يقيمه عليه اإلمام أو نائبه
واغد يا أنيس إىل  {:  ؛ حيث قال  من يقيم احلد نيابة عنه، وقد وكل النيب  يقيموهنا

                                                 
 .  )١/١٤٠(، أمحد  )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  )١٤٢٣(الترمذي احلدود ) ١(
.  ٤٠٥/ ٧) ١٣٦٤٨(د الرزاق أثر علي أخرجه عب.  ٤٠٣/ ٧) ١٣٦٤٤(عمر أخرجه عبد الرزاق :  أثر) ٢(

 .  ٤٠٣/ ٧) ١٣٦٤٤( ؛ وعبد الرزاق ٤١٥/ ٨) ١٧٠٦٥(أخرجه البيهقي :  عثمان وتأييد عمر له:  أثر
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 وقال يف )٢(،   برجم ماعز ومل حيضره وأمر )١( }؛ فارمجها  ، فإن اعترفت امرأة هذا

، وال يؤمن فيه  وألن احلد حيتاج إىل اجتهاد.  . . . )٣( }اذهبوا به فاقطعوه  {:  سارق
، سواء كانت احلدود   يف تطبيقه، ضمانا للعدالة ، فوجب أن يتواله اإلمام أو نائبه احليف

 .  حلق اهللا تعاىل كحد الزىن أو كانت حلق اآلدمي كحد القذف
احلدود اليت ليست لقوم معينني تسمى :  قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا

، ومثل احلكم  ؛ مثل قطاع الطريق والسراق والزناة وحنوهم حدود اهللا وحقوق اهللا
؛ فهذه من أهم أمور  ية والوقوف والوصايا اليت ليست ملعنييف األموال السلطان

، وتقام  ، جيب على الوالة البحث عنها وإقامتها من غري دعوى أحد هبا الواليات
، وجتب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي  الشهادة من غري دعوى أحد هبا

  )٤(.  انتهى.  . . والضعيف
:  ؛ حلديث حكيم بن حزام  وإمنا تقام خارجه، وال جتوز إقامة احلد يف املسجد

، وأن تقام فيه  ، وأن تنشد األشعار  هنى أن يستقاد باملسجدأن رسول اهللا  {

 .   واملراد األشعار غري الرتيهة)٥( }.  . . احلدود
، وحيرم على  وحترم الشفاعة يف احلد بعد أن يبلغ السلطان ألجل إسقاطه وعدم إقامته

من حالت شفاعته دون حد من حدود  { ؛ لقوله  أويل األمر قبول الشفاعة يف ذلك

                                                 
، النسائي آداب  )١٤٣٣(، الترمذي احلدود  )١٦٩٨(، مسلم احلدود  )٢١٩٠(البخاري الوكالة ) ١(

، مالك  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٤٩(ود ، ابن ماجه احلد )٤٤٤٥(، أبو داود احلدود  )٥٤١١(القضاة 
 .  )٢٣١٧(، الدارمي احلدود  )١٥٥٦(احلدود 

ومل :  وقوله.  ١٩٣/ ٦) ٤٣٩٦( ؛ ومسلم ١٤٧/ ١٢) ٦٨١٥(البخاري :  متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٢(
 .  ، وإمنا فهم من قوله اذهبوا به فارمجوه حيضره ليس من نص احلديث

،  )٥/٢٩٣(، أمحد  )٢٥٩٧(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٨٠(، أبو داود احلدود  )٤٨٧٧(النسائي قطع السارق ) ٣(
 .  )٢٣٠٣(الدارمي احلدود 

 .  ٢٩٧/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٤(
 .  )٣/٤٣٤(، أمحد  )٤٤٩٠(أبو داود احلدود ) ٥(
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فهال  {:   يف الذي أراد أن يعفو عن السارق وقال )١( }مره ؛ فقد ضاد اهللا يف أ اهللا

 .  )٢( }قبل أن تأتيين به 
ال بشفاعة وال )  احلد:  أي (ال حيل تعطيله  : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

؛ فعليه  لذلك وهو قادر على إقامته، ومن عطله  ، وال حتل الشفاعة فيه هدية وال غريها
  )٣()  لعنة اهللا

وال جيوز أن يؤخذ من السارق والزاين والشارب وقاطع الطريق  : " وقال رمحه اهللا
، وهذا املال املأخوذ لتعطيل احلد سحت  وحنوه مال يعطل به احلد ال لبيت املال وال لغريه

تعطيل احلد وأكل السحت :  يمني، وإذا فعل ويل األمر ذلك مجع بني فسادين عظ خبيث
، وأمجعوا على أن املال املأخوذ من الزاين والسارق والشارب  وترك الواجب وفعل احملرم

، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور  واحملارب وحنو ذلك لتعطيل احلد سحت خبيث
 انتهى . " . . ، وهو سبب سقوط حرمة املتويل وسقوط قدره واحنالل أمره املسلمني

  )٤(.  كالمه رمحه اهللا
،  فاجلرائم ال حيسمها ويقي اجملتمع من شرها إال إقامة احلدود الشرعية على مرتكبيها

، فهو ضياع  وأما أخذ الغرامة املالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك من العقوبات الوضعية
 .  وظلم وزيادة شر

،  الزىن:  دود مخس هيإن اجلنايات اليت جتب فيها احل:  قال فقهاؤنا رمحهم اهللا
؛  ، وما عدا ذلك جيب فيه التعزير ، والقذف ، وشرب اخلمر ، وقطع الطريق والسرقة

 .  كما يأيت بيانه إن شاء اهللا

                                                 
 .  )٢/٧٠(، أمحد  )٣٥٩٧(أبو داود األقضية ) ١(
،  )١٥٧٩(، مالك احلدود  )٣/٤٠١(، أمحد  )٢٥٩٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٨٨٤(النسائي قطع السارق ) ٢(

 .  )٢٢٩٩(الدارمي احلدود 
 .  ٢٩٨/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٣(
 .  ٣٠٢/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٤(
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، مث جلد  ، مث جلد الشرب أشد اجللد يف احلدود جلد الزىن مث جلد القذف:  وقالوا
Ÿω  { ه؛ لقول ؛ ألن اهللا تعاىل خص الزىن مبؤيد تأكيد التعزير uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È ÏŠ 

«!  .  ؛ فال جيوز أن يزيد عليه يف الصفة  وما دونه أخف منه يف العدد)١( } #$
، ألنه أتى به على  حده، وال شيء على من  ، فهو هدر من مات يف حد:  وقالوا

 .  الوجه املشروع بأمر اهللا تعاىل وأمر رسوله 
، ألنه  ؛ فإنه يضمنه بديته ، مث تلف احملدود أما لو تعدى الوجه املشروع يف إقامة احلد

 .  ، فأشبه ما لو ضربه يف غري احلد تلف بعدوانه
 .  ) بغري خالف نعلمه : ( قال املوفق رمحه اهللا

 

                                                 
 .  ٢:  سورة النور آية) ١(



 امللخص الفقهي 

 ٦٩٨

 لزىن باب يف حد ا
، وحضور  وجيب يف إقامة حد الزىن حضور إمام أو نائبه:  وقال الفقهاء رمحهم اهللا

¶ô‰pκô  {:  ؛ لقوله تعاىل طائفة من املؤمنني uŠø9uρ $ yϑ åκu5# x‹tã ×π xÍ←!$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )١(  . 
؛ فالزىن بذات زوج  ، وهو يتفاوت يف الشناعة واإلمث والقبح والزىن من أعظم اجلرائم

 .  والزىن بذات احملرم والزىن حبليلة اجلار من أعظم أنواعه
؛ ملا فيه من اختالط األنساب الذي  وملا كان الزىن من أعظم اجلرائم وكبار املعاصي

، ملا كان يشتمل  ، وفيه هالك احلرث والنسل تناصر على احلقيبطل بسببه التعارف وال
، وهو رجم الزاين باحلجارة  ؛ رتب اهللا عليه هذا احلد الصارم على هذه اآلثار القبيحة

، إضافة إىل ما  ؛ ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه حىت ميوت أو جلده وتغريبه عن بلده
، فقال  ، ولذلك هنى عنه الشارع أشد النهي ينشأ عنه من األمراض اليت تفتك باجملتمعات

Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ { )ورتب على ارتكابه )٢ 
 .  تلك العقوبة املؤملة

 .  م اهللا الزىن بأنه فعل الفاحشة يف قبل أو دبروقد عرف الفقهاء رمحه
هو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح وال شبه نكاح وال ملك  : " وقال ابن رشد

، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة  ، وهذا متفق عليه يف اجلملة من علماء اإلسالم ميني
  )٣(.  انتهى . " . يدرأ احلد أو ال

، يف  ، رجال كان أو امرأة ؛ رجم باحلجارة حىت ميوت مكلفافإذا كان الزاين حمصنا 
،  قول أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار يف مجيع األعصار

 .  ومل خيالف يف ذلك إال اخلوارج
 .   القولية والفعلية املتواترةوالرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول اهللا 

                                                 
 .  ٢:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٥٢٩/ ٢ية اجملتهد بدا) ٣(
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، وذلك يف قوله  ، مث نسخ لفظه وبقي حكمه قرآن الكرميوكان الرجم مذكورا يف ال
، فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا واهللا عزيز  والشيخ والشيخة إذا زنيا ( : " تعاىل
 .  " ) حكيم

؛  ، وبالسنة املتواترة واإلمجاع ومع ثبوت الرجم بالقرآن املنسوخ لفظه دون حكمه
؛ تبعا  لكتاب املعاصرين إىل إنكار الرجمفقد جترأ اخلوارج ومن يف حكمهم من بعض ا

 .  ، وختطيا لألدلة الشرعية وإمجاع املسلمني ألهوائهم
واحملصن الذي جيب رمجه إذا زىن هو من وطئ امرأته املسلمة أو الذمية بنكاح صحيح 

؛  ، فإن اختل شرط من هذه الشروط املذكورة يف أحد الزوجني ومها بالغان عاقالن حران
 .  فال إحصان

 :  والشروط تتلخص يف اآليت
 .   أن حيصل منه الوطء يف القبل-١
 .   أن يكون الوطء يف نكاح صحيح-٢
 .  ؛ بأن يكون بالغا حرا عاقال  حصول الكمال يف كل منهما-٣

،  وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج احملرمة
،  ، فزال عذره من مجيع الوجوه ض حلد الزىن، وأحرز نفسه عن التعر واستغىن عنها

؛ فهو أحق بزيادة  ، فجنايته أفحش ، ومن كملت يف حقه النعمة وكملت يف حقه النعمة
 .  العقوبة

èπ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، جلد مائة جلدة وإذا زىن املكلف احلر غري احملصن u‹ÏΡ#¨“9$# ’ ÎΤ#¨“9$#uρ 

(#ρ à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( { )وصار  ، وهي القتل  وخفف عنه عقوبة احملصن)١ ،
، ويزجر عن الزىن بإيالم مجيع بدنه بأعلى  ، فيحقن دمه ؛ ملا حصل له من العذر إىل اجللد

Ÿω  {:  ، وقال تعاىل  ضرب اجللد، وهو أنواع اجللد uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È ÏŠ «!$# { )٢( 
                                                 

 .  ٢:  سورة النور آية) ١(
 .  ٢:  سورة النور آية) ٢(
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β  {،  ال ترمحومها بترك إقامة احلد عليهما:  أي Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 { )١( 
 .  ، واالجتهاد يف إقامة أحكامه فإن اإلميان ليقتضي الصالبة يف الدين

؛ ملا روى الترمذي  وثبت مع اجللد تغريبه عاما بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وأن عمر ضرب  ، وأن أبا بكر ضرب وغرب  ضرب وغربأن النيب  {:  وغريه

  )٤()  البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : ( وقال،  )٣( )٢( }وغرب 

*sŒÎ#!  {:   يف اإلماء؛ لقوله تعاىل ؛ جلد مخسني جلدة وإذا كان الزاين مملوكا sù £ÅÁ ôm é& 

÷β Î* sù š ÷s?r& 7π t±Ås≈ xÎ/ £Íκö n= yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 { )وال فرق بني )٥ 
كور يف القرآن الكرمي هو اجللد والرجم وإن كان قد ذكر ، والعذاب املذ الذكر واألنثى

 .  ، فإنه نسخ لفظه وتالوته وبقي حكمه يف القرآن
، وألن السنة مل يرد فيها تغريب  ؛ ألن يف ذلك إضرارا بسيده وال تغريب على الرقيق

، مث إن  إذا زنت فاجلدوها {: "   يف األمة إذا مل حتصن؛ فقد قال  اململوك إذا زىن

 .   ومل يذكر تغريبا)٦( }؛ فاجلدوها  زنت

ادرؤوا احلدود بالشبهات  { وال جيب احلد إال إذا خال الوطء من الشبهة لقوله 

، أو وطئها بعقد باطل اعتقد   من وطئ امرأة يظنها زوجته فال حد على)٧( }ما استطعتم 
، أو كان جيهل حترمي الزىن وهو قريب عهد  ، أو وطئ يف نكاح خمتلف فيه صحته

 .  ، أو كانت املرأة مكرهة على الزىن باإلسالم أو نشأ يف بادية بعيدة عن دار اإلسالم
                                                 

 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١٤٣٨(الترمذي احلدود ) ٢(
 .  ٣٨٩/ ٨) ١٦٩٧٧( ؛ والبيهقي ٤٤/ ٤) ١٤٤٢ (الترمذي :  أخرجه من حديث ابن عمر) ٣(
 .  ١٨٩/ ٦) ٤٨٩٠(أخرجه مسلم من حديث عبادة ابن الصامت ) ٤(
 .  ٢٥:  سورة النساء آية) ٥(
،  )٢٥٦٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٤٦٩(، أبو داود احلدود  )١٧٠٣(، مسلم احلدود  )٦٤٤٧(البخاري احلدود ) ٦(

 .  )٢٣٢٦(، الدارمي احلدود  )١٥٦٤(، مالك احلدود  )٢/٤٢٢(أمحد 
 .  )١٤٢٤(الترمذي احلدود ) ٧(
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م أن احلدود تدرأ أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العل : " قال ابن املنذر
  )١(.  انتهى . " . . بالشبهات

، واهللا تعاىل  ؛ ألن الشبهة تدل على عدم تعمده للجرمية وهذا من يسر هذه الشريعة
=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {:  يقول tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& Ïµ Î/ Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? öΝä3ç/θ è= è% 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# 

#Y‘θ àxî $ ¸ϑŠ Ïm §‘ ∩∈∪ { )٢(  . 
، وال يثبت إال  ثبوت وقوع الزىن منه:  ومن شروط وجوب إقامة احلد على الزاين

 :  بأحد أمرين
  فإنه اعترف، وذلك حلديث ماعز بن مالك  أن يقر به أربع مرات:  األمر األول

، فلو  ورده حىت أكمل أربع مرات.  . . ، مث الثانية األوىل:   أربع مراتعند النيب 
 .  ؛ ألقام احلد عليه به كان ما دوهنا يكفي

، وأن ال يرجع عن إقراره حىت  ويشترط لصحة اإلقرار بالزىن أن يصرح حبقيقة الوطء
الحتمال أنه أراد غريه مما ال ؛  ؛ مل حيد ، فلو مل يصرح بذكر حقيقة الزىن يقام عليه احلد

:   حينما أقر عنده ملاعز قال النيب  {، وقد  يوجب احلد من االستمتاع احملرم

، حىت زالت كل   االستيضاحوكرر معه .  ال:   قال)٣( }، أو غمزت  لعلك قبلت
، وذلك ملا ثبت من  ، ولو رجع عن إقراره قبل إقامة احلد عليه مل يقم عليه االحتماالت

فهال  {:   ملا هرب، ولقوله   ماعزا وغريه مرة بعد مرة لعله يرجعتقريره 

 .  )٤( }، لعله يتوب فيتوب اهللا عليه  تركتموه

                                                 
 .  ١٦٢اإلمجاع ص :  انظر) ١(
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  )١/٢٧٠(، أمحد  )٤٤٢٧(، أبو داود احلدود  )٦٤٣٨(البخاري احلدود ) ٣(
 .  )٥/٢١٧(أمحد ) ٤(
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Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل أن يشهد به عليه أربعة شهود:  ثايناألمر ال öθ©9 ρ â!% y` Ïµø‹n= tã Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ 

u!#y‰pκà− 4 { )وقوله تعاىل)١   :}  t Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Áós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− { )٢( 
ρ#)  {:  ولقوله تعاىل ß‰Îη ô±tFó™ $$ sù £Îγ øŠn= tã Zπ yè t/ö‘ r& öΝà6ΖÏiΒ ( { )٣(  

 :  ويشترط لصحة شهادهتم عليه شروط
 .  أن يشهدوا عليه يف جملس واحد:  األول
 .  واقعة واحدة:  ؛ أي أن يشهدوا عليه بزىن واحد:  الثاين
أن يصفوا الزىن مبا يدفع كل االحتماالت عن إرادة غريه من االستمتاع :  الثالث

، فال بد من تصرحيهم به لتنتفي   به عما ال يوجب احلد؛ ألن الزىن قد يعرب احملرم
 .  الشبهة

 .  ؛ فال تقبل فيه شهادة النساء وال شهادة الفساق أن يكونوا رجاال عدوال:  الرابع
 .  . . أن ال يكون فيهم من به مانع من عمى أو غريه:  اخلامس

،  هنم قذفة؛ أل ؛ وجب إقامة حد القذف عليهم فإن اختل شرط من هذه الشروط
t  {:  واهللا تعاىل يقول Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπyè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO 

Zο t$ ù#y_ { )٤(  . 
، وقد اختلفوا هل يثبت   بالبينة املذكورة أو اإلقرار متفق عليه بني العلماءوثبوت الزىن

ال :  فقال بعضهم:  ، كما لو محلت امرأة ال زوج هلا وال سيد ، وهو احلبل بأمر ثالث
بل حتد بذلك :  وقال بعضهم.  ؛ ألنه حيتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة يثبت بذلك حد
 .  إن مل تدع شبهة

                                                 
 .  ١٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٢(
 .  ١٥:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٤(
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؛ وهو األشبه  وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين : " اإلسالم ابن تيميةقال شيخ 
  )١(.  " ؛ فإن االحتماالت الباردة ال يلتفت إليها ، ومذهب أهل املدينة باألصول الشرعية

، وهو مذهب  وحكم عمر برجم احلامل بال زوج وال سيد : " وقال ابن القيم
 .  " عتمادا على القرينة الظاهرة، ا ، وأصح الروايتني عن أمحد مالك

، كذلك جيب احلد باللواط وهو فعل  وكما جيب احلد بالزىن إذا توفرت شروط إقامته
 .  ، وشذوذ قبيح خمالف للفطرة السليمة ، وهو جرمية خبيثة الفاحشة يف الدبر

 ∪⊂∇∩ tβθè?ù's?r& sπt±Ås≈xø9$# $tΒ Νä3s)t7y™ $pκÍ5 ôÏΒ 7‰tnr& š∅ÏiΒ tÏϑn=≈yèø9$#  {:  قال اهللا تعاىل يف قوم لوط

öΝà6¯ΡÎ) tβθ è?ù'tG s9 tΑ$ y_ Ìh9$# Zο uθ öκy− ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ö≅ t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% šχθ èùÌó¡•Β ∩∇⊇∪ { )وحترميه )٢ 
 .  ب والسنة واإلمجاعمعلوم بالكتا

؛ فهم  وقد وصف اهللا اللوطية بأهنم ميارسون فاحشة مل يسبقهم إليها أحد يف العاملني
، وأحل هبم عقوبة مل يرتهلا  ، ووصفهم بأهنم عادون ومسرفون وجمرمون شذاذ يف العامل

 .  ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل ؛ حيث خسف هبم األرض ؛ لقبح جرميتهم بغريهم
 .  )٣( الفاعل واملفعول به لعن رسول اهللا وقد 

الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل  : "  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا-
ومل خيتلف  : " قال.  " ، إن كانا حمصنني أو غري حمصنني األعلى واألسفل:  االثنان

، ويتبع  ، ويلقى ة، وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار يف القري الصحابة يف قتله
  )٤(.  باحلجارة

                                                 
 .  ٣٣٤/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 .  ٨١ - ٨٠:  تانياآلسورة األعراف ) ٢(
لعن اهللا من عمل :  وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ.  أخرجه هبذا اللفظ ابن عدي يف الكامل) ٣(

 .  ٥٨/ ٤وذكره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أيب عمرو .  . ٤٠٢/ ٨) ١٧٠١٧ (عمل قوم لوط 
 .  ٣٦١/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٤(
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،  ؛ فإهنم أمجعوا على قتله إمجاع الصحابة)  قتل اللوطي:  أي (وألنه  : " وقال املوفق
  )١(.  وإمنا اختلفوا يف صفته
؛ لقوله  ، سواء كان حمصنا أو غري حمصن الصحيح قتله : " وقال ابن رجب

$  {:  تعاىل tΡösÜøΒ r&uρ öΝÍκö n= tã Zο u‘$ y∨Ïm ÏiΒ @≅Š Édf Å™ ∩∠⊆∪ { )بكرا  حده الرجم : "  وعن أمحد)٢ ،

من وجدمتوه  { ؛ لقوله  ، وأحد قويل الشافعي ، وهو قول مالك وغريه " كان أو ثيبا

:  ، ويف رواية  رواه أبو داود)٣( }؛ فاقتلوا الفاعل واملفعول به  يعمل عمل قوم لوط

 .  )٤( }فارمجوا األعلى واألسفل  {

∅   {:  ؛ قال اهللا تعاىل ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته يف دبرها èδθè?ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym 

ãΝä.ttΒ r& ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÎ/≡§θ −G9$# =Ït ä† uρ š ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ { )قال ابن عباس وجماهد وغري )٥ 

∅   {:  ة عن ابن عباسقال علي بن أيب طلح.  " الفرج:  يعين " واحد èδθ è?ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym 

ãΝä.ttΒ r& ª!$# 4 { )؛ فقد  ، فمن فعل شيئا من ذلك ، وال تعدوه إىل غريه يف الفرج:   يقول)٦
 .  اعتدى

؛ وجب  ، فإن استمر على فعل هذه اجلرمية  رادعةومثل هذا جيب أن يعاقب عقوبة
، ال يصلح هلا البقاء معه على  ؛ ألنه نذل سافل على زوجته طلب مفارقته واالبتعاد عنه

 .  هذه احلال
 

                                                 
 .  ١٦١/ ١٠املغين ) ١(
 .  ٧٤:  سورة احلجر آية) ٢(
 .  )٤٤٦٢(، أبو داود احلدود  )١٤٥٦(الترمذي احلدود ) ٣(
 .  )٢٥٦٢(ابن ماجه احلدود ) ٤(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٦(
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 باب يف حد القذف 
، وهو يف األصل الرمي  عرف الفقهاء رمحهم اهللا القذف بأنه الرمي بزىن أو لواط

 .  ي بالزىن واللواط، مث استعمل يف الرم بقوة
 .  وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع

t  {:  قال تعاىل Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Áós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO 

Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θè= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )هذه عقوبة القاذف )١ 
، واعتباره فاسقا ناقصا سافال إذا مل يثبت ما  ، ورد شهادته اجللد:  العاجلة يف الدنيا

β¨  {  بقوله؛ فقد بينها اهللا تعاىل ، وأما عقوبته يف اآلخرة قال Î) t Ï% ©! $# šχθ ãΒ ö tƒ 

ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9 $# ÏM≈ n= Ï≈ tó ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ ãΖ Ïè ä9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ×Λ Ïà tã ∩⊄⊂∪ tΠ öθ tƒ ß‰ pκ ô¶ s? 

öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ çF t⊥ Å¡ ø9 r& öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ãΝ Íκ Ï jù uθ ãƒ ª! $# ãΝ ßγ oΨƒ ÏŠ ¨, ys ø9 $# 

tβθ ßϑ n= ÷è tƒ uρ ¨β r& ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∈∪ { )٢(  . 

 وعد منها قذف احملصنات الغافالت )٣( }اجتنبوا السبع املوبقات  { وقال النيب 
 .  املؤمنات

 .  ، وعدوه من الكبائر وقد أمجع املسلمون على حترمي القذف
، فإذا قذف املكلف املختار حمصنا بزىن أو  وقد أوجب اهللا احلد الرادع على القاذف

t  {:  ؛ لقوله تعاىل نه جيلد مثانني جلدة، فإ لواط Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ 

Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù#y_ { )أن الذين يقذفون بالزىن :  ية الكرمية ومعىن اآل)٤
، مث مل يأت هؤالء القذفة بأربعة شهداء على ما  احملصنات احلرائر العفائف العاقالت

                                                 
 .  ٤:  سورة النور آية) ١(
 .  ٢٥ - ٢٣:  اتياآلسورة النور ) ٢(
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا  )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم اإلميان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ٣(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٤(
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، وإمنا  ، وال فرق بني كون املقذوف ذكرا أو أنثى ؛ فاجلدوهم مثانني جلدة رموهن به
 .  ، وألن قذف النساء أشنع وأغلب ؛ خلصوص الواقعة خص النساء بالذكر

، وألجل  وإمنا استحق القاذف هذه العقوبة صيانة ألعراض املسلمني عن التدنيس
، وصيانة للمجتمع  كف األلسن عن هذه األلفاظ القذرة اليت تلطخ أعراض األبرياء

 .  اإلسالمي عن شيوع الفاحشة فيه
 .  واحملصن الذي جيب احلد بقذفه هو احلر املسلم العاقل العفيف الذي جيامع مثله

:  اتفقوا على أن من شروط املقذوف أن جيتمع فيه مخسة أوصاف : " قال ابن رشد
، فإن اخنرم من هذه  ، وأن يكون معه آلة الزىن ، واإلسالم ، والعفاف ، واحلرية البلوغ

  )١(.  " ؛ مل جيب احلد األوصاف وصف
قذوف ، وال يقام إال بطلبه فإذا عفا امل ؛ يسقط بعفوه وحد القذف حق للمقذوف

           َّ                                        َّ  ، ولكنه يعز ر مبا يردعه عن التمادي يف القذف احملرم املتوع د  ؛ سقط احلد عنه عن القاذف
 .  عليه باللعن والعذاب األليم

ال حيد القاذف إال بالطلب  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  )٢(.  انتهى " إمجاعا

 أو تثبت مطالبته بذلك يف ، ومن قذف غائبا مل حيد حىت حيضر املقذوف ويطالب
 .  غيبته

 :  وألفاظ القذف تنقسم إىل قسمني
 .  ؛ فال يقبل منه تفسريه لغري القذف ألفاظ صرحية ال حتتمل غري القذف
 .  ، قبل منه ، فإذا فسرها بغري القذف وألفاظ كنايات حتتل القذف وغريه

! يا قحبة :  وكنايته مثل ! يا عاهر! يا لوطي ! يا زاين :  فاأللفاظ الصرحية مثل قوله
:  ، أو قال أردت بالقحبة أهنا تتصنع للفجور:  فإذا قال القاذف! يا خبيثة ! يا فاجرة 

                                                 
 .  ٥٣٩/ ٢بداية اجملتهد ) ١(
 .  ١١٩/ ٣٢فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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، وأردت باخلبيثة أهنا خبيثة  أردت بالفاجرة أهنا خمالفة لزوجها فيما جيب طاعته فيه
حلدود تدرأ ، وا ؛ ألن لفظه حيتمل ، ومل جيب عليه حد ؛ قبل منه هذا التفسري الطبع

 .  بالشبهات
؛  ؛ وإمنا يعزر بذلك وإذا قذف مجاعة ال يتصور منهم الزىن أو قذف أهل بلد مل حيد

، وإمنا يعزر ألجل جتنب هذه األلفاظ القبيحة  ، فال عار عليهم بذلك ألنه مقطوع بكذبه
 .  ، ولو مل يطالبه أحد منهم ، وذلك معصية جيب تأديبه عليها والشتائم البذيئة

 .  ؛ ألن ذلك ردة عن اإلسالم ومن قذف نبيا من األنبياء كفر
:  ، أي  كقذفهوقذف نساء النيب  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  )١(.  "  يف احلكم بردة القاذفكقذف النيب 
األشبه أنه  : " وقال الشيخ يف القاذف إذا تاب قبل علم املقذوف هل تصح توبته

، وإال  ؛ مل تصح توبته إن علم به املقذوف:  ، وقال أكثر العلماء ف الناسخيتلف باختال
  )٢(.  انتهى . " . . ، واستغفر ، ودعا له صحت

، وقد قال  ، وما يترتب على ألفاظه من مؤاخذات ومن هذا يتبني لنا خطر اللسان
 وقال )٣( }وهل يكب الناس يف النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم  { النيب 

$  {:  تعاىل ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )فيجب على اإلنسان أن حيفظ )٤ 

$  {:  ، قال اهللا تعاىل ويسدد أقواله،  ، ويزن ألفاظه لسانه pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# 

(#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ { )٥(  . 
 

                                                 
 .  ١١٩/ ٣٢فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 .  ٥٤١/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
 .  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت  )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ٣(
 .  ١٨:  سورة ق آية) ٤(
 .  ٧٠:  سورة األحزاب آية) ٥(
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 باب يف حد املسكر 
،   إذا جعل صاحبه سكران، اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر:  املسكر

 .  ، والسكر يف االصطالح هو اختالط العقل والسكران خالف الصاحي
 :   واخلمر حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع-
$  {:   قال اهللا تعاىل- pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# 

u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ìø.ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù ΛäΡ r& tβθåκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )١( 
 .  واخلمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان

كل  {،  )٢( }، وكل مخر حرام  كل مسكر مخر {:  وغريمها " الصحيحني " ويف

، من  ، وهو مخر ؛ فقليله حرام  فكل شراب أسكر كثريه)٣( }شراب أسكر فهو حرام 
 .  ، سواء كان من عصري العنب أو من غريه أي شيء كان

 فكل شيء يستر العقل يسمى )٤()  اخلمر ما خامر العقل  (قال عمر بن اخلطاب 
 .  سترها له:  ؛ أي ، ملخامرهتا للعقل  بذلك؛ ألهنا مسيت مخرا

 .  وهذا قول مجهور أهل اللغة

                                                 
 .  ٩١ - ٩٠:  تانياآلسورة املائدة ) ١(
، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٩(، أبو داود األشربة  )١٨٦١(، الترمذي األشربة  )٢٠٠٣(مسلم األشربة ) ٢(

 .  )٢/٢٩(، أمحد  )٣٣٩٠(
،  )٥٥٩١(، النسائي األشربة  )١٨٦٣(، الترمذي األشربة  )٢٠٠١(، مسلم األشربة  )٢٣٩(البخاري الوضوء ) ٣(

،  )١٥٩٥(، مالك األشربة  )٦/٩٧(، أمحد  )٣٣٨٦(، ابن ماجه األشربة  )٣٦٨٢(أبو داود األشربة 
 .  )٢٠٩٧(الدارمي األشربة 

 .  ٦ التفسري ٣٦٠/ ٩) ٧٤٧٥(، ومسلم  ٢ربة  األش٤٥/ ١٠) ٥٥٨١(متفق عليه البخاري) ٤(
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، وهي  واحلشيشة جنسة يف األصح : " قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا
، وضررها من  ، واملسكر منها حرام باتفاق املسلمني ، سواء سكر منها أم مل يسكر حرام

  )١(.  انتهى كالمه " ظهورها يف املائة السادسة، و بعض الوجوه أعظم من ضرر اخلمر
، وهي  وهذه احلشيشة وسائر املخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب املسلمني

، ويروجها املفسدون يف األرض من اليهود  أعظم سالح يصدره األعداء ضدنا
ل جملتمعاهتم ، ويعطلوهم عن االجتاه للعم ، ويفسدوا شباهبم ؛ ليفتكوا باملسلمني وعمالئهم

، حىت أصبح كثري من شباب  واجلهاد لدينهم وصد عدوان املعتدين على شعوهبم وبالدهم
، كل ذلك من آثار  ، أو يعيشون رهن السجون ، عالة على جمتمعهم املسلمني خمدرين

؛ فال حول وال قوة إال باهللا العلي  رواج تلك املخدرات واملسكرات يف بالد املسلمني
 .  العظيم
 :  ، ال لذة وال لتداو وال لعطش وال غريه ، ال جيوز شربه خلمر حرام بأي حالوا

 رواه )٢( }، ولكنه داء  إنه ليس بدواء { أما حترمي التداوي باخلمر فلقوله 

 .  }إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم  { وقال ابن مسعود .  مسلم
، بل فيه من احلرارة ما يزيد  ؛ فألنه ال حيصل به ري  أما حترمي شربه لدفع العطش-
 .  العطش

وإذا شرب املسلم مخرا أو شرب ما خلط به كالكولونيا وحنوها من األطياب اليت فيها 
؛ فإنه جيب  ئا من ذلك خمتارا عاملا أن كثريه يسكر، مىت شرب املسلم شي كحول تسكر

 .   رواه أبو داود وغريه)٣( }من شرب اخلمر فاجلدوه  { ؛ لقوله  أن يقام عليه احلد

، فقال عبد  ؛ ألن عمر استشار الناس يف حد اخلمر ومقدار حد اخلمر مثانون جلدة
، وكتب إىل  فضرب عمر مثانني.  اجعله كأخف احلدود مثانني  (ف الرمحن بن عو

                                                 
 .  ٢١٣/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  )٤/٣١١(، أمحد  )٣٨٧٣(، أبو داود الطب  )٢٠٤٦(، الترمذي الطب  )١٩٨٤(مسلم األشربة ) ٢(
 .  )٤٤٨٥(أبو داود احلدود ) ٣(
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 وكان هذا مبحضر املهاجرين )١(،  ، رواه الداراقطين وغريه ) خالد وأيب عبيدة يف الشام
 .  ، فلم ينكره أحد منهم واألنصار رضي اهللا عنهم

 وأقره ، احلق أن عمر حد اخلمر حبد القذف : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
 .  )٢( " الصحابة

حد الشرب ثابت بالسنة وإمجاع املسلمني  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، والزيادة يفعلها اإلمام عند احلاجة إذا أدمن الناس اخلمر وكانوا ال يرتدعون  أربعون
 .  " بدوهنا

،  جبة على اإلطالقالصحيح أن الزيادة على األربعني إىل الثمانني ليست وا : " وقال
، كما جوزنا له االجتهاد يف  ، بل يرجع فيها إىل اجتهاد اإلمام وال حمرمة على اإلطالق

  )٣(.  انتهى . " . . صفة الضرب فيه
 .  ويثبت حد اخلمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلني

:  هل يثبت حد اخلمر على من وجدت فيه رائحتها على قولني:  واختلف العلماء
، وهو رواية عن أمحد  يقام عليه احلد إذا مل يدع شبهة:  ، وقيل ال حيد بل يعزر:  لفقي

 :  وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا
من قامت عليه شواهد احلال باجلناية كرائحة اخلمر أوىل  : " قال شيخ اإلسالم

،  ه اليت حتتمل الصدق والكذببالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفس
 .  " وهذا متفق عليه بني الصحابة
حكم عمر وابن مسعود بوجوب احلد برائحة اخلمر يف  : " وقال ابن القيم رمحه اهللا

  )٤(.  انتهى.  " ، ومل يعلم هلما خمالف الرجل أو غريه
                                                 

 ؛ ومالك ٣٧٨/ ٧) ١٣٥٤٢(الرزاق أخرجه من قول عمر وعلي عبد .  )٣٦،  ٣٥) (١٧٠٦(عند مسلم ) ١(
 .  ٣٧ احلدود ٤٠٦/ ٤) ٤٤٨٩( احلدود ؛ وأبو داود ١١٢/ ٣) ٣٢٩٠( ؛ والدارقطين ٦احلدود ) ٧١٠(

 .   بتصرف٤٤/ ٥زاد املعاد ) ٢(
 .  ٢٩٩/ ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 ٢٢٨/ ٩) ١٧٠٢٩( ؛ وعبد الرزاق ٩١ احلدود ٥١٩/ ٥) ٢٨٦١٩(أخرجه ابن أيب شيبة :  أثر عمر) ٤(

 .  ٦احلدود ) ٧٠٩(األشربة ؛ ومالك 
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$  {؛  ، وهي مطية الشيطان اليت يركبها لإلضرار باملسلمني وخطر اخلمر عظيم yϑ ¯Ρ Î) 
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،  لعن اهللا اخلمر {:  ، حيث قال  فيها عشرة، وقد لعن النيب  واخلمر أم اخلبائث
، واحملمولة  ، وحاملها ومعتصرها،  ، وعاصرها ، ومبتاعها ، وبائعها ، وساقيها وشارهبا

؛ حبسم   فيجب على املسلمني أن يقفوا يف مقاومتها موقف احلزم والشجاعة)٢( }إليه 
، وتوقع  ؛ فإهنا جتر إىل كل شر ، وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقوبة الرادعة مادهتا

  . ، كفى اهللا املسلمني شرها وخطرها ، وتثبط عن كل خري يف كل رذيلة
،  ، وقد يسموهنا بغري امسها وقد ورد يف احلديث أن قوما يف آخر الزمان يستحلوهنا

 .   فيجب على املسلمني أن يكونوا حذرين متيقظني ألولئك األشرار)٣(؛  ويشربوهنا
 

                                                 
 .  ٩١:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢/٧١(، أمحد  )٣٣٨٠(، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٤(أبو داود األشربة ) ٢(
 .  ٣٦٨/ ٤) ٤٠٢٠( ؛ وابن ماجه ٦١/ ٤) ٣٦٨٨(أبوداود :  أخرجه من حديث أيب مالك األشعري) ٣(
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 باب يف أحكام التعزير 
،  يذاء؛ ألنه مينع املعادي من اإل ، ويطلق التعزير ويراد به النصرة املنع:  التعزير لغة

çνρ  {:  قال تعاىل â‘Ìh“ yè è?uρ çνρ ãÏj% uθ è?uρ { )النيب :   يعين)١ويقال   ويقال عزرته مبعىن وقرته ،
 .  ، فهو من األضداد عزرته مبعىن أدبته

، مسي بذلك ألنه مينع مما ال جيوز   التأديب: ومعىن التعزير يف االصطالح الفقهي
؛ حصل له  ؛ ألن املعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما ال ينبغي ، وألنه طريق إىل التوقري فعله
 .  الوقار

؛ من  وحكم التعزير يف اإلسالم أنه واجب يف فعل كل معصية ال حد فيها وال كفارة
، ويتركه إذا  األمر إذا رأى املصلحة فيه، ويفعله ويل  ، وترك الواجبات فعل احملرمات

      َّ               ، فيعز ر املعتدي ولو مل  ، وال حيتاج يف إقامة التعزير إىل مطالبة رأى املصلحة يف تركه
؛ حيث كانت اجلرائم تتفاوت يف  ، ومرجعه إىل اجتهاد احلاكم يطالب املعتدى عليه

 .  الشدة والضعف والكثرة والقلة
، لكن إذا كانت املعصية يف عقوبتها مقدر من  والصحيح أنه ليس فيه حد معني

 .  ؛ فال يبلغ بالتعزير احلد املقدر الشارع كالزىن والسرقة
، وقتل املفرق  ، مثل قتل اجلاسوس وقد يصل التعزير إىل القتل إذا اقتضته املصلحة

ندفع إال وغري ذلك مما ال ي.  . . ، والداعي إىل غري كتاب اهللا وسنة ونبيه جلماعة املسلمني
 .  بالقتل

، وعليه دلت سنة  وهذا أعدل األقوال : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها   وسنة اخللفاء الراشدينرسول اهللا 

                                                 
 .  ٩:  سورة الفتح آية) ١(
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، وضرب  ، وأبو بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا يف حلاف واحد مائة مائة مائة
  )١(.   ضربا كثرياعمر صبيغا

، وحينئذ  ، ومل يندفع إال بالقتل قتل إذا كان املقصود دفع الفساد : " وقال الشيخ
، فهو  ، بل استمر على الفساد ، ومل يرتدع باحلدود املقدرة فمن تكرر منه جنس الفساد

  )٢(.  " ، فيقتل كالصائل الذي ال يندفع إال بالقتل
اجلرائم بالشدة والضعف واختالف األحوال ؛ لتفاوت  وال حد ألقل التعزير

، فجعلت العقوبات على بعض اجلرائم راجعة إىل اجتهاد احلاكم حبسب احلاجة  واألزمان
، وكما يكون التعزير بالضرب يكون  ، وال خترج عما أمر اهللا به وهنى عنه واملصلحة

 .  . . باحلبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الوالية وحنو ذلك
كيا .  وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه : " خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاقال شي

  " وبإقامته من اجمللس! يا معتدي ! ظامل 
لد ال جي { والذين أجازوا الزيادة يف التعزير على عشرة أسواط أجابوا عن قوله 

، بأن املراد باحلد   متفق عليه)٣( }؛ إال يف حد من حدود اهللا  أحد فوق عشرة أسواط
،  ، وحدود اهللا حمارمه ، بل املراد احملرمات ، ال العقوبات املقدرة يف الشرع هنا املعصية

 .  فيعزر حبسب املصلحة وعلى قدر اجلرمية
، ملا يف ذلك من  ر أو حلق حليته                                           َّوال جيوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو جبرح املعز 

 .  ؛ كسقيه مخرا ؛ كما ال جيوز أن يعزر حبرام املثلة والتشويه
 .  ؛ حبس حىت ميوت أو يتوب ومن عرف بأذية الناس وأذى ماهلم بعينه

                                                 
 .  ٣٤٤/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
 .  ٣٤٤/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
،  )٤٤٩١(، أبو داود احلدود  )١٤٦٣(، الترمذي احلدود  )١٧٠٨(، مسلم احلدود  )٦٤٥٨(البخاري احلدود ) ٣(

 .  )٢٣١٤(، الدارمي احلدود  )٤/٤٥(، أمحد  )٢٦٠١(ابن ماجه احلدود 
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، وال  ، ذكره غري واحد من الفقهاء حيبس وجوبا : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
 .  " ؛ ألنه من نصيحة املسلمني وكف األذى عنهم ينبغي أن يكون فيه خالف

، ما مل خيالف  ، فال خيلو منه إمام العمل يف السلطنة بالسياسة هو احلزم : " وقال
؛ فال  ، فثم شرع اهللا ، وتبني وجهه بأي طريق ، فإذا ظهرت أمارات العدل الشرع
، بل جزء من  قة ملا جاء به، بل مواف إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع:  يقال
 يف ، فقد حبس  ، وإمنا هي شرع حق ، وحنن نسميها سياسة تبعا ملصطلحكم أجزائه
،  ، فمن أطلق كال منهم وخلى سبيله  وعاقب يف التهمة ملا ظهرت آثار الريبة)١(،  التهمة

 بل ، ، فقوله خمالف للسياسة الشرعية لو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد يف األرض
  )٢(.  ، وال يقبلون الدعوى اليت تكذهبا العادة والعرف يعاقبون أهل التهم

يعزر الذي ميسك احلية ويدخل  : " وقال الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف أهل الشعوذة
  )٣(.  " النار وحنوه

أو مسى من زار ! يا حاج :  ، ومن قال لذمي ويعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلماين
 .  وحنو ذلك.  . . ملشاهد حاجاالقبور وا

، ويلزمه ما غرم بسببه  ؛ عزر وإذا ظهر كذب املدعي مبا يؤذي به املدعى عليه
 .  ؛ لتسببه يف ظلمه بغري حق ظلما

 

                                                 
؛  ٢٨/ ٤) ١٤٢١( ؛ والترمذي ٣٢/ ٤) ٣٦٣٠(حكيم عن أبيه عن جده أبو داود أخرجه من حديث هبز بن ) ١(

 .  ٤٣٧/ ٤) ٤٨٩١(والنسائي 
 .  ٣٥١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ٣٥٢/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
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 باب يف حد السرقة 
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 .  )٢( }تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا  { وقال النيب 
 .  ى وجوب قطع يد السارق يف اجلملةوأمجع املسلمون عل

؛ فال بد من  ، سرى فساده يف جسم األمة والسارق عنصر فاسد يف اجملتمع إذا ترك
، تلك اليد  ، ومن مث شرع اهللا سبحانه وتعاىل قطع يده حسمه بتطبيق احلد املناسب لردعه

، تأخذ وال   هتدم وال تبين، تلك اليد اليت الظاملة اليت امتدت إىل ما ال جيوز هلا االمتداد إليه
 .  تعطي

، إذا كان هذا اآلخذ  أخذ مال على وجه االختفاء من مالكه أو نائبه:  والسرقة هي
،  ، وقد أخذه من حرز مثله ، وكان املال املأخوذ بلغ النصاب ملتزما ألحكام اإلسالم

 .  ، وال شبهة لآلخذ منه وكان مالك املال املأخوذ معصوما
ستجمع السارق واملسروق منه واملال املسروق وكيفية السرقة أوصافا فال بد أن ي

، وهذه األوصاف  ، انتفى القطع ، مىت اختل وصف منها حمددة تضمنها هذا التعريف
 :  هي

؛ كما لو  ؛ فال قطع ، فإن مل يكن على وجه اخلفية أن يكون األخذ على وجه اخلفية
؛ ألن صاحب املال  ، أو اغتصبه مرأى من الناسانتهب املال على وجه الغلبة والقهر على 

 .  حينئذ ميكنه طلب النجدة واألخذ على يد الغاشم والغاصب

                                                 
 .  ٣٨:  سورة املائدة آية) ١(
، أبو داود  )٤٩٢٠(لنسائي قطع السارق ، ا )١٤٤٥(، الترمذي احلدود  )٦٤٠٧(البخاري احلدود ) ٢(

، الدارمي احلدود  )١٥٧٥(، مالك احلدود  )٦/٨١(، أمحد  )٢٥٨٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٨٣(احلدود 
)٢٣٠٠(  . 
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إمنا قطع السارق دون املنتهب واملغتصب ألنه ال ميكن التحرز  : " قال اإلمام ابن القيم
س ؛ لسرق النا ، فلو مل يشرع قطعه ، فإنه ينقب الدور ويهتك احلرز ويكسر القفل منه

  )١(.  انتهى " ، واشتدت احملنة ، وعظم الضرر بعضهم بعضا
اتفقوا على أن املختلس واملنتهب والغاصب على عظم :  " اإلفصاح " وقال صاحب

، ويسوغ كف عدوان هؤالء بالضرب والنكال  جنايتهم وآثامهم ال قطع على واحد منهم
  )٢(.  والسجن الطويل والعقوبة الرادعة

؛ ألن ما   توجب القطع يف السرقة أن يكون املسروق ماال حمترماومن األوصاف اليت
، لكنه غري  ، وما كان ماال ؛ كآلة اللهو واخلمر واخلرتير وامليتة ليس مبال ال حرمة له

 .  ؛ ألن الكافر احلريب حالل الدم واملال ، فال قطع فيه ، لكون مالكه كافرا حربيا حمترم
،  أن يكون املسروق نصابا:   يف القطع يف السرقةومن األوصاف اليت جيب توافرها

، أو ما يقابل أحدمها من النقود  ، أو ربع دينار إسالمي وهو ثالثة دراهم إسالمية
 إال ال تقطع اليد { ؛ لقوله  ، أو أقيام العروض املسروقة يف كل زمان حبسبه األخرى

، وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة   رواه أمحد ومسلم وغريمها)٣( }يف ربع دينار فصاعدا 
 .  دراهم

، فإن هذا القدر يكفي املقتصد يف يومه  ويف ختصيص القطع هبذا القدر حكمة ظاهرة
؛ فانظر كيف تقطع اليد يف سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جىن عليها  له وملن ميونه غالبا

، وهلذا ملا اعترض  ، وملا خانت هانت ، ألهنا ملا كانت أمينة كانت مثينة س مائة دينارمخ
 :   بقوله- وهو املعري -بعض املالحدة 

ــار  ــع دين ــا قطعــت يف رب ــا باهل                     يد خبمـس مـئني عـسجد وديـت                                    م
                                                 

 .  ٦٣ - ٦١/ ٢إعالم املوقعني ) ١(
 .  ٣٥٥/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
، أبو داود  )٤٩٢١(، النسائي قطع السارق  )١٤٤٥(، الترمذي احلدود  )٦٤٠٧(البخاري احلدود ) ٣(

، الدارمي  )١٥٧٥(، مالك احلدود  )٦/١٠٤(، أمحد  )٢٥٨٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٨٤(احلدود 
 .  )٢٣٠٠(احلدود 
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 :  أجابه بعض العلماء بقوله
ــا وأر                                     ذل اخليانــة فــافهم حكمــة البــاري  ــة أغاله ــز األمان ــصها                  ع     خ

؛  أن يأخذ املسروق من حرزه:  ومن األوصاف اليت جيب توافرها للقطع يف السرقة
، واحلرز خيتلف باختالف  ؛ ألن احلرز معناه احلفظ وحرز املال ما العادة حفظه فيه

؛ فاألموال الثمينة حرزها يف الدور  األموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه
، وما دون ذلك حرزه حبسبه  ية احلصينة وراء األبواب واألغالق الوثيقةوالدكاكني واألبن
،  ، أو حرزا مهتوكا ، كما لو وجد بابا مفتوحا ، فإن سرقه من غري حرز على عادة البلد

 .  ؛ فال قطع عليه فأخذ منه
                           ِّ     ، فإن كان له شبهة يظنها تسو غ له  وال بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ

 فال قطع )١( }ادرؤوا احلدود بالشبهات ما استطعتم  { ، لقوله  ؛ مل يقطع األخذ
؛ ألن نفقة كل منهما جتب يف مال  عليه بسرقته من مال أبيه وال بسرقته من مال ولده

؛  ، فأخذ منه قاق يف مال، وهكذا كل من له استح ، وذلك شبهة تدرأ عنه احلد اآلخر
 .  ، ويرد ما أخذ ، ويؤدب عليه ، لكن حيرم عليه هذا الفعل فال قطع عليه

وال بد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة إما بشهادة عدلني يصفان 
، وإما  ؛ لتزول االحتماالت والشبهات كيفية السرقة وحرزها وقدر املسروق وجنسه

 أيت بلص قد أنه  {؛ ملا روى أبو داود   على نفسه بالسرقةبإقرار السارق مرتني
،  ، فأمر به فأعاد عليه مرتني أو ثالثا.  بلى:  ما أخالك سرقت قال:  ، فقال له اعترف
 .  )٢( }فقطع 

،  ، ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما ال قطع فيه اره أن يصف السرقةوال بد يف إقر
 .  وليعلم توافر شروط أو عدم توافرها

                                                 
 .  )١٤٢٤(الترمذي احلدود ) ١(
،  )٥/٢٩٣(أمحد ،  )٢٥٩٧(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٨٠(، أبو داود احلدود  )٤٨٧٧(النسائي قطع السارق ) ٢(

 .  )٢٣٠٣(الدارمي احلدود 
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؛ ألن املال يباح  ، فلو مل يطالب مل جيب القطع وال بد أن يطالب املسروق منه مباله
 .  أ احلد، وذلك شبهة تدر ؛ احتمل أنه مسح به له ، فإذا مل يطالب بإباحة صاحبه وبذله له

؛ لقراءة ابن مسعود يف قوله  ؛ قطعت يده اليمىن وإذا وجب القطع لتكامل شروطه
، فعوقب  ؛ ألن اليد آلة السرقة وحمل القطع من مفصل الكف)  فاقطعوا أمياهنما : ( تعاىل

، وبعد قطعها  ؛ ألن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه بإعدام آلتها واقتصر القطع على الكف
 .  ما حيسم الدم ويندمل به اجلرح من أنواع العالج املناسبة يف كل زمان حبسبهيعمل هلا 
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 باب يف حد قطاع الطريق 
، وتنمية  ؛ لتبادل مصاحلهم اهللا سبحانه يريد للمسلمني أن يسريوا يف أرضه آمنني

بيته ، وال سيما السفر إىل  ، وتعاوهنم على الرب والتقوى ، وصلة الرحم فيما بينهم أمواهلم
 .  ؛ ألداء شعرية احلج والعمرة العتيق

؛ فقد شرع له  ، أو خيوفهم يف أسفارهم ، أو يسد طريقهم فمن أراد أن يعوق سريهم
$  {:  ، قال تعاىل ، ومييط األذى عن الطريق ، يزيل هذا العائق حدا رادعا yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ 

t Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ ô Ï iΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š Ï% ©! $# (#θ ç/$ s?  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊆∪ { )١(  . 
قطاع الطريق وهم الذين يعرضون :  واملراد باحملاربني الذين يسعون يف األرض فسادا

 .  ، فيغصبوهنم املال جماهرة ال سرقة يف الصحراء أو البنيانللناس 
، وأن يأخذوه من  ويشترط لتطبيق احلد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة

، وأن يثبت قطعهم للطريق  ، بأن يأخذوا املال من يد صاحبه وهو يف القافلة حرز
 .  بإقرارهم أو بشهادة عدلني

 :  موحدهم خيتلف باختالف جرائمه
، وال جيوز العفو عنه     ُ          ُ                ؛ ق تل حتما وص لب حىت يشتهر أمره فمن قتل منهم وأخذ املال

 .  ، كما حكاه ابن املنذر بإمجاع العلماء
 .  ؛ قتل حتما ومل يصلب ومن قتل ومل يأخذ املال

،  ، قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى يف مقام واحد ، ومل يقتل ومن أخذ املال
 .  ، مث خلي وحسمت عن الرتيف

                                                 
 .  ٣٤ - ٣٣:  تانياآلسورة املائدة ) ١(
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؛  ؛ بأن يشرد ؛ نفي من األرض ، ومل يأخذ ماال ، ومل يقتل ومن أخاف السبيل فقط
 .  ، بل يطارد فال يترك يأوي إىل بلد

$  {:  ، لقوله تعاىل فتختلف عقوبتهم باختالف جرائمهم yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù β r& (#þθ è= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& 

(#öθ xΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 { )وهي  ثر السلف فهذه اآلية نزلت يف قطاع الطريق عند أك)١ ،
 .  األصل يف حكمهم

، وإذا قتلوا  ؛ قتلوا وصلبوا إذا قتلوا وأخذوا املال : ( قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
، قطعت أيديهم  ، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا ؛ قتلوا ومل يصلبوا ومل يأخذوا املال

رواه )  من األرض؛ نفوا  ، وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال وأرجلهم من خالف
 .  الشافعي

، وإن قتل بعضهم وأخذ املال  ؛ ثبت حكم القتل عليهم مجيعا ولو قتل بعضهم
 .  ، قتلوا مجيعا وصلبوا بعضهم

، سقط عنه ما كان واجبا هللا تعاىل من نفي عن البلد  ومن تاب منهم قبل القدرة عليه
؛ إال   من نفس وطرف ومال، وأخذ مبا لآلدميني من احلقوق وقطع يد ورجل وحتتم قتل

ω  {:  ؛ لقوله تعاىل أن يعفى له عنها من مستحقيها Î) š Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ø) s? 

öΝÍκö n= tã ( (#þθßϑ n= ÷æ$$ sù χ r& ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊆∪ { )٢(  
اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص وحنومها  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

، وإن  ؛ بل جتب إقامته ؛ مل يسقط احلد عنهم ، مث تابوا بعد ذلك إذا رفعوا إىل ويل األمر
  )٣(.  ، وإن كانوا صادقني يف التوية تابوا

                                                 
 .  ٣٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣٧٦/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
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، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب  م فقطفاستثناء التوبة قبل القدرة عليه
؛ إذ ال  ، ولئال يتخذ ذريعة إىل تعطيل حدود اهللا ؛ للعموم واملفهوم والتفصيل عليه احلد

 .  يعجز من وجب عليه احلد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة
ه ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجت

؛ فله الدفع عن  ، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتالفه من يريد هتك أعراضهن
؛ ألنه  ، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه ، سواء كان الصائل آدميا أو هبيمة ذلك

، وألنه لو مل جيز  ؛ ألدى ذلك إىل تلفه وأذاه يف نفسه وحرمته وماله لو منع من الدفع
، وال  ، فله قتله ، وإن مل يندفع الصائل إال بالقتل  بعضهم على بعض؛ لتسلط الناس ذلك

؛ لقوله عليه  ؛ فهو شهيد ، وإن قتل املصول عليه ؛ ألنه قتله لدفع شره ضمان عليه
 وروى )١( }؛ فهو شهيد   فقتل، ، فقاتل من أريد ماله بغري حق {:  الصالة والسالم

: يا رسول اهللا :  ، فقال جاء رجل:  ؛ قال مسلم وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
؛   إن قاتلينأرأيت:  قال.  فال تعطه:  ؟ قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل {
:  ؛ قال أرأيت إن قتلته:  قال.  فأنت شهيد:  ؛ قال أرأيت إن قتلين:  قال.  قاتله:  قال

 .  )٢( }هو يف النار 

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته جيب عليه إذا مل يؤد إىل الفتنة uρ 

(#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9$# ¡ { )٣(  . 

انصر أخاك ظاملا أو  {:  ؛ لقوله ويلزمه الدفع عن نفس غريه وعن حرمة غريه

 .  ومعىن نصرته إذا كان ظاملا منعه من الظلم }مظلما 

                                                 
،  )٤٧٧١(لسنة ، أبو داود ا )٤٠٨٨(، النسائي حترمي الدم  )١٤٢٠(، الترمذي الديات  )١٤١(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٢/٢٠٦(أمحد 
 .  )١٤٠(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  ١٩٥:  سورة البقرة آية) ٣(
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يدفعه باألسهل ؛ بأن  ؛ فحكمه حكم الصائل وإذا دخل لص يف مرتل إنسان
 .  فاألسهل

؛ فله دفعه  ومن نظر يف بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح
، فأتلف  ، وكذا لو طعنه بعود ؛ فهي هدر ، ولو أصاب عينه ففقأها ومنعه من ذلك

  . )١( }؛ فال دية وال قصاص  ، ففقئت عينه ن اطلع يف بيتم {:  ؛ فهي هدر حلديث عينه
 .  وهذا حلرمة املسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند اهللا

؛ لتعمر  ، وانتظام مصاحله ، وحفاظه على سالمة اجملتمع وهذا هو عدل اإلسالم
ايل وأياما ، فيسري الناس فيها لي ، وتنتظم املواصالت بني األقطار ، ويأمن العباد البالد
 .  آمنني

، فقد عجزت أنظمة األرض  وال صالح للبشرية إال بتطبيق هذا التشريع احلكيم
،  كلها وقواها املادية أن حتقق للناس شيئا من األمن املنشود بدون تطبيق هذه الشريعة

zΝ  {:  وصدق اهللا العظيم õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ï j9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٢(  . 
 

                                                 
،  )٥١٧٢(، أبو داود األدب  )٤٨٦٠(، النسائي القسامة  )٢١٥٨(، مسلم اآلداب  )٦٤٩٣(البخاري الديات ) ١(

 .  )٢/٣٨٥(أمحد 
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٢(
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 باب يف قتال أهل البغي 
$βÎ)uρ Èβ  {:  قال اهللا تعاىل tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø%$# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑåκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôMtó t/ 

$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù  ÉL©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôNu!$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ 

ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ $ yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )فأوجب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية على املؤمنني قتال )١ 
 .  الباغني إذا مل يقبلوا الصلح

، يريد أن يفرق  ، وأمركم مجيع على رجل واحد من أتاكم { وقال النيب 

 .   رواه مسلم)٢( }؛ فاقتلوه  مجاعتكم

، كائنا من  ، فاضربوا عنقه بالسيف من خرج على أميت وهم مجيع { وقال 

 .   رواه مسلم أيضا)٣( }كان 
 .  وأمجع الصحابة على قتال الباغي

؛ فأهل البغي هم أهل اجلور  والبغي يف األصل معناه اجلور والظلم والعدول عن احلق
، ذلك أنه ال بد للمسلمني من  والظلم والعدول عن احلق وخمالفة ما عليه أئمة املسلمني

θ#)  {:  ، قال تعاىل مجاعة وإمام ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )وقال تعاىل)٤   :

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )وقال النيب )٥  

 وهذا من )٦( }، وإن تأمر عليكم عبد  ، والسمع والطاعة  بتقوى اهللاأوصيكم {

                                                 
 .  ١٠ - ٩:  تانياآلسورة احلجرات ) ١(
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة  )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم  )١٨٥٢(مسلم اإلمارة ) ٢(
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة  )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم  )١٨٥٢(مسلم اإلمارة ) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٦(
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، وإقامة  ، والذب عن احلوزة ؛ حلماية البيضة ؛ ألن بالناس حاجة إىل ذلك الضروريات
 .  . . ، والنهي عن املنكر ، واألمر باملعروف ، واستيفاء احلقوق احلدود

أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم جيب  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
؛ فإن بين آدم ال تتم مصاحلهم إال  ، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا واجبات الدين

، وقد أوجبه  ، وال بد هلم عند االجتماع من رأس باجتماع اجلماعة بعضهم إىل بعض
 .  )١( - " ماع؛ تنبيها بذلك على أنواع االجت الشارع يف االجتماع القليل العارض

، ولو توىل من  من املعلوم أن الناس ال يصلحون إال بوالة : " وقال رمحه اهللا
سنة من إمام جائر خري من ليلة بال :  ؛ كما يقال ، فهو خري هلم من عدمهم الظلمة
 .  )٢(.  انتهى . " . . إمارة

عه أو خمالفته ، يريدون خل فإذا خرج على اإلمام قوم هلم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه
؛ فيجب على اإلمام أن يراسلهم  ؛ فهم بغاة ظلمة وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة

؛  ؛ كشفها ، وإن ادعوا شبهة ، أزاهلا ، فإن ذكروا مظلمة فيسأهلم عما ينقمون عليه
θ#)  {:  لقوله تعاىل ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )٣(  . 

، وإن  ، أزاله ، فإن كان ما ينقمون منه مما ال حيل فعله واإلصالح إمنا يكون بذلك
، وأظهر هلم      َّ          ، بي ن هلم دليله ، فاعتقدوا أنه خمالف للحق ، لكن التبس عليهم كان حالال

، قاتلهم  ، وإن مل يرجعوا ؛ تركهم عة، فإن فاءوا ورجعوا إىل احلق والتزموا الطا وجهه
 )٤( } sù ÉL©9$# Èöö7s? 4®Lym uþ’Å∀s? #’n<Î) ÌøΒr& «!$# 4(θè=ÏG≈s#)  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وعلى رعيته معونته وجوبا

 .  ؛ وتطفأ فتنتهم فع شرهمفيجب قتاهلم حىت يند
 :  ويتجنب يف قتاهلم األمور التالية

                                                 
 .  ٣٧٦/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ١(
 .  ٣٧٦/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٤(
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 .  ؛ كالقذائف املدمرة حيرم قتاهلم مبا يعم:  أوال
 .  حيرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجرحيهم ومن ترك القتال منهم:  ثانيا
 .  ؛ حبس حىت ختمد الفتنة من أسر منهم:  ثالثا
؛ لبقاء  ، ال جيوز اغتنامها  غريهم من املسلمني؛ ألهنا كأموال ال تغنم أمواهلم:  رابعا

، وما  ، وبعد انقضاء القتال ومخود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غريه أخذه ملكهم عليها
 .  ، ومن قتل من الفريقني يف احلرب غري مضمون تلف منه حال احلرب فهو هدر

فأمجعوا أنه ال ،   متوافرونهاجت الفتنة وأصحاب رسول اهللا  : " قال الزهري
 .  )١(.  انتهى " ؛ إال ما وجد بعينه ، وال يؤخذ مال على تأويل القرآن يقاد أحد

؛ فال ضمان  اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي : " وقال يف اإلفصاح
 .  " ، وما يتلفه أهل البغي كذلك فيه

، بل  ما يف طاعة اإلمام، ومل تكن واحدة منه وإن اقتتلت طائفتان من املسلمني
؛  ؛ ألن كال منهما باغية على األخرى ، فهما ظاملتان ، أو طلب رئاسة لعصبية بينهما

، وإن  ، فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على األخرى حيث ال ميزة لواحدة منهما
 .  ، واألخرى باغية كما سبق كانت إحدامها تقاتل بأمر اإلمام فهي حمقة

،  ، واستحالل دماء املسلمني  رأي اخلوارج كتكفري مرتكيب الكبريةوإن أظهر قوم
، فإن أضافوا إىل ذلك اخلروج عن  ؛ فإهنم يكونون خوارج بغاة فسقة وسب الصحابة

 .  ؛ وجب قتاهلم قبضة إمام املسلمني
أهل السنة متفقون على أهنم  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف اخلوارج

، وال  ، بل قد اتفق الصحابة على قتاهلم  وأنه جيب قتاهلم بالنصوص الصحيحة، مبتدعة
؟ نقل  ، وهل يقاتلون مع أئمة اجلور خالف بني علماء السنة أهنم يقاتلون مع أئمة العدل

، وهو قول  ، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة عن بعض أهل العلم أهنم يقاتلون
 أمري برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله يغزى مع كل:  ، وقالوا اجلمهور

                                                 
 .  ٢٠٧ احلدود ٤٥٧/ ٥) ٢٧٩٥٤(أخرجه بنحوه ابن أيب شيبة ) ١(
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؛ قوتل  ، فإذا قاتل الكفار أو املرتدين أو ناقضي العهد أو اخلوارج قتاال مشروعا جائزا
  )١(.  انتهى كالمه " ، مل يقاتل معه ، وإن كان قتاال غري جائز معه

ومل يشقوا عصا ،  وإن مل خيرج هؤالء الذين أظهروا رأي اخلوارج عن قبضة اإلمام
، واإلنكار  ، لكن جيب تعزيرهم ، وأجريت عليهم أحكام اإلسالم ، مل يقاتلوا الطاعة
 .  ، وعدم متكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بني املسلمني عليهم

،  ، وأما من يرى كفر اخلوارج ، كما عليه اجلمهور هذا على القول بعدم تكفريهم
 .  الفإنه جيب عنده قتاهلم بكل ح

 

                                                 
 .  ٣٧٦/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 باب يف أحكام الردة 
Ÿω  {:  ، قال تعاىل إذا رجع:  ارتد فهو مرتد:  ، يقال هو الراجع:  املرتد يف اللغة uρ 

(#ρ ‘‰s?ös? #’ n?tã ö/ä.Í‘$ t/÷Šr& { )ال ترجعوا:   أي)١  . 
هو الذي يكفر بعد إسالمه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو :  واملرتد يف االصطالح

 .  فعل
 :  واملرتد له حكم يف الدنيا وحكم يف اآلخرة

 )٢( }من بدل دينه فاقتلوه  {.   بقوله؛ فقد بينه الرسول  أما حكمه يف الدنيا
، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف يف ماله  على ذلكوأمجع العلماء 

 .  قبل قتله
tΒ  {:  فقد بينه اهللا تعاىل بقوله.  وأما حكمه يف اآلخرة uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ 

ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ôM sÜÎ7ym óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù 

šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ { )٣(  . 
، سواء كان جادا أو هازال أو  والردة حتصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم

  {:  ؛ قال تعاىل مستهزئا È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅è% «!$$ Î/r& 

Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )٤(  . 

$$!» tΒ txŸ2  {.  ، لقوله تعاىل ؛ فإنه ال يرتد أما املكره إذا نطق بسبب اإلكراه Î/ .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ { )٥(  . 
                                                 

 .  ٢١:  سورة املائدة آية) ١(
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
 .  ٢١٧:  رة آيةسورة البق) ٣(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٤(
 .  ١٠٦:  سورة النحل آية) ٥(
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 .  ونواقض اإلسالم اليت حتصل هبا الردة كثرية
؛ بأن دعا غري اهللا من املوتى  ؛ فمن أشرك باهللا تعاىل من أعظمها الشرك باهللا تعاىل

؛  ، أو طلب الغوث واملدد من املوتى ، أو نذر هلا ، أو ذبح لقبورهم واألولياء والصاحلني
β¨  {:  ؛ قال تعاىل ، فقد ارتد عن دين اإلسالم بور اليومكما يفعل عباد الق Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ 

β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(  . 
من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم  : " ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي

 وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب )٢(.  ؛ كفر إمجاعا ويتوكل عليهم
.  ، جاحد لرسول من رسله أو كتاب من كتبه ؛ ألنه مكذب هللا ؛ فقد ارتد اإلهلية

ب للكتاب ؛ ألنه مكذ ؛ فقد كفر وكذلك من جحد املالئكة أو جحد البعث بعد املوت
.  ؛ فقد كفر وكذلك من سب اهللا تعاىل أو سب نبيا من أنبيائه.  والسنة واإلمجاع

؛ ألنه   فقد كفر، أو صدق من يدعيها بعد النيب حممد  وكذلك من ادعى النبوة
≈Å3  {:  مكذب لقوله تعاىل s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 { )ومن جحد حترمي الزىن)٣   ،

، أو  أو جحد حترمي شيء من احملرمات الظاهرة اجملمع على حترميها كلحم اخلرتير واخلمر
؛ فقد  ؛ كاملذكاة من هبيمة األنعام ؛ مما ال خالف يف حله حرم شيئا جممعا على حله

بين  {  جحد وجوب عبادة من العبادات اخلمس الواردة يف قوله ، وكذلك مىت كفر
، وإيتاء  ، وإقام الصالة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا:  اإلسالم على مخس

، أو امتهن   ومن استهزأ بالدين)٤( }حج بيت اهللا احلرام ، و ، وصوم رمضان الزكاة

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٠٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ٤٠:  سورة األحزاب آية) ٣(
كتاب اإلميان ، سنن الترمذي  )١٦(، صحيح مسلم كتاب اإلميان  )٨(صحيح البخاري كتاب اإلميان ) ٤(

 .  )٢/١٢٠(، مسند أمحد  )٥٠٠١(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(
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، أو كتم منه شيء فال خالف يف  ، أو زعم أن القرآن نقص منه شيء القرآن الكرمي
 .  . " كفره

ومعلوم باالضطرار من دين اإلسالم  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 ين اإلسالم أو اتباع غري شريعة حممد وباتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ اتباع غري د

  " ، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر
، أو مل يكفر من دان بغري اإلسالم  ومن سخر بوعد اهللا أو بوعيده : " وقال
  )١(.  " ؛ كفر إمجاعا ، أو صحح مذهبهم ، أو شك يف كفرهم كالنصارى
،  ، واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نيب هممن سب الصحابة أو أحدا من : " وقال

  )٢(.  ؛ انتهى كالمه رمحه اهللا " ؛ فال شك يف كفره وأن جربيل غلط
؛ يرى أهنا أصلح للناس من        َّ                                     ومن حك م القوانني الوضعية بدل الشريعة اإلسالمية

، فال  الم، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديال عن اإلس الشريعة اإلسالمية
 .  شك يف ردته

، ومثل من مل يكفر املشركني أو  ، مثل من ادعى علم الغيب وأنواع الردة كثرية
 أكمل ، ومثل من يعتقد أن هدي غري النيب  يشك يف كفرهم أو يصحح ما هم عليه

، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به   أحسن من حكمه، أو أن حكم غري النيب  من هديه
، وكذلك من ظاهر  ن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه ومالرسول 

، ومن اعتقد أن بعض الناس جيوز له اخلروج عن شريعة  املشركني وأعاهنم على املسلمني
، ومن أعرض عن دين اهللا ال يتعلمه وال  ؛ كغالة الصوفية حممد صلى اهللا عليه وسلم

 .   ومن نواقض اإلسالم؛ كل هذه األمور من أسباب الردة يعمل به
وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني  : " قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا

، وأكثر ما يكون  ، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ؛ إال املكره اهلازل واجلاد واخلائف
                                                 

 .  ٤٠٢/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٣٧٦/ ٢٨فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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، نعوذ باهللا من موجبات  ؛ فينبغي للمسلم أن حيذرها وخياف منها على نفسه وقوعا
 .  " ، وأليم عقابه غضبه

؛ فعليك أن تتعلمها  ، وهي أكثر مما ذكر بكثري هذه مناذج من نواقض اإلسالم
وقال .  ؛ يوشك أن يقع فيه ؛ فإن من ال يعرف الشرك ؛ لتحذر منها وتتجنبها وتعرفها

يوشك أن تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم   (عمر بن اخلطاب 
 .  ) هليةمن ال يعرف اجلا

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب  " وإين أنصحك أن تقرأ كتاب
 أهل املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا  " ، وكتاب لشيخ اإلسالم ابن تيمية " اجلحيم
، وشرحها للعالمة العراقي حممود شكري  للشيخ حممد بن عبد الوهاب " اجلاهلية

 .  األلوسي رمحه اهللا
، وإال  ، فإن تاب ؛ فإنه جيب أن يستتاب وميهل ثالثة أيام ن دين اإلسالمفمن ارتد ع

،   ملا بلغه أن رجال كفر بعد إسالمه فضربت عنقه قبل استتابته؛ لقول عمر  قتل
؛ لعله يتوب أو  ، واستتبتموه ، فأطعمتموه كل يوم رغيفا فهال حبستموه ثالثا : ( فقال

 )١(؛  " املوطأ " رواه مالك يف)  حضر ومل أرض إذ بلغين، اللهم إين مل أ يراجع أمر اهللا
،  ؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها ، وال تزول يف احلال وألن الردة ال تكون إال لشبهة

 )٢( }؛ فاقتلوه  من بدل دينه { ؛ فقول النيب  وأما الدليل على وجوب قتله إذا مل يتب
 .  رواه البخاري وأبو داود

 .  ، فكان إىل ويل األمر ؛ ألنه قتل حلق اهللا والذي يتوىل قتله هو اإلمام أو نائبه
،  ؛ صار مفسدا يف األرض أنه ملا عرف احلق وتركه:  واحلكمة يف وجوب قتل املرتد

 .  ، ويسيء إىل الدين ، يضر اجملتمع ؛ ألنه عضو فاسد ال يصلح للبقاء

                                                 
 .  ٣٠ السري ٤٤٤/ ٦) ٣٢٧٤٤(كتاب السري ؛ وابن أيب شيبة ) ٨٦٩(أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(جلهاد والسري البخاري ا) ٢(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
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أمرت أن أقاتل الناس  ( { ؛ لعموم قوله  وبة املرتد بإتيانه بالشهادتنيوحتصل ت

 )١( }، عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها  ، فإذا قالوها ال إله إال اهللا:  حىت يقولوا
، فتوبته مع إتيانه بالشهادتني  ه بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدينومن كانت ردت
 .  إقراره مبا جحده

، ويقضى ما  ؛ كمال املفلس ، لتعلق حق الغري به ومينع املرتد من التصرف يف ماله
، فإن أسلم  ، وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه عليه من ديون

، وإن مات على ردته أو قتل      ِّ                            ومك ن من التصرف فيه لزوال املانع؛ أخذ ماله املرتد
؛ فال يرثه أحد  ؛ ألنه ال وارث له ، صار ماله فيئا لبيت مال املسلمني من حني موته مرتدا

، ولو من أهل الدين  ، وال يرثه أحد من الكفار ؛ ألن املسلم ال يرث الكافر من املسلمني
 ؛ لقوله  ، واملرتد ال يرث من كافر وال مسلم قر على ردته؛ ألنه ال ي الذي انتقل إليه

 .  )٣( )٢( }ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم  {
وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف حكم قبول توبة من سب اهللا تعاىل أو سب 

  رسوله 
، وإمنا  ال تقبل توبته يف أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه:  ضهمفقال بع

 .  ؛ لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه باهللا تعاىل يقتل على كل حال

                                                 
، النسائي حترمي  )٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان  )٢١(، مسلم اإلميان  )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠( اجلهاد ، أبو داود )٣٩٧١(الدم 
، أبو داود  )٢١٠٧(، الترمذي الفرائض  )١٦١٤(، مسلم الفرائض  )٦٣٨٣(البخاري الفرائض ) ٢(

، الدارمي  )١١٠٥(، مالك الفرائض  )٥/٢٠٨(، أمحد  )٢٧٣٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٩٠٩(الفرائض 
 .  )٢٩٩٨(الفرائض 

، وإن  ، رجعت إليه ، فإن تاب قبل انقضاء عدهتا أنه يفرق بينه وبني زوجته:  ألحكام املتعلقة باملرتدومن ا) ٣(
 .  انقضت قبل أن يتوب ؛ تبني فسخ النكاح منذ ارتد وكذا لو كانت الردة قبل الدخول
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≅  {:  ؛ لقوله تعاىل أنه تقبل توبته:  والقول الثاين è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ 

Οßγ s9 $̈Β ô‰s% y#n= y™ { )١(  
 :  وكذلك اختلف العلماء رمحهم اهللا يف قبول توبة من تكررت ردته

؛  ؛ فال بد من تنفيذ حكم املرتد فيه ولو تاب إهنا ال تقبل يف الدنيا:  فقال بعضهم
βÎ) t¨  {:  لقوله تعاىل Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u ¢ΟèO (#ρ ãxx. ¢ΟèO (#θ ãΖtΒ#u ¢ΟèO (#ρ ãxx. ¢ΟèO (#ρ ßŠ# yŠø— $# #\øä. óΟ©9 Çä3tƒ ª! $# 

tÏøó u‹Ï9 öΝçλm; Ÿω uρ öΝåκu‰ Ï‰öκu Ï9 Kξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊂∠∪ { )٢(  . 

≅  {:  ؛ لقوله تعاىل تقبل توبته:  وقيل è% zƒ Ï% ©# Ï j9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% 

y# n= y™ { )تتناول بعمومها من تكررت ردته  فاآلية عامة)٣ ،  . 
 :  ا يف قبول توبة الزنديق وهو املنافق الذي يظهر اإلسالم وخيفي الكفركما اختلفو

، واهللا تعاىل  ؛ ألنه ال يبني منه ما يظهر رجوعه إىل اإلسالم ال تقبل توبته:  فقيل
ω  {:  يقول Î) t Ï%©!$# (#θ ç/$ s? (#θßs n= ô¹ r&uρ (#θ ãΖ̈ t/uρ { )مل يزد على ما كان   فإذا أظهر التوبة)٤ ،
 .  ، وهو إظهار اإلسالم وإخفاء الكفر قبلها

β¨  {:  ؛ لقوله تعاىل تقبل توبة الزنديق:  وقيل Î) tÉ)Ï≈ oΨ çRùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$! $# È≅ xó™ F{$# zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# 

s9uρ y‰ÅgrB öΝßγ s9 #·ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ ω Î) šÏ% ©!$# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r&uρ (#θ ßϑ |Á tG ôã$#uρ «!$$ Î/ (#θ ÝÁn= ÷z r&uρ óΟßγ oΨƒ ÏŠ ¬! 
š Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( t∃ôθ y™ uρ ÏN÷σãƒ ª!$# tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #·ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇⊆∉∪ { )وألن النيب )٥  

 .  كف عن املنافقني مبا أظهروا من اإلسالم
 ومن يرى أنه ، ومن يفضل متبوعه على حممد  ، واإلباحية احللولية:  ومن الزنادقة

، جاز له  ، أو أنه إذا حصلت له املعرفة ؛ سقط عنه األمر والنهي إذا حصلت له املعرفة
                                                 

 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ١٣٧:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١٦٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٤٦ - ١٤٥:  تانياآلسورة النساء ) ٥(
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وأمثاهلم من الطوائف املارقة عن اإلسالم من غالة الصوفية التدين بدين اليهود والنصارى 
 .  وغريهم

؛  كما اختلف العلماء رمحهم اهللا يف صحة إسالم الطفل املميز ووقوع الردة منه
، صحت  ، ألن من صح إسالمه حتصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسباهبا:  فقيل
 يقتل حىت يستتاب بعد البلوغ وميهل ، لكن ال ، فتصح ردته ، واملميز يصح إسالمه ردته

 .  ؛ قتل ، وإن بقي على ردته ؛ قبلت توبته ، فمن تاب ثالثة أيام
،  ، والصحيح أنه يكفر وقد اختلفوا فيمن ترك الصالة هتاونا مع إقراره بوجوهبا

العهد الذي بيننا  {  وقوله )١( }رك الصالة بني العبد وبني الكفر ت { لقوله 

 ∪⊅⊇∩ ™tΒ óΟä3x6n=y™ ’Îû ts)y$  {:   ولقوله تعاىل)٢( }، فقد كفر  ، فمن تركها وبينهم الصالة

(#θ ä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )وقال تعاىل)٣   :}  β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Çƒ Ïe$! ؛ فليس  لكرمية على أن من مل يقم الصالة فدلت اآلية ا)٤( } 3 #$

θ#)  {:  ، وإمنا قال وأقروا بوجوب الصالة:  ، ومل يقل من إخواننا يف الدين ãΒ$ s% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 شهادة أن ال إله إال اهللا وأن :  بين اإلسالم على مخس {  وقال النيب )٥( } #$

واإلقرار بوجوب :  ، ومل يقل  احلديث)٦( }.  . . ، وإقام الصالة حممدا رسول اهللا
 .  ) وإقام الصالة : ( ، وإمنا قال الصالة

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٢(

)٥/٣٤٦(  . 
 .  ٤٣ - ٤٢:  تانياآلسورة املدثر ) ٣(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ٢٧٧:  سورة البقرة آية) ٥(
كتاب اإلميان ، سنن الترمذي  )١٦(، صحيح مسلم كتاب اإلميان  )٨(صحيح البخاري كتاب اإلميان ) ٦(

 .  )٢/١٢٠(، مسند أمحد  )٥٠٠١(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(
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، فيجب على  ، واألمر خطري جدا ، والتكاسل عنها ون بالصالةوقد كثر اليوم التها
؛ فإن الصالة هي عمود  ، وينقذ نفسه من النار من يتهاون بالصالة أن يتوب إىل اهللا

 .  ، وهي تنهى عن الفحشاء واآلثام اإلسالم
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 كتاب األطعمة 

 باب يف أحكام األطعمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛  ، وينعكس أثره على أخالقه وسلوكه به جسم اإلنسانملا كان الطعام يتغذى 
، ولذلك أمر  ، واألطعمة اخلبيثة بضد ذلك فاألطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا على اإلنسان

 :  ، وهناهم عن اخلبائث اهللا العباد باألكل من الطيبات
$  {:  قال تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ { )١(  . 
$  {:  وقال تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø% y— u‘ (#ρ ãä3ô© $#uρ ¬! β Î) 

óΟçFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ { )٢(  . 

$  {:  وقال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ß™ ”9$# (#θ è= ä. zÏΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θè= uΗ ùå $#uρ $ ·s Î=≈|¹ ( { )٣(  . 

≅ö  {:  وقال تعاىل è% ôtΒ tΠ§ym sπ oΨƒ Î— «!$# û ÉL ©9$# yl t÷z r& Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh9$# 4 { )٤(  . 
 .  ، وهو ما يؤكل ويشرب واألطعمة مجع طعام
 )٥( } _uθèδ “Ï%©!$# šYn=y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy  {:  ، لقوله تعاىل واألصل فيها احلل

وغري ذلك من نصوص الكتاب والسنة اليت تدل على أن األصل يف األطعمة احلل إال ما 
 .  ستثينا

، ألن اهللا تعاىل  األصل فيها احلل ملسلم عمل صاحلا : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 øŠs9§{  {:  لقوله تعاىل.  ، ال على معصيته إمنا أحل الطيبات ملن يستعني هبا على طاعته

                                                 
 .  ١٦٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٥١:  سورة املؤمنون آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية) ٥(
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’ n?tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# Óy$ uΖã_ $ yϑŠ Ïù (#þθ ßϑ ÏèsÛ { )وهلذا ال جيوز أن يستعان )١ 
؛ كمن يعطي اللحم واخلبز من يشرب عليه اخلمر ويستعني به على  باملباح على املعصية

=ΟèO £è¢  {:  ، قال تعاىل ، ومن أكل الطيبات ومل يشكر فمذموم الفواحش t↔ ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Çtã 

ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )٣(.  ، انتهى عن الشكر عليه:   أي)٢(  . 
y7  {:  ، وقال تعاىل فاهللا تعاىل أباح لعباده املؤمنني الطيبات لكي ينتفعوا هبا tΡθ è= t↔ ó¡o„ 

!#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$#   { )٤(  . 
%ô‰s  {:  ، قال تعاىل وقد بني اهللا لعباده ما حرمه عليهم من املطاعم واملشارب uρ Ÿ≅¢Á sù 

Νä3s9 $ ¨Β tΠ§ym öΝä3ø‹n= tæ ω Î) $ tΒ óΟè?ö‘ ÌäÜôÊ $# Ïµø‹s9Î) 3 { )؛ كما قال   فما مل يبني حترميه فهو حالل)٥
، وحرم  ؛ فال تعتدوها ، وحد حدودا تضيعوهاإن اهللا فرض فرائض فال  { النيب 
 }؛ فال تبحثوا عنها  ، وسكت عن أشياء رمحة لكم من غري نسيان ، فال تنتهكوها أشياء

  . " ، رواه الدارقطين وغريه حديث حسن : " قال النووي رمحه اهللا
وز ؛ فال جي فكل ما مل يبني اهللا وال رسوله حترميه من املطاعم واملشارب واملالبس

؛  ؛ فما كان حراما فال بد أن يكون حترميه مفصال ؛ فإن اهللا قد فصل لنا ما حرم حترميه
 .  ؛ فكذلك ال جيوز حترمي ما عفا اهللا عنه ومل حيرمه فكما أنه ال جيوز إباحة ما حرم اهللا

؛ خبالف الطعام  والقاعدة يف ذلك أن كل طعام طاهر ال مضرة فيه فهو مباح
، وهو  ، واملتنجس ، واحلشيشة ، واخلمر ، والبول ، والرجيع  والدم، ، كامليتة النجس

ôM  {:  ، لقوله تعاىل ، ألنه خبيث مضر ؛ فإنه حيرم الذي خالط النجاسة tΒÌhãm ãΝä3ø‹n= tæ 

èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø:  .   اآلية)٦( } #$

                                                 
 .  ٩٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٨:  سورة التكاثر آية) ٢(
 .  ٤٦٤، واالختيارات الفقهية ص  ٤٤/ ٧فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ١١٩:  سورة األنعام آية) ٥(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٦(
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، وحرمت ملا فيها من خبث  ؛ فهي ما فارقته احلياة بدون ذكاة شرعية فأما امليتة
،  أبيح له.  ، فإن اضطر إليه ، ومن حماسن الشريعة حترميه ، والغاذي شبيه باملغتذي التغذية

، بل  نفسه يف احملل املغتذى به؛ ألنه غري مستقل ب وانتفى وجه اخلبث منه حال االضطرار
، فلم  ، فإن ضرورته متنع قبول اخلبث الذي يف املغتذى به هو متولد من القابل والفاعل

، فإذا زال  ، ألهنا مشروطة باالختيار الذي به يقبل احملل خبث التغذي حتصل تلك املفسدة
 .  ، فلم حتصل املفسدة أصال االختيار زال شرط القبول

،  ، وكان أهل اجلاهلية جيعلونه يف املباعر  فاملراد به املسفوح منه؛ وأما الدم
، فأما ما يبقى يف خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى يف العروق  ، ويأكلونه ويشوونه
 .  ؛ مل ينجس ، حىت لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة فمباح

ا حيرم الدم املسفوح املصبوب الصحيح أنه إمن : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  )١(.  انتهى " ؛ فلم حيرمه أحد من العلماء ، فأما ما يبقى يف عروق اللحم املهراق

؛ لقوله  وال حيل من األطعمة ما فيه مضرة كالسم واخلمر واحلشيشة والدخان التبغ
Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )فاآلية الكرمية تدل على حترمي أكل أو )٢ 

، مع أدلة أخرى تدل على حترمي األطعمة واألشربة الضارة للعقول  شرب كل ما فيه مضرة
 .  واألبدان

، فيباح منها كل   والثمارحيوانات ونباتات كاحلبوب:  واألطعمة املباحة على نوعني
 .  ما ال مضرة فيه

 .  ، وحيوانات تعيش يف البحر حيوانات تعيش يف الرب:  واحليوانات على نوعني
 :  ؛ إال أنواعا منها حرمها الشارع فحيوانات الرب مباحة

                                                 
 .  ٤١٧/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ١٩٥:  سورة البقرة آية) ٢(
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 هنى يوم خيرب عن حلوم أن النيب  { ؛ حلديث جابر  احلمر األهلية:  ومن ذلك
 .   متفق عليه)١( }احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل 

  )٢(.  " ال خالف بني أهل العلم اليوم يف حترميها : " قال ابن املنذر
  ؛ لقول أيب ثعلبة اخلشين وحرم من حيوانات الرب أيضا ما له ناب يفترس به

، ويستثىن من ذلك   متفق عليه)٣( } عن كل ذي ناب من السباع هنى رسول اهللا  {
 .  )٤( } بأكل الضبع أمرنا رسول اهللا  {:  ، حلديث جابر ، فيحل الضبع

إمنا حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها  : " العالمة ابن القيم رمحه اهللاقال 
، وهو كوهنا ذات ناب وليست من  ، فإمنا فيها أحد الوصفني ، وأما الضبع كاألسد

،  ، والسبع إمنا حرم ملا فيه من القوة السبعية اليت تورث للمغتذي هبا شبها السباع العادية
  )٥(.  انتهى . " . . ، ال لغة وال عرفا سباع العاديةوال تعد الضبع من ال

، وهو الظفر  ؛ فيحرم من الطري ما له خملب يصيد به ؛ إال ما استثين  والطيور مباحة-
هنى رسول  {:  ؛ لقول ابن عباس ؛ كالعقاب والبازي والصقر الذي يصيد به احليوانات

 رواه أبو )٦( }، وعن كل ذي خملب من الطيور   عن كل ذي ناب من السباعاهللا 
 .  داود وغريه

                                                 
، الترمذي  )١٩٤١(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )٣٩٨٢( املغازي البخاري) ١(

،  )٣/٣٢٣(، أمحد  )٣٧٨٩(، أبو داود األطعمة  )٤٣٢٩(، النسائي الصيد والذبائح  )١٧٩٣(األطعمة 
 .  )١٩٩٣(الدارمي األضاحي 

 .  ٤١٨/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
، النسائي الصيد والذبائح  )١٤٧٧(، الترمذي األطعمة  )١٩٣٢(ما يؤكل من احليوان مسلم الصيد والذبائح و) ٣(

، مالك الصيد  )٤/١٩٤(، أمحد  )٣٢٣٢(، ابن ماجه الصيد  )٣٨٠٢(، أبو داود األطعمة  )٤٣٤٢(
 .  )١٩٨١(، الدارمي األضاحي  )١٠٧٥(

، ابن ماجه  )٣٨٠١( أبو داود األطعمة ، )٤٣٢٣(، النسائي الصيد والذبائح  )١٧٩١(الترمذي األطعمة ) ٤(
 .  )١٩٤١(، الدارمي املناسك  )٣/٣٢٢(، أمحد  )٣٢٣٦(الصيد 

 .  ٣٨٠ - ٢٤٠/ ٤،  ١٢٦/ ٢إعالم املوقعني ) ٥(
، النسائي الصيد والذبائح  )١٤٧٧(، الترمذي األطعمة  )١٩٣٢(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٦(

، مالك الصيد  )٤/١٩٤(، أمحد  )٣٢٣٢(، ابن ماجه الصيد  )٣٨٠٢(ألطعمة ، أبو داود ا )٤٣٤٢(
 .  )١٩٨١(، الدارمي األضاحي  )١٠٧٥(
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 بالنهي عن كل ذي قد تواترت اآلثار عن النيب  : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
، وصحت صحة ال مطعن فيها من حديث  ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري

  )١(.  اهـ "  وأيب هريرةعلي وابن عباس
، وذلك خلبث  ، والغراب ، والرخم وحيرم من الطيور أيضا ما يأكل اجليف كالنسر

 .  ما يتغذى به
 .  ، واحلشرات ، والفأرة وحيرم من احليوانات ما يستخبث كاحلية
،  أكل احليات والعقارب حرام جممع عليه : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

، فهو فاسق عاص هللا  ، ومن اعتقد التحرمي وأكلها ، استتيب لها مستحال هلافمن أك
  )٢(.  " ورسوله

 .  وحترم احلشرات ألهنا من اخلبائث
، كالبغل من اخليل واحلمر  وحيرم من احليوانات أيضا ما تولد من مأكول وغريه

 .  ؛ تغليبا جلانب التحرمي األهلية
 :  ن حيوانات الرب يف ستة أنواع هيوقد أمجل بعض العلماء ما حيرم م

 .  ؛ كاحلمر األهلية  ما نص عليه بعينه-١
 .  ؛ كما له ناب من السباع أو خملب من الطري  ما وضع له حد وضابط-٢
 .  ؛ كالرخم والغراب  ما يأكل اجليف-٣
 .  ، كالفأرة واحلية  ما يستخبث-٤
 .  ؛ كالبغل  ما تولد من مأكول وغري مأكول-٥
 .  ؛ كالفواسق اخلمس واهلدهد والصرد ا أمر الشارع بقتله أو هنى عن قتله م-٦

                                                 
 .  ٣٨٠/ ٤،  ١١٨/ ٢إعالم املوقعني ) ١(
 .  ٦٩٠/ ١١فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
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،  ، كاخليل ؛ فهو حالل على أصل اإلباحة وما عدا ما ذكر من احليوانات والطيور
، وسائر  ، واألرنب ، والنعامة ، والظباء ، واحلمر الوحشية ، والدجاج وهبيمة األنعام

  . )١( }   Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6ÍhŠ©Ü9$#≅¨  {:  دخل يف قوله تعاىل، في ؛ ألن ذلك كله مستطاب الوحوش
، فيحرم  ، وهي اليت أكثر علفها النجاسة                  َّ                  ويستثىن من ذلك اجلل الة من البقر واإلبل

هنى عن أكل اجلاللة  {:  مها من حديث ابن عمر؛ ملا روى أمحد وأبو داود وغري كلها

، وعن  هنى عن حلوم احلمر األهلية {:   ومن حديث عمرو بن شعيب)٢( }وألباهنا 

، ولبنها   وسواء يف ذلك هبيمة األنعام أو الدجاج وحنوه)٣( }أكل حلمها ركوب اجلاللة و
 .  وبيضها جنس حىت حتبس ثالثا وتطعم الطاهر فقط

أمجع املسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة مث حبست  : " قال ابن القيم
،  ء النجسإذا سقيت باملا:  ، وكذا الزرع والثمار ، حل لبنها وحلمها وعلفت الطاهرات

  )٤(.  انتهى " ؛ الستحالة وصف اخلبيث وتبدله بالطيب مث سقيت بالطاهر حلت
؛  ويكره أكل بصل وثوم وحنومها مما له رائحة كريهة خصوصا عند حضور املساجد

 .  )٥( }صالنا ، فال يقربن م من أكل من هذه الشجرة { لقوله 
؛ حل له منه ما يسد  ومن اضطر إىل حمرم بأن خاف التلف إن مل يأكله غري السم

Çyϑ  {:  ؛ لقوله تعاىل ) ميسك قوته وحيفظها:  أي (رمقه  sù §äÜôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξsù 

zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 { )؛   ومن اضطر إىل طعام غريه مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه)٦
 .  لزم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته

                                                 
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٣٧٨٥(، أبو داود األطعمة  )١٨٢٤(الترمذي األطعمة ) ٢(
 .  )٢/٢١٩(، أمحد  )٣٨١١(، أبو داود األطعمة  )٤٤٤٧(النسائي الضحايا ) ٣(
 .  ٤٠/ ١إعالم املوقعني ) ٤(
،  )٢/٢٦٦(، أمحد  )١٠١٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٦٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(

 .  )٣٠(مالك وقوت الصالة 
 .  ١٧٣:  سورة البقرة آية) ٦(
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؛  ، مل يلزمه عوض إن كان املضطر فقريا : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
                  َّ            ان فرض عني على املعي ن إذا مل يقم ، ويصري إذ إطعام اجلائع وكسوة العاري فرض كفاية

  )١(.  اهـ " غريه به
، أو حبل أو دلو الستقاء  ومن اضطر إىل نفع مال الغري مع بقاء عينه كثياب لدفع برد

؛ ألن اهللا تعاىل ذم  ، مع عدم حاجة صاحبه إليه ، وجب بذله له جمانا ، وكقدر لطبخ ماء
tβθ  {:  على منعه بقوله ãè uΖôϑ tƒ uρ tβθãã$ yϑ ø9$# ∩∠∪ { )٢(  . 

املاعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه  : ( قال ابن عباس وابن مسعود وغريمها
  )٣(.  ) من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك
ه ؛ فل ، وال ناظر ، وال حائط عليه ، أو متساقط عنه ومن مر بثمر بستان يف شجره

، وليس  ، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغريهم األكل منه جمانا من غري محل
 .  ؛ إال لضرورة ، وال األكل من مثر جمموع ، وال رميها بشيء له صعود شجرة

 :  فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من مثره بشروط
 .  أن يكون ال حائط عليه وليس عنده حارس:  األول
 .   يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه ال جمموعاأن:  الثاين
 .  ، بل يتناوله من غري صعود أن ال حيتاج إىل صعود الشجر:  الثالث
 .  أن ال حيمل معه منه شيء:  الرابع
 .  يشترط عند اجلمهور أن يكون حمتاجا:  اخلامس

 .  ؛ مل جيز له األكل فإن اختل شرط من هذه الشروط

                                                 
 .  ٤٦٥ختيارات صاال) ١(
 .  ٧:  سورة املاعون آية) ٢(
 ؛ والبيهقي ١١٤ الزكاة ٤٢٠/ ٢) ١٠٦١٩(أخرجه بنحوه ابن أيب شيبة :  أثر ابن عباس يف تفسري املاعون) ٣(

 ٢٠٦/ ٢) ١٦٥٧(أخرجه أبوداود :  وأثر ابن مسعود يف تفسري املاعون.  ١٢٨ الزكاة ٣٠٨/ ٤) ٧٧٩٢(
 .  ١٢٨ الزكاة ٣٠٨/ ٤) ٧٧٨٩( ؛ والبيهقي ١١٤ الزكاة ٤٠٢/ ٢) ١٠٦١٧(ة  ؛ وابن أيب شيب٣٢الزكاة 
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؛ فال جتب  ، أما املدن م ضيافة املسلم اجملتاز به يف القرى يوما وليلةوجتب على املسل
؛ خبالف القرى  ؛ فال حيتاج إىل الضيافة ؛ ألنه جيد فيها املطاعم والفنادق فيها الضيافة
 .  والبوادي

من كان يؤمن باهللا واليوم  { ودليل وجوب الضيافة يف احلالة املذكورة قوله 

 )١( }يومه وليلته :  ؛ قال وما جائزته يا رسول اهللا:  قالوا.  ، فليكرم ضيفه جائزته اآلخر
)  . . . من كان يؤمن باهللا : ( ؛ لقوله ، فدل احلديث على وجوب الضيافة متفق عليه

إن نزلتم  {:  " الصحيحني " ، ويف إكرام الضيف يدل على وجوبه، وتعليق اإلميان ب إخل
؛ فخذوا منهم حق الضيف  ، وإن مل يفعلوا ، فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا بقوم

 .  )٢( }الذي ينبغي له 
اهيم اخلليل عليه السالم مع ضيفه وتقدميه العجل هلم تدل على أن الضيافة وقصة إبر

، وهذا من حماسن هذا  ، وتدل على أنه يقدم للضيف أكثر مما يأكل من دين إبراهيم
، وحث  ، حىت أكدها اإلسالم ، ومن مكارم األخالق اليت ال تزال متواترة يف ذريته الدين
البن السبيل حقا ضمن احلقوق العشرة املذكورة يف قوله ، بل إن دين اإلسالم جعل  عليها
ρ#) *  {:  تعاىل ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )إىل قوله)٣   :}  È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# { )٤( 

$ÏN  {:  وقال تعاىل t↔ sù #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6  له حقا يف  بل جعل)٥( } 4 9$#¡¡
 .  ، وابن السبيل هو املسافر املنقطع به الزكاة ضمن األصناف الثمانية

 .  فلله احلمد على هذا الدين الكامل والتشريع احلكيم الذي هو هدى ورمحة
                                                 

،  )٣٧٤٨(، أبو داود األطعمة  )١٩٦٧(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨(، مسلم اللقطة  )٥٦٧٣(البخاري األدب ) ١(
 .  )١٧٢٨(، مالك اجلامع  )٦/٣٨٥(أمحد 

، ابن  )٣٧٥٢(، أبو داود األطعمة  )١٥٨٩(رمذي السري ، الت )١٧٢٧(، مسلم اللقطة  )٥٧٨٦(البخاري األدب ) ٢(
 .  )٤/١٤٩(، أمحد  )٣٦٧٦(ماجه األدب 

 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٣٨:  سورة الروم آية) ٥(
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 باب يف أحكام الذكاة 
، وأن ما مل جتر  ملا كان من شرط حل احليوان الربي أن يكون مذكى الذكاة الشرعية

 .  ؛ كان حبث الذكاة ومعرفة ما يلزم هلا مهما جدا ذكاة يكون ميتة حراماعليه تلك ال
ذبح أو حنر احليوان املأكول الربي بقطع حلقومه :  وقد عرفها الفقهاء رمحهم اهللا بأهنا

، إذ الذكاة يف اللغة إمتام  ، مسيت بذلك أخذا من املعىن اللغوي ومريئه أو عقر املمتنع منه
ôM  {:  ، قال تعاىل يوان معناه إمتام زهوقه؛ ألن ذبح احل الشيء tΒÌhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# { )١( 
ω  {:  إىل قوله Î) $ tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ { )مث استعمل  ، فأمتمتم زهوقه أدركتموه وفيه حياة:   أي)٢ ،

 .  ، أو ابتداء ، سواء كان بعد إصابة سابقة ذلك يف الذبح
؛ ألن غري  ، ال حيل شيء من احليوان املقدور عليه بدوهنا وحكم الذكاة أهنا الزمة

:  ، وقال تعاىل هل العلم على أن امليتة حرام إال ملضطر، وقد أمجع أ املذكى يكون ميتة
}  ôM tΒ Ì h ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 ،   إال السمك واجلراد وكل ما ال يعيش إال يف املاء)٣( } #$

فأما :  أحل لنا ميتتان ودمان {:  ، حلديث ابن عمر يرفعه تته؛ حلل مي فيحل بدون ذكاة

،   رواه أمحد وغريه)٤( }فالكبد والطحال :  ، وأما الدمان احلوت واجلراد:  امليتتان

 .  )٥( }هو الطهور ماؤه احلل ميتته  {:   يف البحروقال 
 :  ويشترط للذكاة أربعة شروط

، من املسلمني أو  ، ذا دين مساوي ، بأن يكون عاقال أهلية املذكي:  الشرط األول
يصح من ، ألنه ال  ، فال يباح ما ذكاه جمنون أو سكران أو طفل مل مييز أهل الكتاب

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  )٢/٩٧(، أمحد  )٣٣١٤( ابن ماجه األطعمة )٤(
،  )٣٨٦(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٨٣(، أبو داود الطهارة  )٣٣٢(، النسائي املياه  )٦٩(الترمذي الطهارة ) ٥(

 .  )٧٢٩(، الدارمي الطهارة  )٤٣(، مالك الطهارة  )٢/٣٦١(أمحد 
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، وال حيل ما ذكاه كافر وثين أو جموسي أو مرتد  ، لعدم العقلية فيهم هؤالء قصد التذكية
؛ ألن هذا  أو قبوري ممن ينادون املوتى ويلوذون باألضرحة ويطلبون من أصحاهبا املدد

 .  شرك أكرب
 : ، لقوله تعاىل ؛ فتحل ذبيحته ، وهو اليهودي أو النصراين وأما الكافر الكتايب

}  ãΠ$ yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ذبائح أهل الكتاب من اليهود :   أي)١( } 9©
؛ قال اإلمام البخاري  ، وهذا بإمجاع املسلمني            ٌّ                 والنصارى حل  لكم أيها املسلمون

 .  طعامهم ذبائحهم:  ه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهمارمح
 ، وهذا باإلمجاع  ومفهوم اآلية الكرمية أن الكافر غري الكتايب ال حتل ذبيحته

أن أهل الكتاب :  واحلكمة يف إباحة ذبيحة الكافر الكتايب دون غريه من الكفار
، خبالف بقية  اءت به أنبياؤهم؛ ملا ج ، وحترمي امليتات يعتقدون حترمي الذبح لغري اهللا

 .  ، فإهنم يذحبون لألصنام ويستحلون امليتات الكفار
، سواء كان من  فتباح الذكاة بكل حمدد ينهر الدم حبده:  توفر اآللة:  الشرط الثاين

ما  {:  ؛ لقوله ؛ فال حيل الذبح هبما ، ما عدا السن والظفر احلديد أو احلجر أو غري ذلك
 .   متفق عليه)٢( }، ليس السن والظفر  ، فكل أهنر الدم

إما لنجاسة :  هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
أما :  وسأحدثكم عن ذلك {:  ، ومتام احلديث ، أو لتنجيسها على مؤمين اجلن بعضها
،  وأما الظفر {:  ، وقال ، فال حيل الذبح به ذلك عظم:   أي)٣( }؛ فعظم  السن

  )٥(.  ، فال حيل الذبح به فسكني احلبشة:   أي)٤( }فمدي احلبشة 
                                                 

 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
، أبو داود  )٤٤١٠(، النسائي الضحايا  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٩١٠(السري البخاري اجلهاد و) ٢(

 .  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٢٨٢١(الضحايا 
، النسائي  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٣٥٦(البخاري الشركة ) ٣(

 .  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٠(الضحايا 
، النسائي  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٣٥٦(البخاري الشركة ) ٤(

 .  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٠(الضحايا 
 .  ١٦٢/ ٤إعالم املوقعني ) ٥(
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، وهو جمرى الطعام  ، وقطع املريء ، وهو جمرى النفس قطع احللقوم:  الشرط الثالث
 .  ، ومها الوريدان ، وأحد الودجني والشراب

، واألقوى أن قطع  وتقطع املريء واحللقوم والودجان : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، فإن قطع الودجني أبلغ من  ، سواء كان فيها احللقوم أو مل يكن ثالثة من األربعة يبيح

  )١( . " احللقوم وأبلغ يف إهنار الدمقطع 
، وهي الوهدة اليت بني أصل العنق  ، بأن يطعنها مبحدد يف لبتها والسنة حنر إبل

 .  ، وذبح غريها يف حلقه والصدر
، ألجل  ، ويف قطع هذه األشياء خاصة واحلكمة يف ختصيص الذكاة يف احملل املذكور

،  ، وألن ذلك أسرع يف زهوق الروح العروق؛ ألن هذا احملل جممع  خروج الدم السيال
؛  إذا ذحبتم ذبيحة { ، وقد قال النيب  ، وأخف على احليوان فيكون أطيب للحم

 .  )٢( }فأحسنوا الذحبة 
ملتوحشة ؛ كالصيد والنعم ا وما عجز عن ذحبه يف احملل املذكورة لعدم التمكن منه

، ويكفي ذلك يف  ، تكون ذكاته جبرحه يف أي موضع من بدنه والواقعة يف بئر وحنوها
 ، فقال رسول ، فحبسه ، فأهوى إليه رجل بسهم ندَّ بعري {:  ؛ حلديث رافع قال ذكاته

، وروي ذلك عن علي وابن   متفق عليه)٣( }؛ فاصنعوا به هكذا   ما ندَّ عليكماهللا 
  )٤(.  مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم

                                                 
 .  ٤٦٨االختيارات الفقهية ص ) ١(
، النسائي الضحايا  )١٤٠٩(، الترمذي الديات  )١٩٥٥(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٢(

، الدارمي األضاحي  )٤/١٢٥(، أمحد  )٣١٧٠(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨١٥(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٤(
)١٩٧٠(  . 

،  )١٤٩٢(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٥٢٢٣(البخاري الذبائح والصيد ) ٣(
، أمحد  )٣١٨٣(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا  )٤٢٩٧(والذبائح النسائي الصيد 

 .  )١٩٧٧(، الدارمي األضاحي  )٣/٤٦٣(
 .  ، وذكر احلافظ يف الفتح من وصلها من األئمة ٧٨٩/ ٩ذكرها عنهم البخاري يف صحيحه تعليقا ) ٤(
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،  وما أصيب من احليوانات كاملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع
ôM  {:  له تعاىل، لقو ؛ حلت ، فذكيت إذا أدركت وفيها حياة مستقرة tΒ Ì h ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ 

èπ tG øŠ yϑ ø9 èπ  {:   إىل قوله)١( } #$ s) ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ äο sŒθ è% öθ yϑ ø9 $# uρ èπ tƒ Ï jŠ u tI ßϑ ø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# 

ω Î) $ tΒ ÷Λ ä øŠ ©. sŒ { )؛ فليس مبحرم ، فذكيتموه إال ما أدركتم وفيه حياة:   أي)٢  .
هي اليت ضربت :  واملوقوذة.  هي اليت التف على عنقها حبل وحنوه فخنقها:  واملنخنقة

هي اليت نطحها :  والنطيحة.  هي اليت تسقط من شيء مرتفع:  واملتردية.  بشيء ثقيل
 .  افترسه الذئب وحنوه:  ، أي وما أكل السبع.  حيوان آخر برأسه

مىت  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الذكاة اجملزية يف هذه األنواع
؛ فإنه حيل  ، ليس هو دم امليتة دة، فخرج الدم األمحر الذي خيرج من املذكى يف العا ذبح
، ولو مع عدم حتركه بيد أو رجل أو طرف عني أو مصع ذنب وحنو ذلك يف  أكله
  )٣(.  انتهى . " . . األصح

:  ؛ لقوله تعاىل بسم اهللا:  أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح:  الشرط الرابع
}  Ÿω uρ (#θ è= à2 ù' s? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ ¯Ρ Î) uρ ×, ó¡ Ï s9 3 { )٤(  . 

وال ريب أن ذكر اسم اهللا على الذبيحة يطيبها ويطرد  : " قال اإلمام ابن القيم
ِ     ، فإذا أ خ ل به الشيطان عن الذابح واملذبوح َ   ؛ الب س  ا         ُ ، فأثر خبثا  لشيطان الذابح واملذبوح   َ 

، فدلت اآلية على أن الذبيحة ال حتل إذا مل يذكر   إذا ذبح مسى، وكان  يف احليوان
  )٥(.  انتهى.  . . ، وإن كان الذابح مسلما اسم اهللا عليها

 .  ويسن مع التسمية التكبري

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
  . ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٤٦٨االختيارات الفقهية ص ) ٣(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٤٥٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
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 :  وللذكاة آداب
 .  )١( }، ولريح ذبيحته  وليحد أحدكم شفرته { ؛ لقوله                        َّ فيكره أن يذبح بآلة كال ة

أمر أن حتد الشفار وأن  { ؛ ألن رسول اهللا  ويكره أن حيدها واحليوان يبصره

 .   رواه أمحد)٢( }توارى عن البهائم 
 .  ويكره أن يوجه احليوان إىل غري القبلة

 .  ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يربد
، وذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها  والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى

 .  واهللا أعلم.  األيسر
 

                                                 
، النسائي الضحايا  )١٤٠٩(، الترمذي الديات  )١٩٥٥(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ١(

، الدارمي األضاحي  )٤/١٢٥(، أمحد  )٣١٧٠(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨١٥(، أبو داود الضحايا  )٤٤١١(
)١٩٧٠(  . 

 .  )٢/١٠٨(، أمحد  )٣١٧٢(ابن ماجه الذبائح ) ٢(
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 باب يف أحكام الصيد 
ل متوحش طبعا غري مقدور ، وهو اقتناص حيوان حال الصيد مصدر صاد يصيد صيدا

 .  ، تسمية للمفعول باسم الصدر صيد:  ، فيقال للحيوان ، ويطلق على املصيد عليه
، وأما إذا  ؛ فهو جائز من غري كراهة أنه إذا كان حلاجة اإلنسان:  وحكم االصطياد

، وإن ترتب عليه ظلم للناس باالعتداء  ؛ فهو مكروه كان للهو واللعب ال ألجل احلاجة
 .  ، فهو حرام على زروعهم وأمواهلم

 :  والدليل على جوازه يف غري احلالة األخرية
sŒÎ)uρ ÷Λä#  {:  قوله تعاىل ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 { )وقوله تعاىل)١   :}  $ tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ zÏiΒ Çy Í‘# uθpgø: $# 

tÎ7Ïk= s3ãΒ £åκtΞθ çΗ Íj>yè è? $®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( (#θ è= ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ zõ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ$# «!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )٢(  . 

 )٣( }، فكل  ، وذكرت اسم اهللا عليه إذا أرسلت كلبك املعلم { وقال النيب 
 .  متفق عليه

 :  والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان
؛ فهذا ال بد من ذكاته الذكاة  أن يدرك وهو حي حياة مستقرة:  احلالة األوىل

 .  ، وال حيل باالصطياد اليت سبق بياهناالشرعية 
؛ ففي هذه  ، أو حيا حياة غري مستقرة أن يدرك مقتوال باالصطياد:  احلالة الثانية

 :  احلالة يكون حالال إذا توفرت فيه شروط
؛ ألن  ممن حتل ذبيحته:  ؛ أي أن يكون الصائد من أهل الذكاة:  الشرط األول

؛ فال حيل  ؛ بأن يكون عاقال مسلما أو كتابيا  فيه األهلية، فيشترط الصائد مبرتلة املذكي

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ٢(
،  )١٤٧٠(، الترمذي الصيد  )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )١٧٣(البخاري الوضوء ) ٣(

 .  )٤/٣٧٧(، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(، أبو داود الصيد  )٤٢٦٣(د والذبائح النسائي الصي
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، وال ما صاده جموسي أو وثين وحنوه من سائر  ، لعدم العقلية ما صاده جمنون أو سكران
 .  ، كما ال حتل ذكاهتم الكفار

 :  ، وهي نوعان اآللة:  الشرط الثاين
، ويكون غري سن  ر الدم، بأن ينه حمدد يشترط فيه ما يشترط يف آلة الذبح:  األول
،  ، فإذا كانت اآللة اليت قتل هبا الصيد غري حمددة ، وأن جيرح الصيد حبده ال بثقله وظفر

؛ إال  ، فإنه ال حيل ما قتل به من الصيد كاحلصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع احلديد
 قوة الدفع ؛ ألن فيه ، فيحل ما قتل به من الصيد الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم
 .  اليت خترق وتنهر الدم كاحملدد وأشد

، فيباح ما قتلته من الصيد إن  اجلارحة من الكالب والطيور اليت يصاد هبا:  الثاين
 : ؛ لقوله تعاىل ، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو مبخلبه كالطري كانت معلمة

}  $ tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ zÏiΒ Çy Í‘# uθ pgø: $# tÎ7Ïk= s3ãΒ £åκtΞθ çΗÍj>yè è? $ ®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( (#θ è= ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ zõ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ 

tΛôœ $# «!$# Ïµø‹n= tã ( { )ومعىن قوله)١   :}  £åκtΞθ çΗ Íj>yè è? $ ®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( { )تؤدبوهنن آداب :   أي)٢
، وإذا  ؛ استرسل أنه إذا أرسله:  ، وتعليم اجلارح أخذ الصيد من العلم الذي علمكم اهللا

، وال ميسكه  ، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حىت جييء إليه أشاله استشلى
 .  لنفسه

إذا أرسلت كلبك  { ؛ لقوله  أن يرسل اآللة قاصدا للصيد:  الشرط الثالث

، فدل احلديث على أن إرسال   متفق عليه)٣( }، فكل  ، وذكرت اسم اهللا عليه املعلم
، فقتلت صيدا مل  ، فلو سقطت اآللة من يده ، فيشترط له القصد اجلارحة مبرتلة الذبح

؛ لعدم  ، فقتل صيدا مل حيل ، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه ؛ لعدم القصد منه حيل

                                                 
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ٢(
،  )١٤٧٠(، الترمذي الصيد  )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )١٧٣(البخاري الوضوء ) ٣(

 .  )٤/٣٧٧(، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(، أبو داود الصيد  )٤٢٦٣(ذبائح النسائي الصيد وال



 امللخص الفقهي 

 ٧٥٠

، بأن قتل مجاعة من  ، فأصاب غريه ، ومن رمى صيدا ، وعدم قصده إرسال صاحبه له
 .  ؛ لوجود القصد ، حل اجلميع الصيود

، لقوله  بسم اهللا:  ؛ بأن يقول التسمية عند إرسال السهم أو اجلارحة:  بعالشرط الرا
Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ è=à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã { )وقوله تعاىل)١   :}  (#θ è= ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ 

zõ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )وقال النيب )٢  } املعلمإذا أرسلت كلبك   ،

 .   متفق عليه)٣( }؛ فكل  وذكرت اسم اهللا عليه
 .  ، ملفهوم اآلية واألحاديث ؛ مل حيل الصيد فإن ترك التسمية

 ؛ ألن النيب  ، كما يقال ذلك يف الذكاة اهللا أكرب:  ويسن أن يقول مع التسمية
 .  )٤( }، واهللا أكرب  اهللابسم  {:  كان إذا ذبح يقول

 :  تنبيهان
 :  هناك حاالت حيرم فيها الصيد:  التنبيه األول

فيحرم على احملرم قتل صيد الرب أو اصطياده واإلعانة على صيده بداللة أو إشارة أو 
$  {:  ؛ لقوله تعاىل غري ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θ è= çG ø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 { )٥(  . 

؛ لقوله  وحيرم عليه األكل مما صاده أو كان له تأثري يف اصطياده أو صيد من أجله
tΠÌhãm  {:  تعاىل uρ öΝä3ø‹n= tæ ß‰ø‹|¹ Îhy9 ø9$# $ tΒ óΟçFøΒ ßŠ $ YΒ ããm 3 { )٦(  . 

، فيحرم قتل صيد احلرم على احملرم وغري احملرم  وكذلك هناك حمل حيرم فيه الصيد
 يوم فتح قال رسول اهللا  {:  ؛ قال ؛ حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما باإلمجاع

                                                 
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ٢(
،  )١٤٧٠(، الترمذي الصيد  )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )١٧٣(البخاري الوضوء ) ٣(

 .  )٤/٣٧٧(، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(، أبو داود الصيد  )٤٢٦٣(ئح النسائي الصيد والذبا
 .  )٢٨١٠(، أبو داود الضحايا  )١٥٢١(الترمذي األضاحي ) ٤(
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ٩٦:  سورة املائدة آية) ٦(
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، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم  إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض:  مكة
 .  احلديث.  . . )١( }، وال ينفر صيده  ، وال خيتلى خاله ؛ ال يعضد شوكه القيامة

:   وهو أحد ثالثة أموراقتناء الكلب لغري ما رخص فيه الرسول حيرم :  التنبيه الثاين
؛ إال  من اختذ كلبا { ، قال النيب  ، أو حلراسة زرع ، أو حلراسة ماشية إما لصيد

 .   متفق عليه)٢( }؛ انتقص من أجره كل يوم قرياط  عكلب ماشية أو صيد أو زر
، فيقتين الكلب لغري هذه األغراض الثالثة اليت  وبعض الناس ال يبايل هبذا الوعيد

، وال يبايل  ؛ ألجل املفاخرة وتقليد الكفار رخص فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم
؛  ؛ ملا صرب عليه  دنياه شيئا، لكن لو كان ينقص يف بنقصان األجر الذي يترتب على ذلك

 .  فال حول وال قوة إال باهللا
 فليتق )٣(؛  ، والصورة  أن املالئكة ال تدخل البيت الذي فيه الكلبوقد أخرب النيب 

 .  واهللا املستعان.  ، وال يظلم نفسه بإيقاعها يف اإلمث وحرماهنا من األجر املسلم ربه

                                                 
، أبو داود املناسك  )٢٨٧٥(، النسائي مناسك احلج  )١٣٥٣(، مسلم احلج  )٣٠١٧(البخاري اجلزية ) ١(

 .  )١/٣١٦(، أمحد  )٢٠١٧(
، النسائي الصيد  )١٤٨٩(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٥٧٥(، مسلم املساقاة  )٢١٩٧(البخاري املزارعة ) ٢(

 .  )٢/٣٤٥(، أمحد  )٣٢٠٤(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٤(، أبو داود الصيد  )٤٢٩٠(والذبائح 
 .  ٤١٠/ ٧) ٥٤٨١( ؛ ومسلم ٣٧٥/ ٦) ٣٢٢٥(أيب طلحة البخاري متفق عليه من حديث ) ٣(
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 كتاب األميان والنذور

 األميانباب يف أحكام 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، مسي                     َّ              توكيد احلكم بذكر معظ م على وجه خمصوص:  ، واليمني األميان مجع ميني
؛ ألن احلالف يعطي ميينه ويضرب على ميني صاحبه كما يف  بذلك أخذا من اليد اليمىن

 .  العهد واملعاقدة
سم اهللا أو بصفة من واليمني اليت جتب هبا الكفارة هي اليمني اليت حيلف فيها با

وعظمته وكربيائه وجالله وعزته :  ، أو ووجه اهللا:  ، أو واهللا:  ، كأن يقول صفاته
 .  باملصحف:  ، أو بالقرآن:  ، أو وإرادته:  ، أو وعهده:  ، أو ورمحته

من كان حالفا فليحلف باهللا أو  { ؛ لقوله  واحللف بغري اهللا تعاىل حمرم وهو شرك
 )٢( }ومن حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك  {:  ، وقال  متفق عليه)١( }ليصمت 

 .  اه أبو داود رو)٣( }ليس منا من حلف باألمانة  { وقال 
،  والنيب:  ، كأن يقول ، وأنه شرك فدلت هذه األحاديث على حترمي احللف بغري اهللا

 .  وما أشبه ذلك.  . . ، والكعبة ، واألمانة وحياتك
 .  " وهذا أمر جممع عليه : " قال ابن عبد الرب

ألن  : ( عود، وقال ابن مس حيرم احللف بغري اهللا : " وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية
  )٤(.  ) أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا

                                                 
، أبو داود األميان  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٢٥٣٣(البخاري الشهادات ) ١(

 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٣٢٤٩(والنذور 
 .  )٢/٦٩(، أمحد  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )١٥٣٥(ر واألميان الترمذي النذو) ٢(
 .  )٥/٣٥٢(، أمحد  )٣٢٥٣(أبو داود األميان والنذور ) ٣(
وأخرجه أبو نعيم مرفوعا يف احللية .   األميان٤٦٩/ ٨) ١٥٩٢٩(عبد الرزاق :  أخرجه موقوفا وهو املعروف) ٤(

٢٦٧/ ٧  . 
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ألن حسنة التوحيد أعظم من حسنة  : " وقال الشيخ موجها كالم ابن مسعود هذا
  )١(.  انتهى . " . . ، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك الصدق

 :  وطويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف باهللا مث نقض اليمني ثالثة شر
، بأن يقصد احلالف عقدها على أمر مستقبل  أن تكون اليمني منعقدة:  الشرط األول

 .  ممكن
#}Ÿω ãΝä.ä‹Ï  {:  قال اهللا تعاىل xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9$$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑ Î/ ãΝ›?‰ ¤)tã 

z≈ yϑ ÷ƒ F{$# ( { )فدلت اآلية على أن الكفارة ال جتب إال يف األميان املنعقدة)٢   . 
؛ لعدم إمكان الرب واحلنث  وال يكون العقد إال يف املستقبل من الزمان دون املاضي

ا تغمسه يف ؛ ألهن ، فهي اليمني الغموس ، لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فيه
 .  ، وال كفارة فيها ألهنا أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر اإلمث مث يف النار

، وبلى واهللا وهو ال يقصد  ال واهللا:  ؛ كما لو قال وإذا تلفظ باليمني بدون قصد هلا
، لقوله  ، وإمنا جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد فهو لغو ال كفارة فيه اليمني
#}ω ãΝä.ä‹Ï  {:  تعاىل xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& { )وحديث عائشة رضي اهللا عنها )٣ 

 رواه أبو )٤( }، وبلى واهللا  ال واهللا:  للغو يف اليمني كالم الرجل يف بيتها {:  مرفوعا
 .  داود

 .  وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان خبالفه
، فلم  وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  )٥( . انتهى " يكن كمن حلف على غريه يظن أنه يطيعه فلم يفعل

                                                 
 .  ٤٧٣ص االختيارات الفقهية ) ١(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٢٢٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  )١٠٣٢(، مالك النذور واألميان  )٣٢٥٤(، أبو داود األميان والنذور  )٤٣٣٧(البخاري تفسري القرآن ) ٤(
 .  ٣٢٤/ ٣٥فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(
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رفع  { ؛ لقوله  ، فإن حلف مكرها مل تنعقد ميينه أن حيلف خمتارا:  الشرط الثاين

 فدل على أن املكره على احللف معفو )١( }عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
 .  عنه

، أو يترك ما حلف  ؛ بأن يفعل ما حلف على تركه نث فيهاأن حي:  الشرط الثالث
، فإذا حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فال كفارة عليه ألنه ال إمث  على فعله خمتارا ذاكرا ليمينه

 .  )٢( }هوا عليه عفي ألميت اخلطأ والنسيان وما استكر { ؛ لقوله  عليه
واهللا ألفعلن كذا إن شاء اهللا مل حينث يف ميينه إذا :  وإن استثىن يف ميينه كما لو قال

من  { ؛ لقوله  ، بشرط أن يقصد االستثناء متصال باليمني لفظا أو حكما نقضها

، بل  ، فإن مل يقصد االستثناء  رواه أمحد وغريه)٣( }حلف فقال إن شاء اهللا مل حينث 
إن شاء اهللا إال :  ، أو مل يقل جمرد التربك هبذا اللفظ ال التعليق:  إن شاء اهللا:  قصد بقوله

ينفعه :  ، وقيل بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمني من غري عذر مل ينفعه هذا االستثناء
قل إن :  ، حىت لو قال له بعض احلاضرين فراغ من اليمنياالستثناء وإن مل يرده إال بعد ال

 .  " وهو الصواب : " قال شيخ اإلسالم.  ، نفعه شاء اهللا
 :  ، وتارة يكون مباحا ، وتارة يكون حمرما ونقض اليمني تارة يكون واجبا

، أو  ؛ كما لو حلف ال يصل رمحه فيجب نقض اليمني إذا حلف على ترك واجب
، فهنا جيب عليه أن ينقض ميينه ويكفر  رم كما لو حلف ليشربن مخراحلف على فعل حم

 .  عنها
؛ فإنه جيب عليه  ؛ كما لو حلف على ترك حمرم أو فعل واجب وقد حيرم نقض اليمني

 .  الوفاء باليمني وال جيوز له نقضها
 .  ويباح نقض اليمني فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه

                                                 
 .  )٢٠٤٣(ابن ماجه الطالق ) ١(
 .  )٢٠٤٣(ابن ماجه الطالق ) ٢(
 .  )٢/٣٠٩(، أمحد  )١٥٣٢(الترمذي النذور واألميان ) ٣(
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ما حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري  { قال النيب 
من حلف على ميني فرأى غريها  {:   وقال عليه الصالة والسالم)١( }وكفرت عن مييين 

 .  )٢( })  خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه
؛ كما لو  ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس

ال حيرم عليه فله ، فإنه  هذا الطعام حرام علي:  ، أو قال ما أحل اهللا علي حرام:  قال
$  {:  ؛ لقوله تعاىل تناوله ويكون عليه كفارة ميني pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7 s9 ( 

‘Éó tG ö; s? |N$ |Ê ötΒ y7Å_≡uρ ø— r& 4 { )تعاىل إىل قوله)٣   :}  ô‰s% uÚtsù ª!$# ö/ä3s9 s' ©#Ït rB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )٤( 
 .  التكفري عن حترمي احلالل:  أي

؛ فإن ذلك يعترب ظهارا جتب فيه كفارة الظهار وال تكفي فيه  أما لو حرم زوجته
 .  رة اليمنيكفا

هو :  ؛ كما لو قال ومما جيب التنبيه عليه يف هذا الباب حكم احللف مبلة غري اإلسالم
؛ فهذا  وهذا من األلفاظ البغيضة! أو إن مل يفعله ! يهودي أو نصراين إن فعل كذا وكذا 

من حلف على ملة  {:   قال، أن النيب  " الصحيحني " ، ملا يف حمرم شديد التحرمي
من قال إنه  {:   ويف رواية اإلمام أمحد)٥( }غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال 

، وإن كان صادقا مل يعد إىل اإلسالم  فإن كان كاذبا فهو كما قال،  بريء من اإلسالم
  . )٦( }ساملا 

؛ إنه قريب  ، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا نسأل اهللا العافية من مقالة السوء
 .  جميب

                                                 
 .  )٦٢٤٧(البخاري األميان والنذور ) ١(
 .  )١٠٣٤(، مالك النذور واألميان  )١٥٣٠(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٥٠(مسلم األميان ) ٢(
 .  ١:  سورة التحرمي آية) ٣(
 .  ٢:  سورة التحرمي آية) ٤(
، النسائي األميان  )١٥٤٣(، الترمذي النذور واألميان  )١١٠(، مسلم اإلميان  )١٢٩٨(ائز البخاري اجلن) ٥(

 .  )٤/٣٣(، أمحد  )٢٠٩٨(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٥٧(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٧٠(والنذور 
، أمحد  )٢١٠٠(الكفارات ، ابن ماجه  )٣٢٥٨(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٧٢(النسائي األميان والنذور ) ٦(

)٥/٣٥٥(  . 
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 باب يف كفارة اليمني 
 .  من رمحة اهللا بعباده أن شرع هلم الكفارة اليت هبا حتلة اليمني

'ô‰s% uÚtsù ª!$# ö/ä3s9 s  {:  ال اهللا تعاىلق ©#Ït rB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )١(  . 

إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا  {:   قالعن النيب  " الصحيحني " ويف

 .  )٢( }منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك 
، فيخري من لزمته بني إطعام عشرة مساكني  وكفارة اليمني فيها ختيري وفيها ترتيب

، أو كسوة عشرة مساكني لكل واحد منهم ثوب  لكل مسكني نصف صاع من الطعام
، فمن مل جيد شيئا من هذه الثالثة  ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ه يف صالتهجيزئ

 .  املذكورة صام ثالثة أيام
؛ ختيريا بني اإلطعام والكسوة  فتبني هبذا التفصيل أن كفارة اليمني جتمع ختيريا وترتيبا

 .  ، وترتيبها بني ذلك وبني الصيام والعتق
ÿ…çµ  {:   تعاىلوالدليل على هذا قول اهللا è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ 

tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 7πt6 s% u‘ ( yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 { )٣(  . 
إطعام عشرة :  ومعىن اآلية الكرمية إمجاال أن كفارة ما عقدمت من األميان إذا حنثتم فيها

، أو كسوهتم  من خري وأمثل قوت عيالكم:  ؛ أي مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم
قد بدأ سبحانه ، و ، واشترط اجلمهور كوهنا مؤمنة ، أو عتق رقبة مما يصح أن يصلى فيه

 .  ؛ فأي هذه اخلصال فعل أجزأه باإلمجاع وتعاىل باألسهل فاألسهل

                                                 
 .  ٢:  سورة التحرمي آية) ١(
، النسائي  )١٥٢٩(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٥٢(، مسلم األميان  )٦٣٤٣(البخاري كفارات األميان ) ٢(

 .  )٢٣٤٦(، الدارمي النذور واألميان  )٥/٦٢(، أمحد  )٣٧٨٢(األميان والنذور 
 .  ٨٩ : سورة املائدة آية) ٣(
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، لقراءة عبد اهللا بن  واشترط اجلمهور يف صيام ثالثة األيام أن تكون متتابعة
 .  ) فصيام ثالثة أيام متتابعة  (مسعود 

خصال ، فيظنون أهنم خمريون بني الصيام وبني بقية  وهنا يغلط كثري من العوام
، والصيام يف هذه احلالة ال  ، مع قدرهتم على اإلطعام أو الكسوة ، فيصومون الكفارة

؛ ألنه ال جيزئ إال عند العجز عن اإلطعام أو  جيزئهم وال يربئ ذمتهم من كفارة اليمني
 .  ؛ فيجب التنبيه والتنبيه ملثل هذا األمر الكسوة أو العتق

، فإن قدمها كانت حمللة  جيوز تأخريها عنه، و وجيوز تقدمي الكفارة على احلنث
 .  ، وإن أخرها كانت مكفرة له لليمني

إذا حلفت  {:   أنه قالعن النيب  " الصحيحني " والدليل على ذلك ما ثبت يف

 فدل هذا )١( }ها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك على ميني فرأيت غري

فكفر عن ميينك مث ائت  {:  ، وأليب داود احلديث على جواز تأخري الكفارة عن احلنث

فدلت ،   فدل هذا احلديث على جواز تقدمي الكفارة على احلنث)٢( }الذي هو خري 
 .  األحاديث على جواز التقدمي والتأخري

، فعن الرباء  ومن السنة ومن حق األخ على أخيه املسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه
، واتباع   أمرنا بعيادة املريض:  بسبعأمرنا رسول اهللا  {:   قالبن عازب 

،  ، وإجابة الداعي ، ونصر املظلوم ، وإبرار القسم أو املقِسم ، وتشميت العاطس اجلنائز
 .  )٣( }وإفشاء السالم 

                                                 
، النسائي  )١٥٢٩(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٥٢(، مسلم األميان  )٦٣٤٣(البخاري كفارات األميان ) ١(

 .  )٢٣٤٦(، الدارمي النذور واألميان  )٥/٦٢(، أمحد  )٣٧٨٢(األميان والنذور 
، النسائي  )١٥٢٩(ميان ، الترمذي النذور واأل )١٦٥٢(، مسلم األميان  )٦٢٤٨(البخاري األميان والنذور ) ٢(

، الدارمي النذور واألميان  )٥/٦٣(، أمحد  )٣٢٧٧(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٨٣(األميان والنذور 
)٢٣٤٦(  . 

، النسائي  )٢٨٠٩(، الترمذي األدب  )٢٠٦٦(، مسلم اللباس والزينة  )٤٨٨٠(البخاري النكاح ) ٣(
 .  )٤/٢٩٩(، أمحد  )١٩٣٩(اجلنائز 
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، فعليه  وإن كرر األميان قبل التكفري على فعل واحد موجبها واحد مث حنث فيها
 .  كفارة واحدة

واهللا ال آكل وال أشرب :  ؛ كما لو قال أشياءوكذا لو حلف ميينا واحدة على عدة 
، ألهنا  ، مث حنث يف أحد من هذه األشياء فعليه كفارة واحدة واحنلت البقية وال ألبس
 .  ميني واحدة

 .  ، فعليه كفارة لكل ميني أما إذا حلف عدة أميان على عدة أفعال مث حنث فيها
؛ فروايات ثالثها  ر أميانا قبل التكفريمن كر : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  )١(.  انتهى " إن كانت على فعل فكفارة وإال فكفارات:  - وهو الصحيح -
،  وإن حلف ال يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهال أنه احمللوف عليه مل حينث

$  {:  ، لقوله تعاىل ومل جتب عليه كفارة oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 { )وألن )٢ 
، وقد رفع اهللا عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما استكرهوا  فعل املكره غري منسوب إليه

 .  عليه
 على إنسان قاصدا إكرامه ال إذا حلف : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 .  انتهى . " . . حينث مطلقا إال إذا كان قاصدا إلزامه فإنه حينث
þθ#)  {:  يقول اهللا تعاىل بعدما ذكر كفارة اليمني:  تنبيه Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )فأمر )٣ 

، أو  ، أو املسارعة إىل احلنث فيها ، ومعناه عدم املسارعة إىل اليمني سبحانه حبفظ األميان
، وعلى كل ففي اآلية الكرمية األمر باحترام اليمني وعدم  أهنا ال تترك بدون كفارة

 .  االستهانة هبا
اليمني ويظن أنه هبذه ومما جيب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف حيتال على خمالفة 

 .  احليلة يسلم من تبعة اليمني

                                                 
 .  ٢١٩/ ٣٢وفتاوى شيخ اإلسالم .  ٤٧٤الختيارات الفقهية ص ا) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٣(
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لو حلف :  ومن احليل الباطلة : " وقد نبه اإلمام ابن القيم رمحه اهللا على ذلك بقوله
:  ، قالوا ، أو ال يأكل هذا الطعام ، أو ال يسكن يف الدار هذه السنة ال يأكل هذا الرغيف

، ويأكل  السنة كلها إال يوما واحدا، ويسكن  يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة
، ومىت فعل ذلك  ، وهذه حيلة باطلة باردة الطعام كله إال القدر اليسري منه ولو أنه لقمة

                  ِّ       ِّ         ، مث يلزم هذا املتحي ل أن جيو ز للمكلف  ، وفعل نفس ما حلف عليه فقد أتى حبقيقة احلنث
؛ فإن الرب واحلنث يف األميان  نه، فيفعله إال القدر اليسري م كل ما هنى الشارع عن مجلته

، ولذلك ال يربأ إال بفعل احمللوف عليه مجيعه ال  نظري الطاعة واملعصية يف األمر والنهي
، وحينث بفعل بعضه كما يعصي بفعل  بفعل بعضه كما ال يكون مطيعا إال بفعله مجيعه

  )١(.  انتهى " بعضه
، وهذا من   يفعله بدال عنهومن الناس من حيلف على عدم فعل شيء مث يوكل من

احليل اليت ال تربئ ذمته من تبعة اليمني إال إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه 
 .  فله ما نوي

، وال االحتيال  ، ال جيوز التساهل به ؛ فشأن األميان شأن عظيم وعلى كل حال
 .  للتخلص من حكمه

 

                                                 
 .  ٢٩٤/ ٣إعالم املوقعني ) ١(
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 باب يف أحكام النذر 
:  وتعريفه شرعا.  إذا أوجبته على نفسك:  نذرت كذا:  ، تقول اإلجياب:  النذر لغة

 .  إلزام مكلف خمتار نفسه شيئا هللا تعاىل
، فمن نذر لغري اهللا تعاىل  ، ال جيوز صرفه لغري اهللا تعاىل والنذر نوع من أنواع العبادة
؛ ألنه  ؛ فقد أشرك باهللا الشرك األكرب املخرج من امللة من قرب أو ملك أو نيب أو ويل

؛ فالذين ينذرون لقبور األولياء والصاحلني اليوم قد أشركوا باهللا  بذلك قد عبد غري اهللا
، وينذروا قومهم  ، وحيذروا من ذلك ؛ فعليهم أن يتوبوا إىل اهللا الشرك األكرب والعياذ باهللا

 .  لعلهم حيذرون
 روى ابن عمر ، ملا ، وقد حرمه طائفة من العلماء وحكم النذر ابتداء أنه مكروه

، وإمنا  إلنه ال يرد شيئا:  ، وقال  هنى عن النذرأن النيب  {؛  رضي اهللا عنهما

، وألن  " رواه اجلماعة إال الترمذي : " " املنتقى "  قال يف)١( }يستخرج به من البخيل 
، وألنه  ، فيحرج نفسه ويثقلها هبذا النذر الناذر يلزم نفسه بشيء ال يلزمه يف أصل الشرع

 .  مطلوب من املسلم فعل اخلري بدون نذر
 :  ، وجب عليه الوفاء بذلك لكن إذا نذر فعل طاعة

$!  {:  لقوله تعاىل tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ÏiΒ >π s)x¯Ρ ÷ρ r& Νè?ö‘ x‹tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹¯Ρ  χ Î* sù ©!$# …çµ ßϑ n=÷è tƒ 3 { )٢( . 

 .  )٣( } ∪∠∩ tβθèùθãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$Î/ tβθèù$sƒs†uρ $YΒöθtƒ tβ%x. …çν•Ÿ° #ZÏÜtGó¡ãΒ  { وقال تعاىل يف وصف األبرار

θ#)  {:  وقال تعاىل èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ { )٤(  . 

                                                 
، أبو داود األميان  )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩(، مسلم النذر  )٦٢٣٤(البخاري القدر ) ١(

 .  )٢/٦١( أمحد ، )٣٢٨٧(والنذور 
 .  ٢٧٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٤(
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، ومن نذر  ؛ فليطعه من نذر أن يطيع اهللا {:   أنه قالعن النيب  " الصحيح " ويف

 .  )١( }؛ فال يعصه  أن يعصي اهللا
إما أن تكون :  امللتزم الطاعة هللا ال خيرج عن أربعة أقسام : " وقال اإلمام ابن القيم

 : ؛ كقوله ، أو بنذر مؤكد بيمني ، أو بيمني مؤكدة بنذر ، أو بنذر جمرد بيمني جمردة
}  * Νåκ÷]ÏΒ uρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï È⌡s9 $ oΨ9s?# u ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù £s% £‰¢Á oΨ s9 { )وإال   فعليه أن يفي به)٢ ،

:öΝåκz  {:  دخل يف قوله s)ôã r'sù $ ]%$ xÏΡ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% { )هللا :   وهو أوىل باللزوم من أن يقول)٣
  )٤(.  انتهى " علي كذا

وقد ذكر الفقهاء رمحهم اهللا أنه يشترط النعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقال 
،  ، واجملنون حىت يفيق الصغري حىت يبلغ:  رفع القلم عن ثالثة { ؛ لقوله  خمتارا

؛ لرفع القلم   فدل احلديث على أنه ال يلزم النذر من هؤالء)٥( }والنائم حىت يستيقظ 
 .  عنهم

حلديث عمر  {؛  ، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم دةويصح النذر من الكافر إذا نذر عبا
 أوف فقال له النيب .  إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة:  ؛ قال رضي اهللا عنه

 .  )٦( }بنذرك 

                                                 
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ١(

، مالك النذور  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(واألميان 

 .  ٧٥:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٧٧:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١٢٢/ ٢إعالم املوقعني ) ٤(
 .  )١/١٤٠(، أمحد  )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  )١٤٢٣(الترمذي احلدود ) ٥(
، أبو  )٣٨٢٢(، النسائي األميان والنذور  )١٥٣٩(، الترمذي النذور واألميان  )١٩٣٧(كاف البخاري االعت) ٦(

، الدارمي النذور واألميان  )١/٣٧(، أمحد  )١٧٧٢(، ابن ماجه الصيام  )٣٣٢٥(داود األميان والنذور 
)٢٣٣٣(  . 
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 :  والنذر الصحيح مخسة أقسام
؛ فيلزمه  ، ومل يسم شيئا هللا علي نذر:  النذر املطلق مثل أن يقول:  حدهاأ

قال رسول :  ؛ ملا روى عقبة بن عامر قال ، سواء كان مطلقا أو معلقا كفارة ميني
،  ن ماجه والترمذي رواه اب)١( }كفارة النذر إذا مل يسم كفارة ميني  { اهللا 
؛ فدل هذا احلديث على وجوب الكفارة إذا مل يسم ما  "  صحيح غريبحسن : " وقال

 .  نذر هللا عز وجل
وهو تعليق نذره بشرط يقصد املنع منه أو احلمل عليه :  نذر اللجاج والغضب:  الثاين

إن مل :  أو،  إن مل أخرب بك:  ، أو إن كلمتك:  ؛ كما لو قال أو التصديق أو التكذيب
؛  وحنو ذلك.  . . ، فعلي احلج أو العتق إن كان كذبا:  ، أو يكن هذا اخلرب صحيحا

مسعت :  ؛ قال ؛ حلديث عمران بن حصني فهذا النذر خيري بني فعل ما نذره أو كفارة ميني
 رواه سعيد )٢( }، وكفارته كفارة ميني  ر يف غضبال نذ {:   يقولرسول اهللا 

 .  " سننه " يف
، وخيري بني  نذر املباح نذر املباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته:  الثالث

، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  ؛ كالقسم الثاين فعله وبني كفارة ميني إن مل يفعله
،   خيطببينما النيب  {:  ؛ ملا روى اإلمام البخاري املباحاهللا أنه ال شيء عليه يف نذر 

، نذر أن يقوم يف الشمس وال  أبو إسرائيل:  ؛ فقالوا ، فسأل عنه إذا هو برجل قائم
، وليتم  ، وليقعد ، وليستطل ؛ فليتكلم مروه:  فقال.  يستظل وال يتكلم وأن يصوم

؛  نذر املعصية كنذر شرب اخلمر وصوم أيام احليض ويوم النحر:  الرابع.  )٣( }صومه 

                                                 
 .  )١٥٢٨(الترمذي النذور واألميان ) ١(
 .  )٣٨٤٦(النسائي األميان والنذور ) ٢(
،  )٢١٣٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٣٠٠(، أبو داود األميان والنذور  )٦٣٢٦(البخاري األميان والنذور ) ٣(

 .  )١٠٢٩(مالك النذور واألميان 
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 )١( }، فال يعصه  من نذر أن يعصي اهللا { ؛ لقول النيب  فال جيوز الوفاء هبذا النذر
؛ ألن املعصية ال تباح يف حال من  هذا احلديث على أنه ال جيوز الوفاء بنذر املعصيةفدل 

،  ، وهو شرك أكرب كما سبق ، ومن نذر املعصية النذر للقبور أو ألهل القبور األحوال
، وهو مروي عن ابن مسعود وابن  ويكفر عن هذا النذر كفارة ميني عند بعض أهل العلم

، وذهب مجاعة من أهل العلم  مسرة بن جندب رضي اهللا عنهمعباس وعمران بن حصني و
، وهو رواية عن أمحد ومذهب أيب  ، وأنه ال يلزمه به كفارة إىل عدم انعقاد نذر املعصية
ومن أسرج قربا أو  : " ، وقال ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية حنيفة ومالك والشافعي

، وال  ؛ مل جيز هنا أو املضافني إىل ذلك املكانمقربة أو جبال أو شجرة أو نذر هلا أو لسكا
  )٢(.  انتهى . " . . ؛ ما مل يعلم ربه ، ويصرف يف املصاحل جيوز الوفاء به إمجاعا

،  وهو نذر الطاعة كفعل الصالة والصيام واحلج وحنوه:  نذر التربر:  اخلامس
 علي أن هللا:   كما لو قال-غري معلق على حصول شرط :   أي-سواء كان مطلقا 
إن شفى اهللا :  ، كقوله ، أو معلقا على حصول شرط . . . أصلي أو أصوم

من نذر  { ؛ لقوله  ؛ لزمه الوفاء به ، فإذا وجد الشرط ؛ فلله علي كذا مريضي

tβθ  {:  ، ولقوله تعاىل  رواه البخاري)٣( }؛ فليطعه  أن يطيع اهللا èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/ { )٤( 
θ#)  {:  ولقوله تعاىل èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ { )علم واهللا أ)٥  . 

                                                 
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ١(

، مالك النذور واألميان  )٦/٢٠٨(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(النذور أبو داود األميان و
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  ٤٧٦االختيارات الفقهية ص ) ٢(
 ، )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٣(

، مالك النذور  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(واألميان 

 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٥(
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 كتاب القضاء

 باب يف أحكام القضاء يف اإلسالم
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

؛  والواجب اختاذ والية القضاء دينا وقربة : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  )١(.  انتهى.  . . ، وإمنا فسد حال األكثر بطلب الرئاسة واملال هبا فإهنما من أفضل القربات
 :   الكتاب والسنة واإلمجاعواألصل يف ذلك
Èβ  {:  قال اهللا تعاىل r&uρ Νä3ôm $# Νæη uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# { )قال تعاىل)٢   :}  ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯Ρ Î) 

y7≈ oΨù= yè y_ Zπx‹Î= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd,pt ø: $$ Î/ { )٣(  . 
، ونصب القضاة يف األقاليم اليت دخلت حتت احلكم   بنفسهوقد تواله النيب 

 .  ، وكذلك خلفاؤه من بعده اإلسالمي
 .  لقضاة للفصل بني الناسوأمجع املسلمون على نصب ا

ßγ9ŸÒ£  {:  ؛ قال تعاىل إحكام الشيء والفراغ منه:  والقضاء يف اللغة معناه s)sù yìö7y™ 

;N# uθ≈ yϑ y™ ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ { )فهو تبيني احلكم  الحا، وأما معناه اصط  وله معان أخرى)٤ ،
 .  الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات

،  هو من جهة اإلثبات شاهد : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف القاضي
  )٥(.  انتهى . " . . ، ومن جهة اإللزام بذلك ذو سلطان ومن جهة األمر والنهي مفت

 .  مر الناس ال يستقيم بدونه؛ ألن أ وحكم القضاء يف اإلسالم أنه فرض كفاية
 .  " ال بد للناس من حاكم لئال تذهب احلقوق : " قال اإلمام أمحد

                                                 
 .  ٤٨٠االختيارات الفقهية ص ) ١(
 .  ٤٩:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٢٦:  سورة ص آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة فصلت آية) ٤(
 .  ٤٨١االختيارات الفقهية ص ) ٥(
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 تأمري الواحد يف االجتماع القليل قد أوجب النيب  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  )٢(.  انتهى.  . .  وهو تنبيه على أنواع االجتماع)١(،  العارض يف السفر

، وىف ذلك فضل عظيم  للقضاء الدخول فيه إذا مل يوجد غريهوجيب على من يصلح 
 .  ، وفيه خطر عظيم يف حق من مل يؤد احلق فيه ملن قوي عليه

، لئال  وجيب على إمام املسلمني أن يعني القضاة حسب املصلحة اليت تدعو إىل ذلك
أل ؛ س ، ومن مل يعرف صالحيته ، وخيتار أفصل من جيده علما وورعا تضيع احلقوق

 .  عنه
، وال يلزمه ما  وجيب على القاضي أن جيتهد يف إقامة العدل بني الناس غاية ما ميكنه

، وقد  ، ويفرض له ويل األمر من بيت املال ما يكفيه حىت يتفرغ للقيام بالقضاء يعجز عنه
 .  فرض اخللفاء الراشدون للقضاة من بيت املال ما يكفيهم

 .  العرف يف كل زمان حبسبهوصالحيات القاضي يرجع فيها إىل 
من :   يعين-ما يستفيده بالوالية  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ألن كل )٣(،  ، بل يتلقى من األلفاظ واألحوال والعرف  ال حد له شرعا-الصالحيات 
ووالية األحكام جيوز  : " قال.  " ؛ كاحلرز والقبض ؛ حيمل على العرف ما مل حيدد شرعا

، حىت لو  ؛ فإن منصب االجتهاد ينقسم ، وال جيب أن يكون عاملا يف غري واليته تبعيضها
، وإن واله  ؛ مل جيب أن يعرف غري الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك واله املواريث

اقض فيما :  ؛ إذا قال ، وعلى هذا ؛ مل جيب أن يعرف إال ذلك عقود األنكحة وفسخها
، كما  ، ويسمى ما ال يعلم خارجا عن واليته ؛ جاز ت فيما تعلمأف:  ؛ كما يقول تعلم

  )٤( . انتهى ... " نقول يف احلاكم الذي يرتل على حكمه الكفار ويف احلكمني يف جزاء الصيد
                                                 

،  ٢٦٠٨(أخرجها أبوداود .  . . إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم:  كما يف حديث أيب هريرة وأيب سعيد) ١(
 .  ٨٧ اجلهاد ٥٨/ ٣) ٢٦٠٩

 .  ٤٨٠االختيارات الفقهية ص ) ٢(
 .  ٤٨٠فقهية ص االختيارات ال) ٣(
 .  ٤٨٦ - ٤٨٥االختيارات الفقهية ص ) ٤(



 امللخص الفقهي 

 ٧٦٦

، وتتحدد  ويف هذا الزمان قد اختذت وزارة العدل نظاما يسري عليه القضاة يف والياهتم
، وحتديد  ؛ ألن يف ذلك ضبطا لألمور ، والتقيد به ؛ فيجب الرجوع إليه به صالحياهتم
؛ فيجب العمل  ، وهو ال خيالف نصا من كتاب اهللا وال من سنة رسول اهللا الصالحيات

 .  به
 :  ويشترط فيمن يتوىل القضاء أن تتوفر فيه عشر صفات تعترب حسب اإلمكان

؛ فال  ية غريه؛ ألن غري املكلف حتت وال -بالغا عاقال :   أي-أن يكون مكلفا 
 .  يكون واليا على غريه
 .  )١( }ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  { ؛ لقوله  وأن يكون ذكرا
 .  ، ألن الرقيق مشغول حبقوق سيده وأن يكون حرا

، ويف  الل الكافر، وألن املطلوب إذ ، ألن اإلسالم شرط للعدالة وأن يكون مسلما
 .  توليته القضاء رفعة واحترام له

$  {:  ؛ لقوله تعاىل ؛ فال جتوز تولية الفاسق وأن يكون عدال pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) 

óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù { )؛ فعدم قبول حكمه من باب   وإذا كان ال يقبل خربه)٢
 .  أوىل

 .  ، ألن األصم ال يسمع كالم اخلصمني وأن يكون مسيعا
 .  ، ألن األعمى ال يعرف املدعي من املدعى عليه وأن يكون بصريا

؛ إذ ال  قياس املذهب جتوز واليته كما جتوز شهادته : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، بل يقضي على موصوف كما قضى  ، وال حيتاج إىل ذلك يعوزه إال معرفة عني اخلصم

، ويعرف بأعيان الشهود واخلصوم كما يعرف  ، ويتوجه أن يصح مطلقا داود بني امللكني
  )٣(.  انتهى . " . . ، إذ معرفة كالمه وعينه سواء مبعاين كالمهم يف الترمجة

                                                 
 .  )٥/٥٠(، أمحد  )٥٣٨٨(، النسائي آداب القضاة  )٢٢٦٢(، الترمذي الفنت  )٤١٦٣(البخاري املغازي ) ١(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٤٨٦االختيارات الفقهية ص ) ٣(



 امللخص الفقهي 

 ٧٦٧

، وال  ؛ ألن األخرس ال ميكنه النطق باحلكم كون متكلماويشترط يف القاضي أن ي
 .  يفهم مجيع الناس إشارته
؛ بأن يعرف القول  ؛ ولو يف مذهبه الذي يقلد فيه إماما من األئمة وأن يكون جمتهدا
 .  الراجح فيه من املرجوح

،  وهذه الشروط تعترب حسب اإلمكان : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، فيوىل األنفع من  ، وعلى هذا يدل كالم أمحد وغريه ب والية األمثل فاألمثلوجت

 .  " ، وأعدل املقلدين وأعرفهما بالتقليد الفاسقني وأقلهما شرا
 .  " وهو كما قال : " " كتاب الفروع " قال صاحب

، تعطلت  ، وإال وعليه العمل من مدة طويلة : " وقال يف اإلنصاف يف تولية املقلد
  )١(.  حكام الناسأ

، وال ينايف اجتهاده تقليد غريه  وذكر ابن القيم أن اجملتهد هو العامل بالكتاب والسنة
  )٢(.  ؛ فال جتد أحدا من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم منه يف بعض األحكام أحيانا
 

                                                 
 .  ١٧٠ / ١١اإلنصاف ) ١(
 .  ٧/ ١إعالم املوقعني ) ٢(
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 باب يف آداب القاضي 
 .  املراد باآلداب هنا األخالق اليت ينبغي له التخلق هبا

 .  " حسن اخللق أن ال تغضب وال حتقد : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
احلاكم حمتاج إىل ثالثة أشياء ال يصح له احلكم إال  : " وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

،  ؛ فاألدلة تعرفه احلكم الشرعي الكلي ، والبينات ، واألسباب معرفة األدلة:  هبا
، والبينات تعرفه طريق احلكم عند  ذا احملل املعني أو انتفاءه عنهواألسباب تعرفه ثبوته يف ه

 .  انتهى " ، أخطأ يف احلكم ، ومىت أخطأ يف واحد من هذه الثالثة التنازع
             ِّ   ، وأن يكون لي نا  ، لئال يطمع فيه الظامل وينبغي للقاضي أن يكون قويا من غري عنف

 .  ؛ لئال يهابه صاحب احلق من غري ضعف
القوة :  إن الوالية هلا ركنان : " يخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللاقال الش

، فيمنعه  ؛ لئال يغضب من كالم اخلصم  وينبغي للقاضي أن يكون حليما)١(،  واألمانة
، وضده الطيش والعجلة واحلدة  ؛ فاحللم زينة العلم وهباؤه ومجاله ذلك من احلكم

، لئال تؤدي  -تؤدة وتأن :   أي-ون ذا أناة ، وينبغي له أن يك والتسرع وعدم الثبات
، وأن يكون  ؛ لئال خيدعه بعض اخلصوم ، وأن يكون ذا فطنة عجلته إىل ما ال ينبغي

،   وأن يكون بصريا بأحكام من قبله من القضاة-كافا نفسه عن احلرام :   أي-عفيفا 
، وال بأس   إليه؛ ليستوي أهل البلد يف املضي ويكون جملسه يف وسط البلد إذا أمكن

،  ، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أهنم كانوا يقضون يف املسجد بالقضاء يف املسجد
، روى  وجيب على القاضي أن يعدل بني اخلصمني يف حلظه ولفظه وجملسه ودخوهلما عليه

 أن اخلصمني يقعدان بني يدي قضى رسول اهللا  {:  ؛ قال أبو داود عن ابن الزبري

 .  " ؛ فوجب أن يعدل بينهما يف جملسه ويف مالحظته هلما وكالمه هلما )٢( }احلاكم 

                                                 
 .  ٤٨٠االختيارت الفقهية ص ) ١(
 .  )٤/٤(، أمحد  )٣٥٨٨(أبو داود األقضية ) ٢(
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،  ، وعن اإلقبال عليه هنى عن رفع أحد اخلصمني عن اآلخر : " قال اإلمام ابن القيم
ذريعة إىل انكسار قلب اآلخر وضعفه ؛ لئال يكون  وعن مشاورته والقيام له دون خصمه
؛ ملا يف التنكر هلم من إضعاف  ، وال يتنكر للخصوم عن القيام حبجته وثقل لسانه هبا

  )١(.  " نفوسهم وكسر قلوهبم وإخراس ألسنتهم عن التكلم حبججهم
                       َّ                                               وحيرم على القاضي أن يسار  أحد اخلصمني أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف 

 .   أن يترك ما يلزمه يف الدعوى؛ إال يدعي
،  ، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن وينبغي للقاضي أن حيضر جملسه الفقهاء

 .  ؛ أخره حىت يتضح ، وإال ؛ حكم به فإذا اتضح له احلكم
:  ، ملا يف احلديث املتفق عليه وحيرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا كثريا

 وألن الغضب يشوش )٢( }ال يقضني حاكم بني اثنني وهو غضبان  {:   قالأن النيب 
، ويعمي عليه  ، وحيول بينه وبني استيفاء النظر ، ومينعه من كمال الفهم عليه قلبه وذهنه

 .  طريق العلم والقصد
،  ، وشدة اهلم ، والعطش  اجلوع، كحالة ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر

؛  ، أو يف حالة احتباس بول أو غائط ، أو حر مزعج ، أو برد مؤمل ، أو النعاس أو امللل
؛ فهو يف معىن  ألن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إىل إصابة احلق يف الغالب

 .  الغضب
 لعن رسول اهللا  {:  ؛ قال ؛ حلديث ابن عمرو وحيرم على احلاكم قبول رشوة

 .  هذا حديث حسن صحيح:   قال الترمذي)٣( }الراشي واملرتشي 
 :  والرشوة نوعان

                                                 
 .  ٩٦/ ٤زاد املعاد ) ١(
، النسائي آداب القضاة  )١٣٣٤(، الترمذي األحكام  )١٧١٧(، مسلم األقضية  )٦٧٣٩(البخاري األحكام ) ٢(

 .  )٥/٤٦(، أمحد  )٢٣١٦(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٨٩(، أبو داود األقضية  )٥٤٠٦(
 .  )٢/١٩٠(، أمحد  )٢٣١٣(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٨٠(، أبو داود األقضية  )١٣٣٧(الترمذي األحكام ) ٣(
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 .  أن يأخذ من أحد اخلصمني ليحكم له بالباطل:  أحدمها
عظم ، وهذا من أ أن ميتنع من احلكم باحلق للمحق حىت يعطيه الرشوة:  والثاين

 .  الظلم
، يقول  وكذا حيرم على القاضي قبول هدية ممن مل يكن يهاديه قبل واليته القضاء

، وألن قبول اهلدية ممن مل جتر عادته   رواه أمحد)١( }هدايا العمال غلول  { النيب 
 .  مبهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته

؛ فإن  ؛ خشية احملاباة ي البيع والشراء إال بوكيل ال يعرف أنه لهويكره للقاضي تعاط
 .  احملاباة يف البيع والشراء كاهلدية

وال حيكم القاضي لنفسه وال ملن ال تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته وال حيكم 
، ومىت عرضت قضية ختتص به أو ملن ال تقبل  ، لقيام التهمة يف هذه األحوال على عدوه
، وحاكم علي رجال  ؛ فقد حاكم عمر أبيا إىل زيد بن ثابت ؛ أحاهلا إىل غريه شهادته له

 .  ، وحاكم عثمان طلحة إىل جبري بن مطعم رضي اهللا عنهم عراقيا إىل شريح
ويستحب للقاضي أن يقدم النظر يف القضايا اليت تستدعي حالة أصحاهبا سرعة النظر 

، مث قضايا األوقاف   القصار من األيتام واجملانني، وقضايا ، كقضايا املساجني فيها
 .  والوصايا اليت ليس هلا ناظر

، أو خالف إمجاعا  وال ينقض من أحكام القاضي إال ما خالف الكتاب والسنة
 .  ؛ ملخالفته الكتاب والسنة أو اإلمجاع ؛ وجب نقضه ، فما كان كذلك قطعيا

، وما يكون  تبني عدالة القضاء يف اإلسالم؛ ي وهبذا االستعراض السريع آلداب القاضي
،  عليه القضاة من مستوى رفيع مما تعجز كل نظم األرض عن اإلتيان مبثله أو قريب منه

zΝ  {:  وصدق اهللا العظيم õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ï j9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٢( .  
                                                 

 .  )٥/٤٢٤(أمحد ) ١(
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٢(
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،  فقبح اهللا قوما أعرضوا عن هذا احلكم الرباين واستبدلوه بالقانون الشيطاين
θ#)  { وهؤالء قد ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# # \ ø ä. (#θ = ym r& uρ öΝ ßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7 ø9 $# ∩⊄∇∪ tΛ © yγ y_ $ yγ tΡ öθ n= óÁ tƒ ( 

š[ ø♥ Î/ uρ â‘# t s) ø9 $# ∩⊄∪ { )١(  . 
 

                                                 
 .  ٢٩ - ٢٨:  تانياآلسورة إبراهيم ) ١(
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 باب يف طريق احلكم وصفته 
؛ أو  أيكما املدعي:  ، وقال ؛ أجلسهما بني يديه إذا حضر إىل القاضي خصمان

 .  ؛ استمع دعواه دعى، فإذا ا انتظر حىت يبدأ املدعي بالكالم
ما موقفه حيال هذه :  سأل القاضي املدعى عليه.  فإن جاءت على الوجه الصحيح

 ؟  الدعوى
 .  فإن أقر هبا حكم عليه للمدعي هبذه الدعوى

إن كانت لك بينة :                   َّ  ؛ قال القاضي للمد عي وإن أنكر املدعى عليه هذه الدعوى
؛ مسع  ، فإن أحضر بينة واه ليحكم له هباألن على املدعي حينئذ تصحيح دع.  فأحضرها

 .  القاضي شهادهتا وحكم هبا
 .  ؛ ألن ذلك يفضي إىل هتمته وال حيكم القاضي بعلمه
حكمت :  ، ويقول ألن ذلك ذريعة إىل حكمه بالباطل : " قال العالمة ابن القيم

  )١(.  " بعلمي
،  عاوية املنع من ذلكوقد ثبت عن أيب بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف وم : " قال

، ولقد كان سيد احلكام صلوات اهللا وسالمه عليه يعلم  وال يعرف هلم يف الصحابة خمالف
، مع براءته  ، وال حيكم فيهم بعلمه ، ويتحقق ذلك من املنافقني ما يبيح دماءهم وأمواهلم
 .  عند اهللا ومالئكته وعباده من كل هتمة

 احلكم مبا تواتر عنده وتضافرت به األخبار -ضي القا:   أي-ولكن جيوز له  : " قال
؛ ألهنا من  ، وجيوز له االعتماد على مساعه باالستفاضة حبيث اشترك يف العلم به هو وغريه

، ال  ؛ فحكمه هبا حكم حبجة ، وال يتطرق إىل احلاكم هتمة إذا استند إليها أظهر البينات
 .  مبجرد علمه الذي ال يشاركه فيه غريه انتهى

                                                 
 .  ٩٦/ ٤زاد املعاد ) ١(
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؛ ملا روى  ، أعلمه القاضي أن له اليمني على خصمه ما يل بينة:  وإن قال املدعي
، فقال   حضرمي وكنديأن رجلني اختصما إىل النيب  {:  مسلم وأبو داود

هي أرضى ويف :  فقال الكندي.  ذا غلبين على أرض يلإن ه! يا رسول اهللا :  احلضرمي
فلك :  قال.  ال:  قال.  ألك بينة:   للحضرميفقال النيب .  يدي وليس له فيها حق

 .  )١( }ميينه 
، ألن اليمني إمنا كانت يف  وهذه قاعدة الشريعة املستمرة : " قال اإلمام ابن القيم

                َّ   ، فيكون جانب املد عى  بشيء غري الدعوىجانب املدعى عليه حيث مل يترجح املدعي 
، فكان هو أقوى املتداعيني باستصحاب  ؛ لقوته بأصل براءة الذمة عليه أوىل باليمني

  )٢(.  انتهى " ، فكانت اليمني من جهته األصل
؛ ألن األصل براءة  ؛ حلفه القاضي وخلى سبيله فإذا طلب املدعي حتليف املدعى عليه

 .  ذمته
، وأن             َّ                                    لصحة ميني املد عى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعيولكن يشترط 

، فال تستوىف  ؛ ألن احلق يف اليمني للمدعي تكون بعد أمر احلاكم له بطلب املدعي حتليفه
 .  إال بطلبه

، فإنه لوال  ، قضي عليه بالنكول فإن نكل املدعى عليه عن اليمني وأىب أن حيلف
؛ كان نكوله قرينة  ، فلما نكل عنها يه دعواه باليمني، لدفع املدعى عل صدق املدعي

 .  ، فقدمت على أصول براءة الذمة ظاهرة دالة على صدق املدعي
 وقال ، وقد قضى به عثمان  والقضاء بالنكول هو مذهب مجاعة من أهل العلم

 .  ترد اليمني على املدعى وال سيما إذا قوي جانبه:  مجاعة من أهل العلم
الذي جاءت به الشريعة أن اليمني تشرع من جهة  : " م ابن القيم رمحه اهللاقال اإلما
، وهذا مذهب  ؛ جعلت اليمني من جهته                َّ       ؛ فأي اخلصمني ترج ح جانبه أقوى املتداعيني

                                                 
 .  )٣٢٤٥(، أبو داود األميان والنذور  )١٣٤٠(مذي األحكام ، التر )١٣٩(مسلم اإلميان ) ١(
 .  ٥٤٣/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
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:  ، وقال " اجلمهور كأهل املدينة وفقهاء احلديث كأمحد والشافعي ومالك وغريهم
،  ما هو ببعيد حيلف ويأخذ : " ، وقال " هكما حكم به الصحابة وصوبه أمحد وغري "

  )١(.  " واختاره الشيخ
 .  " رد اليمني له أصل يف الكتاب والسنة : " وقال أبو عبيد

ليس املنقول عن الصحابة يف النكول ورد  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ن املدعي معرفته ؛ فكل موضع أمك ، بل هذا له موضع وهذا له موضع اليمني مبختلف

، وإن مل حيلف مل حيكم له  ؛ فإنه إن حلف استحق ، فرد املدعى عليه اليمني والعلم به
  )٢(.  " ، وهذه كحكومة عثمان بن عفان بنكول املدعى عليه
وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل الرتاع يف النكول ورد  : " قال ابن القيم

  )٣(.  " اليمني
، وأما  ؛ قضي عليه ، فإذا مل حيلف دعى عليه منفردا مبعرفة احلالإذا كان امل : " وقال

.  ؛ مل يقض له بنكول املدعى عليه ، فإذا مل حيلف ، رد عليه إذا كان املدعي هو املنفرد
  )٤(.  انتهى " فهذا التحقيق أحسن ما قيل يف النكول ورد اليمني

،  حضر املدعي بينة بعد ذلك، مث أ                   َّ                     وإذا حلف املنكر وخل ى احلاكم سبيله كما سبق
؛ ألنه  ؛ فإهنا ال تسمع بعد ذلك ما يل بينة:  ، بأن قال فإن كان قد سبق منه نفيها

 .  ، وحكم هبا القاضي ؛ مسعت ، وإن مل يكن نفاها ما يل بينة:  مكذب هلا بقوله
كر ، وميني املن ، ألن الدعوى ال تبطل باالستحالف وال تكون ميني املنكر مزيلة للحق

،  ، مث وجدها ال أعلم يل بينة:  ، وكذا لو قال إمنا تكون مزيلة للخصومة ال مزيلة للحق
 .  ، واهللا أعلم ؛ ألنه ليس مبكذب هلا فإهنا تسمع وحيكم هبا

 
                                                 

 .  ٩٦/ ٤زاد املعاد ) ١(
 .  ٥٤٥/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ١٣٥ -١٢٢الطرق احلكمية ص ) ٣(
 .  ٥٤٥/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
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 باب يف شروط صحة الدعوى 
، ذكر موته ونوع الدين  ، فإن كانت بدين على ميت مثال ال تصح الدعوى إال حمررة

، ولذلك قال  ، ألن احلكم مرتب عليها علومات اليت هبا تتضح الدعوىوقدره وكل امل
 فدل احلديث على وجوب حترير )١( }وإمنا أقضي على حنو ما أمسع  { رسول اهللا 
 .  ، ليتبني للحاكم وجه احلكم الدعوى

، بل ال بد أن  ، فال تصح مبجهول عى بهوال تصح الدعوى أيضا إال معلومة املد
، كالوصية  ؛ إال الدعوى مبا يصح جمهوال ، ليتأتى اإللزام به إذا ثبت تكون بشيء معلوم

، وإن كان  ، فتصح الدعوى مبثل هذا بشيء من ماله وعبد من عبيده جعله مهرا وحنوه
 .  جمهوال

وأنا :  ، حىت يقول ايل عنده كذ:  ؛ فال يكفي قوله وال بد أن يصرح بالدعوى
؛ ألنه ال  ؛ فال تصح الدعوى بدين مؤجل                    َّ         ، وال بد أن يكون املد عى به حاال مطالبه به

 .  ، وال حيبس عليه جيب الطلب به قبل حلوله
؛ فال تصح الدعوى على إنسان أنه  ويشترط لصحة الدعوى انفكاكها عما يكذهبا
 .  ألن احلس يكذهبا؛  قتل أو سرق منذ عشرين سنة وسنه أقل من ذلك

؛ ألن الناس  ؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد وإن ادعى عقد بيع أو إجارة
 .  ، وقد ال يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي خيتلفون يف الشروط

؛ فال بد من  ، ألن أسباب اإلرث ختتلف ؛ فال بد من ذكر سببه وإن ادعى اإلرث
 .  تعيني السبب

؛ ليزول  عوى تعيني املدعى به إن كان حاضرا يف اجمللس أو البلدويعترب لصحة الد
؛ بأن يذكر ما  ؛ فال بد من وصفه مبا يصح به السلم ، وإن كان املدعى به غائبا اللبس

 .  يضبطه من الصفات
                                                 

، ابن ماجه  )٣٥٨٣(، أبو داود األقضية  )٥٤٢٢(، النسائي آداب القضاة  )٦٧٤٨(البخاري األحكام ) ١(
 .  )١٤٢٤(، مالك األقضية  )٦/٣٢٠(، أمحد  )٢٣١٧(األحكام 
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ρ#)  {:  ، لقوله تعاىل ويشترط لصحة البينة عدالتها ß‰Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ { )١( 
£ϑ  {:  وقوله تعاىل ÏΒ tβ öθ |Ê ös? zÏΒ Ï!#y‰pκ’¶9$# { )وقوله تعاىل)٢   :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) 

óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù { )هل ال بد من عدالة البينة :   واختلف الفقهاء رمحهم اهللا)٣
؛  منهما اعتبار العدالة ظاهرا، الراجح  ظاهرا وباطنا أو تكفي العدالة ظاهرا على قولني

  . }املسلمون عدول  { ، ولقول عمر   شهادة األعرايبلقبوله 

، مل  ، فإن علم خالف ما شهدت به وحيكم القاضي بالبينة العادلة ما مل يعلم خالفها
 .  جيز له احلكم هبا

و ؛ سأل عنه ممن له به خربة باطنه بصحبة أ ومن جهل القاضي عدالته من الشهود
:  قال.  ال:  ؟ قال أنت جاره:   لرجل زكى رجال عنده، قال عمر  معاملة أو جوار

عاملته بالدينار :  قال.  ال:  ؟ قال صحبته يف السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال
  )٤(.  " لست تعرفه:  قال.  ال:  ؛ قال والدرهم

رح معه زيادة علم ؛ ألن اجلا وإن تعارض اجلرح والتعديل يف الشاهد قدم اجلرح
،  ، واملزكي خيرب عن أمر ظاهر فقط ، واجلارح خيرب عن أمر باطن خفيت على املزكي

 .  ، واملثبت مقدم على النايف ، واملزكي ناف واجلارح مثبت
،  ؛ ألن البحث عن عدالتها حلقه وتعديل اخلصم للبينة وحده أو تصديقه هلا تعديل

 .  ، فيؤخذ بقراره مبا يوجب احلق عليه خلصمهوألن إقراره بعدالة البينة إقرار 
، وكذا لو علم عدم  ، ومل حيتج إىل التزكية ؛ حكم هبا وإذا علم القاضي عدالة البينة

؟ وأين  ؛ سأهلم كيف حتملوا الشهادة ، وإن ارتاب يف الشهود عدالتها مل حيكم هبا
 ؟  حتملوها

                                                 
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٥٥١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٤(
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َ وذلك واجب عليه مىت ع  : " قال اإلمام ابن القيم َ             د ل  عنه أث م  وجار يف احلكم                    ِ      َ  َ  ،
،  ، فأمرمها بقطع يده ، فاستراب منهما  على رجل أنه سرقوشهد رجالن عند علي 

  )١(.  " فهربا
البينة على  {:  ؛ حلديث ، كلف إقامة البينة باجلرح وإن جرح اخلصم الشهود

؛ ألن  ، حكم عليه بالبينة ، فإن مل يأت ببينة على اجلرح ام فينظر ثالثة أي)٢( }املدعي 
 .  عجزه عن إقامة البينة على اجلرح يف املدة املذكورة دليل على عدم ما ادعاه

، فيحكم  ؛ لتثبت عدالتهم ؛ طلب من املدعي تزكيتهم وإن جهل القاضي حال البينة
يكفي يف :  ، وقيل ان بعدالته، وال بد يف تزكية الشخص من شاهدين يشهد مبا شهدوا به

 .  التزكية شاهد واحد
يا رسول :  ألن هندا قالت {؛  وحيكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه احلق

:  ، قال لنفقة ما يكفيين وولدي، وليس يعطيين من ا إن أبا سفيان رجل شحيح! اهللا 
فدل على صحة احلكم على .   متفق عليه)٣( }خذي ما يكفيك وولدك باملعروف 

 .  ؛ لزوال املانع ؛ فهو على حجته ، مث إذا حضر الغائب الغائب
واحلكم بثبوت أصل احلق ال يبطل دعوى قضائه أو الرباءة منه وحنو ذلك مما يسقط 

 .  ذلك احلق
، أما لو كان غائبا  قضاء على الغائب أن يكون يف غري حمل والية القاضيويعترب يف ال
؛ فإن القاضي يكتب إىل من يصلح للقضاء باحلكم  ، وال حاكم فيه يف حمل واليته

،  حقق دعواك:  ، قال للمدعي ، فإن تعذر ، فإىل من يصلح بينهما ، فإن تعذر بينهما
 .  ، وإن بعدت املسافة ؛ أحضر خصمه فإن فعل

                                                 
 .  ٥٥٢/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  )١٣٤١(الترمذي األحكام ) ٢(
، أبو داود البيوع  )٥٤٢٠(، النسائي آداب القضاة  )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٥٠٤٩(البخاري النفقات ) ٣(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٢(
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هذا  : " ، وقال وذكر اإلمام أمحد أن مذهب أهل املدينة أهنم يقضون على الغائب
 .  " مذهب حسن

، وحكى قول أهل املدينة  " فلم ينكر أمحد مساع الدعوى وال البينة : " قال الزركشي
 .  ، وكأنه عنده حمل وفاق والعراق

، مث إذا كلف بعد  هند؛ حلديث  ، وحيكم هبا وتسمع الدعوى أيضا على غري املكلف
  )١(.  ؛ فهو على حجته احلكم عليه

 

                                                 
 .  ٥٥٦/ ٧ املربع حاشية الروض:  انظر) ١(
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 باب يف القسمة بني الشركاء 
 :  دليل القسمة بني الشركاء من الكتاب والسنة واإلمجاع

;öΝæη÷∞Îm  {:  قال اهللا تعاىل tΡuρ ¨β r& u!$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( { )١(وقال تعاىل   :} #sŒÎ)uρ u|Øym 

sπ yϑ ó¡É)ø9$# (#θ ä9'ρ é& 4’ n1öà)ø9$# { )اآلية)٢   . 

  )٤(.   يقسم الغنائم وكان )٣( }الشفعة فيما مل يقسم  { وقال النيب 
 .  وذكر اإلمجاع عليها غري واحد من العلماء

؛ إذ ال سبيل إىل إعطاء ذوي احلقوق حقوقهم من الشيء املشترك  جة داعية إليهاواحلا
 .  إال بالقسمة

 .  والقسمة إفراز األنصباء بعضا عن بعض
 .  ، وقسمة إجبار قسمة تراض:  وهي نوعان
 :  قسمة التراضي:  النوع األول

، وهي اليت ال  م، وال جتوز بدون رضاه هي اليت ال بد أن يتفق عليها مجيع الشركاء
، أو برد عوض من أحد الشركاء على  ، ولو على بعض الشركاء متكن إال حبصول ضرر

، وتكون يف الدور الصغار والدكاكني الضيقة واألرض املختلفة أجزاؤها بسبب بناء  اآلخر
 .  أو شجر يف بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة ختصه دون البعض اآلخر

ال  {:  ؛ لقوله رك ال جتوز قسمته إال باتفاق الشركاء وتراضيهمفهذا النوع من املشت

؛ فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما ال   رواه أمحد وغريه)١( }ضرر وال ضرار 
 .  ينقسم إال بضرر إال بالتراضي

                                                 
 .  ٢٨:  سورة القمر آية) ١(
 .  ٨:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٤٩٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٥١٥(أبو داود البيوع ) ٣(
، وأفراده حديث سلمة عند  هذا معلوم باالستقراء الذي ثبت مضمونه من جمموعة أحاديث يف وقائع متعدد) ٤(

 .  ٣٣٧/ ٦) ٤٥٩٥(مسلم 
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 خيار اجمللس والشرط ، ويدخلها ، برد ما فيه عيب وهذه القسمة تأخذ حكم البيع
، لكن مىت طلب أحد الشركاء بيع هذا  ، وال جيرب من امتنع من قبوهلا من الشركاء وحنوه
، وقسم الثمن بينها على قدر  ؛ باعه احلاكم عليهما ، فإن أىب ؛ أجرب املمتنع املشترك

 .  حصصهما
تفعوا به ، سواء ان وضابط الضرر الذي مينع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة

 .  ؛ فال يعترب ضرر كوهنما ال ينتفعان به مقسوما مقسوما أم ال
 :  قسمة اإلجبار:  النوع الثاين

، مسيت بذلك ألن احلاكم جيرب  ، وال رد عوض يف قسمته وهى ما ال ضرر يف قسمته
، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبرية واألرض  املمتنع منهما إذا كملت شروطها

 .   والدكاكني الواسعة واملكيل واملوزون من جنس واحدالواسعة
أن يثبت عند احلاكم ملك :  ويشترط إلجبار املمتنع من هذه القسمة ثالثة شروط

، وأن يثبت إمكان تعديل السهام يف العني املقسومة من  ، وأن يثبت أن ال ضرر الشركاء
 .  غري شيء جيعل فيها

، أجرب شريكه اآلخر  د الشركاء القسمة، وطلب أح فإذا توافرت هذه الشروط
،  ؛ ألن القسمة تزيل الضرر احلاصل يف الشركة ، وإن امتنع من القسمة مع شريكه عليها

ومتكن كل واحد من التصرف يف نصيبه واالنتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما ال يتمكن 
 .  منه مع بقاء الشركة

؛ قسم عنه  ، وإن كان غائبا ه وليه، قسم عن وإن كان أحد الشركاء غري مكلف
 .  احلاكم بطلب شريكه

، وال تأخذ حكم  وهذه القسمة يف احلقيقة إفراز حلق أحد الشريكني عن اآلخر
 .  ؛ ألهنا ختالفه يف األحكام البيع

                                                 
 
 .  )٥/٣٢٧(، أمحد  )٢٣٤٠(اجه األحكام ابن م) ١(
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 .  وجيوز للشركاء أن يتقامسوا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون احلاكم نصبه
 باألجزاء إن تساوى املقسوم كاملكيالت واملوزونات غري وتعديل السهام يكون

، فيجعل السهم من  ، وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء املقسوم يف القسمة املختلفة
، عدلت  ، فإن مل ميكن التعديل باألجزاء وال بالقيمة الرديء أكثر من السهم من اجليد

 .   على من يأخذ اجليد أو األكثر؛ بأن جيعل ملن يأخذ الرديء أو القليل دراهم بالرد
، والقرعة كحكم  ؛ ألن القاسم كاحلاكم ؛ لزمت القسمة فإذا اقتسموا أو اقترعوا

، واألحوط القرعة بأن  ، وكيف اقترعوا باحلصى أو غريه جاز ، يلزم العمل هبا احلاكم
،  ، مث جتمع وتلف وتدفع إىل شخص مل حيضر ومل يرها يكتب اسم كل شريك على رقعة

 .  ، فمن وجد امسه على سهم فهو له ويؤمر بأن خيرج الرقاع ويضعها على األسهم
 .  ؛ لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم وإن خري أحدمها اآلخر

؛ ألنه  ؛ مل يلتفت إليه ومن ادعى غلطا فيما تقامساه بأنفسهما وأشهدا على رضامها به
 .  ة يف نصيب شريكه يلزمه، ورضاه بالزياد رضي بالقسم على الصورة اليت وقعت

ٌ       ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاس م  حاكم أو قاس م  نصباه  ِ             ُ  ِ ، وإال حلف     ُ ِ       ؛ ق ب ل ببينة                           
؛  ؛ قبلت ونقضت القسمة ، فإن أقام بينة على الغلط ؛ ألن األصل عدم ذلك منكر له

ع ؛ كان له الرجو ، فإذا قامت البينة بغلطه ألن سكوته قد استند إىل ظاهر حال القاسم
 .  فيما غلط به

؛ ألن ذلك  ، ونقضت القسمة ؛ حتالفا وإن ادعى كل من الشريكني شيئا أنه له
 .  ، وال مرجح ألحدمها على اآلخر املدعى به مل خيرج عنهما

؛ ألن  ؛ خري بني الفسخ واإلمساك مع األرش ومن ظهر يف نصيبه عيب قد جهله
 .  ، واهللا أعلم لفسخ كاملشتري، فيخري بني األرش وا ظهور العيب يف نصيبه نقص
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 باب يف بيان الدعاوى والبينات 
 )١( } ∪∠∋∩ Νçλm;uρ $̈Β tβθãã£‰tƒ  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وهي لغة الطلب الدعاوى مجع دعوى

 .  يطلبون ويتمنون:  أي
 اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه إضافة:  والدعوى يف اصطالح الفقهاء

 .  أو ذمته
، وهي كل ما يبني احلق من شهيد أو  ، وهى العالمة الواضحة والبينات مجع بينة

 .  ميني
،  البينة يف الشرع اسم ملا يبني احلق ويظهر : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

، فمن أهدر  يه وتبينهوقد نصب سبحانه على احلق عالمات وأمارات تدل عل
، وضيع كثريا من  ، فقد عطل كثريا من األحكام العالمات واألمارات بالكلية

  )٢(.  انتهى . " . . احلقوق
،            ِ  ، فهو املطال ب والفرق بني املدعي واملدعى عليه أن املدعي هو الذي إذا سكت ترك

 .             َ ؛ فهو املطال ب ، مل يترك واملدعى عليه هو الذي إذا سكت
، وهو احلر  شترط لصحة الدعوى وصحة اإلنكار أن يكون من جائز التصرفوي

 .  املكلف الرشيد
؛ فهي ملن هي بيده مع  وإذا تداعيا عينا بأن ادعى كل منهما أهنا له وهي بيد أحدمها

 .  ميينه
، ويسمى من مل تكن العني بيده  ويسمى من كانت العني بيده منهما الداخل

 .  باخلارج

                                                 
 .  ٥٧:  سورة يس آية) ١(
 .  ٥٧٦/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
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، قضي هبا للخارج حلديث ابن عباس  كل منهما بينته أن العني املدعى هبا لهفإن أقام 
، ولكن اليمني  ؛ الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم لو يعطى الناس بدعواهم {:  مرفوعا

، واليمني  البينة على املدعي { ، ولقوله   رواه أمحد ومسلم)١( }على املدعى عليه 

، فإذا  ، فدل احلديثان على أن البينة على املدعي  رواه الترمذي)٢( }على من أنكر 
أكثر ، وذهب  ، وأن اليمني على من أنكر إذا مل يكن مع املدعي بينة ، قضي هبا له أقامها

، وأن  ، وهو ما يسمى بالداخل أهل العلم يف هذه املسألة أن العني تكون ملن هي بيده
،  ؛ فاليد مع بينته أقوى ، وإال احلديث حممول على ما إذا مل يكن مع من هي بيده بينة

 .  واألخذ بقول األكثر أوىل
وال بينة ، وليس هناك ظاهر يعمل به  وإن مل تكن العني اليت تداعياها بيد أحد

؛  ، وقسمت بينهما بالسوية بأن حيلف كل واحد أنه ال حق لآلخر فيها:  ألحدمها حتالفا
 .  ، وإن دل الظاهر ألحدمها عمل به ، مع عدم املرجح ألحدمها الستوائهما يف الدعوى

، وما  ؛ فما يصلح للرجل يكون للزوج فلو تنازع الزوجان يف قماش البيت وحنوه
 .  ، فلهما ، وما يصلح لالثنني  للزوجةيصلح للمرأة يكون

 

                                                 
، ابن ماجه  )٥٤٢٥(، النسائي آداب القضاة  )١٧١١(، مسلم األقضية  )٤٢٧٧(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 .  )٢٣٢١(األحكام 
 .  )١٣٤١(الترمذي األحكام ) ٢(
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 باب يف الشهادات 
 .  ؛ ألن الشاهد خيرب عما شاهده وعلمه الشهادة مشتقة من املشاهدة

؛ هذا  ) شهدت (أو )  أشهد : ( وهل يشترط يف أداء الشهادة أن يكون ذلك بلفظ
وقول مجاعة من  وهو رواية عن أمحد -، والقول الثاين  هو املشهور يف مذهب احلنابلة

، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  أن ذلك ال يلزم:  -األئمة 
 .  وغريمها

، وهو مقتضى قول أمحد  ) أشهد (وال يشترط يف أداء الشهادة لفظ  : " قال الشيخ
  )١(.  " ، وال يعرف عن صحايب وال تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وال أعلم نصا خيالفه وغريه

، فإنه  ، وهو قول اجلمهور اإلخبار شهادة حمضة يف أصح األقوال : " وقال ابن القيم
رأيت كيت :  ، بل مىت قال الشاهد ) أشهد : ( ال يشترط يف صحة الشهادة لفظ

، وليس يف كتاب اهللا وال يف سنة  ، كانت شهادة منه ، أو حنو ذلك مسعت:  ، أو وكيت
، وال عن رجل واحد من   على اشتراط لفظ الشهادة موضع واحد يدلرسوله 
، بل األدلة املتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال  ، وال قياس وال استنباط يقتضيه الصحابة

  )٢(.  ، انتهى الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك
؛ سقط عن  وحتمل الشهادة يف غري حق اهللا تعاىل فرض كفاية إذا قام به من يكفي

:  ؛ لقوله تعاىل ؛ تعني عليه ، وإن مل يوجد إال من يكفي ؛ حلصول الغرض نيبقية املسلم
}  Ÿω uρ z> ù'tƒ â!#y‰pκ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ããßŠ 4 { )فعليهم اإلجابة إذا دعوا لتحمل الشهادة:   أي)٣ ،  ،

املراد به :  ، وقال ابن عباس وغريه يف معىن اآلية واآلية عامة يف الدعوة للتحمل واألداء
، وألن احلاجة تدعو إىل ذلك إلثبات احلقوق  التحمل للشهادة وإثباهتا عند احلاكم

 .  ؛ فكان واجبا كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر والعقود
                                                 

 .   بتصرف٥٢٣ - ٥٢٢ت الفقهية ص االختيارا) ١(
 .  ٥٨٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٣(
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؛ لقوله  من حتملها مىت دعي إليها؛ فهو فرض عني على  وأما أداء الشهادة
Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ ßϑ çG õ3s? nο y‰≈ yγ ¤±9$# 4 tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6tƒ ÿ…çµ̄ΡÎ* sù ÖΝÏO# u …çµ ç6 ù= s% 3 { )ومعىن اآلية )١ 

tΒ  {،  ، فال ختفوها وال تغلوها ة الشهادةإذا دعيتم إىل إقام:  الكرمية uρ $ yγ ôϑ çG ò6tƒ ÿ…çµ ¯ΡÎ* sù 

ÖΝÏO# u …çµ ç6 ù= s% 3 { )وإمنا خصه ألنه  ، وهذا وعيد شديد مبسخ القلب فاجر قلبه:   أي)٢ ،
، فدلت اآلية الكرمية على فرضية أداء الشهادة عينا على من حتمل  ادةموضع العلم بالشه

 .  مىت دعي إليه
قياس  : " ، وقال " التحمل واألداء حق يأمث بتركه : " قال اإلمام العالمة ابن القيم

؛ ألنه أمكنه ختليص حق صاحبه فلم  املذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة باحلق ضمنه
  )٣(.  انتهى . " . . ؛ كما لو أمكنه ختليصه من هلكة فلم يفعل ، فلزمه الضمان يفعل

، فإن كان يلحقه بذلك  ويعترب لوجوب التحمل واألداء انتفاء الضرر عن الشاهد
Ÿω  {:  ، لقوله تعاىل ؛ مل جيب عليه ضرر يف نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله uρ §‘ !$ ŸÒãƒ Ò=Ï?% x. 

Ÿω uρ Ó‰‹Îγ x© 4 { )وحلديث)٤   :}  واهللا أعلم)٥( }ال ضرر وال ضرار   . 
؛  وجيب على الشاهد أن يكون على علم مبا يشهد به فال حيل له أن يشهد إال مبا يعلم

Ÿω  {:  قال تعاىل uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 { )وقال تعاىل)٦   :}  ω Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ 

öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∇∉∪ { )وقال ابن عباس رضي  يعلم ما شهد به على بصرية ويقني:   أي)٧ ،

:  قالف.  نعم:  ؛ قال أترى الشمس:  ؟ فقال  عن الشهادةسئل النيب  {:  اهللا عنهما

                                                 
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٥٨١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  )٥/٣٢٧( أمحد ، )٢٣٤٠(ابن ماجه األحكام ) ٥(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٦(
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية) ٧(
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مل يرد من  : " ، وقال البيهقي " جامعه " رواه اخلالل يف }على مثلها فاشهد أو دع 
 .  " ولكن معىن احلديث صحيح : " ، وقال ابن حجر " طريق يعتمد عليها

، فيشهد مبا مسع أو  ، أو رؤية من مشهود عليه إما بسماع:  والعلم حيصل بأحد أمور
ق االستفاضة فيما يتعذر علمه بدوهنا غالبا كالنسب ، وإما بسماع الشاهد عن طري رأى

 .  ، لكن ال يشهد باالستفاضة إال إذا بلغته عن عدد يقع هبم العلم واملوت
 :  ويشترط فيمن تقبل شهادته ستة شروط

 .  فال تقبل شهادة الصبيان إال فيما بينهم:  البلوغ:  أحدها
 املدينة بشهادة الصبيان على جتارح عمل الصحابة وفقهاء : " قال العالمة ابن القيم

؛ لضاعت احلقوق  ، ولو مل تقبل شهادهتم ؛ فإن الرجال ال حيضرون معهم بعضهم بعضا
، وال سيما إذا جاءوا جمتمعني قبل  ، مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم وتعطلت وأمهلت
،  قت كلمتهم، واتف ، وفرقوا وقت األداء ، وتواطئوا على خرب واحد تفرقهم إىل بيوهتم

،  فإن الظن احلاصل حينئذ بشهادهتم أقوى بكثري من الظن احلاصل من شهادة رجلني
  )١(.  انتهى)  . . . وهذا مما ال ميكن دفعه وجحده

، وتقبل الشهادة ممن خينق أحيانا إذا  فال تقبل شهادة جمنون وال معتوه:  العقل:  الثاين
 .   من عاقل أشبه من مل جين؛ ألهنا شهادة حتمل وأدى يف حال إفاقته

؛ ألن الشهادة يعترب  ، ولو فهمت إشارته فال تقبل شهادة األخرس:  الكالم:  الثالث
، وإمنا اكتفي بإشارة األخرس يف األحكام اخلاصة به كنكاحه وطالقه  فيها اليقني
 .  ؛ قبلت لداللة اخلط على اللفظ ، لكن لو أدى األخرس الشهادة خبطه للضرورة
ρ#)  {:  لقوله تعاىل:  اإلسالم:  ابعالر ß‰Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ { )فال تقبل شهادة )٢ 

؛  ، فقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غريمها الكافر إال على الوصية يف حال السفر
$  {:  ه تعاىللقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u äο y‰≈ pκy− öΝä3ÏΖ÷ t/ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tÏm Ïπ §‹Ï¹ uθ ø9$# Èβ$uΖøO $# 

                                                 
 .  ٥٩١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ٢(
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# uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ Ï iΒ ÷ρ r& Èβ# t yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î ö xî ÷β Î) óΟ çFΡ r& ÷Λ ä ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ν ä3 ÷G t6≈ |¹ r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β 

ÏN öθ yϑ ø9  .  ، وهذا ألجل الضرورة  اآلية)١( } 4 #$
؛ ألنه ال  فال تقبل شهادة املغفل واملعروف بكثرة السهو والغلط:  احلفظ:  اخلامس

،  ون ذلك من غلطه، الحتمال أن يك ، وال يغلب على الظن صدقه حتصل الثقة بقوله
 .  ، ألن ذلك ال يسلم منه أحد وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط

، والعدالة  ، وهو ضد اجلور ، من العدل وهي لغة االستقامة:  العدالة:  السادس
، ودليل اشتراط العدالة يف  ، واعتدال أقواله وأفعاله استواء أحواله يف دينه:  شرعا

  {:  الشاهد قوله تعاىل £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z ÏΒ Ï !# y‰ pκ ’¶9 ρ#)  {:   وقوله)٢( } #$ ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 

5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ Ï iΒ { )إن العدالة صفة زائدة على اإلسالم:   وقد قال مجهور العلماء)٣  ،
 .  ، وجمتنبا للمحرمات واملكروهات وهي أن يكون ملتزما بالواجبات واملستحبات

ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليها  : " وقال شيح اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، فيكون الشهيد   كل زمان ومكان وطائفة حبسبهاوالعدل يف : "  وقال)٤(،  " بني الفقهاء

، لكان عدله على وجه  ، وإن كان لو كان يف غريهم يف كل قوم من كان ذا عدل منهم
، وهبذا ميكن احلكم بني الناس وإال لو اعترب يف شهود كل طائفة أن ال يشهد عليهم  آخر

؛ لبطلت  ن الصحابة، كما كا إال من يكون قائما بأداء الواجبات وترك احملرمات
، وإن  يتوجه أن تقبل شهادة املعروفني بالصدق : "  وقال)٥( " الشهادات كلها أو غالبها

، وأهل  ، وحوادث البدو احلبس:  ، مثل ، عند الضرورة مل يكونوا ملتزمني للحدود
  )٦(.  انتهى " القرية الذين ال يوجد فيهم عدل
                                                 

 .  ١٠٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٣٥٦/ ١٥فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
 .  ٥٩٤ - ٥٩٣/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٥(
 .  ٣٥٦/ ١٥فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
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 :  الة شيئانويعترب للعد:  قال الفقهاء رمحهم اهللا
؛ فال تقبل  الصلوات اخلمس واجلمعة بسننها الراتبة:   أي-أداء الفرائض :  أحدمها

 .  شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر
؛ ألنه  إنه رجل سوء : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا فيمن يواظب على ترك سنة الصالة

  )١(.  " تهمة، وتلحقه ال باملداومة يكون راغبا عن السنة
، وال يدمن على  ؛ بأن ال يأيت كبرية وكما يعترب أداء الفرائض يعترب اجتناب احملارم

 .  صغرية
، والكبرية ما  ، وقيس عليه كل مرتكب لكبرية وقد هنى اهللا عن قبول شهادة القاذف

،  سرقة، وال ، والزىن ، وشهادة الزور ؛ كأكل الربا فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة
 .  ؛ فال تقبل شهادة الفاسق وغري ذلك.  . . وشرب املسكر
،  ، وهو فعل ما جيمله ويزينه -اإلنسانية :   أي-استعمال املروءة :  والثاين
، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من األمور  ، وحسن اجملاورة ، وحسن اخللق كالسخاء

هو الذي يأيت مبا يضحك الناس من قول أو ، و ، واملتمسخر ؛ كاملغين الدنيئة املزرية به
 .  فعل

  )٢(.  " ؛ ألنه أذى ، ويعزر هو ومن يأمره وحترم حماكاة الناس للضحك : " قال الشيخ
، وقد أصبح الغناء يف هذا الزمان من الفنون اليت  وهذا يتناول التمثيليات اليوم:  أقول

 .  ؛ فال حول وال قوة إال باهللا يشجع أهلها ويشاد هبا
،  ، وأسلم الكافر ، وعقل اجملنون ، فبلغ الصيب ومىت زالت هذه املوانع من الشخص

 .  ، واهللا أعلم ؛ لعدم املانع من قبوهلا وتوفر الشروط ؛ قبلت شهاداهتم وتاب الفاسق

                                                 
 .  ٥٩٤/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٣٥٨االختيارات الفقهية ص ) ٢(
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 -، واألوالد وإن سفلوا   وهم اآلباء وإن علوا-وال تقبل شهادة عمودي النسب 
؛  ، للتهمة يف ذلك ، وال شهادة االبن ألبيه هادة األب البنه؛ فال تقبل ش بعضهم لبعض

 .  بسبب قوة القرابة بينهما
 .  ، وانتفاء التهمة ؛ لعموم اآليات ، والصديق لصديقه وتقبل شهادة األخ ألخيه

،  ؛ ألن كال منهما ينتفع مبال صاحبه وال تقبل شهادة أحد الزوجني لصاحبه
:  ؛ لقوله تعاىل ، وتقبل الشهادة عليهم من هؤالء ي التهمةولقوة الوصلة بينهما مما يقو

}  (#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ u !# y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& Íρ r& È ø y‰ Ï9≡ uθ ø9 $# t Î/ t ø% F{ $# uρ 4 { )فلو )١ 
 .  ؛ قبلت شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه

 .  وال تقبل شهادة من جير إىل نفسه نفعا بتلك الشهادة أو يدفع عنها هبا ضررا
 .  وال تقبل شهادة عدو على عدوه
؛  منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

  )٢(.  انتهى . " . . ذ ذريعة إىل بلوغ غرضه من عدو بالشهادة الباطلةلئال تتخ
وضابط العداوة املانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غمه 

 .  ، فهو عدوه فرحه
،  ، فليست مانعة من قبول الشهادة ، أما العداوة يف الدين واملراد العداوة الدنيوية

 .  ، ألن الدين مينع ارتكاب احملرم ، وشهادة سين عل مبتدع كافرفتقبل شهادة مسلم على 
 .  ، حلصول التهمة يف ذلك وال تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط يف محية لقبيلته

 :  ؛ فهو خيتلف باختالف املشهود به وأما عدد الشهود
Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل فال يقبل لثبوت الزىن واللواط إال أربعة رجال öθ ©9 ρ â!% y` Ïµ ø‹n= tã 

Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− 4 { )وهلذا غلظ فيه النصاب  وألنه مأمور فيه بالستر)٣ ،  . 
                                                 

 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٦٠٤/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
 .  ١٣:  سورة النور آية) ٣(
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حىت  { : ؛ حلديث ويقبل يف إثبات عسرة من عرف بالغىن وادعى أنه فقري ثالثة رجال

 .   رواه مسلم)١( }تشهد ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد أصابت فالنا فاقة 
ويقبل إلثبات بقية احلدود غري حد الزىن كحد القذف وحد املسكر والسرقة وقطع 

 .   فيها شهادة النساء، وال تقبل الطريق والقصاص رجالن
؛ كنكاح  وما ليس بعقوبة وال مال وال يقصد به املال ويطلع عليه الرجال غالبا

، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ؛ يقبل فيها رجالن وطالق ورجعة
؛ ألن حضورهن عند الرجعة أيسر من  رمحهما اهللا قبول شهادة النساء على الرجعة

 .  د كتابة الوثائقحضورهن عن
؛  وحنو ذلك.  . . ، واإلجارة ، واألجل ، كالبيع ويقبل يف املال وما يقصد به املال

ρ#)  {:  ، لقوله تعاىل ، أو رجل وامرأتان يقبل فيها رجالن ß‰Îηô±tFó™ $#uρ È ø y‰‹Íκy− ÏΒ 

öΝà6Ï9% y Í̀h‘ ( β Î* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷n= ã_ u‘ ×≅ ã_ tsù Èβ$ s?r&zö∆ $#uρ { )وسياق اآلية الكرمية يدل على )٢ 
 .  اختصاص ذلك باألموال

اتفق املسلمون على أنه يقبل يف األموال رجل  : " قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا
جل فيه واخليار فيه والرهن والوصية للمعني وهبته ، وكذا توابعها من البيع واأل وامرأتان

والوقف عليه وضمان املال وإتالفه ودعوى رق جمهول النسب وتسمية املهر وتسمية 
  )٣(.  انتهى " عوض اخللع

، ويطلع عليه  ، أنه تكثر فيه املعاملة واحلكمة واهللا أعلم يف قبول شهادة املرأة يف املال
 .  وسع الشرع يف باب ثبوته، ف الرجال والنساء غالبا

، والثاين  وقد جعل سبحانه املرأة على النصف من الرجل يف عدة أحكام أحدها هذا
 .  ، واخلامس يف العتق ، والرابع يف العقيقة ، والثالث يف الدية يف املرياث

                                                 
 .  )١٦٧٨(، الدارمي الزكاة  )٣/٤٧٧(، أمحد  )١٦٤٠(، أبو داود الزكاة  )١٠٤٤(سلم الزكاة م) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٦١١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٣(
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β  {:  وقد بني سبحانه احلكمة يف ذلك بقوله r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) tÅe2 x‹çFsù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 

3“ t÷z W{$# 4 { )؛ فال تقوم الواحدة مقام  ، وذلك لضعف العقل  أي تذكرها إن ضلت)١
، فضم إليها يف  ، ويف منع قبوهلا بالكلية إضاعة لكثري من احلقوق وتعطيل هلا الرجل

 .  ، فتقوم شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل ؛ لتذكرها إذا نسيت نظريهتاالشهادة 
، لقول ابن  ويقبل أيضا يف املال وما يقصد به املال أيضا رجل واحد وميني املدعي

 .  اه أمحد وغريهرو )٢( } قضى باليمني مع الشاهد إن رسول اهللا  {:  عباس
 .  " مضت السنة أنه يقضى باليمني مع الشاهد : " قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 فإن )٣( }اليمني على املدعى عليه  { وال يعارض ذلك قوله  : " قال ابن القيم
، فأما  فإنه ال يقضى له مبجرد الدعوى؛  املراد به إذا مل يكن مع املدعي إال جمرد الدعوى

، بل بالشاهد اجملتمع  ، مل يقض له مبجرد دعواه إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غريه
 .  انتهى . " . . من ترجيح جانبه ومن اليمني

 وما ال يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء حتت الثياب والبكارة والثيوبة -
؛  ع واستهالل املولود وحنو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدلواحليض والوالدة والرضا

،  رواه الدارقطين وغريه } أجاز شهادة القابلة وحدها أن النيب  {:  حلديث حذيفة
 شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع كما ، وقد قبل النيب  ويف إسناده مقال

  )٤(.  " الصحيحني " يف
 

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١/٣٢٣(، أمحد  )٢٣٧٠(، ابن ماجه األحكام  )٣٦٠٨(، أبو داود األقضية  )١٧١٢(مسلم األقضية ) ٢(
، النسائي آداب  )١٣٤٢(، الترمذي األحكام  )١٧١١(، مسلم األقضية  )٢٣٧٩(البخاري الرهن ) ٣(

 .  )١/٣٦٣(، أمحد  )٢٣٢١(، ابن ماجه األحكام  )٣٦١٩(، أبو داود األقضية  )٥٤٢٥(القضاة 
 .  ٢٦ العلم ٢٤٣/ ١) ٨٨(أخرجه البخاري من حديث عقبة بن احلارث ) ٤(
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 باب يف كتاب القاضي إىل القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 
، فإن من له حق يف غري بلده ال ميكنه  كتاب القاضي إىل القاضي قد تدعو احلاجة إليه

؛  إثباته والطلب به إال عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه
، ورمبا كانوا معروفني يف بلد  ية اإلجراءات احلكمية إذ يتعذر السفر بالشهودالستكمال بق

 .  ، فيتعذر إثبات احلق بدون كتاب القاضي إىل قاض آخر دون بلد
،  وقد أمجعت األمة على قبول كتاب القاضي إىل القاضي إلثبات احلقوق وتنفيذها

 إىل النجاشي وإىل قيصر مد وقد كتب سليمان عليه السالم إىل بلقيس وكتب النيب حم
، فدل ذلك على مشروعية   عماله وسعاته، وكاتب  وإىل كسرى يدعوهم إىل اإلسالم

  )١(.  العمل به
؛ ألن  ؛ كحد الزىن وشرب اخلمر ، وال يقبل يف حدود اهللا ويقبل يف كل حق آلدمي

 .  حقوق اهللا تعاىل مبنية على الستر والدرء بالشبهات
 :  ىل القاضي على نوعنيوكتاب القاضي إ

،  يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي املكتوب إليه:  النوع األول
؛ ألن حكم احلاكم  ، ولو كان كل من الكاتب واملكتوب إليه يف بلد واحد وهذا يقبل

 .  ، وكثرت اخلصومات ، وإال تعطلت األحكام جيب إمضاؤه على كل حال
، ويشترط  كتب القاضي فيما ثبت عنده إىل قاض آخر ليحكم بهأن ي:  والنوع الثاين

؛ ألنه نقل  لقبول هذا النوع أن يكون بني الكاتب واملكتوب إليه مسافة قصر فأكثر
 .  ، فلم جيز مع القرب شهادة إىل املكتوب إليه

 .  ثبت عندي أن لفالن على فالن كذا وكذا:  وصورة الثبوت أن يقول
 .   بل خرب بالثبوت، والثبوت ليس حبكم

                                                 
 .  ، وقد ثبت مضمونه يف عدة أحاديث هذا معلوم باالستقراء) ١(
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، ولو كان الذي ثبت عنده ال يرى  وجيوز نقله إىل مسافة قصر فأكثر : " قال الشيخ
، وللحاكم  ؛ ألن الذي ثبت عنده ذلك الشيء خيرب بثبوت ذلك عنده جواز احلكم به

 وجيوز أن يكون القاضي )١(،  الذي اتصل به ذلك الثبوت احلكم به إذا كان يرى حجته
؛  إىل كل من يصل إليه كتايب من قضاة املسلمني:  ، كأن يقول يه غري معنياملكتوب إل

، ألنه كتاب حاكم من حمل واليته وصل إىل  ، ويلزم من وصل إليه قبوله من غري تعيني
 .  ، كما لو كتب إىل معني ، فلزم قبوله حاكم

ْ  ِ                     ويشترط لقبول كتاب القاضي إىل القاضي أن ي ش ه د به القاضي الكاتب شا هدين                                       ُ 
جيوز العمل :  ، والقول اآلخر ، هذا قول عدلني يضبطان معناه وما يتعلق به من احلكم
،  ، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، وإن مل يشهد بكتاب القاضي إىل القاضي إذا عرف خطه

 .  ويف وقتنا هذا ميكن أن يكتفى خبتم احملكمة الرمسي عن اإلشهاد
، وكذا اخللفاء  أمجع الصحابة على العمل بالكتاب : " قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

؛ تعطلت  ، فإن مل يعمل مبا فيها ، وليس اعتماد الناس يف العلم إال على الكتب بعدهم
 .  " الشريعة
ومل يزل اخللفاء والقضاة واألمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم  : " وقال
، هذا عمل الناس من زمن   يقرؤونه عليه، وال ، وال يشهدون حاملها على ما فيها لبعض

 .  " نبيهم إىل اآلن
؛ كان  ، فإذا عرف وتيقن والقصد حصول العلم بنسبة اخلط إىل كاتبه : " قال

؛ كتميز  ، وقد جعل اهللا يف خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غريه كنسبة اللفظ إليه
ا على أن هذا فيه خط ، والناس يشهدون شهادة وال يستريبون فيه صورته وصورته

  )٢(.  " فالن

                                                 
 .  ٥٦٠/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ١(
 .  ٥٦٢ - ٥٦١/ ٧حاشية الروض املربع :  انظر) ٢(
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، عمل  ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة : " وقال الشيخ تقي الدين
  )١(.  انتهى . " . . به

اشهد على شهاديت :  ؛ فهي أن يقول شخص آلخر وأما الشهادة على الشهادة
، ويسمى الشاهد  ابة، ففيها معىن الني ، وحنو ذلك ، أو اشهد أين أشهد بكذا بكذا

 .  ، والنائب عنه شاهد الفرع األصلي شاهد األصل
أمجعت العلماء من أهل احلجاز والعراق على إمضاء الشهادة على  : " قال أبو عبيد
 .  " الشهادة يف األموال

 .  " هي جائرة : " ؟ فقال وسئل اإلمام أمحد عن الشهادة على الشهادة
؛ لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر  هنا لو مل تقبل، أل وألن احلاجة داعية إليها

؛ فوجب  ، ويف ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة إثباته عند احلاكم أو ماتت شهوده
 .  قبوهلا كشهادة األصل

 :  ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط
 وال ينوب عنه إال ، ؛ ألهنا يف معين النيابة أن يأذن شاهد األصل لشاهد الفرع:  أوال
 .  بإذنه

، وهو حقوق اآلدميني دون  أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إىل القاضي:  ثانيا
 .  حقوق اهللا تعاىل

أن تتعذر شهادة األصل مبوت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من :  ثالثا
 .  سلطان أو غريه

 .  أن يستمر عذر شاهد األصل إىل احلكم:  رابعا
 .  دوام عدالة شاهد األصل وشاهد الفرع إىل صدور احلكم:  مساخا

 .  أن يعني شاهد الفرع شاهد األصل الذي حتمل عنه الشهادة:  سادسا
 :  وأما الرجوع عن الشهادة

                                                 
 .  ٤٢٨،  ٦٦/ ٣٥فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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، ووجب املشهود  ؛ ألنه قد مت ، فإنه ال ينقض فإنه إذا رجع شهود املال بعد احلكم
، بأن  ، ويلزمهم الضمان ، فينفذ احلكم دة نقض احلكم، ومها متهمان بإرا به للمشهود له

 .  ، وحالوا بينه وبينه ، ألهنم أخرجوه من يد مالكه بغري حق يضمنوا املال الذي شهدوا به
؛ ألنه حجة  ، غرم املال كله ، مث رجع الشاهد وإن حكم القاضي بشاهد وميني

، وإمنا هو شرط  على خصمه، وقول اخلصم ليس مقبوال  ، واليمني قول اخلصم للدعوى
 .  للحكم

، واهللا  ، وال حكم وال ضمان ؛ ألغي وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل احلكم
 .  أعلم
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 باب يف اليمني يف الدعاوى 

  . }واليمني على من أنكر  {:  ، حيث قال اليمني من مجلة الطرق القضائية

وهي تقطع اخلصومة عند ،  فاليمني من جانب املنكر إذا مل يكن للمدعي بينة
،  ؛ مكن من ذلك ، فلو متكن املدعي من إقامة البينة فيما بعد ، وال تقطع احلق التنازع

، وأدى ما  ، وكذا لو تراجع احلالف عن اليمني بعدما حلف ، وحكم له هبا ومسعت بينته
 .  ، وحل للمدعى أخذه ؛ قبل منه ذلك عليه من احلق

، أما حقوق  ، فهي اليت يستحلف فيها اآلدميني خاصةوجمال اليمني يف دعوى حقوق 
دفعت زكايت أو :  ، فإذا قال ، وذلك كالعبادات واحلدود ، فال يستحلف فيها اهللا تعاىل

، وكذا ال يستحلف منكر حلد عليه  ، ومل يستحلف ؛ قبل منه ما علي من كفارة أو نذر
،  ، قبل منه ، مث رجع عن إقراره ا، وألنه لو أقر هب ، ألهنا يستحب سترها من حدود اهللا
 .  ، فلئال يستحلف مع عدم اإلقرار أوىل وخلي سبيله

،  وال يعتد باليمني يف دعوى حقوق اآلدميني إال إذا أمره هبا احلاكم بعد طلب املدعي
 .  وتكون على صفة جوابه للمدعي

 .  وال بد أن يكون أداؤها يف جملس احلاكم
 .  ، ألن احللف بغري اهللا شرك  تعاىلوال تكون اليمني إال باهللا

؛ ألن هذا القسم  ؛ كفى واهللا:  ، فإذا قال ويكفي فيها اإلتيان بلفظ اجلاللة يف اليمني
θ#)  {:  ؛ مثل قوله تعاىل جاء يف كتاب اهللا تعاىل ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& { )١(  ،

}  Èβ$yϑ Å¡ø)ãŠsù «!$$ Î/ { )٢(  ،}  ßìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uη x© «!$$ Î/   { )وألن لفظ اجلاللة علم على اهللا )٣ 
 .  ، ال يسمى به غريه تعاىل

                                                 
 .  ١٠٩:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٠٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٦:  ور آيةسورة الن) ٣(
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، فللحاكم  ؛ كجناية ال توجب قودا أو عتقا وال تغلظ اليمني إال فيما له أمهية كربى
،  ، الغالب ، الطالب ، عامل الغيب والشهادة ؛ كواهللا الذي ال إله غريه تغليظها باللفظ

 .  ، الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور لنافع، ا الضار
؛ ألن حق كل واحد منهم غري  ، حلف لكل واحد ميينا ومن توجه عليه حق جلماعة

 .  ، وقد رضوا بإسقاطه ؛ ألن احلق هلم ، فيكتفى هبا حق اآلخرة إال إذا رضوا ميينا واحدة
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 باب يف أحكام اإلقرار 
، كأن املقر جيعل احلق يف  ، وهو املكان ، مأخوذ من املقر اإلقرار هو االعتراف باحلق

 .  موضعه
 .  ، ال إنشاء حلق جديد وهو إخبار عما يف نفس األمر من حق الغري
إن املخرب إن أخرب مبا :  التحقيق أن يقال : " قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا

، وإن أخرب مبا على  ، فهو مدع سه، وإن أخرب مبا على غريه لنف ؛ فهو مقر على نفسه
؛ فالقاضي والوكيل  ، وإال فهو شاهد ؛ فهو خمرب فإن كان مؤمتنا عليه:  غريه لغريه

، فإخبارهم بعد العزل  ، كل هؤالء ما أدوه مؤمتنون فيه والكاتب والوصي واملأذون له
ر وإخبار ملا هو يف ، وإمنا هو إظها ، وليس اإلقرار بإنشاء ، وإمنا هو خرب حمض ليس إقرارا
  )١(.  انتهى " نفس األمر

، وال جمنون  ، فال يصح من صيب ويشترط لصحة اإلقرار أن يكون املقر مكلفا
 .  ، ويصح من الصغري املأذون له يف التجارة يف حدود ما أذن له فيه ونائم

ال أن ؛ إ ، فال يصح اإلقرار من مكره ويشترط أن يكون املقر قد أقر يف حالة اختياره
 .  مير بغري ما أكره على اإلقرار به

، فال يصح من سفيه إقرار  ويشترط لصحة اإلقرار أيضا أن ال يكون املقر حمجورا عليه
 .  مبال

؛ كما لو أقر أجنيب  ويشترط أيضا أن ال يقر بشيء يف يد غريه أو حتت والية غريه
 .  على صغري أو على وقف يف والية غريه أو اختصاصه

؛ قبل منه ذلك مع قرينة تدل  ، ومل يقر باختياره عى املقر أنه أكره على اإلقراروإن اد
 .  على صدقه أو بينة على دعواه

                                                 
 .  ٥٢٧االختيارات الفقهية ص ) ١(
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، وألن حالة املرض أقرب إىل  ؛ لعدم التهمة ويصح إقرار املريض مبال لغري وارثه
 .  االحتياط لنفسه ملا يراد منه

، واعترب  ، صح تصديقه ليه، فصدقه املدعى ع وإن ادعى إنسان على شخص بشيء
 .  }ال عذر ملن أقر  { ؛ لقوله  إقرارا يؤاخذ به

،  صدقت:  ويصح اإلقرار بكل ما أدى معناه من األلفاظ كأن يقول ملن ادعى عليه
 .  أنا مقر بذلك:  ، أو نعم:  أو

؛ لزمه        َّ            له علي  عشرة إال مخسة:  ال؛ فلو ق ويصح استثناء النصف فأقل يف اإلقرار
=y]Î7n  {:  ؛ قال اهللا تعاىل ، وقد ورد االستثناء يف كتاب اهللا عز وجل مخسة sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& 

>π uΖy™ ω Î) šÅ¡÷Η s~ $ YΒ% tæ { )ثري من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف واختار ك)١  . 
      َّ له علي  :  ، فلو قال ويشترط لصحة االستثناء يف اإلقرار أن يكون متصال باللفظ

؛ لزمه مائة جيدة  مؤجلة:  ، أو زيوفا:  ، مث قال ، مث سكت سكوتا ميكنه الكالم فيه مائة
 .  ع به حقا قد لزمه؛ ألنه يرف ، وما أتى به بعد سكوته ال يلتفت إليه حالة

،  ؛ مل يقبل منه ، مث أقر أن ذلك الشيء كان لغريه وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه
؛ ألنه فوته  ، ويلزمه غرامته للمقر له ؛ ألنه إقرار على غريه ومل ينفسخ البيع وال غريه

 .  عليه
 :   املقرويصح اإلقرار بالشيء اجململ وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند

:  ، وقيل للمقر ، صح اإلقرار له علي كذا:  ، أو لفالن علي شيء:  فإذا قال إنسان
؛ ألنه  ، لوجوب تفسريه عليه ، فإن أىب تفسريه حبس حىت يفسره ، ليتأتى إلزامه به فسره

؛ حلف  ال علم يل مبا أقررت به:  ، وإن قال حق عليه جيب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه
، وإن خلف  ، وإن مات قبل تفسريه مل يؤاخذ وارثه بشيء ما يقع عليه االسموغرم أقل 

 .  تركة الحتمال أن يكون املقر به غري مال

                                                 
 .  ١٤:  سورة العنكبوت آية) ١(
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 .  ، محل االستثناء على ما دون النصف له علي ألف إال قليال:  وإن قال
؛ ألن  ؛ ألن ذلك هو مقتضى لفظه له علي ما بني درهم وعشرة لزمه مثانية:  وإن قال

 .  ثانية هي ما بني واحد وعشرةال
،  ، لعدم دخول الغاية يف املغىي له علي ما بني درهم إىل عشرة لزمه تسعة:  وإن قال

 .                                                َّ             وعند بعض العلماء أن الغاية إن كانت من جنس املغي ى دخلت وإال فال
مبا ؛ ألنه إمنا أقر  له ما بني هذا احلائط إىل هذا احلائط مل يدخل احلائطان:  وإن قال

 .  بينهما
؛  وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر مل يشمل إقراره األرض اليت عليها ذلك الشجر

؛ ألن الظاهر وضعها  ، وال ميلك رب األرض قلعها فال ميلك الغرس يف مكاهنا لو ذهبت
 .  حبق

 .  ؛ ألنه اسم للجميع أما لو أقر ببستان فإنه يشمل األشجار والبناء واألرض
؛ فهو مقر  لي متر يف جراب أو سكني يف قراب أو ثوب يف منديلله ع:  وإن قال

؛ ألهنما شيئان  ، وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا باملظروف دون الظرف
، وألنه ال يلزم أن يكون الظرف واملظروف  ، ال يتناول األول منهما الثاين متغايران
 .  ، واإلقرار ال يلزم مع االحتمال لواحد

،  ؛ رجع يف بيان حصة الشريك إىل املقر هذا الشيء مشترك بيين وبني فالن:  لوإن قا
، ألن هذا هو مقتضى القاعدة يف أن مطلق الشركة يقتضي  يكون بينهما نصفني:  وقيل

 .  )١( } ôΜßγsù â!%Ÿ2uà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4  {:  ، ويؤيد ذلك قوله تعاىل التسوية بني املشتركني

 .θçΡθä#)  {:  ؛ لقوله تعاىل وجيب على من عنده حق اإلقرار به إذا دعت احلاجة إىل ذلك

tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθs9uρ #’n?tã öΝä3Å¡àΡr& { )وقوله تعاىل)٢   :}  È≅Î=ôϑãŠø9uρ “Ï%©!$# Ïµø‹n=tã ‘,ys ø9$# 

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ٢(
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β r& ¨≅Ïϑ ãƒ uθ èδ ö≅ Î= ôϑ ãŠù= sù …çµ•‹Ï9uρ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )١(  . 
، لقول  ، واحلكم باإلقرار واجب واإلمالل هو اإلقرار : " " الكايف " قال املوفق يف

  ولرجم النيب )٢( }، فإن اعترفت فارمجها  واغد يا أنيس على امرأة هذا { النىب 
؛ فألن جيب باإلقرار مع بعده  ، وألنه إذا وجب احلكم بالبينة ماعزا والغامدية بإقرارهم
 .  " عن الريبة من باب أوىل

 .  واحلمد هللا رب العاملني
، وأن ينفعنا  سأل اهللا أن يعفو عما حصل فيه من اخلطأ والنقص، ون مت االختصار

 .  ، وأن يوفق اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل والقراء الكرام مبا فيه من الصواب

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ١(
، النسائي آداب  )١٤٣٣(، الترمذي احلدود  )١٦٩٨(، مسلم احلدود  )٢١٩٠(البخاري الوكالة ) ٢(

، مالك  )٤/١١٥(، أمحد  )٢٥٤٩(، ابن ماجه احلدود  )٤٤٤٥(، أبو داود احلدود  )٥٤١١(القضاة 
 .  )٢٣١٧(، الدارمي احلدود  )١٥٥٦(احلدود 
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 فهرس اآليات
 ٧٥٠, ٢٩١...أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب

 ٥٨٦, ٢٦٣, ٢٦٠, ٢٥٧..........أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم
 ١٢٠.....................................آخذين ما آتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني

 ٤٦, ٩, ٨.............إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
 ٣١٨.............................أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

 ٦٤٤, ٦٣٩, ٤١٦...نوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهنأسك
 ٧٧٠, ٧٢٢, ٦٥٧, ٦٤١, ٣٥١...أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم

 ٦٥, ٦٤............أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
 ٧٢٠....................أن اهللا غفور رحيمإال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 

 ٧٣٢.......................إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب
 ٧٧١.......................أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار

 ٢١١................................................................أمل جنعل األرض كفاتا
 ٤٥٦.............................................................أم له البنات ولكم البنون

 ٦........................ ويرجو رمحةأم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة
 ٧٣٢..........................إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل

 ٧٣٣....................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم
 ٦٥٢......................إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا

 ٣٨٨, ٣٨٧, ٣٨٦..........ن يف بطوهنم ناراإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلو
 ٧٠٥.................إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة

 ٤٢٩.......................إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم
 ٣١٦.......................إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون

 ٧٢٨, ٦٤٧............يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشركإن اهللا ال يغفر أن 
 ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٢٥.......إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس
 ٢٥٠.........................إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص

 ٧٣٢..............................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
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 ٢٥٤, ٢٥٠..............دوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خريإن تب
 ٤٠٤, ٢٣٩, ٩٧....إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من

 ١٢١..............................................إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال
 ٣٧٥, ٢٥٠, ٢٤٨, ٢٤٧....إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم

 ٧٢٠, ٧١٩..............إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن
 ٧٤٠...........................إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللا

 ٧١١....................إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر
 ١٣٢, ١٢٩..............آلخر وأقام الصالة وآتىإمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم ا

 ٥٨....................................إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري
 ٢٥٤...........................................................أو إطعام يف يوم ذي مسغبة

 ٥٤٦, ٢٦٨, ٢٦٦, ٢٥٨..أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
 ٢٩٢.............نادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحس

 ٧٠١, ٦١٦..............ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم
 ١١٩............................................................اقرأ باسم ربك الذي خلق

 ٢٩٢, ٢٨٠......احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال
 ٤٤١.................................................................احلمد هللا رب العاملني

 ٣٤٠, ٣٢٢..................لشيطانالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه ا
 ٣٢٦.........................الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكم

 ٦٠٧.......................الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي
 ٥٨٥, ٥٧٩, ٥٤٢....الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا

 ٥٥٨......................مشركة والزانية ال ينكحها إال زانالزاين ال ينكح إال زانية أو 
 ٦٩٩, ٦٩٨, ٦٩٧...الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم هبما

 ٦٦٠.............الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
 ٦٤١, ٦٠٠, ٥٩٥, ٥٩٢, ٥٩١, ٥٨٩, ٥٨٨, ٥٨٦, ٥٥٨.................الطالق مرتان
 ٤٧٠.........................ؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وأولو األرحامالنيب أوىل بامل

 ٧٤٤, ٥٥٨..........اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
 ٤..................................................................اهدنا الصراط املستقيم

 ٤٧٧............تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار
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 ٨٠٤

 ٢٩٨..................... إن اهللا غفور رحيممث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا
 ٢١١........................................................................مث أماته فأقربه

 ٧٣٦...........................................................مث لتسألن يومئذ عن النعيم
 ٧٦٣, ٧٦٠, ٢٧٢..............مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
 ٩٤, ٨١, ٦٦, ٦٤.............حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني

 ٦٢٩, ٦٢٨, ٥٥٧, ٥٥٦, ٥٥٥, ٤٨٩..........حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
 ٧٤٦, ٧٤٣, ٧٣٦.....حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة
 ٢٤٥, ٢٣٧, ٢١٨, ٥٧خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك

 ٣١٠......................................ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب
 ١٩٦, ١٨٥, ١٧٩.................................................سبح اسم ربك األعلى

 ٥٦٧............مساعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
 ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٥٧, ٢٥٦, ١٨٨, ١٥٥, ١٠١..........شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

 ٤.............................صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
 ٧٤٢...............فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل ذلك خري للذين يريدون وجه

 ٢١٧..................إذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهمف
 ٧٨٧, ٧٨٦, ٧٧٦, ٦٠٢, ٦٠٠, ٢٣٦...............فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف

 ١٣٧, ١٠١...........فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا
 ١٧٥, ١٠١, ٦٤, ٥٩, ٥٨.افإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذ

 ١٣٧, ١٠١.........فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن
 ٣١٥..............فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

 ٧٦١.........................فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه
 ٧٣٣...................... وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصلفإن تابوا وأقاموا الصالة

 ١٦٥......................فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما
 ٦٠٢, ٥٩٤, ٥٨٩, ٥٥٨.فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال

 ٣٤٧.........فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم
 ١٥٨, ١٥٧, ٧٤, ٦٠, ٤٤, ٤٣, ٢٩..فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا

 ٤١٦, ٤١٥.................فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها
 ٣٤٢..............فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل
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 ٨٠٥

 ٣.....................بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهفتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل 
 ٧٠٤..............................فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

 ٦٧.............فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
 ٥٨................................................فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون

 ١٨٣, ١٨١.............................................................فصل لربك واحنر
 ٧٦٤................اء أمرها وزينا السماءفقضاهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مس

 ٤٧٠.......................فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع
 ٦٠٨.....................فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع

 ٢٦١, ٦٧..................................................................فويل للمصلني
 ٣٨٧.............يف الدنيا واآلخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم

 ٣٢٥, ١٣٠, ١٢٩, ٦٣.....وت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدويف بي
 ٢٧٢, ٢٧١...............فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس
 ٣٢١, ٣٢٠................قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم

 ٣١٨...........ركم عليهم ويشف صدور قومقاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم وينص
 ٣٧٥.......................................قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم

 ١٣٨, ١٣٧.............قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون
 ٤٠١..................قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء ليبغي

 ٤٤١, ٣٧٠, ٣٦٨...............ا به زعيمقالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأن
 ٤٢٠.....................قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

 ٢٤٠, ١٨٣, ١٨١.....................................................قد أفلح من تزكى
 ٦٠٩....................قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع

 ٧٥٦, ٧٥٥..................قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم
 ٢٠٦..................قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا

 ١٥٨, ٧٤.........قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر
 ٧٦........................قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض

 ١٠٣.................................................................قل أعوذ برب الفلق
 ٦٧٠, ٦٥٩......... كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليهاقل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب

 ٦٤٦.....................قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين
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 ٨٠٦

 ٥٨...................قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية
 ٧٣٢................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

 ٧٣٥..................... زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هيقل من حرم
 ٣٠٤, ١١٥, ١٠٩, ١٠٤, ١٠٣...........................................قل هو اهللا أحد

 ١١٥, ٩٧...............قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
 ٣٠٤, ١١٥, ١٠٩...................................................قل ياأيها الكافرون

 ٦٤٧...................... إنقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا
 ١١٥, ٩٧...................قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل

 ٤٦٦, ٤٦٤...كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني
 ٣١٥..............كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم

 ٢٠٦......................ر يوادون من حاد اهللا ورسولهال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخ
 ١٣٢, ١٩...........ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
 ٥٧٣, ٥٧٢, ٥٧١....ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة
 ٣٩٠................ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني

 ٧٥٨, ٧٥٦, ٧٥٣.......ذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميانال يؤاخ
 ٧٥٣...................ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم

 ٧٥٨, ٢٦٨, ١٥٦, ١٥٥....ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
 ١٣...................................................................ال ميسه إال املطهرون

 ٤٧٠................. عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركمال ينهاكم اهللا
 ٧١٢.........................لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال

 ٣٠٢, ٣٠١........لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا
 ٢٦٢, ١٩٧, ١٧٧, ١١٦, ١٠٥, ٩١..............لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة

 ٦٠٥, ٦٠٤, ٥٩١......للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور
 ٥٣٢, ٤٧٨...للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

 ٥٢٠...................هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إناثا ويهب
 ٧٨٢.........................................................هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون

 ٧٨٩, ٧٠٢................. جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عندلوال
 ٢٥٣...................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن
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 ٧٣٥................ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا
 ٣٢٢...........فات فاذكرواليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عر

 ٣١١, ٢٧٢, ٢٥٤.....ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم
 ٦٣٨.......................لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال
 ١٠٥.....................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

 ٧٣٣...................................................................ما سلككم يف سقر
 ٢٠٥.....................يب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويلما كان للن

 ٧٢٨.................ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
 ٧٠٧.................................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد

 ٥٩.....................من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها
 ٢٥٣..................... حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية واهللامن ذا الذي يقرض اهللا قرضا

 ١٤٠.............من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
 ٧٢٧, ٥٩٣..............من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن

 ١٨٥, ١٧٩.......................................................هل أتاك حديث الغاشية
 ١٦٦..............................ا مذكوراهل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئ

 ٤٢٦, ٣٦٣...............................................هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 ٣٧٨.........................................................هل يف ذلك قسم لذي حجر

 ٣.....................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو
 ١٩١............هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني

 ٧٣٥....................السماء فسواهنهو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل 
 ٥٤٢....هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

 ٦٤٣, ٢٥٤.....................وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا
 ٢٩٢, ٢٩١, ٢٨٧....وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا

 ٥٧١, ٥٦٩........لة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاوآتوا النساء صدقاهتن حن
 ٣٨٩, ٣٨٨.........وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم

 ٦٤٢, ٥٧٧, ٤٦٠........وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا
 ٥٧٥, ١٩٥........جرت منه اثنتاوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانف

 ٥٥١..............وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق
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 ٨٠٨

 ٦٦٩...............وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق
 ٣٨٤..................وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

 ٢٥٥............يتامى واملساكني فارزقوهم منه وقولواوإذا حضر القسمة أولو القرىب وال
 ١٧٨...................وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا

 ١٦٣, ١٦٢, ١٥٩وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم
 ٥٩٧.............وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف

 ٥٥٢.................ذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذاوإ
 ٦٨.............................وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل

 ١٧١, ١٣٧...........................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون
 ١٦٥, ١٦٣, ١٦٢, ١٢٧.....وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك

 ٦١..................وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك بأهنم قوم ال يعقلون
 ٢٧١.............وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق

 ٤٢٠....................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
 ٧٩٦.................ا قل إمنا اآلياتوأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هب
 ٢٤٤, ٢٤٠, ٢١٧, ٥٨.................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني

 ٣٢٠..................وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني
 ٥٧٩.................وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة

 ٣٢١................... فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغهوإن أحد من املشركني استجارك
 ٥٨٨.................وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا
 ٧٦٤, ٥٦٦.........وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
 ٥٨٣, ٣٩٠........وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا

 ٥٥٧, ٥٤٣, ٥٤١.. خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىنوإن
 ٥٨٥...............وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

 ٧٢٤, ٧٢٣, ٣٩٠........وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها
 ٦٥٥, ٥٧٢, ٥٧١. فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتموإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد

 ٦٦٥, ٦٦٠.........وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين
 ٦٠٦...............................................وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم

 ٣٧٩, ٣٤٣, ٢٥٣.....وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم
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 ٨٠٩

 ٧٨٥, ٣٦٥, ٣٦٤وا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاوإن كنتم على سفر ومل جتد
 ٥٩٢, ٥٨٦.......................وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكيما

 ٧٣٧, ٧٢١.................وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
 ٤٦١..................وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال

 ٦٤٥, ٥٥٢, ٥٤٦, ٥٤٤............وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم
 ٢٠٠..............................وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني
 ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٥, ٣٨٣, ٣٧٨...وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم

 ٥٧٩.....................اواذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبي
 ٣٠٨, ١٨٩............واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن
 ٧٤٢, ٥٧٧................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
 ٧٢٣.......................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ

 ٤٦٥..........وللرسول ولذي القرىب واليتامىواعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه 
 ٥٣٢, ٥٣١, ٥٣٠, ٤٧٩......والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم

 ٢٣٧.........................................................والذين يف أمواهلم حق معلوم
 ٥٣٧............والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد

 ٣٩٧.................... احتملوا هبتاناوالذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد
 ٦٢٠, ٦١٨, ٦١٧والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
 ٧٩٦, ٦١٣, ٦١١..والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم
 ٧٠٥, ٧٠٢, ٦١١.....والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني

 ٦٠٨, ٦٠٧............ذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبلوال
 ١٥٢, ١٤٧...............والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا

 ٦٤...................................................................والسابقون السابقون
 ٧١٥........................والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا

 ٦٢٧, ٦٢٣, ٦٢٢, ٦١٨, ٦١٧.............سائكم إن ارتبتموالالئي يئسن من احمليض من ن
 ٧٠٢..................والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن
 ٥٤١....................واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم وأحل

 ٦٣٩, ٦٣٨, ٦٢٣, ٦٢٢, ٦١٧, ٦٠٢, ٦٠١, ٦٠٠, ٥٧٧...واملطلقات يتربصن بأنفسهن
 ٦٤٤, ٦٤٣, ٦٤٢, ٦٢٩, ٦١٩, ٥٢٣........ أوالدهن حولني كاملنيوالوالدات يرضعن



 امللخص الفقهي 

 ٨١٠

 ٥٦٦..................................................................وامرأته محالة احلطب
 ٦٦٩....................ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم

 ٧١, ٤٦....................................................................وثيابك فطهر
 ١٥٥..................وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من

 ٤٣١...........إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهموداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث 
 ٦٤........وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني

 ٧٥...........................................................وعالمات وبالنجم هم يهتدون
 ٢٥٥......................................................ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم

 ٢٥٠.........................وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب
 ٣١٧.......................ون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإنوقاتلوهم حىت ال تك

 ١٣٧..................وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا
 ٥٦٦...................وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه

 ٧٠................وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
 ٦٦٤, ٦٦٣, ٦٦٢, ٦٥٦, ٦٥٤..........ا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعنيوكتبن

 ٣٧٥.....................وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا
 ٥٧٥..............وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم

 ٥٤٢............غليظاوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقا 
 ٧٢٧.....................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
 ٣٨٦, ٣٨٣, ٣٧٩, ٣٧٨.وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها
 ٤٢٩, ٤٢٧, ٣٩٣........وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا

 ٧٥٠, ٧٤٦........ذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحونوال تأكلوا مما مل ي
 ٢٠٥...................وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا
 ٦٥٩....................وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

 ٦٩٨...........................................وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال
 ٣٨٧, ٣٨٥..............اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفواوال تقربوا مال 

 ٧٨٥...............وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
 ٥٥٨, ٥٥٥....وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم

 ٥٥٦, ٥٥١.......شةوال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاح
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 ٨١١

 ٦٢٥, ٥٥٧, ٥٤٧..وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم
 ٦١١.....................وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني

 ٧٨٥...............وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
 ٧٩٩............... فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهمولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث

 ٣١٠...........ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام
 ٦٤...................ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أينما تكونوا يأت بكم اهللا

 ٦٦٦, ٦٥٧, ٦٥٤..................ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون
, ٤٧٩, ٤٦٧, ٤٦٦زواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكمولكم نصف ما ترك أ

٨٠٠, ٥٣٥, ٥٣٤, ٤٩٨, ٤٩٧, ٤٩٤, ٤٨٤, ٤٨٢, ٤٨١ 
 ٥٨١....................ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل
 ١٩٦...................ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

 ٣٥١.............. أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهمولو اتبع احلق
 ٧٠٣......................ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني

 ٣٨٦...................وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
 ٥٤٦....................وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والذين

 ٥٨.........................ما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالةو
 ٧٦٠.........................وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظاملني

 ٦٨٧, ٦٨٦, ٦٧٠, ٦٥٢, ٦٥١, ٦٤٧, ٦٠٨........وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ
 ٣٢٠..................... توىف كلوما كان لنيب أن يغل ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة مث

 ٧٣٦................وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
 ١٩١........................وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون وآتينا مثود

 ١٤٧..................ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني
 ١٣٠......................ا امسه وسعى يف خراهباومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيه

 ٥٨٦, ٥٤٢.....ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 ١٩٢, ١٩١........ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر
 ٢٣٩...................ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند

 ٢٣٩...............ذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرةومن األعراب من يتخ
 ٧٠٠, ٥٥٩...........ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت
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 ٨١٢

 ٦٨٦, ٦٤٨, ٦٤٦.ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه
 ١١١...........................ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون

 ٧٦١.................ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني
 ٣٠٤.................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب

 ٧٧٩..........................................ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر
 ٨.......................وهو الذي أرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته وأنزلنا من السماء ماء

 ٢٥٥, ٢٣٢........ذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفاوهو ال
 ٦١٩, ٥٢٢............ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله

 ٧٠٤, ٥٧٩, ٥١, ٥٠, ٤٠, ٣٨........ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء
 ٧٤١, ٤٢٤...............................................................ومينعون املاعون

, ٣٦٤, ٣٥٩, ٣٥٨, ٥..اينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتبياأيها الذين آمنوا إذا تد
٨٠٠, ٧٩١, ٧٩٠, ٧٨٧, ٧٨٥, ٧٨٤, ٧٧٦, ٣٦٦ 

 ٥٦٨, ٥٥٨................ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا
 ٤٢, ٣٩, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ١٤, ٨..ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم

 ٦........................ين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسحياأيها الذ
 ٣١٧....................ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم

 ٦١٨, ٦٠١, ٥٩٨..ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن
 ٣٢٥, ١٦٦, ٦١.........سعوا إىل ذكرياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فا

 ٧٢٣, ٧٠٠, ٣٥١, ٣١٩, ٣١٧...........ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول
 ١٩٤, ١٣٥...............ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم
 ٧٧٦, ٧٦٦, ١٤٨............ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما

 ٢٣٣, ٢٢٩.................ن آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموالياأيها الذي
 ٢٧٩, ٢٣٢, ٢٣١, ٢٢٩, ٢٢٥..ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا

 ٧٠٨.....................ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من
 ٥٤٢, ٣٣٢..................ألنعام إال ماياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة ا

 ٥٥٠......................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
 ٣٤٧, ٣٤٦, ٣٤١.......ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني

 ٧٠٧, ٥٥٠..................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
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 ٨١٣

 ١٠١.............................................. اهللا ذكرا كثرياياأيها الذين آمنوا اذكروا
 ٨٣.........................ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري

 ٧٩٦, ٧٨٦............ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية
 ٥٧٩...................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

 ٥٤٦, ٢٥٦..........صيام كما كتب على الذين من قبلكمياأيها الذين آمنوا كتب عليكم ال
 ٦٦٦, ٦٥٧, ٦٥٦, ٦٥٥, ٦٥٤.....ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر

 ٧٣٥....................ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم
 ٨٠٠, ٧٨٩.........ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم

 ٣٣١, ٣٢٣, ٤٤, ٤٣.......ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
 ٢٥٤.......................ياأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى كالذي ينفق
 ٢٠٥........................ياأيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم قد يئسوا من

 ٧٤٨, ٤٧٣, ٤٥١, ٤٥٠, ٤٢٥, ٣٢٦................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا
 ٧٠...................ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام
 ٧٥٠, ٢٩١........ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

 ٤٤, ٤٣, ٣٦, ١٦, ١٥, ١٤, ٩.......ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ما
 ٢٧.......................آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا وللكافرينياأيها الذين 

 ٥٨٨, ٥٨٧, ٥٨١, ٥٧٧.ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن
 ٣١٧.......................ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم

 ٧٣٥.....................مبا تعملون عليمياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين 
 ٦١٦...............ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ٥٥٠, ٥٢٠........ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 ٧٣٥.................ياأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ٥٩٧, ٥٩٥, ٥٩٤, ٥٩١, ٥١.قتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدةياأيها النيب إذا طل
 ٦٤٤....................ياأيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت
 ٧٠.........................ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
 ٧٥٥..........................ياأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجك واهللا

 ٥٧٥, ٧١, ٦٨......يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
 ٤٨٠, ٦٩.............يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى
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 ٨١٤

 ٦٨...................يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما
 ٤٨٠.................يكم وأوفوا بعهدي أوفيابين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عل

 ٧٦٤....................ياداود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع
 ٧٢٧...............ياقوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم

 ٤٧٨...........................يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره
 ٣٩٠.........................نفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوايسألونك عن األنفال قل األ

 ٧٢٧..................يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
 ٧٥٠, ٧٤٩, ٧٤٨, ٧٤٠, ٧٣٦..............يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات

 ٥٠٢, ٥٠١, ٤٩٥, ٤٩٤, ٤٨٢, ٤٨٠, ٤٧٨...........يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة
 ٣٤٠.............................ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أثيمميحق اهللا الربا 

, ٤٦٩, ٤٦٤, ٤٥٦....يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق
٥٠١, ٤٩٦, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٩١, ٤٨٧, ٤٨٥, ٤٨١, ٤٨٠, ٤٧٨ 

 ٧٦٣, ٧٦٠.....................................يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا
 ٣٧٨.......................رمني ويقولون حجرا حمجورايوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمج
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 ٨١٥

 فهرس األحاديث
 ٥٩٠..........................................................أبغض احلالل إىل اهللا الطالق

 ٢٢٤..............أتانا مصدق رسول اهللا وقال أمرنا أن نأخذ اجلذعة من الضأن، والثنية من
 ٦٩...............أتصلي املرأة يف درع ومخار وليست عليها إزار ؟ قال إذا كان الدرع سابغا

 ١٢٧...........ء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما،أثقل الصالة على املنافقني صالة العشا
 ٢٥٥....................................................أجران أجر القرابة، وأجر الصدقة
 ٢٠........................................................أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى

 ٢٣٤....................................أحل الذهب واحلرير إلناث أميت، وحرم على ذكورها
 ٧٤٣........أحل لنا ميتتان ودمان فأما امليتتان احلوت واجلراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

 ٦٤٤.........م اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده؛ فليطعمهإخوانكم خولكم، جعله
 ٤٢٥.............................................................أد األمانة إىل من ائتمنك

 ٣٧٢....................................................إذا أتبع أحدكم على مليء؛ فليتبع
 ٧٧..............إذا أتيتم الصالة  ويف لفظ إذا مسعتم اإلقامة  فامشوا وعليكم السكينة،

 ٧٥٠, ٧٤٩, ٧٤٨..................إذا أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم اهللا عليه، فكل
 ٦٦........................قبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائمإذا أ

 ٥٠........................................................إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة
 ٣٦٢................إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله على الدابة، فال يركبها وال

 ١٣٤..............................................إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال املكتوبة
 ٣٠٢, ١٥٥ ,٧٥, ٤٤, ٢٩...........................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 ١٤٠................................إذا استأذنت نساؤكم بالليل إىل املسجد؛ فأذنوا هلن
 ٣١٧................................................................إذا استنفرمت، فانفروا
 ٥٢٢...............................................................إذا استهل املولود ورث

 ٦٥..........................إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم
 ٣٣٧..............................................إذا اشتريت شيئا، فال تبعه حىت تقبضه

 ٥٧٧..........................الئكة حىت تصبحإذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها امل
 ٣٣١....................إذا تبايع الرجالن؛ فكل واحد منهما باخليار، ما مل يتفرقا وكانا مجيعا

 ٣٢٧...............إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم
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 ٨١٦

 ٣٤٨..............إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد،
 ٧٧.......... فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد، مل خيط خطوة إال رفعتإذا توضأ أحدكم

 ١٣٦........................إذا جئتم إىل الصالة، وحنن سجود، فاسجدوا، وال تعدوها شيئا
 ١٧٠..........................إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام؛ فليصل ركعتني

 ٧٥٧, ٧٥٦.إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك
 ٥٤٧..........إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل
 ٣١١..........إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فال يأخذ من شعره وال من أظفاره

 ٧٨..........................................إذا دخل املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني
 ٧٤٥.....................................................إذا ذحبتم ذبيحة؛ فأحسنوا الذحبة

 ٩٣................................ما يقعي الكلبإذا رفعت رأسك من السجود؛ فال تقع ك
 ٣٠٢................إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء، إال النساء

 ٧٠٠............................................إذا زنت فاجلدوها، مث إن زنت؛ فاجلدوها
 ٩٨............................................................إذا سها أحدكم؛ فليسجد

 ١٠٠..........إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتني، فليجعلها واحدة،
 ١٦٩................................أربع ركعاتإذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها 

 ١٥٢...........إذا صلى أحدكم بالناس؛ فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والضعيف وذا احلاجة،
 ٩٥.........................................إذا صلى أحدكم، فليصل إىل سترة، وليدن منها

 ١٤٩..............................إذا صلى اجلنب بالقوم؛ أعاد صالته، ومتت للقوم صالهتم
 ١٢٤...........................................إذا طلع الفجر؛ فال صالة إال ركعيت الفجر

 ٢١٣.......عليه، وقال استغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت،إذا فرغ من دفن امليت، وقف 
 ٨٦..................................إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد

 ١٢١.............................إذا قام أحدكم من الليل؛ فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني
 ٦٥٩............إذا قتلت املرأة عمدا، مل تقتل حىت تضع ما يف بطنها إن كانت حامال، وحىت

 ٦٦٠..............................................................سنوا القتلةإذا قتلتم؛ فأح
 ١١٨............إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد؛ اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله  أمر

 ٣٩.......................إذا قعد بني شعبها األربع، مث مس اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل
 ١٧١.......................إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب؛ فقد لغوت

 ٧٨................... من الشيطانإذا كان أحدكم يف املسجد فال يشبكن، فإن التشبيك
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 ٨١٧

 ٩٥...................إذا كان أحدكم يصلي، فال يدعن أحدا مير بني يديه، فإن أىب، فليقاتله؛
 ٤٥٣...............إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله؛ إال من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع

 ١٢٩.........................إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
 ١٢٢...........ان يعمله وهو صحيح مقيمإذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له من العمل ما ك

 ٩٦............................إذا نابكم شيء يف صالتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء
 ٣٨.............إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال، فال خيرج

 ٢١٢...................إذا وضعتم موتاكم يف القبور، فقولوا بسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا
 ٤٧....................فليغسله سبعا، أوالهن بالتراب الكلب يف إناء أحدكم ٥٥ ١إذا ولغ 

 ٧٢١...............أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل ؟ قال فال تعطه قال أرأيت إن قاتلين؛
 ٣٥٢...............................أرأيت إن منع اهللا الثمرة؛ مب يأخذ أحدكم مال أخيه ؟
 ٣٥٣...............................أرأيت إن منع اهللا الثمرة؛ مب يستحل أحدكم مال أخيه ؟

 ٣٢٤.................دهن هبا اجللود، ويستصبحأرأيت شحوم امليتة فإهنا تطلى هبا السفن، وت
 ٣١١.................أربع ال جتوز يف األضاحي العوراء البني عورها، واملريضة البني مرضها،

 ٢١١.............أسرعوا باجلنازة، فإن تك صاحلة، فخري تقدموهنا إليه، وإن تك سوى ذلك،
 ٢٩..............أشهد أن ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،

 ١٦٦...........جلمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وللنصارى يومأضل اهللا عن ا
 ٥٧٦......................................................................أظهروا النكاح

 ٦٨٦................................أعتقوا عنه، يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار
 ٤١٩.................................................أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه

 ٤٢........أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض
 ١٣٢.............ا يف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى، وذلك بأن أحدكم إذاأعظم الناس أجر

 ٥٧٠....................................................أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
 ٢٥٠...........أعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 ٥٧٦........................................................................أعلنوا النكاح
 ٢٩٦..............أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله

 ١٢٠............. الصالة صالة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسهأفضل
 ١٦٤...........أقبلنا مع رسول اهللا  حىت إذا كنا بذات الرقاع  قال  فنودي للصالة، فصلى

 ٢٥٠...................................................أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا
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 ٢٥١.........................................أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة، فنأمر لك هبا
 ١٦٧.......................................معة وليلة اجلمعةأكثروا من الصالة علي يوم اجل
 ١٩٩.........................................................أكثروا من ذكر هاذم اللذات

 ٤٥٩...........أكل ولدك حنلت مثل هذا ؟ فقال ال فقال  أرجعه  مث قال اتقوا اهللا، واعدلوا
 ٥٦٢..................أال أخربكم بالتيس املستعار ؟، قالوا بلى يا رسول اهللا  قال هو احمللل،

 ٤٢٠...................................................................أال إن القوة الرمي
 ٦٧٤............................................اإلبلأال إن يف قتيل عمد اخلطأ مائة من 

 ٦٤٨...............أال إن قتيل اخلطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل، منها
 ٣٥٧.................................................................إال أن يشترط املبتاع

 ٥٧٠...............أال ال تغالوا يف صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند
 ٥٣٠, ٥٠٢, ٥٠٠, ٤٨٥, ٤٨١.........أحلقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فألوىل رجل ذكر

 ٣٥٩....................................................................... أجل معلومإىل
 ٥٨٤.....................أم سلمة رضي اهللا عنها، أن النيب ملا تزوجها، أقام عندها ثالثة أيام،

 ١٣٨................أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار،
 ٧٤٧.............................................أمر أن حتد الشفار وأن توارى عن البهائم

 ٣٠٨...............ة احلائضأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن املرأ
 ٥١..........أمر النيب من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها مث يطلقها حال طهرها إن أراد

 ٩٦...........................................أمر بقتل األسودين يف الصالة، احلية والعقرب
 ٧٣١...................أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها، عصموا

 ٦١٧....................................................أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض
 ٣٣...................................اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهرأمرنا أن منسح على 

 ٣١٠.......................أمرنا رسول اهللا أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة يف واحد منهما
 ٧٣٨..........................................................أمرنا رسول اهللا بأكل الضبع

 ٧٥٧..........أمرنا رسول اهللا بسبع أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وتشميت العاطس،
 ١٠٣.......................................أمرين رسول اهللا أن أقرأ املعوذتني دبر كل صالة

 ٢٢٣.........أمرين رسول اهللا حني بعثين إىل اليمن أن ال آخذ من البقر شيئا حىت تبلغ ثالثني
 ٤٧٣........................................................أمريكم زيد، فإن قتل، فجعفر

 ٤٩٧...أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت؛ فقال لالبنة النصف، ولألخت النصف،
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 ٥٠١...لنصفأن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت؛ فقال للبنت النصف، ولألخت ا
 ٢٧٣.....................إن أيب شيخ كبري، ال يستطيع احلج والعمرة وال الظعن ؟ فقال حج

 ٢٧٧......................................................إن أيب مات وعليه حجة اإلسالم
 ٣١٣.........................................إن أحب أمسائكم إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن

 ٢٦١....................................................إن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا
 ٧٧....................................إن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة

 ١٨٠...........اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاهتا،إن أحسن احلديث كتاب 
 ٥٦٠...............................إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج

 ٢٧٧...............................................................إن أخيت نذرت أن حتج
 ٤٥٩.............................إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم

 ٥٥٠.................إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من
 ٣٤١................................ن الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمهأ

 ٤٦٦.............إن الرجل ليعمل بطاعة اهللا ستني سنة، مث حيضره املوت، فيضار يف الوصية،
 ٢٤٠........أن الرسول فرض زكاة الفطر على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري

 ١٩٣.....ام وكرب وصف الناسأن الشمس خسفت على عهد رسول اهللا فخرج رسول اهللا فق
 ٢٤١..................أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني، فكان إمجاعا منهم

 ٢٥١.................................إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، وإمنا هي أوساخ الناس
 ٢٥٣.....................................إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء

 ٧٩..............................أن العبد يف صالة ما دام ينتظر الصالة، واملالئكة تستغفر له
 ٣٢٤.........................................................هللا إذا حرم شيئا حرم مثنهإن ا

 ٢٠٠..............إن اهللا أنزل الدواء، وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، وال تداووا حبرام
 ٥٩٧.........................إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

 ٤٦٤....................إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة يف حسناتكم
 ٤٦٢.....................فاتكم بثلث أموالكم زيادة يف أعمالكمإن اهللا تصدق عليكم عند و

 ٣٢٤..............................................إن اهللا حرم بيع امليتة واخلمر واألصنام
 ٤١...........................إن اهللا حيي حيب احلياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر

 ٧٣٦............إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا؛ فال تعتدوها، وحرم أشياء،
 ٧٠٩ ,٢٠٠.......................................إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم
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 ٢٤٧..إن اهللا مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو فجزأها مثانية أجزاء
 ٧٩١...................................................أن النيب أجاز شهادة القابلة وحدها

 ٣٥٥...........................................................أن النيب أمر بوضع اجلوائح
 ٤٣٣..............أن النيب أمره أن يأخذ مدية، مث خرج إىل أسواق املدينة، وفيها زقاق اخلمر

 ٤١٦..............بكر عبد اهللا بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتاأن النيب استأجر هو وأبو 
 ١٥٨..........أن النيب انتهى إىل مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم،

 ١٩٣.......أن النيب انصرف، فخطب الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، وقال إن الشمس والقمر
 ٣٢٩............................................أن النيب باع مجال واشترط ظهره إىل املدينة

 ٥٤٧.....................................................ث أم سليم تنظر امرأةأن النيب بع
 ٤٤٠....................................................أن النيب محى النقيع خليل املسلمني

 ١٩٧...................أن النيب حول إىل الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، مث حول رداءه
 ٢٠٣..................................................أن النيب حني تويف، سجي بربد حربة

 ١٨٤.....................أن النيب خرج يوم الفطر، فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها
 ٤١١.......................... أرضها وخنلها مقامسة على النصفأن النيب دفع إىل أهل خيرب

 ٤١٠..................أن النيب دفع إىل يهود خيرب خنلها وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم
 ١٢٠...............أن النيب سئل أي الصالة أفضل بعد املكتوبة؛ قال الصالة يف جوف الليل

 ١١٠...........أن النيب صلى يف املسجد ذات ليلة، وصلى بصالته ناس، مث صلى من القابلة،
 ٧٠٠........... ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغربأن النيب

 ١١٧...................................أن النيب عام الفتح صلى مثان ركعات سبحة الضحى
 ٤١٠...........................أن النيب عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

 ٩٦...........................أن النيب قرأ يف ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء
 ٦٧٥..............................ف عقل املسلمنيأن النىب قضى بأن عقل أهل الكتاب نص

 ٣٩٨أن النيب قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق؛ فال شفعة
 ١٨٧........................................أن النيب كان إذا دخل إىل مرتله؛ صلى ركعتني

 ١٦٠........أن النيب كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس؛ أخر الظهر حىت جيمعها
 ١١٥.................................. قبل صالة الصبحأن النيب كان خيفف الركعتني اللتني

 ١٥..................................................أن النيب كان يذكر اهللا على كل أحيانه
 ١١٧.........أن النيب كان يصلي الضحى حىت نقول ال يدعها، ويدعها حىت نقول ال يصليها
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 ٩٧...............أن النيب كان يقرأ يف األوىل من ركعيت الفجر قوله تعاىل قولوا آمنا باهللا
 ١٨٥......................................................إن النيب كان يقرأ يف العيدين بـ

 ١٨٤.............. يف عيد ثنيت عشرة تكبرية، سبعا يف األوىل، ومخسا يف اآلخرةأن النيب كرب
 ١٨٢.........أن النيب كتب إىل عمرو بن حزم أن عجل األضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس

 ٢٢٣.....................أن النيب ملا بعثه إىل اليمن، أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثالثني
 ٥٦١...........ى أن يزوجه اآلخرأن النيب هنى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته عل

 ٣٢٤.....................................................أن النيب هنى عن املالمسة واملنابذة
 ٧٦٠............أن النيب هنى عن النذر، وقال إلنه ال يرد شيئا، وإمنا يستخرج به من البخيل
 ٣٥٢............أن النيب هنى عن بيع الثمار حىت تزهو قيل وما زهوها ؟ قال حتمار أو تصفار

 ٧٣٨......................أذن يف حلوم اخليلأن النيب هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية و
 ٥٨٨.............أن امرأة ثابت بن قيسقالت يا رسول اهللا  ما أعيب عليه من دين وال خلق،

 ٢٦٧.أن امرأة جاءت إىل النيب فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها، قال نعم
 ٢٧٣...................أن امرأة رفعت إىل النيب صبيا، فقالت أهلذا حج، قال نعم، ولك أجر

 ٢٥٢.................د اهللا سألت النيب عن بين أخ هلا أيتام يف حجرها، أفتعطيهمأن امرأة عب
 ٢٧٧.........أن امرأة قالت يا رسول اهللا إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج حىت ماتت، أفأحج
 ٢٧٦............إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا، قال انطلق فحج معها

 ٤٦١.......... متهل حىت إذاأن تصدق وأنت صحيح شحيح؛ تأمل الغىن، وختشى الفقر، وال
 ٣٤١........................أن درمها واحدا من الربا أشد من ثالث وثالثني زنية يف اإلسالم

 ٤٢٧........................................إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
 ١٢٨...............أن رجال أعمى قال يا رسول اهللا  ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأله

 ٣٨٨.............مال؛ أآكلأن رجال جاء إىل النيب فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس يل 
 ٦٦٨...............أن رجال جرح رجال، فأراد أن يستقيد، فنهى النيب أن يستقاد من اجلارح

 ٦٤٣..........................أن رجال سأل النيب من أبر ؟ قال أمك وأباك، وأختك وأخاك
 ٦٦٨...............أن رجال طعن رجال بقرن يف ركبته، فجاء إىل النيب فقال أقدين فقال حىت

 ٦٧٤..................................رهمأن رجال قتل، فجعل النيب ديته اثين عشر ألف د
 ٧٧٣.............أن رجلني اختصما إىل النيب حضرمي وكندي، فقال احلضرمي يا رسول اهللا

 ٣٨٠..............................................أن رسول اهللا حجر على معاذ وباع ماله
 ٣٠١................................................أن رسول اهللا حلق رأسه يف حجة الوداع
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 ١٩....................أن رسول اهللا صلى هبم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف قال
 ٧٩١................................................لشاهدإن رسول اهللا قضى باليمني مع ا

 ١٠٢............أن رسول اهللا كان يهلل دبر كل صالة حني يسلم هبؤالء الكلمات ال إله إال
 ٦٩٥....أن رسول اهللا هنى أن يستقاد باملسجد، وأن تنشد األشعار، وأن تقام فيه احلدود

 ٣٥٢.........أن رسول اهللا هنى عن بيع النخل حىت يزهو، وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن
 ١٦٣............... وطائفة وجاه العدو، فصلى باليت معه ركعة، مث ثبتأن طائفة صفت مع النيب

 ١٧٨....إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصالة، وأقصروا اخلطبة
 ٦٩٠...........أن عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود خرجا إىل خيرب، فأتى حميصة إىل عبد

 ٥٨١...........ال انظري أينأن عمة حصني أتت النيب فقال أذات زوج أنت ؟؛ قالت نعم ق
 ٤٥٣..........أن عمر قال يا رسول اهللا  إين أصبت ماال خبيرب مل أصب قط ماال أنفس عندي
 ١٦٨..............إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا،
 ١٢٠.................إن يف الليل ساعة، ال يوافقها عبد مسلم، يسأل اهللا خريا من أمر الدنيا

 ١١.................................فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضةأن قدح النيب انكسر، 
 ٢٤٧...................................................إن كنت من تلك األجزاء أعطيتك
 ٢٦٢....................................................إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد

 ٣١..................................إن للوضوء شيطانا يقال له الوهلان، فاتقوا وسواس املاء
 ١٤٤..............................................أن له من األجر مثل أجر من صلى خلفه

 ٧٤٢....................علوا؛إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن مل يف
 ٢٠١.................................................................أنا عند ظن عبدي يب
 ١٩...................................................................إنا نتبع احلجارة املاء

 ٦٣٥, ٦٣٤......................................................أنت أحق به ما مل تنكحي
 ٥٧١, ٤٦٠............................................................أنت ومالك ألبيك

 ٦٢٨..أنزل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، فنسخ من ذلك مخس رضعات، وصار
 ٥٥...................................................أنعت لك الكرسف، حتشني به املكان
 ٤٦٧, ٤٦٦............... تذرهم عالة يتكففون الناسإنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن
 ٥٥٧.................................................إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 ٣١٣................................إنكم تدعون بأمسائكم وأمساء آبائكم، فأحسنوا أمساءكم
 ٣٢٣..................................................................إمنا البيع عن تراض
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 ٦٠٩, ٢٨٥, ٢٦٩, ٢٤٤, ٧٥........................................إمنا األعمال بالنيات
 ٢٥٨..............فطرواإمنا الشهر تسعة وعشرون يوما، فال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال ت

 ٥٩٧, ٥٩٢, ٥٩١.............................................إمنا الطالق ملن أخذ بالساق
 ٥٠٢, ٤٨٢, ٤٨٠, ٣٣٠...............................................إمنا الوالء ملن أعتق

 ١٣٨..................إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع؛ فاركعوا، وال تركعوا حىت يركع،
 ١٣٨..............إمنا جعل اإلمام ليؤمت به؛ فال تركعوا حىت يركع، وال تسجدوا حىت يسجد

 ٢٧٢........................عي بني الصفا واملروة إلقامة ذكر اهللاإمنا جعل رمي اجلمار والس
 ٧١٧...........أنه أيت بلص قد اعترف، فقال له ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتني
 ٢٧٥...............أنه مسع رجال يقول لبيك عن شربمة، قال حججت عن نفسك؟، قال ال،

 ٩٥.....................................................أنه صلى يف فضاء ليس بني يديه شيء
 ٥٣١...........يا رسول اهللا  ال يرثين إال ابنة يلأنه قال للنيب ملا جاءه يعوده من مرض أصابه 
 ٦٤١........................................أنه قال هلند خذي ما يكفيك وولدك باملعروف

 ٦٧٢.................................................أنه قضى يف إمالص املرأة بعبد أو أمة
 ٤٤٠.................أنه قضى يف سيل مهزور  واد باملدينة مشهور  أن ميسك األعلى حىت يبلغ

 ١٨٨...............................أنه كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقول اهللا أكرب
 ١٨٨............. إذا غدا يوم الفطر ويوم األضحى؛ جيهر بالتكبري، حىت يأيت املصلى،أنه كان

 ٢٣٣.....................................أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقاال نصف مثقال
 ١٦٩....................................................أنه كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني

 ٣٠............إنه ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا، فيغسل وجهه ويديه
 ٦١٣.....................نهما ؟ قال  سبحان اهللا  نعم، إنأنه ملا سئل عن املتالعنني أيفرق بي

 ١٨٠....................أنه ملا قدم املدينة، وكان ألهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال قد أبدلكم
 ٧٠٩, ٢٠٠......................................................إنه ليس بدواء ولكنه داء

 ٤٩٠.............................إهنا أول جدة أطعمها رسول اهللا سدسا مع ابنها وابنها حي
 ٤٨...................................إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات

 ٤٤١........زلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك احليأهنم ن
 ٦٦٤.............إين ما أرسل عمايل ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل ألقصنه،

 ٣٤١.................................................................أو ست وثالثني زنية
 ١١٧........أوصاين خليلي رسول اهللا بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى،
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 ٨٢٤

 ٧٢٣...........................السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدأوصيكم بتقوى اهللا، و
 ٥٧٤..........أومل النيب على صفية حبيس، وهو الدقيق والسمن واألقط، خيلط بعضها ببعض،

 ٥٧٤........................................................................أومل ولو بشاة
 ٢٢٦..................................................................إياك وكرائم أمواهلم

 ١٠٧................أيكم خاف أال يقوم من آخر الليل؛ فليوتر مث لريقد، ومن وثق بقيامه من
 ٥٩٥................................................. ؟أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم

 ١٤١................................أميا امرأة أصابت خبورا؛ فال تشهدن معنا العشاء األخري
 ٥٨٧...............أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما بأس؛ فحرام عليها رائحة اجلنة
 ١٥٢...............أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس؛ فليوجز؛ فإن فيهم الضعيف

 ٢٧٣.........عام ؟ فقال  لو قلتأيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا، فقال رجل أكل 
 ١٨٣........................................ابن عمر أنه كان يلبس يف العيدين أحسن ثيابه

 ٣٨٧...............................................اجتروا بأموال اليتامى؛ كيال تأكلها الصدقة
 ٧٠٥, ٣٨٩...........اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا  وما هن ؟ قال الشرك باهللا،

 ١٥٢..................................اجعلين إمام قومي قال  أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم
 ١١٤.....................................تكم يف بيوتكم، وال جتعلوها قبورااجعلوا من صال

 ٦٨.........احفظ عورتك إال من زوجتك، أو ما ملكت ميينك، قلت فإذا كان القوم بعضهم
 ٥٦٨.....................................................................اختر منهن أربعا

 ٧١٧, ٧٠٠..........................................ادرؤوا احلدود بالشبهات ما استطعتم
 ٦٩٥....................................................................اذهبوا به فاقطعوه

 ٦٥٩.......................................................ارجعي حىت تضعي ما يف بطنك
 ١٩٩...................إنا نستحي يا نيب اهللا واحلمد هللا قالاستحيوا من اهللا حق احلياء قالوا 

 ١٠٦................................استقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة
 ٧١, ١٨......................................استرتهوا من البول، فإن عامة عذاب القرب منه
 ٣٩٤.......................................استهما، وتواخيا احلق، وليحلل أحدكما صاحبه

 ٥٨٠, ٥٧٧, ٥٤٢استوصوا بالنساء خريا، فإهنن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة اهللا
 ٤٣٩.......................................اسق يا زبري  مث احبس املاء حىت يصل إىل اجلدر

 ٥١............................................................اصنعوا كل شيء إال النكاح
 ٢١٤......................................اصنعوا آلل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم
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 ٨٢٥

 ٩٣...........................اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب
 ٦٢١...........................................اعتدي يف البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك

 ٤٤٦.............................................................هااعرف وكاءها وعفاص
 ٢٠٤...................................................................اغسلوه مباء وسدر

 ٦٧١, ٦٥٠..اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر، فقتلتها وما يف بطنها،
 ٢٠٢........................................................اقرءوا على موتاكم سورة يس
 ٤٦٩..........................................................اقضوا اهللا؛ فاهللا أحق بالوفاء

 ٢٥......................................................................األذنان من الرأس
 ٧٢..................................................األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام

 ٥٣٦..............................................................اإلسالم يزيد وال ينقص
 ٣٢٦..........................................................اإلسالم يعلو وال يعلى عليه

 ٣٩٧....................اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة
 ١٣٠...............................................................االثنان فما فوقهما مجاعة

 ٣٣٥, ٣٢٢.................البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما،
 ٧٨٣, ٧٧٧............................................................البينة على املدعي

 ٥٦٩...........................................................دالتمس ولو خامتا من حدي
 ٤٦٥.................................................................الثلث، والثلث كثري

 ١٢٨...........اجلفاء كل اجلفاء، والكفر والنفاق، من مسع املنادي إىل الصالة، فال جييبه
 ١٧٣............اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة، إال أربعة عبد مملوك، أو امرأة،

 ٢٩٧...........................................................................احلج عرفة
 ٢٧٣.......................................................احلج مرة، فمن زاد فهو تطوع
 ٥٣٣..........................................................اخلال وارث من ال وارث له

 ٦٣٣...................................................................... مبرتلة األماخلالة
 ٣٤٥................الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والرب بالرب كيال
 ٣٤٤, ٣٤٣..........الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر

 ٢٣٥......................الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم
 ١١.................................رجر يف بطنه نار جهنمالذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جي

 ٤٣٢.........................................................................الرجل جبار
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 ٨٢٦

 ٣٧١, ٣٦٩, ٣٦٨...........................................................الزعيم غارم
 ١٨٦...........................السنة أن خيطب اإلمام يف العيدين خطبتني، يفصل بينهما جبلوس

 ٢٠.....................................................السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب
 ٧٧٩.................................................................الشفعة فيما مل يقسم

 ٢٦٥............................................الصائم يف عبادة ما مل يغتب مسلما أو يؤذه
 ٢٥٥.....................لى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلةالصدقة على املسكني صدقة، وع

 ٦٤.....................................................................الصالة على وقتها
 ٣٩٠.....................الصلح جائز بني املسلمني؛ إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال
 ٣٩٢.......................الصلح جائز بني املسلمني؛ إال صلحا حرم حالال، أو أحل حراما

 ٤٩....................................................................الطهور شطر اإلميان
 ١٤........................................الطواف بالبيت صالة، إال أن اهللا أباح فيه الكالم

 ٣٦٧..................ركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كانالظهر ي
 ٤٥٩..........................................العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه

 ٤٧٦..............العلم ثالثة، وما سوى ذلك فضل آية حمكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة
 ٧٣٣................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها، فقد كفر

 ٣١٩...............................................................الغنمية ملن شهد الوقعة
 ٧٥٣.................................اللغو يف اليمني كالم الرجل يف بيته ال واهللا، وبلى واهللا

 ٢١٠.........اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا جمابا، اللهم ثقل به موازينهما،
 ٢١٠....................اللهم اغفر حلينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا

 ١٠٩.............................................................اللهم اهدين فيمن هديت
 ٢٦٢.................................................ى رزقك أفطرتاللهم لك صمت، وعل

 ٣٩٧..............................................املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده
 ٤٥٥, ٤٠٧, ٣٥٠, ٣٣٢, ٣٢٨...................................املسلمون على شروطهم

 ٤٣٩....................................................النيب أقطع بالل بن احلارث العقيق
 ٤٣٥....................النيب ملا أراد أن يهاجر؛ أودع الودائع اليت كانت عنده ألم أمين  رضي

 ٤٨١, ٤٨٠....................................................الوالء حلمة كلحمة النسب
 ٦١٦, ٦١٥, ٦١٤..........................................................الولد للفراش

 ٥٧٥.............................الوليمة أول يوم حق، والثاين معروف، والثالث رياء ومسعة
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 ٨٢٧

 ٧٩١..............................................................اليمني على املدعى عليه
 ٦٢١......................................................................امكثي يف بيتك

 ٥٤٧................................................انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
 ١٩١............انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النيب فقال الناس انكسفت الشمس

 ٧٥٠..................................................................بسم اهللا، واهللا أكرب
 ٣٥٥........................................................ذ مال أخيك بغري حق ؟مب تأخ

 ٧٣٣, ٧٢٨, ٢٧١, ٢٥٦, ٢١٧..............بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا
 ٦٠......................................................بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة
 ٧٣٣.....................................................بني العبد وبني الكفر ترك الصالة

 ٧٦٢..................بينما النيب خيطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؛ فقالوا أبو إسرائيل،
 ٢٧٩..................رة؛ فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكريتابعوا بني احلج والعم

 ٤١....................................حتت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر
 ٦٢١...................حتدثن عند إحداكن، حىت إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إىل بيتها

 ٢٥٧...........تراءى الناس اهلالل، فأخربت رسول اهللا أين رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه
 ٥٤٥..............................د الولود؛ فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامةتزوجوا الودو

 ٥٤١............................................تزوجوا؛ فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة
 ٢٦٠..........................................................تسحروا، فإن السحور بركة

 ٢٧٣.....................تعجلوا إىل احلج  يعين الفريضة  فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له
 ٤٧٦.............تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإهنا نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول

 ٧١٥......................................................طع اليد يف ربع دينار فصاعداتق
 ٥٤٥............................تنكح املرأة ألربع ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها؛ فاظفر

 ٤٦٠...............................................هتادوا؛ فإن اهلدايا تذهب وحر الصدور
 ٥٩٦.............................ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح، والطالق، والرجعة

 ١٢٤...........عثالث ساعات هنانا رسول اهللا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا حني تطل
 ٥٥١.........................ثالث هزهلن جد، وجدهن جد الطالق، والنكاح، والرجعة

 ١٥٢.......................ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة رجل أم قوما وهم به راضون
 ١٤٤........ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة وذكر أن منهم رجال أم قوما وهم به راضون

 ١٥٠.............. باتت وزوجهاثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم العبد اآلبق حىت يرجع، وامرأة
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 ٨٢٨

 ١٥٠.............ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل ال يأيت
 ٤٤٠....................................................مث احبس املاء حىت يصل إىل اجلدر

 ٨٢..................................................................مث استقبل القبلة وكرب
 ٢٩٩..مث اضطجع رسول اهللا حىت طلع الفجر، فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة

 ٤٤٦........................................................................مث عرفها سنة
 ١٦٩...................................................................ما كتب لهمث يصلي 

 ٤٨٨..............جاءت اجلدة إىل أيب بكر، فسألته مرياثها، فقال ما لك يف كتاب اهللا شيء،
 ٦٣٦...............جاءت امرأة إىل النيب فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابين فقال يا غالم

 ٤٩٢...........جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول
 ٣١٥........................................ وأنفسكم وأيديكمجاهدوا املشركني بأموالكم

 ٤٨٨..............................................جعل للجدة السدس إذا مل يكن دوهنا أم
 ٣٠٩..حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول اهللا فقال أحابستنا

 ٢٩٨......................حىت أتى املزدلفة، فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني
 ٧٩٠.......................قةحىت تشهد ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد أصابت فالنا فا

 ٥٤٩...................................................................حىت يأذن أو يترك
 ٣٥٣..............................................................حىت يبيض ويأمن العاهة

 ٣٣٧..........................................................................حىت يقبضه
 ٣٣٧..........................................................................حىت يكتاله
 ١٩٤..........................................................................حىت ينجلي

 ١٩٤.................................................................حىت ينكشف ما بكم
 ٣٢٤..............................حرم اخلمر ومثنها، وحرم امليتة ومثنها، وحرم اخلرتير ومثنه

 ١١٣......حفظت من رسول اهللا عشر ركعات ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني
 ٦٢١......................................................................أتاك اخلربحيث 

 ٣٠٦, ٣٠٠..........................................................خذوا عين مناسككم
 ٦٤٣, ٦٤٢.............................................خذي ما يكفيك وولدك باملعروف

 ١٩٦............................خرج النيب لالستسقاء متذلال متواضعا متخشعا متضرعا
 ١٩٥.............خرج النيب يستسقي، فتوجه إىل القبلة يدعو وحول رداءه، مث صلى ركعتني

 ١٨٧..........................خرج النيب يوم عيد؛ فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها
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 ٨٢٩

 ٣٥.......خرجنا يف سفر، فأصاب رجال منا حجر، فشجه يف رأسه، مث احتلم، فسأل أصحابه
 ١٨٦.....................................................خطب قائما، مث قعد قعدة، مث قام

 ٢٠١...............................مخس جتب للمسلم على أخيه، وذكر منها عيادة املريض
 ٦٧٩.......................................................................مخس من اإلبل

 ٢٠......مخس من الفطرة االستحداد، واخلتان، وقص الشارب، ونتف اإلبط، وتقليم األظافر
 ٧٩..............................................................خري صفوف الرجال أوهلا
 ٣٦٣...............................................................خريكم أحسنكم قضاء
 ٥٧٧.................................................................خريكم خريكم ألهله
 ١٢.....................................................................دباغ األدمي طهوره

 ٢٧٠.....دخل علي النيب ذات يوم، فقال هل عندكم من شيء ؟ فقلنا ال، قال فإين إذا صائم
 ٥٩٩, ٢٦٤..................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك
 ٣٣.........................................................دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتني

 ٣٢٧...............................................هللا بعضهم من بعضدعوا الناس يرزق ا
 ٦٧٩.................................دية أصابع اليدين والرجلني عشر من اإلبل لكل أصبع

 ٦٧٦...........................................................دية اجملوسي مثان مائة درهم
 ٦٧٦.................................................دية املرأة على النصف من دية الرجل

 ٢٦٢.............................ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا
 ٣٠.............ءكرأى النيب رجال ترك موضع ظفر على قدمه، فقال له ارجع، فأحسن وضو

 ٤٣٢..................................................................رجل العجماء جبار
 ٤٤٤.............................رخص رسول اهللا يف العصا والسوط واحلبل يلتقطه الرجل

 ٧٦١, ٦٩٤..رفع القلم عن ثالثة الصغري حىت يبلغ، واجملنون حىت يفيق، والنائم حىت يستيقظ
 ٦٥٦........رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون

 ٧٥٤......................................طأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أميت اخل
 ١١٤..................................................ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها

 ٣٠٦.................رمى رسول اهللا اجلمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا زالت الشمس
 ٧٨٥...سئل النيب عن الشهادة ؟ فقال أترى الشمس؛ قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع

 ٤٤٦................اعرف وكاءها وعفاصها، مثسئل النيب عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال 
 ٢٨٨.................سئل ما يلبس احملرم؟ قال ال يلبس القميص، وال العمامة، وال الربانس،



 امللخص الفقهي 

 ٨٣٠

 ١٨٥.................سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبريات العيد؛ قال  حيمد اهللا، ويثين
 ٢٥٣............................................سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله

 ١١٩.....ه، حبوله وقوته، اللهم اكتبسجد وجهي هللا الذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصر
 ٨٠...............................................................سووا صفوفكم وتراصوا

 ٨٠....................................سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من متام الصالة
 ٦٨٦..............سويد بن الصامت قتل رجال، فأوجب النيب عليه القود، ومل يوجب كفارة
 ٥٧٦.................شر الطعام طعام الوليمة، مينعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن

 ٥٨٠................ة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل املرأة وتفضي إليه،شر الناس مرتل
 ١٦٣............شهدت مع رسول اهللا صالة اخلوف، فصففنا صفني  والعدو بيننا وبني القبلة

 ٢٥١................................................صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة
 ١٣٤صل الصالة لوقتها، فإن أقيمت وأنت يف املسجد؛ فصل، وال تقل إين صليت، فال أصلي

 ٨١..............................، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنبصل قائما
 ١١٧....................................................صالة األوابني حني ترمض الفصال

 ١٢٧............................صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
 ١٧٣................................صالة اجلمعة ركعتان، متام غري قصر، على لسان نبيكم

 ١٣٢.........صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من
 ١٥٩...................................................صالة السفر ركعتان، متام غري قصر

 ١٨٤..صالة الفطر واألضحى ركعتان، متام غري قصر، على لسان نبيكم وقد خاب من افترى
 ١٢١................................................................صالة الليل مثىن مثىن

 ١٢٢............................صلوا يف بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته؛ إال املكتوبة
 ٨٩, ٨٧, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨١....................................صلوا كما رأيتموين أصلي

 ١٩٦................................................... ركعتني كما يصلي العيدصلى النيب
 ١٦٤....صلى النيب صالة اخلوف بإحدى الطائفتني ركعة وسجدتني واألخرى مواجهة العدو،

 ١٤٩.............صلى النيب يف بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار
 ١٨٤................صليت مع النيب العيد غري مرة وال مرتني، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري

 ٢٥٧.......................................................................ؤيتهصوموا لر
 ٦٣٩.................................طلقها زوجها ألبتة، فقال هلا النيب ال نفقة لك وال سكىن

 ٦٠٩..........ظاهر مين أوس بن الصامت، فجئت رسول اهللا أشكو إليه، ورسول اهللا جيادلين



 امللخص الفقهي 

 ٨٣١

 ١٠٧...............عائشة رضي اهللا عنها؛ قالت من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه
 ٦٤٥......هي أطعمتها، وال هي أرسلتهاعذبت امرأة يف هرة حبستها، حىت ماتت جوعا؛ فال 

 ٣٨٤.........عرضت على النيب يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين، وعرضت عليه
 ٧٥٤........................................عفي ألميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 ٦٧٦...................................عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت تبلغ الثلث من ديته
 ٦٤٨... أن يرتو الشيطانعقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، وال يقتل صاحبه، وذلك
 ٤٣١...................على أهل األموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليهم

 ٦٧٤..........................................................على أهل الذهب ألف دينار
 ٤٢٦, ٤٢٥...............................................على اليد ما أخذت حىت تؤديه

 ٣١٢.........................................عن الغالم شاتان متكافئتان، وعن اجلارية شاة
 ٢٨٨...................برعنه أنه غسل رأسه وهو حمرم، مث حرك رأسه بيديه، فأقبل هبما وأد

 ٢٥........................................................غسل يديه حىت أشرع يف العضد
 ٦٩...........................................................غط فخذك، فإن الفخذ عورة

 ١٨٢............غم علينا هالل شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب يف آخر النهار، فشهدوا
 ٦٢٣.............................................................فإذا أتى قرؤك فال تصلي

 ٣٤٤...........................فإذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 ٢٢٢....................ئة، ففيها حقتان طروقتا الفحلفإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين وما

 ٢٢٢...............................فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني، ففيها جذعة
 ٢٢٢.............................فإذا بلغت ستا وثالثني؛ إىل مخس وأربعني، ففيها بنت لبون

 ٢٢٢.....................................فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني، ففيها بنتا لبون
 ١٩٢..............................................................فإذا رأيتم ذلك؛ فصلوا

 ٩٩...................................يسجد سجدتنيفإذا زاد الرجل أو نقص قي صالته؛ فل
 ٢٢٣........فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل مخسني حقة، ويف كل أربعني بنت لبون،

 ٢٢٥..............................................فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان
 ٢٢٥..............................................فإذا زادت على مائتني، ففيها ثالث شياه

 ٢٢٥.............فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعني شاة شاة واحدة، فال شيء فيها،
 ٤٠٠........................................دود وصرفت الطرق؛ فال شفعةفإذا وقعت احل

 ٤٤٧...........................................فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فادفعها إليه



 امللخص الفقهي 

 ٨٣٢

 ٢٥٨.........................................................فإن غم عليكم، فعدوا ثالثني
 ١٤٥........................................فإن كانوا يف القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة

 ١٥٦.................................فإن مل تستطع، فمستلقيا ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
 ٤٤٧..............................................................فإن مل تعرف؛ فاستنفقها
 ٢٢٢...................................... خماض؛ ففيها ابن لبون ذكرفإن مل يكن فيها بنت

 ٣٨٢...............................................فإن مات؛ فصاحب املتاع أسوة الغرماء
 ٢٨٣.................................................................فإنه اغتسل إلحرامه
 ٢١٥....................................................................فإهنا تذكر اآلخرة
 ١٣٤.....................................................................فإهنما لكما نافلة

 ٤٧٦......فإين امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت، حىت خيتلف اثنان يف الفريضة،
 ٢١٩..............مدا رسول اهللا، مث ذكر الصالة،فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حم

 ١٩٢........................................................فادعوا اهللا وصلوا حىت ينجلي
 ٧٠٤...............................................................فارمجوا األعلى واألسفل

 ٣٢١.................................فاسأهلم اجلزية، فإن أجابوك؛ فاقبل منهم، وكف عنهم
 ٣٦......................................................فتوضئي وصلي، فإمنا هو دم عرق

 ٢٩٤.......فحل الناس كلهم وقصروا، إال النيب ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية،
 ٢٢٠.................................................................ين اهللا أحق بالوفاءفد

 ٢٤٢, ٢٤٠..فرض رسول اهللا زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعري، على العبد واحلر،
 ٦٧٤...............فرض رسول اهللا يف الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل البقر

 ١٥٩............فرضت الصالة ركعتني ركعتني؛ فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر
 ٥٧٦................................الل واحلرام الصوت والدف يف النكاحفصل ما بني احل
 ٥٤٦........................................................................فعليه بالصوم

 ٤٢.................................................................فعنده مسجده وطهوره
 ٣١٨.......................................................................ففيهما فجاهد

 ٣١٢.........................................................فقد عق عن احلسن واحلسني
 ٧٥٧.................................................فكفر عن ميينك مث ائت الذي هو خري

 ٥٤٧..........................فكنت أختبأ هلا، حىت رأيت منها بعض ما دعاين إىل نكاحها
 ٧٢..............................................................فال تتخذوا القبور مساجد



 امللخص الفقهي 

 ٨٣٣

 ١٣٤............................................................. اليت أقيمتفال صالة إال
 ٣٧...............................................فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

 ٢٩٨...فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص، وأردف
 ١٨٨................................................فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأمتوا

 ٥٤٥..........................................................فهال بكرا تالعبها وتالعبك
 ٧٠١............................................فهال تركتموه، لعله يتوب فيتوب اهللا عليه

 ٦٩٦.................................................................أتيين بهفهال قبل أن ت
 ٦٤١.................................يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما

 ٢٣٣.................................................................يف الرقة ربع العشر
 ٦٧٤......................................................يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل

 ٢٢١.............................................يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون
 ٢٣٠.......................................................فيما سقت األهنار والغيم العشر

 ٢٣٠.......................................فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر
 ٢٢٩....................................................سقت السماء والعيون العشرفيما 

 ٤٠١......................................................قال اهللا تعاىل أنا ثالث الشريكني
 ٤١٩...........قال اهللا تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه؛ خصمته رجل

 ٧٠١.................................قال النيب ملاعزحينما أقر عنده لعلك قبلت، أو غمزت
 ٣٠٠............بعقال رسول اهللا غداة العقبة وهو على راحلته القط يل احلصا فلقطت له س
 ٧٥٠...............قال رسول اهللا يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات

 ١٦١............قال عليه الصالة والسالم حلمنة حني استفتته يف االستحاضة وإن قويت على
 ٢٥٤............قال ملا سئل أي الصدقة أفضل، قال  أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل

 ٣٨٥...................................................................قال ومل يرين بلغت
 ٢١٢.................................................................اقبلتكم أحياء وأموات
 ٦٢٣...................................................................قرء األمة حيضتان

 ٧٦٨..................................قضى رسول اهللا أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم
 ٤٦٩.................................................قضى رسول اهللا بالدين قبل الوصية

 ٥٧٢...................................قضى رسول اهللا يف بروع بنت واشق مبثل ما قضيت
 ٦٧٧, ٦٥٢.........قضى رسول اهللا يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة،



 امللخص الفقهي 

 ٨٣٤

 ١٧٠....................................................................قم فاركع ركعتني
 ٥٨٢.................كان إذا أراد السفر؛ أقرع بني نسائه، فمن خرج سهمها، خرج هبا معه

 ١٧٨............................................كان إذا استوى على املنرب؛ استقبلناه بوجوهنا
 ١٨٩........كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول مكانكم، ويقول

 ١٠٢.............لك،كان إذا فرغ من الصالة؛ قال ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، له امل
 ٣٠٠..........كان أهل اجلاهلية ال يفيضون من مجع حىت تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبري

 ٣١٠....كان الرجل يف عهد رسول اهللا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون
 ٢٩٠.........كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا فإذا حاذونا، سدلت إحدانا

 ٣٠٨ وجه، فقال النيب ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده بالبيتكان الناس ينصرفون من كل
 ١٧٧.........كان النيب إذا خطب، امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حىت كأنه منذر

 ٨٤........................كان النيب إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا
 ١١٦...........شرة ركعةكان النيب إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع؛ صلى من النهار ثنيت ع

 ١٨٢...............كان النيب ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر، وال يطعم يوم النحر حىت يصلي
 ٢٣٧...........................................كان النيب يأمرنا أن خنرج الزكاة مما نعده للبيع

 ١٢٢.................................................كان النيب جيعل آخر صالته بالليل وترا،
 ١٨٥...........................................كان النيب جيهر بالقراءة يف العيدين واالستسقاء

 ١٨١........................................ى إىل املصلىكان النيب خيرج يف الفطر واألضح
 ١٧٨, ١٧٥.......................كان النيب خيطب خطبتني وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس

 ١٥٤.....................................................كان النيب يطول يف الركعة األوىل
 ٢٦١..........كان النيب يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن مل تكن رطبات، فتمرات، فإن

 ١١٨..............كان النيب يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حىت ما
 ١١٨........................ن النيب يقرأ علينا السورة فيها السجدة؛ فيسجد ونسجد معهكا

 ١٨٩........كان النيب يكرب يف صالة الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق
 ٢٨٧.........كان يب أذى من رأسي، فحملت إىل رسول اهللا والقمل يتناثر على وجهه، فقال

 ٢٥٤.......رمضان، حني يلقاه جربيل،كان رسول اهللا أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف 
 ٢٤٥...........................كان رسول اهللا إذا أتاه قوم يصدقهم، قال اللهم صل عليهم

 ١٠٢...............كان رسول اهللا إذا انصرف من صالته استغفر اهللا ثالثا، وقال اللهم أنت
 ١٨٣....................كان رسول اهللا وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل اخلطبة



 امللخص الفقهي 

 ٨٣٥

 ١٧٨................ىت يفرغ املؤذن، مث يقوم فيخطبكان رسول اهللا جيلس إذا صعد املنرب ح
 ١٠٨....................كان رسول اهللا يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة

 ٤٥٨................................................كان رسول اهللا يقبل اهلدية ويثيب عليها
 ١٠٨....................كان رسول اهللا يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم

 ١١٩..........سجدة؛ كرب، وسجد،كان عليه الصالة والسالم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بال
 ١٠٣...................................................كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى

 ٣٠.......................................كان يتوضأ باملد، ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد
 ١١٧....................................كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا

 ٦٦...............................كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس، وتوارت باحلجاب
 ٩٥...............................ةكان يصلي مبكة والناس ميرون بني يديه وليس دوهنم ستر

 ٤٨..........................................كان يصلي يف مرابض الغنم، وأمر بالصالة فيها
 ١١٣...............كان يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت، مث خيرج فيصلي بالناس، مث يرجع إىل

 ٢٦٦كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان، ملكان رسول اهللا
 ٦٧٥.........عة، ومخسا وعشرينكانت الدية على عهد رسول اهللا أرباعا مخسا وعشرين جذ

 ١٥٦.........كانت يب بواسري، فسألت النيب ؟ فقال  صل قائما، فإن مل تستطع؛ فصل قاعدا،
 ١٨٣.......................................كانت للنيب حلة يلبسها يف العيدين ويوم اجلمعة

 ٦٦٢..................................................................كتاب اهللا القصاص
 ٧٦٢..................................................كفارة النذر إذا مل يسم كفارة ميني
 ٥٩٢...................................................كل الطالق جائز؛ إال طالق املعتوه

 ٧٠٨..........................................................و حرامكل شراب أسكر فه
 ٣١٢..............................................................كل غالم مرهتن بعقيقته

 ٣٦٢...........................................................كل قرض جر نفعا فهو ربا
 ٥٣٦............كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه اإلسالم فإنه

 ٧٠٨......................................................كل مسكر مخر، وكل مخر حرام
 ٤٥١..........................................................كل مولود يولد على الفطرة

 ١٨١.........احليض،كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد، حىت خترج البكر من خدرها، وحىت خترج 
 ١٨٨...........................................كنا نؤمر بإخراج احليض، فيكربن بتكبريهم

 ٥١.........كنا حنيض على عهد رسول اهللا فكنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة
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 ٨٣٦

 ٢١٤....................كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة
 ٣٠٣.ت بطيب فيه مسككنت أطيب رسول اهللا قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبي

 ٢٨٤...............كنت أطيب رسول اهللا إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت
 ٢١٥................................................كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها
 ٢١٧..................................................ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة

 ٥٥٣.....................ألمر النيب فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره
 ٢٠٣...............ات، وقال إن الروح إذا قبض، تبعه البصر،ألن النيب أغمض أبا سلمةملا م

 ٢٨٣.................................ألن النيب أمر أمساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل
 ١٣١.....................ألن النيب أمر أم ورقة أن جتعل هلا مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها

 ٣٠٢...........................................................ألن النيب أمر بتوفري اللحية
 ٢٥١..............................ألن النيب أمر بين زريق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر

 ٢٣٤...........................................................لنيب اختذ خامتا من ورقألن ا
 ٢٤٦..............................................ألن النيب تعجل من العباس صدقة سنتني

 ٢٥٢............ألن النيب حينما أتاه رجالن يسأالنه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآمها
 ٢٨٩..........................ألن النيب رخص يف عرفات يف لبس السراويل ملن مل جيد إزارا

 ٢٩٩.................................................ألن النيب رخص للرعاة يف ترك املبيت
 ٢٨٨..........................................له خيمة فرتل هبا وهو حمرمألن النيب ضربت 

 ٢٣٤............ألن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكالب، فاختذ أنفا من فضة، فأننت عليه،
 ٧٧٧.............ألن هندا قالت يا رسول اهللا  إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين من

 ٢١٤ألن جيلس أحدكم على مجرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إىل جلده خري من أن جيلس على قرب
 ٣١٩......................ه أسهم يوم خيرب للفارس ثالثة أسهم سهمان لفرسه، وسهم لهألن

 ٢٩٠.....ألنه أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال يف احملرم الذي وقصته راحلته وال حتنطوه
 ٢٨٥.................................................................ألنه أهل دبر الصالة

 ٢٨٤.....................................................................ألنه جترد إلهالله
 ٣٢٠...........................................ألنه عقد اهلدنة مع الكفار يف صلح احلديبية

 ١١٥..................................... الفجر حني نام عنهما،ألنه قضى ركعيت الفجر مع
 ١٧٩......................................................ألنه كان إذا خطب؛ عال صوته،
 ١٨٤........................................................ألنه كان يرفع يديه مع التكبري
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 ٨٣٧

 ٤٦٠....................................................ألنه كان يقبل اهلدية ويثيب عليها
 ٤٤٥..................ألنه ملا سئل عن الشاة؛ قال خذها؛ فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب

 ٨٢........................................ألنه ملا مرض صلى قاعدا، وأمر من خلفه بالقعود
 ٥٧٨............ كانوا يسافرون بنسائهم هذا معلوم باالستقراء الذي مضمونهألنه وأصحابه

 ١٦.......................................................ال أحل املسجد حلائض وال جنب
 ١٤٨.................ال تؤمن امرأة رجال، وال أعرايب مهاجرا، وال فاجر مؤمنا؛ إال أن يقهره

 ٦٩..........................................ال تربز فخذك، وال تنظر إىل فخذ حي أو ميت
 ٣٢٣.................................................................ال تبع ما ليس عندك

 ٥٥٧.....................................ا، وال بني املرأة وخالتهاال جتمعوا بني املرأة وعمته
 ١٥١, ١٢٦...................................................ال ختتلفوا؛ فتختلف قلوبكم

 ٣٩٩..............................ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل
 ٢٧٦......................ال تسافر املرأة إال مع حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم

 ١٣٩....................................ال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال باالنصراف
 ٢١٥....................................................ال إال إىل ثالثة مساجدال تشد الرح

 ١١..................ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا يف صحافهما، فإهنا هلم يف
 ٣٣٤...................ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها،

 ٧٣, ٧٢.............................................ال تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا عليها
 ٦٠٧....................................................ال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك اهللا به

 ٧١٦.................................................تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعداال 
 ٣٣٢..............ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار

 ١٢٥........................ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو هنار
 ١٤٠......................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وبيوهتن خري هلن، وليخرجن تفالت

 ٢٨٩...................................................ة، وال تلبس القفازينال تنتقب املرأ
 ٥٥٢....................................ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال البكر حىت تستأذن

 ٥٤٥....ال تنكحوا النساء حلسنهن فلعله يرديهن، وال ملاهلن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين
 ٦٢٧..............................................................ال توطأ حامل حىت تضع

 ٢٣٨, ٢٢٠..........................................ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول
 ٤٢٠..................................................فرال سبق إال يف خف أو نصل أو حا
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 ٨٣٨

 ٤٢١..................................................ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر
 ٩٤...........................................ال صالة حبضرة طعام، وال هو يدافعه األخبثان

 ١٢٤.......ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس، وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس
 ١٣٣, ١٣٠...........................................ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد
 ٨٢.......................................................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

 ٧٨٥, ٧٧٩, ٦٤٥, ٥٩٠, ٤٦٠, ٣٨٠, ٣٣٢..........................ال ضرر وال ضرار
 ٦٦٧.....................................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

 ٥٩٣.........................................................ال طالق وال عتاق يف إغالق
 ٧٩٩.......................................................................ال عذر ملن أقر

 ٦٦٤.........................................ال قود يف املأمومة وال يف اجلائفة وال يف املنقلة
 ٧٦٢................................................ال نذر يف غضب، وكفارته كفارة ميني

 ٥٩٨..........ميلك، وال طالق فيما ال ميلكال نذر البن آدم فيما ال ميلك، وال عتق فيما ال 
 ٥٥٢.....................................................................ال نكاح إال بويل
 ٤٦٥.......................................................................ال وصية لوارث

 ١٤٦..........................................ال يؤمن الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه
 ٤٥٧..................................................ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث

 ٣٢٦..........................................................ال يبع الرجل على بيع أخيه
 ٣٢٧....................................................................ال يبع حاضر لباد

 ٥٢٣..............................................ال يبقى الولد يف بطن أمه أكثر من سنتني
 ٥٣٧............................................................ أهل ملتني شىتال يتوارث

 ٧١٣..............................ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط؛ إال يف حد من حدود اهللا
 ٢٢٧..........ال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطني

 ١٥......................................ال حيجبه  يعين النيب  عن القرآن شيء، ليس اجلنابة
 ٦٢٩..................................ال حيرمن الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام

 ٦٤٦........ حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتاركال
 ٢٧٧....................ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن تسافر إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها

 ٢٧٦...............................ال حيل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حمرم
 ٤٥٩.................. يعطي ولدهال حيل للرجل أن يعطي العطية فريجع فيها، إال الوالد فيما
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 ٨٣٩

 ٥٤٨....................................ال حيل للمؤمن أن خيطب على خطبة أخيه حىت يذر
 ٣٩٩.....................................................ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه

 ٤٢٧...............................................ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه
 ٣٣٢............................................ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه

 ٢٢٥..............ال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار، وال تيس، إال أن يشاء املصدق
 ٥٤٨....................................................طب أحدكم على خطبة أخيهال خي

 ٥٤٨..................................ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك
 ٥٤٨..................ال خيطب الرجل على خطبة الرجل حىت يترك اخلاطب قبله أو يأذن له

 ٥٣٩..................................................................ال يرث القاتل شيئا
 ٧٣١, ٥٣٦......................................ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم

 ٥٣٦...................................و أمتهال يرث املسلم النصراين؛ إال أن يكون عبده أ
 ٢٦١...................................................ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر

 ٣٦٦............................ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه
 ٥٧٨..............................ال يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر

 ١٤............................................................ال يقبل اهللا صالة بغري طهور
 ٦٨...............................................ال يقبل اهللا صالة حائض  أي بالغ  إال خبمار

 ٣٨٥, ٦٩...............................................ئض إال خبمارال يقبل اهللا صالة حا
 ١٤................................................ال يقبل اهللا صالة من أحدث حىت يتوضأ

 ٦٥٧...................................................................ال يقتل والد بولده
 ٧٦٩................................................ال يقضني حاكم بني اثنني وهو غضبان

 ١٣..............................................................ال ميس املصحف إال طاهر
 ٣٩٦..........ال مينعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم

 ٢٠٣........................................اين أهلهال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهر
 ٥٩٩..............................................ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

 ٢٩١.............................................................ال ينكح احملرم وال ينكح
 ٥٥٨...................................................ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب

 ٣٠٦, ٣٠٠........................................................لتأخذوا عين مناسككم
 ٨٠........................................لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم
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 ٨٤٠

 ٤٧..............فأجلسهحلديث أم قيس أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا 
 ٧٦١............حلديث عمر رضي اهللا عنه؛ قال إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة فقال
 ٧١١............لعن اهللا اخلمر، وشارهبا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،

 ٢١٣................................لعن اهللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 ٢١٥, ٢١٣......................ساجد والسرجلعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها امل

 ٧٦٩......................................................لعن رسول اهللا الراشي واملرتشي
 ٢٠٢............................................................لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا

 ٦٣٢.................لقول رسول اهللا ملا جاءته امرأة، فقالت يا رسول اهللا  إن ابين هذا كان
 ٥٥...........لقوله يف املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها، مث تغتسل وتتوضأ عند كل صالة

 ٦٢٧........ توطأ حامل حىت تضع، وال غري حامل حىت حتيض حيضةلقوله يف سيب أوطاس ال
 ٥٣................لقوله ألم حبيبة امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، مث اغتسلي وصلي

 ٥٤..........لقوله حلمنة بنت جحش إمنا هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة
 ٥٤..............لقوله لفاطمة بنت أيب حبيش إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف، فأمسكي

 ٤٤٤.................لقوله ملا سئل عن ضالة اإلبل ما لك وهلا ؟  معا سقاؤها وحذاؤها، ترد
 ٤٨١....................................................للجدة السدس إذا مل يكن دوهنا أم

 ٣٣..........................................للمسافر ثالثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة
 ٣٠٦.....................مل يرخص رسول اهللا ألحد يبيت مبكة، إال للعباس ألجل سقايته

 ١١٤..................عاهدا منه على ركعيت الفجرمل يكن النيب على شيء من النوافل أشد ت
 ٢٧٣.....ملا سئل هل على النساء من جهاد، قال نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة

 ٢٨٨........................................................لنهيه عن لبس العمائم والربانس
 ١٤٢.........لو رأى  تعين الرسول  ما رأينا، ملنعهن من املسجد كما منعت بنو إسرائيل

 ٥٧٧..رأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليهالو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد، ألمرت امل
 ١١٤.............................................................لو كنت مسبحا؛ ألمتمت

 ٧٨٣..........لو يعطى الناس بدعواهم؛ الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على
 ٧٩...................لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث ال جيدون إال أن يستهموا

 ٢١.................................لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء
 ٣٨٠...................................................يل الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته
 ٤٣٤..................................................ليس علي املستودع غري املغل ضمان
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 ٨٤١

 ٣٠٢......................................ليس على النساء احللق، إهنا على النساء التقصري
 ٢٣٥..................................................................ليس يف احللي زكاة

 ٢٣٢.............................................................ليس يف اخلضروات صدقة
 ٢٢٩...................................ليس فيما دون مخسة أوساق من حب وال متر صدقة

 ٢٣٢, ٢٢٩.............................................ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة
 ٤٢٨..................................................................يس لعرق ظامل حقل

 ٥٣٩....................................................................ليس لقاتل مرياث
 ٥٤٠...................................................................ليس للقاتل مرياث

 ٢٦٩.......................................................ليس من الرب الصيام يف السفر
 ٧٥٢............................................................ليس منا من حلف باألمانة

 ٧٩........................................................ليلين منكم أولو األحالم والنهى
 ٩٢............................................................لينتهن أو لتخطفن أبصارهم

 ١٧٨........................................................................مئنة من فقهه
 ٧٦٦........................................................ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 ٧٤٤................................................السن والظفرما أهنر الدم، فكل، ليس 
 ٩٢...................................ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم ؟

 ٧٤............................................................ما بني املشرق واملغرب قبلة
 ١٤١.....................................ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

 ٤٦٤, ٢٠١......ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده
 ٧٥٥....منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييينما حلفت على ميني فرأيت غريها خريا 

 ٢٤٤.....................................................ما خالطت الزكاة ماال إال أهلكته
 ٢٦٥.....................................................ما صام من ظل يأكل حلوم الناس

 ١٥٢...........................ما صليت خلف إمام قط أخف صالة وال أمت صالة من النيب
 ٦٥٥........................................ما عفا رجل عن مظلمة؛ إال زاده اهللا هبا عزا

 ٣٣١.....................................................ما مل يتفرقا، أو خيري أحدمها اآلخر
 ٤٠١................................ا مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خانه؛ خرجت من بينهمام

 ٢٣٣ما من ذهب وال فضة ال يؤدى حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
 ٢٢٣.............ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا، إال جاءت يوم القيامة



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٢

 ٢١٤..............الكرامة يوم القيامةما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة، إال كساه اهللا من حلل 
 ٣٦١..........................ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني، إال كان كصدقة مرة

 ٢١٨...............................................................ما نقص مال من صدقة
 ٣٠...........مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا السرف ؟ فقال أيف الوضوء إسراف ؟ فقال

 ٦٠٠.......................................................................مره فلرياجعها
 ٥٩..............رقوامروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها لعشر، وف

 ٦١٤........مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع
 ٣٧٩, ٣٧٣...........................مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء؛ فليتبع

 ٧...................................................................مفتاح الصالة الطهور
 ٧٢٣.............من أتاكم، وأمركم مجيع على رجل واحد، يريد أن يفرق مجاعتكم؛ فاقتلوه

 ٤٣٨...................................................هي لهمن أحاط حائطا على أرض ف
 ٤٣٧............................................................من أحيا أرضا ميتة فهي له

 ٣٧٣, ٣٧٢.............................................من أحيل حبقه على مليء، فليحتل
 ٢٤١............من أداها قبل الصالة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة، فهي صدقة

 ١٣٦.................................................من أدرك الركوع، فقد أدرك الركعة
 ١٧٥.........................................من أدرك ركعة من اجلمعة، فقد أدرك الصالة

 ٢٩٧...............................................درك احلجمن أدرك عرفات بليل، فقد أ
 ٣٨١........................................من أدرك متاعه عند إنسان أفلس، فهو أحق به
 ٧٢١.......................................من أريد ماله بغري حق، فقاتل، فقتل؛ فهو شهيد

 ٣٥٨من أسلف يف شيء  ويف لفظ يف مثر  فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
 ٣٥٩...............من أسلف يف شيء؛ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

 ١٦٦.........................................................فضل أيامكم يوم اجلمعةمن أ
 ٣٣٩.............................................من أقال مسلما أقال اهللا عثرته يوم القيامة

 ٢٦٣...........................من أكل أو شرب ناسيا، فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
 ٧٤٠..........................................من أكل من هذه الشجرة، فال يقربن مصالنا

 ٤٣٤.....................................................من أودع وديعة؛ فال ضمان عليه
 ٣٣٧................................................من ابتاع طعاما، فال يبعه حىت يستوفيه

 ٣٥٠...................ع خنال بعد أن تؤبر، فثمرهتا للذي باعها إال أن يشترطه املبتاعمن ابتا



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٣

 ٧٥١........من اختذ كلبا؛ إال كلب ماشية أو صيد أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قرياط
 ٣٢٩.....................من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

 ٧٢٢.....................................من اطلع يف بيت، ففقئت عينه؛ فال دية وال قصاص
 ٤٢٧................................ع شربا من األرض ظلما؛ طوقه من سبع أرضنيمن اقتط

 ٥٨٤..................من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج
 ٣٥٧..............................من باع عبدا وله مال؛ فماله لبائعه؛ إال أن يشترط املبتاع

 ٧٣٠, ٧٢٧..........................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ٥٣٠..............................................................من ترك ماال فهو لورثته
 ١٨٠..............................................................من تشبه بقوم فهو منهم

 ١٧١...........من تكلم، فهو كاحلمار حيمل أسفارا، والذي يقول له أنصت؛ ليست له مجعة
 ٦٩٥.......................من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا؛ فقد ضاد اهللا يف أمره

 ٢٩٣.................................................من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه
 ٧٥٥............................من حلف على ملة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال

 ٧٥٥........خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينهمن حلف على ميني فرأى غريها 
 ٧٥٤....................................................من حلف فقال إن شاء اهللا مل حينث

 ٧٢٣................من خرج على أميت وهم مجيع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان
 ٢٦٤.........................من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا، فليقض

 ١٠٣.................... ثالثا وثالثني،من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني، ومحد اهللا
 ٣٧٩.......................................من سره أن يظله اهللا يف ظله، فلييسر على معسر

 ٤٤٧.........................من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد، فليقل ال ردها اهللا عليك
 ٧٠٩.............................................................من شرب اخلمر فاجلدوه

 ٢٠٩.............من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها؛ فله قرياط، ومن شهدها حىت تدفن، فله
 ٢١١..............ه قرياط، ومن شهدها حىت تدفن، فلهمن شهد جنازة حىت يصلى عليها، فل

 ١٢٢..............من صلى قائما؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعدا؛ فله نصف أجر صالة القائم
 ٤٢٩....................................من غصب شربا من األرض طوقه من سبع أرضني

 ٧٥٥............من قال إنه بريء من اإلسالم، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا
 ١٧١...........................................ة لهمن قال صه؛ فقد لغا، ومن لغا؛ فال مجع

 ١٠٢.................من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٤

 ١١٠............................من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه
 ١١٠.....................................من قام مع اإلمام حىت ينصرف؛ كتب له قيام ليلة

 ٦٧٠..........................من قتل له قتيل؛ فهو خبري النظرين إما أن يفدي، وإما أن يقتل
 ٦٥٥.......................... له قتيل؛ فهو خبري النظرين إما أن يودى، وإما أن يقادمن قتل

 ١٠٣...............من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة؛ مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت
 ١٦٨.........من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة؛ سطع له نور من حتت قدمه إىل عنان السماء،

 ٤٢٩.........................ارمن قضيت له حبق أخيه؛ فال يأخذه؛ فإمنا أقطع له قطعة من ن
 ٤٧٨.............................من قطع مرياث وارثه؛ قطع اهللا مرياثه من اجلنة يوم القيامة

 ١١٧.......من قعد يف مصاله حني ينصرف من الصبح، حىت يسبح ركعيت الضحى، ال يقول
 ٢٠٢.........................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا، دخل اجلنة

 ٧٥٢...............................................من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت
 ٢٩٥................أهله، حىت أهل مكة يهلون من مكةمن كان مرتله دون مكة، فمهله من 

 ٦٢٧............................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فال يسقي ماءه زرع غريه
 ٢٩٣...............................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليقل خريا أو ليصمت

 ٧٤٢.................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته
 ١٧٤..................ليه اجلمعة يوم اجلمعة؛ إال مريضا،من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ فع

 ٤٢٧.............من كانت عنده ألخيه مظلمة؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال
 ٢٧٠.....................................من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فال صيام له

 ٢٦٥.............من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
 ١٠٧................................................................من مل يوتر، فليس منا

 ٣١٥....................من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق
 ١٧٢.........................................من مس احلصا؛ فقد لغا، ومن لغا، فال مجعة له

 ٢٧١.............من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل بيت اهللا، ومل حيج، فال عليه أن ميوت يهوديا
 ١١٦..................................من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكر

 ١٢٣..........من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بني صالة الفجر وصالةمن نام عن حزبه 
 ١٢٤, ٥٨...................................من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

 ٧٦٣, ٧٦١.................من نذر أن يطيع اهللا؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا؛ فال يعصه
 ٧٦٣......................................................من نذر أن يعصي اهللا، فال يعصه



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٥

 ٦٧..................... كفارة هلا إال ذلكمن نسي صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ال
 ٣٦١.....من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

 ٤٤٨............................من وجد دابة قد عجز أهلها عنها، فسيبوها، فأخذها؛ فهي له
 ٧٠٤..............................من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل واملفعول به

 ٤٣٠........ق من أسواقهم، فوطئت بيد أو رجلمن وقف دابة يف سبيل املسلمني، أو يف سو
 ١٣١........................من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه، فقال وهذان مجاعة

 ٣........................................................من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين
 ١٦٦.................حنن اآلخرون األولون السابقون يوم القيامة، بيد أهنم أوتوا الكتاب من

 ٧٤٥....... عليكم؛ فاصنعواند بعري، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول اهللا ما ند
 ٢٧٩...............نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد ؟ قال لكن أفضل اجلهاد حج مربور

 ٢٠٣...............................................نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه
 ٣٣٧..........................هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التاجر إىل رحاهلم

 ٢١٣.....................................هنى أن جتصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ
 ٥٦٠......................................ختها لتكفأ ما يف صحفتهاهنى أن تشترط طالق أ

 ٣٥٦.....................................................هنى النيب عن بيع العنب حىت يسود
 ٢١٣...........................هنى رسول اهللا أن جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه

 ٧٣٨...........................................هنى رسول اهللا عن كل ذي ناب من السباع
 ٧٤٠...........................................................هنى عن أكل اجلاللة وألباهنا

 ٣٥٢................................هنى عن بيع الثمار قبل بدو صالحها هنى البائع واملبتاع
 ٣٥٦..........................................................هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب

 ٧٤٠..........................هنى عن حلوم احلمر األهلية، وعن ركوب اجلاللة وأكل حلمها
 ٢١٢.................................................................هنينا عن اتباع اجلنائز
 ٧٧٠..................................................................هدايا العمال غلول

 ٢٦......................................................هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به
 ١٩٢.............هذه اآليات اليت يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته، ولكن اهللا خيوف

 ٢٢٤.................فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا على املسلمني واليت أمر اهللاهذه 
 ٦٧٩................................................هذه وهذه سواء  يعين اخلنصر واإلهبام

 ٧٤٣...........................................................هو الطهور ماؤه احلل ميتته



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٦

 ٤٠...................................................وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي
 ١٩٢..........................................وإذا رأيتم شيئا من ذلك، فصلوا حىت ينجلي
 ١٤٩..............................................وإذا صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أمجعون

 ٤٣٩................................................ وائل بن حجر أرضا حبضرموتوأقطع
 ٧٤٤............................................................وأما الظفر، فمدي احلبشة

 ٧١...............................وأمر املرأة أن تغسل ثوهبا إذا أصابه دم احليض وتصلي فيه
 ٢٨٣.....................................وأمر عائشة أن تغتسل لإلحرام باحلج وهي حائض

 ٢٢٤..................وأمرين رسول اهللا أن آخذ من كل ثالثني من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن
 ٧٧٥..........................................................مسعوإمنا أقضي على حنو ما أ
 ٤٨١..................................................................وإمنا الوالء ملن أعتق

 ٥٧٤............................وأومل النيب على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت احلارث
 ٦٤٣............................وابدأ مبن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، مث أدناك أدناك

 ٤٢٤........................................................واستعار النيب فرسا أليب طلحة
 ٤٢٤...................................................واستعار من صفوان بن أمية أدراعا

 ٨٠١, ٦٩٤, ٣٧٦......................، فارمجهاواغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعترفت
 ١٦٨.............................................والذي يقول لصاحبه أنصت، فال مجعة له

 ٤٧٣..........................................واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه
 ٤٣٤, ٤٠١..................................واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

 ١٥٩.............................والنيب صلى اهللا عليـه وسلم مل يصل يف السفر إال قصرا،
 ٢٦٤...................................................وبالغ باالستنشاق إال أن تكون صائما

 ١٤١.....................................................................وبيوهتن خري هلن
 ٨٥.......................................................................وحتليلها التسليم

 ١٣٠.......................................................وجار املسجد من أمسعه املنادي
 ٤٣.................................................وجعلت تربتها  يعين األرض  لنا طهورا

 ١٩٨............................................................وحول الناس معه أرديتهم
 ٨٥.......................................................................وختامها التسليم

 ٧٩............................................................وخري صفوف النساء آخرها
 ٢٥٣..........................ورجال تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٧

 ٢٩٥..............لنيب إىل مىن، فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر،وركب ا
 ٧٤٤................................................وسأحدثكم عن ذلك أما السن؛ فعظم

 ١٣٣..........وصلى عبد الرمحن بن عوف بالناس ملا ختلف النيب يف واقعة أخرى، وصلى معه
 ١٢٠...........وعليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وهو قربة إىل ربكم، ومكفرة

 ٦٨٦........أمية الضمري قتل رجلني عمدا، فودامها النيب ومل يوجب عليه كفارةوعمرو بن 
 ٣٠.............وعن بعض أزواج النيب أنه رأى رجال يصلي ويف بعض قدمه ملعة قدر الدرهم
 ٦٧٨...............ويف األنف إذا أوعب جدعا الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني الدية،

 ٦٨٣................................................................ويف اجلائفة ثلث الدية
 ٦٧٨..................ألنف إذا أوعب جدعا الدية، ويف اللسان الديةويف الذكر الدية، ويف ا
 ٢٣١...................................................................ويف الركاز اخلمس

 ٦٧٩.............................................................ويف السن مخس من اإلبل
 ٢٢٥.................ويف الغنم من أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة، فإذا زادت شاة، ففيها

 ٦٨٣...............................................................ويف املأمومة ثلث الدية
 ٦٨٠......................................................................ويف املشام الدية

 ٦٨٣......................................................ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل
 ٦٨٢..........................................................ة مخس من اإلبلويف املوضح

 ٢٣٠.....................................................وفيما سقي بالسانية نصف العشر
 ٢٧٦.وقال رجل للنيب إين أريد أن أخرج يف جيش كذا، وامرأيت تريد احلج، فقال اخرج معها

 ٦٥.................................وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله
 ٢٨٠..............وقت رسول اهللا ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند

 ٤٢١................................................قد سابق النيب عائشة  رضي اهللا عنهاو
 ٥٩...................وقوله ملا رفعت إليه امرأة صبيا، فقالت أهلذا حج ؟ قال نعم، ولك أجر

 ١٣٩........وكان الصحابة خلف النيب ال حيين أحد منهم ظهره حىت يقع رسول اهللا ساجدا،
 ١٦٩.................وكان النيب إذا صلى اجلمعة، تقدم فصلى ركعتني، مث تقدم فصلى أربعا

 ١٧٨.................................................سول اهللا إذا صعد املنرب، سلموكان ر
 ٤٤٨............................................................وال حتل لقطتها إال ملعرف

 ٢٩٠.....................................................................وال متسوه بطيب
 ٣٣٣.........................................................................وال تناجشوا



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٨

 ١٣٣...........................................وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه إال بإذنه
 ٣٢٦.......................................................وال يبع بعضكم على بيع بعض

 ٢٧.......................................................وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
 ٣٣٢................................................وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

 ٩٣......................................................ذراعيه افتراش الكلبوال يفترش 
 ٣٧.......................................وال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

 ٦٥٦................................................................وال يقتل مسلم بكافر
 ٣٤١.............................................ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

 ١٢٨.................ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل
 ٥٣......... فإذا أقبلت حيضتكولقوله لفاطمة بنت أيب حبيش إمنا ذلك عرق، وليس حبيض،
 ٦٣٩..............................ولقوله لفاطمة بنت قيس ال نفقة لك؛ إال أن تكوين حامال

 ١٣١..........................................ولقوله ملالك بن احلويرث وليؤمكما أكربكما
 ٤٦٠.........................................ولقوله هلند خذي ما يكفيك وولدك باملعروف

 ٢٢٦............................................................ولكن من أوسط أموالكم
 ٦٤٤...................وللمملوك طعامه وكسوته باملعروف، ال يكلف من العمل ما ال يطيق

 ٦٣٨...............................................وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف
 ٦٩٢.............................................................ولو يعطى أناس بدعواهم

 ١٤٥....................................................................وليؤمكم أكربكم
 ٧٤٧...................................................وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته

 ١٨١............................وليخرجن تفالت، ويعتزلن الرجال، ويعتزل احليض املصلى
 ١٦.................................................................وليعتزل احليض املصلى

 ٢٣٠.......................................................وما سقي بالنضح نصف العشر
 ١٣٧....................................................................وما فاتكم؛ فأمتوا

 ١٣٧...................................................................كم؛ فاقضواوما فات
 ٢٩٩.........................................ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن حمسر

 ٧٥٢...............................................ومن حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
 ٢٨٠.........................................................ومهل أهل العراق ذات عرق

 ٥٨٣..وهبت سودة رضي اهللا عنها قسمها لعائشة رضي اهللا عنها، فكان النيب يقسم هلا يومني



 امللخص الفقهي 

 ٨٤٩

 ٧٠٧...........................موهل يكب الناس يف النار على وجوههم إال حصائد ألسنته
 ٦٧٨...................................................ومها العظمان اللذان فيهما األسنان

 ٩٢...........................................وهو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد
 ٣٧٥...................................................ووكل عروة بن اجلعد يف شراء الشاة

 ٣٠.................................................................ويل لألعقاب من النار
 ٣٤٨, ٣٢٧.....................................يأيت على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

 ١٤٤.........................................................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا
 ١٤٥.............، فإن كانوا يف القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة،يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا

 ١٣٢.....................................................يا بين سلمة دياركم تكتب آثاركم
 ٢٧٤.................يا رسول اهللا  إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج شيخا كبريا ال يستطيع
 ٥٤٥, ٥٤١..........يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر،

 ١٤١.........ت، ومنعهن من الثياب اليت يكن هبا كاسياتجيب عليه منعهن متزينات متجمال
 ٦٢٨, ٥٥٦...........................................حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
 ٦٢٨..................................................حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة

 ٦٩٢...............................حيلف مخسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته
 ١٢٨..............................................يد اهللا على اجلماعة، فمن شذ؛ شذ يف النار

 ٣١٣..........................................................يذبح عنه يوم سابعه ويسمى
 ١٠٨..................................................ني كل ركعتني ويوتر بواحدةيسلم ب

 ١٢.....................................................................يطهره املاء والقرظ
 ٢٣٤..................................يعمد أحدكم إىل مجرة من نار جهنم، فيجعلها يف يده

 ١٨.................................................................يغسل ذكره، مث يتوضأ
 ١٥............................................................يقرئنا القرآن ما مل يكن جنبا

 ١٨٩....يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشرب وذكر هللا



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٠

 الفهرس

 ١...................................................................................تلخيص

 ٢....................................................................................املقدمة

 ٣.......................................................................فضل التفقه يف الدين

 ٧.............................................................................كتاب الطهارة
 ٧............................................................باب يف أحكام الطهارة واملياه

 ١١......................................................باب يف أحكام اآلنية وثياب الكفار

 ١٣...........................................باب فيما حيرم على احملدث مزاولته من األعمال

 ١٧..............................................................باب يف آداب قضاء احلاجة

 ٢٠.........................................................ك وخصال الفطرةباب يف السوا

 ٢٤..................................................................باب يف أحكام الوضوء

 ٢٨................................................................باب يف بيان صفة الوضوء

 ٣٢.....................................باب يف أحكام املسح على اخلفني وغريمها من احلوائل

 ٣٦.............................................................باب يف بيان نواقض الوضوء

 ٣٩...................................................................باب يف أحكام الغسل

 ٤٢...................................................................باب يف أحكام التيمم

 ٤٦............................................................باب يف أحكام إزالة النجاسة

 ٥٠..........................................................باب يف أحكام احليض والنفاس

 ٥٠..............................................................احليض وأحكامه:  أوال

 ٥٣.........................................................االستحاضة وأحكامها:  ثانيا

 ٥٧...........................................................................كتاب الصالة

 ٥٧........................................................باب يف وجوب الصلوات اخلمس

 ٦١...........................................................باب يف أحكام األذان واإلقامة

 ٦٤..................................................................ب يف شروط الصالةبا

 ٦٤..................................................................دخول وقتها: أوال 



 امللخص الفقهي 

 ٨٥١

 ٦٨....................................................................ستر العورة: ثانيا 

 ٧١...............................................................اجتناب النجاسة: الثا ث

 ٧٤.................................................................استقبال القبلة: رابعا 

 ٧٥........................................................................النية: خامسا 

 ٧٧..........................................................باب يف آداب املشي إىل الصالة

 ٨١..................................................باب يف أركان الصالة وواجباهتا وسننها

 ٨١.......................................................................أركان الصالة

 ٨١..............................................القيـام يف صالة الفريضة:  الركن األول
 ٨٢.................................................تكبرية اإلحرام يف أوهلا:  الركن الثاين
 ٨٢..........................................................اءة الفاحتةقر:  الركن الثالث
 ٨٣..................................................الركوع يف كل ركعة:  الركن الرابع

 ٨٣.................واالعتدال واقفا كحاله قبله الرفع من الركوع:  الركن اخلامس والسادس
 ٨٣..............................................................السجود:  الركن السابع
 ٨٤...............................الرفع من السجود واجللوس بني السجدتني:  الركن الثامن
 ٨٤......................................الطمأنينة يف كل األفعال املذكورة:  الركن التاسع

 ٨٤..................................التشهد األخري وجلسته:  الركن العاشر واحلادي عشر
 ٨٥.............................. يف التشهد األخري الصالة على النيب : الركن الثاين عشر
 ٨٥.............................................الترتيب بني األركان:  الركن الثالث عشر
 ٨٥..........................................................التسليم:  الركن الرابع عشر
 ٨٦......................................................................واجبات الصالة

 ٨٧.........................................................................سنن الصالة

 ٨٩....................................................................باب يف صفة الصالة

 ٩٢..........................................................باب يف بيان ما يكره يف الصالة

 ٩٥..........................................باب يف بيان ما يستحب أو يباح فعله يف الصالة

 ٩٨....................................................................لسهوباب السجود ل

 ١٠١.............................................................باب يف الذكر بعد الصالة

 ١٠٦....................................................................باب صالة التطوع

 ١٠٧.........................................................الة الوتر وأحكامهاباب يف ص

 ١١٠.........................................................باب صالة التراويح وأحكامها



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٢

 ١١٣......................................................باب يف السنن الراتبة مع الفرائض

 ١١٧................................................................باب يف صالة الضحى

 ١١٨................................................................باب يف سجود التالوة

 ١٢٠................................................................باب يف التطوع املطلق

 ١٢٤.................................................باب يف األوقات املنهي عن الصالة فيها

 ١٢٦.................................................باب يف وجوب صالة اجلماعة وفضلها

 ١٢٩..........................ة اجلماعة وما تنعقد به صالة اجلماعةحكم املتخلف عن صال

 ١٣٦...................................................باب يف األحكام اليت تتعلق باملسبوق

 ١٤٠...............................................باب يف حكم حضور النساء إىل املساجد

 ١٤٤............................................................باب يف بيان أحكام اإلمامة

 ١٤٨...................................................باب يف من ال تصح إمامته يف الصالة

 ١٥٢..................................................... ما يشرع لإلمام يف الصالةباب يف

 ١٥٥............................................................باب يف صالة أهل األعذار

 ١٥٥................................................................صالة املريض:  أوال

 ١٥٨...............................................................صالة الراكب:  ثانيا

 ١٥٩................................................................صالة املسافر:  ثالثا

 ١٦٢...............................................................صالة اخلوف:  رابعا

 ١٦٦...........................................................باب يف أحكام صالة اجلمعة

 ١٨٠..........................................................باب يف أحكام صالة العيدين

 ١٩١........................................................باب يف أحكام صالة الكسوف

 ١٩٥.......................................................باب يف أحكام صالة االستسقاء

 ١٩٩.................................................................باب يف أحكام اجلنائز

 ٢٠٠......................................................حملتضرأحكام املريض وا:  أوال

 ٢٠٣................................................................أحكام الوفاة:  ثانيا

 ٢٠٤................................................................تغسيل امليت:  ثالثا

 ٢٠٨.............................................................أحكام التكفني:  ارابع

 ٢٠٩..................................................أحكام الصالة على امليت:  خامسا

 ٢١١..........................................................محل امليت ودفنه:  سادسا

 ٢١٤................................................أحكام التعزية وزيارة القبور:  سادسا



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٣

 ٢١٧...........................................................................كتاب الزكاة

 ٢١٧.....................................................باب يف مشروعية الزكاة ومكانتها

 ٢٢١.............................................................باب يف زكاة هبيمة األنعام

 ٢٢١..................................................................زكاة اإلبل:  أوال

 ٢٢٣..................................................................زكاة البقر:  ثانيا

 ٢٢٤..................................................................زكاة الغنم:  ثالثا

 ٢٢٩..................................باب يف زكاة احلبوب والثمار والعسل واملعدن والركاز

 ٢٣٣.................................................................باب يف زكاة النقدين

 ٢٣٤...........................................: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة

 ٢٣٧..........................................................باب يف زكاة عروض التجارة

 ٢٤٠...................................................................باب يف زكاة الفطر

 ٢٤٤.................................................................باب يف إخراج الزكاة

 ٢٤٧....................................ة هلمباب يف بيان أهل الزكاة ومن ال جيوز دفع الزكا

 ٢٥٣..............................................................باب يف الصدقة املستحبة

 ٢٥٦...........................................................................كتاب الصيام

 ٢٥٦.......................................................... الصيام ووقتهباب يف وجوب

 ٢٦٠.........................................................باب يف بدء صيام اليوم وهنايته

 ٢٦٣..............................................................باب يف مفسدات الصوم

 ٢٦٦..............................................باب ما جاء يف بيان أحكام القضاء للصيام

 ٢٦٨.................................................باب يف ما يلزم من أفطر لكرب أو مرض

 ٢٧١............................................................................كتاب احلج

 ٢٧١..........................................................باب يف احلج وعلى من جيب

 ٢٧٦...................................باب يف شروط وجوب احلج على املرأة وأحكام النيابة

 ٢٧٩......................................................يف فضل احلج واالستعداد لهباب 

 ٢٨٠.................................................................باب يف مواقيت احلج

 ٢٨٣................................................................باب يف كيفية اإلحرام

 ٢٨٧.............................................................باب يف حمظورات اإلحرام

 ٢٩٤...................................................باب يف أعمال يوم التروية ويوم عرفة



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٤

 ٢٩٨.........زدلفة إىل مىن وأعمال يوم العيدباب يف الدفع إىل مزدلفة واملبيت فيها والدفع من م

 ٣٠٦...........................باب يف أحكام احلج اليت تفعل يف أيام التشريق وطواف الوداع

 ٣١٠.......................................................باب يف أحكام اهلدي واألضحية

 ٣١٢................................................................باب يف أحكام العقيقة

 ٣١٥...........................................................................كتاب اجلهاد

 ٣١٥.....................................................سبيل اهللاباب يف أحكام اجلهاد يف 

 ٣٢٢...........................................................................كتاب البيوع

 ٣٢٢.................................................................باب يف أحكام البيوع

 ٣٢٥........................................................ن البيوع املنهي عنهاباب يف بيا

 ٣٢٨.......................................................باب يف أحكام الشروط يف البيع

 ٣٣١..........................................................باب يف أحكام اخليار يف البيع

 ٣٣٧......................................باب يف أحكام التصرف يف البيع قبل قبضه واإلقالة

 ٣٤٠.............................................................باب يف بيان الربا وحكمه

 ٣٤٩............................................................لباب يف أحكام بيع األصو

 ٣٥٢..............................................................باب يف أحكام بيع الثمار

 ٣٥٥.................................................................باب يف وضع اجلوائح

 ٣٥٧........................................................ا يتبع املبيع وما ال يتبعهباب فيم

 ٣٥٨.................................................................باب يف أحكام السلم

 ٣٦١...............................................................................أبواب

 ٣٦١.............................................................باب يف أحكام القرض

 ٣٦٤..............................................................باب يف أحكام الرهن

 ٣٦٨.............................................................باب يف أحكام الضمان

 ٣٧١.............................................................باب يف أحكام الكفالة

 ٣٧٢..............................................................باب يف أحكام احلوالة

 ٣٧٥.............................................................باب يف أحكام الوكالة

 ٣٧٨..............................................................باب يف أحكام احلجر

 ٣٩٠...............................................................................أبواب

 ٣٩٠..............................................................باب يف أحكام الصلح



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٥

 ٣٩٥....................................................باب يف أحكام اجلوار والطرقات

 ٣٩٨.............................................................باب يف أحكام الشفعة

 ٤٠١.......................................................................كتاب الشركات

 ٤٠١..............................................باب يف أحكام الشراكة وأنواع الشركات

 ٤٠٣...........................................................باب يف أحكام شركة العنان

 ٤٠٤.........................................................باب يف أحكام شركة املضاربة

 ٤٠٧............................................باب يف شركات الوجوه واألبدان واملفاوضة

 ٤١٠.......................................................كتاب املزارعة واملساقاة واإلجارة

 ٤١٠.......................................................باب يف أحكام املزارعة واملساقاة

 ٤١٥...............................................................باب يف أحكام اإلجارة

 ٤٢٠...............................................................................أبواب

 ٤٢٠..............................................................باب يف أحكام السبق

 ٤٢٤...............................................................................أبواب

 ٤٢٤..............................................................باب يف أحكام العارية

 ٤٢٧.............................................................باب يف أحكام الغصب

 ٤٣٠...........................................................باب يف أحكام اإلتالفات

 ٤٣٤.............................................................باب يف أحكام الوديعة

 ٤٣٧.....................................................كتاب إحياء املوات ومتلك املباحات

 ٤٣٧...........................................................باب يف أحكام إحياء املوات

 ٤٤١................................................................باب يف أحكام اجلعالة

 ٤٤٤.................................................................باب يف أحكام اللقطة

 ٤٥٠.................................................................باب يف أحكام اللقيط

 ٤٥٣................................................................باب يف أحكام الوقف

 ٤٥٨...........................................................باب يف أحكام اهلبة والعطية

 ٤٦١.........................................................................كتاب املواريث

 ٤٦١.........................................................ليةباب يف تصرفات املريض املا

 ٤٦٤................................................................باب يف أحكام الوصايا



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٦

 ٤٧٣.....................................: ) الناظر على الوصية وغريها (أحكام املوصى إليه 

 ٤٧٦...............................................................باب يف أحكام املواريث

 ٤٧٩....................................................باب يف أسباب اإلرث وبيان الورثة

 ٤٨٤.....................................................باب يف مرياث األزواج والزوجات

 ٤٨٥.........................................................باب يف مرياث اآلباء واألجداد

 ٤٨٧...............................................................باب يف مرياث األمهات

 ٤٨٨..................................................................دةباب يف مرياث اجل

 ٤٩١.................................................................باب يف مرياث البنات

 ٤٩٤......................................................باب يف مرياث األخوات الشقائق

 ٤٩٧..................................باب يف مرياث األخوات مع البنات ومرياث اإلخوة ألم

 ٥٠٠.....................................................................باب يف التعصيب

 ٥٠٣......................................................................باب يف احلجب

 ٥٠٦........................................................باب يف توريث اإلخوة مع اجلد

 ٥١٣........................................................................باب يف املعادة

 ٥١٩....................................................باب يف التوريث بالتقدير واالحتياط

 ٥٢٠.................................................................باب يف مرياث اخلنثى

 ٥٢٢.................................................................باب يف مرياث احلمل

 ٥٢٦................................................................باب يف مرياث املفقود

 ٥٢٨........................................................باب يف مرياث الغرقى واهلدمى

 ٥٣٠................................................................باب يف التوريث بالرد

 ٥٣٢..........................................................ذوي األرحامباب يف مرياث 

 ٥٣٤.................................................................باب يف مرياث املطلقة

 ٥٣٦....................................................باب يف التوارث مع اختالف الدين

 ٥٣٩...........................................................باب يف حكم توريث القاتل

 ٥٤١..........................................................................كتاب النكاح

 ٥٤١................................................................باب يف أحكام النكاح

 ٥٤٧.................................................................باب يف أحكام اخلطبة

 ٥٥٠.................................................باب يف عقد النكاح وأركانه وشروطه



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٧

 ٥٥٣.............................................................باب يف الكفاءة يف النكاح

 ٥٥٥............................................................باب يف احملرمات يف النكاح

 ٥٦٠............................................................باب يف الشروط يف النكاح

 ٥٦٤.............................................................باب يف العيوب يف النكاح

 ٥٦٦................................................................باب يف أنكحة الكفار

 ٥٦٩............................................................باب يف الصداق يف النكاح

 ٥٧٤.................................................................. العرسباب يف وليمة

 ٥٧٧..................................................................باب يف عشرة النساء

 ٥٨٣...................................................باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها

 ٥٨٦..........................................................................كتاب الطالق

 ٥٨٦..................................................................باب يف أحكام اخللع

 ٥٩٠................................................................باب يف أحكام الطالق

 ٥٩٤.................................................باب يف الطالق السين والطالق البدعي

 ٦٠٠.......................................................................باب يف الرجعة

 ٦٠٤.................................................................باب يف أحكام اإليالء

 ٦٠٧................................................................باب يف أحكام الظهار

 ٦١١.................................................................باب يف أحكام اللعان

 ٦١٤..............................................باب يف أحكام حلوق النسب وعدم حلوقه

 ٦١٧..................................................................باب يف أحكام العدة

 ٦٢٧.....................................................................باب يف االسترباء

 ٦٢٨...............................................................................أبواب

 ٦٢٨.............................................................باب يف أحكام الرضاع

 ٦٣١.............................................................باب يف أحكام احلضانة

 ٦٣٤..............................................................باب يف موانع احلضانة

 ٦٣٨...............................................................باب يف نفقة الزوجة

 ٦٤٢.....................................................باب يف نفقة األقارب واملماليك

 ٦٤٦..............................................................كتاب القصاص واجلنايات

 ٦٤٦..........................................................باب يف أحكام القتل وأنواعه



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٨

 ٦٥٤..............................................................باب يف أحكام القصاص

 ٦٦٢.........................................................قصاص يف األطرافباب يف ال

 ٦٦٦...................................................باب يف القصاص من اجلماعة للواحد

 ٦٧٠................................................................باب يف أحكام الديات

 ٦٧٤................................................................باب يف مقادير الديات

 ٦٧٨.........................................................باب يف ديات األعضاء واملنافع

 ٦٨٢.................................................باب يف أحكام الشجاج وكسر العظام

 ٦٨٦..................................................................باب يف كفارة القتل

 ٦٩٠...............................................................باب يف أحكام القسامة

 ٦٩٣...............................................................كتاب احلدود والتعزيرات

 ٦٩٣................................................................باب يف أحكام احلدود

 ٦٩٨.....................................................................باب يف حد الزىن

 ٧٠٥...................................................................باب يف حد القذف

 ٧٠٨...................................................................باب يف حد املسكر

 ٧١٢................................................................باب يف أحكام التعزير

 ٧١٥...................................................................باب يف حد السرقة

 ٧١٩.............................................................باب يف حد قطاع الطريق

 ٧٢٣...............................................................باب يف قتال أهل البغي

 ٧٢٧..................................................................دةباب يف أحكام الر

 ٧٣٥.........................................................................كتاب األطعمة

 ٧٣٥...............................................................باب يف أحكام األطعمة

 ٧٤٣................................................................ذكاةباب يف أحكام ال

 ٧٤٨.................................................................باب يف أحكام الصيد

 ٧٥٢...................................................................كتاب األميان والنذور

 ٧٥٢.................................................................أحكام األميانباب يف 

 ٧٥٦.................................................................باب يف كفارة اليمني

 ٧٦٠..................................................................باب يف أحكام النذر



 امللخص الفقهي 

 ٨٥٩

 ٧٦٤..........................................................................كتاب القضاء

 ٧٦٤......................................................باب يف أحكام القضاء يف اإلسالم

 ٧٦٨................................................................باب يف آداب القاضي

 ٧٧٢...........................................................باب يف طريق احلكم وصفته

 ٧٧٥.........................................................باب يف شروط صحة الدعوى

 ٧٧٩..........................................................باب يف القسمة بني الشركاء

 ٧٨٢........................................................باب يف بيان الدعاوى والبينات

 ٧٨٤....................................................................باب يف الشهادات

 ٧٩٢...............الشهادة ورجوع الشهودباب يف كتاب القاضي إىل القاضي والشهادة على 

 ٧٩٦............................................................باب يف اليمني يف الدعاوى

 ٧٩٨................................................................باب يف أحكام اإلقرار

 ٨٠٢..........................................................................فهرس اآليات

 ٨١٥.......................................................................فهرس األحاديث

 ٨٥٠................................................................................الفهرس

 

 


