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 مقدمة

ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم 

 وبعد:

 مصحوبة   ،تبة  مر  ميسرة   مهذبة   ملسائله، بطريقة   وترتيب   ،للفقه فهذا تقريب  
 وغريها من األدلة املعتربة. ،وآاثر الصحابة  ،والسنة الصحيحة  ،ابلدليل من الكتاب

   .كتايب "الفقه امليسر"  وهو خمتصر من"  الفقه امليسرخالصة  وأمسيته: "

وأن جيعله  ،أن ينفعنا وإايكم به ،أسأل هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلىو 
 لرضا الواهب الكرمي.   خالصا  
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 كتاب الطهارة

 أقسام املياهمن 

 الطهور.القسم األول: املاء 

  .واملاء الطهور هو الذي يرفع احلدث ويزيل النجس

  كل ماء املطر؛ لقول هللا تعاىل: }وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به{مثال املاء الطهور:  
  .كل ماء نبع من العيون و وماء البحر  

 مسألة معاصرة:

النجاسة واألوساخ مبزيل سائل غري هو عبارة عن إزالة : و لتنظيف اجلافإزالة النجاسة تصح اب
 املاء مع استعمال خبار املاء.

 املاء اآلجن

 :معناه

 .وهو الذي يتغري بطول مكثه يف املكان، من غري خمالطة شيء يغريه  

 حكمه:

 جيوز الوضوء به.

 مسألة معاصرة:

 .، فيصح الوضوء بهاملاء الباقي يف اخلزاانت املهجورةاملاء اآلجن:    ومثل
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 الطهور خيالط الطاهر

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اغتسل  يصح الوضوء بهمل يغريه،  و طاهر    هإن خالطاملاء الطهور   ؛ ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
وألن املاء ابق على ]صحيح[ رواه النسائي وابن ماجه  (1)هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجني«

 إطالقه.

 مسألة معاصرة:

 باملنظفات املستجدةاملاء املتغري 

 مثل: املاء املتغري ابلصابون وغري ذلك من املنظفات اليت استجدت.  

 حكمه:

 جيوز استعماله يف إزالة النجاسة وال يصح الوضوء به.

 رفع احلدث بغري املاء

ما سوى املاء من املائعات كاخلل واملرق والنبيذ، وماء الورد، واملعتصر من الشجر، ال يرفع حداث ، 
  (2)ْولِِه تَ َعاىَل: }فَ َلْم َتَُِدوا َماء  فَ تَ َيمَُّموا{لِقَ 

 قاعدة

 .لكنه يصلح لطهارة النجس ،املاء الطاهر ال يصلح لطهارة احلدث

 املاء النجس: الثانيالقسم 

 معنى املاء النجس

 املاء النجس: ما وقعت فيه جناسة.

 سألة معاصرةم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 240( النسائي )378ماجه ) ( ابن 26940(أمحد ) 1) 
 [  43( ]النساء:  2) 
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 استعمال مياه الصرف الصحي

وصفة النجاسة ال  %5ألنه مل يطهر مادام أنه بقي عليه  ؛استخدامه يف الشرب والطهارةحيرم 
 تزال ابقية فيه.  

 الشك يف املاء

 :الشك يف املاء له حالتان

 إذا شك يف جناسته مل مينع الطهارة به [1]

الطهارة، إذا شك يف جناسته مل مينع الطهارة به، سواء وجده متغريا  أو غري متغري؛ ألن األصل 
 والتغري حيتمل أن يكون من مكثه، أو مبا ال مينع، فال يزول ابلشك.

  إن تيقن جناسته، ثم شك يف طهارته  [2]

 إن تيقن جناسته، مث شك يف طهارته، فهو جنس؛ ألن األصل جناسته.
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 باب اآلنية

 واآلنية ضربان

 الضرب األول: 

واخلزف واخلشب واجللود والصفر؛ ألن النيب َصلَّى كالياقوت والبلور والعقيق  ،  مباح من غري كراهة
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اغتسل من جفنة  .(2)وتوضأ من تور من صفر ،(1)اَّللَّ

 : الثانيالضرب 

 .حمرم كآنية الذهب والفضة

أي الذهب والفضة هلم يف  (3)لقوله صلى هللا عليه وسلم "فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة"
الدنيا ولنا يف اآلخرة فيؤخذ من ذلك ان االصل يف الذهب والفضة التحرمي اال ما دل الدليل على 

 جوازه

 التطهر من آنية الذهب والفضة

إن تطهر من آنية الذهب والفضة، فتصح طهارته؛ ألن الوضوء جراين املاء على العضو وليس 
 مبعصية، وإمنا املعصية استعمال اإلانء.

 ]باب السواك[ 

 السواك سنة مؤكدة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة«   لقول رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
  .(4)متفق عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  سبق خترجيه. 1) 
 ( 194البخاري )  (2) 
 ( 2067(  مسلم ) 5110(  البخاري ) 3) 
 ( 252(  مسلم ) 847(  البخاري ) 4) 
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 تقليم األظافر

ُ   ؛من السنة تقليم األظفار، وقص الشارب، ونتف اإلبط وحلق العانة ملا روى أبو هريرة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، َعْنُه قال: قا ل رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 .(1)وتقليم األظافر، ونتف اإلبط« متفق عليه

  .وأبي شيء أزاله صاحبه فال أبس؛ ألن املقصود إزالته

 شعر الرأس

 .ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه

  .(2)كان له شعر فليكرمه« رواه أبو داودملا روى أبو هريرة يرفعه »من    

 ق بعض الرأسلح

 أما حلق بعض الرأس فمكروه.

ويسمى القزع، ملا ذكران من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود، ولفظه، »أن النيب صلى هللا عليه   
 وسلم هنى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله«. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 257(  مسلم ) 5550(  البخاري ) 1) 
 ( 4163(  سنن أيب داود) 2) 
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 باب آداب التخلي

 مستحبات قضاء احلاجة

  :يستحب ملن أراد قضاء احلاجة

 الذكر عند دخول اخلالء [1]

 أن يقول: بسم هللا.   (1
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »سرت ما بني ملا روى   ُ َعْنُه قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ علي َرِضَي اَّللَّ

اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم هللا« رواه ابن ماجه 
 .(1)والرتمذي

 ويقول: »اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«  (2
 َعَلْيِه َوَسلََّم كان إذا دخل اخلالء قال ذلك. متفق اَّللَُّ  ملا روى أنس أن النيب َصلَّى

 .(2)عليه

 دعاء اخلروج من اخلالء [2]

 قال: »غفرانك، احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين« " إذا خرج    

ملا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إذا خرج من اخلالء قال: " 
  .(3)  غفرانك« حديث حسن

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان إذا خرج من اخلالء قال: »احلمد هلل الذي أذهب  وعن أنس أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 .)ضعيف(  عين األذى وعافاين« رواه ابن ماجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 297(  ابن ماجه ) 606(  الرتمذي  ) 1) 
 ( 375(  مسلم ) 142) (  البخاري 2) 
 ( 300(  ابن ماجه ) 7(  الرتمذي  ) 30(  سنن أيب داود) 25261(  أمحد ) 3) 
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وقال عبد هللا بن مسعود: " إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل: اللهم إين أعوذ بك من 
 (1)جس، واخلبث، واخلبائث، والشيطان الرجيم "الرجس، والن

 (2)وعن أيب ذر كان يقول إذا خرج من اخلالء: »احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين«

 (3)وعافاين«  ،عن حذيفة، أنه كان يقول إذا خرج من اخلالء: »احلمد هلل الذي أذهب عين األذى

 يضع ما فيه ذكر اهلل أو قرآن صيانة له [3]

عن ابن عباس قال: »يكره أن يذكر هللا وهو جالس على اخلالء، والرجل يواقع امرأته؛ ألنه ذو   
 (4)اجلالل جيل عن ذلك«

 (5)عن عكرمة قال: »كان ابن عباس إذا دخل اخلالء انولين خامته«

 (6)عن ابن عباس قال: »كان سليمان بن داود إذا دخل اخلالء نزع خامته فأعطاه امرأته«

 كان يف الفضاء أبعد إن  [4]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إذا أراد الرباز انطلق حىت ال يراه أحد«      (7)ملا روى جابر قال: »كان النيب َصلَّى اَّللَّ
 أبو داود)صحيح(.رواه  

 ويسترت عن العيون [5]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 114/  6( مصنف ابن أيب شيبة )1) 
 ( 115/  6( مصنف ابن أيب شيبة )2) 
 ( 203( الدعاء للضيب )ص: 3) 
 ( 108/  1( مصنف ابن أيب شيبة )4) 
 ( 106/  1( مصنف ابن أيب شيبة )5) 
 ( 106/  1)( مصنف ابن أيب شيبة  6) 
 ( 335(  ابن ماجه )2(  سنن أيب داود) 7) 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أنه قال: »من أتى الغائط فليس ترت فإن مل جيد ملا روى أبو هريرة عن النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه ابو داود )ضعيف(. (1)إال أن جيمع كثيبا من رمل فليستدبره«

عن أيب بكر الصديق قال وهو خيطب الناس: »اي معشر املسلمني، استحيوا من هللا، فو الذي 
 (2)نفسي بيده إين ألظل حني أذهب إىل الغائط يف الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ريب«

 ويبول قاعدا [6]

 ألنه أسرت له، وأبعد من أن يرتشش عليه.  

  وروى حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم »أتى سباطة قوم، فبال قائما.« رواه البخاري
 .اجلواز، ومل يفعله إال مرة واحدة  لبيان ولعل النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك   ،(3)ومسلم

 ئط وال بول وال جيوز استقبال القبلة واستدبارها يف الفضاء بغا [7]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة   ملا روى أبو أيوب قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
بغائط وال بول، وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدان مراحيض 

  .(4)هللا« متفق عليهقد بنيت حنو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر  

وعن مروان األصفر أنه قال: »أانخ ابن عمر بعريه مستقبل القبلة، مث جلس يبول إليه فقلت: اي 
أاب عبد الرمحن أليس قد هني عن هذا؟ قال: بلى إمنا هني عن هذا يف الفضاء أما إذا كان بينك وبني 

 )حسن(.  رواه أبو داود (5)القبلة شيء يسرتك فال أبس«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 337(  ابن ماجه )35(  سنن أيب داود) 1) 
 ( 100/  1( مصنف ابن أيب شيبة )2) 
 ( 273(  مسلم ) 224(  البخاري ) 3) 
 ( 264(  مسلم ) 386(  البخاري ) 4) 
 ( 11(  سنن أيب داود) 5) 
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 مكروهات قضاء احلاجة

 ويكره البول يف املغتسل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أن يبول الرجل يف مغتسله«  ملا روى عبد هللا بن مغفل قال: »هنى رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 رواه ابن ماجه )صحيح(.

 : إن صب عليه املاء فجرى يف البالوعة فذهب فال أبس.رمحه هللا  –قال أمحد    

 (1)سليمان بن بريدة، عن عمران بن حصني قال: »من ابل يف مغتسله فلم يتطهر«عن  و 

 (2)عن عبد هللا بن مغفل املزين: »البول يف املغتسل أيخذ منه الوسواس«و 

 ويفعل يف جلوسه األسهل له 

َوَسلََّم إذا أتينا اخلالء أن وأما ما روى سراقة بن مالك قال: »علمنا رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه 
 )ضعيف(.   (3)نتوكأ على اليسرى، وننصب اليمىن« رواه الطرباين يف معجمه

 وال يشرع له أن يتنحنح 

  .رع له أن يسلت من أصل ذكره فيما بني املخرجني، مث ينرته برفق ثالاثشوال ي

 االستنجاء:حكم 

 واالستنجاء واجب 

  .من كل خارج من السبيل

 جيب من الريحوال 

 .ألهنا ليست جنسة، وال يصحبها جناسة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  105/  1( مصنف ابن أيب شيبة )1) 
 ( 106/  1)  1201( مصنف ابن أيب شيبة  2) 
 (  6605( املعجم الكبري )3) 
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 االستنجاء وأاالستجمار االكتفاء ب

 وفيه فروع أربعة

 اجلمع بني املاء واحلجر  جيوز [1]

َها قالت: »مرن أزواجكن أن يتبعوا احلجارة املاء من أثر الغائط والبول،  ُ َعن ْ ألن عائشة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، كان يفعله«فإين أستحييهم، فإن النيب   وألنه أبلغ يف اإلنقاء   ،حديث صحيح  (1)َصلَّى اَّللَّ

 وأنظف. 

  .وألن احلجر يزيل عني النجاسة، فال تباشرها يده

 إن اقتصر على أحدهما جاز، واملاء أفضل [2]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إذا خرج حلاجة أجيء أان    وغالم معنا إداوة من ألن أنسا قال: »كان النيب َصلَّى اَّللَّ
 متفق عليه.  (2)ماء، يعين: يستنجي به«

 وألنه يزيل عني النجاسة وأثرها، ويطهر احملل.

 إن اقتصر على احلجر أجزأ بشرطني: [3]

 أحدمها: اإلنقاء وهو أال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء حبيث خيرج اآلخر نقيا.

ُ َعَلْيِه   ؛والثاين: استيفاء ثالثة أحجار ُ َعْنُه: »لقد هناان يعين النيب َصلَّى اَّللَّ لقول سلمان َرِضَي اَّللَّ
 (3)َوَسلََّم أن نستنجي ابليمني، وأن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم«

 رواه مسلم.

 االستنجاء والوضوء

 إن توضأ قبل االستنجاء فيصح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 19(  الرتمذي  )24667(  أمحد ) 1) 
 ( 271(  مسلم ) 149(  البخاري ) 2) 
 ( 262(  مسلم ) 3) 
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  .إزالتها كاليت على ساقهألهنا جناسة فلم يشرتط تقدمي  

 الوضوء باب

  صفة الوضوء

 النية

 يسري، بزمن الطهارة تقدمت إن النية

 ألهنا عبادة، فلم يشرتط اقرتان النية أبوهلا كالصيام. ؛جاز  أوهلا، يف عنه  وعزبت  

 التسمية

 حكم التسمية:

وهي سنة ألهنا عبادة، فال َتب فيها التسمية كغريها، وضعف أمحد احلديث فيها، وقال: ليس 
 رواه أمحد وأبو داود ]ضعيف[  (1))ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه(يثبت يف هذا حديث،  

 الكفني غسل

 ثالث: الكفني غسل حاالت

  :االوىل

ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم    ؛إن كان مل يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب  
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلانء ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت »قال:  

دليل على عدم الوجوب   ،فتخصيصه هذه احلالة ابألمر  ،ومل يذكر البخاري ثالاث  ،متفق عليه  (2)  «يده
  .يف غريها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (397(  ابن ماجه )25(  الرتمذي  )101(  سنن أيب داود) 11388(  أمحد ) 1) 
 ( 238(  مسلم ) 160(  البخاري ) 2) 
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  .الثانية

  .إن قام يف نوم الليل فغسلهما واجب

 :الثالثة

 .غسلهما بعد الوجه فرض  

 واالستنشاق املضمضة

  ضابطان

 :األول

 .(1)صفة املبالغة يف االستنشاق: اجتذاب املاء ابلنفس إىل أقصى األنف وال جيعله سعوطاو   

 :الثاني

   .(2)إدارة املاء يف أقاصي الفم وال جيعله وجورا  :صفة املبالغة يف املضمضة  

  ثالثًا ويستنشق ميضمض أن بني خمري وهو

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    ؛غرفات  ثالث  من أو غرفة  من ألن يف حديث عبد هللا بن زيد أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 .»مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثالاث «

ويف لفظ: »أدخل يده يف اإلانء، فمضمض واستنشق واستنثر ثالاث  بثالث غرفات« متفق 
  .(3)عليهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السعوط: تصبه يف أنفك كالدواء. (   1) 
 الوجور: تصبه يف فمك وتبلعه كالدواء   ( 2) 
 سبق خترجيهما.  ( 3) 
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 الوجه غسل

(1)ابإلمجاع، لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم{مث يغسل وجهه، وذلك فرض 
. 

 ضابط:

 الوجه: حد يف ويدخل

   العذار [1]

 وهو: الشعر الذي على العظم الناتئ مست صماخ األذن إىل الصدغ.

 : والعارض [2]

 الذي حتت العذار.

 : والذقن [3]

  .وهو جمتمع اللحيني

 : منه وخيرج

  النزعتان [1]

 ومها: ما ينحسر عنهما الشعر يف فودي الرأس؛ ألهنما من الرأس، لدخوهلما فيه. 

 : والصدغ [2]

ألنه شعر متصل ابلرأس ابتداء،   وهو الذي عليه الشعر يف حق الغالم، حماذ لطرف األذن األعلى؛
ع )حسن(   ّ بيالر   فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مع رأسه يف حديث

 .(2)رواه أبو داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]املائدة: 1) 
 (  129سنن أيب داود )(  2) 
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 اليدين غسل

(1)مث يغسل يديه إىل املرفقني، وهو فرض ابإلمجاع، لقول هللا تعاىل: }َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق{
.  

 ورجليه يديه من اليمنى بغسل البداءة وتستحب

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، كان حيب التيمن يف ترجله وتنعله وطهوره، ويف شأنه كله«    (2)»ألن النيب َصلَّى اَّللَّ

 . متفق عليه. 

 الرأس مسح

 حكمه:

(3) وهو فرض، لقول هللا تعاىل: }َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم{  
.  

  أجزأ، الرأس مسح وكيفما

املستحب أن مير يديه من مقدم رأسه إىل قفاه، مث يعيدمها إىل بيد واحدة، أو بيدين، إال أن 
  .املوضع الذي بدأ منه

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، »مث مسح  ُهَما قال يف صفة وضوء النيب َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ ألن عبد هللا بن زيد َرِضَي اَّللَّ
 متفق عليه.  (4)رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة«

 الرجلني غسل

 حكم غسل الرجلني:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]املائدة: 1) 
 (  سبق خترجيه. 2) 
 [ 6]املائدة: ( 3) 
 ( 235(  مسلم ) 183(  البخاري ) 4) 
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(1)يغسل رجليه إىل الكعبني، وهو فرض لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ{  
.   

 الرتتيب

 الرتتيب نوعان: 

 النوع األول: ترتيب فرض، وهو الرتتيب بني األعضاء األربعة.
 واليد اليسرى. والنوع الثاين: ترتيب سنة، وهو الرتتيب بني اليد اليمىن 

 املواالة

  .ويوايل بني غسل األعضاء

 املواالة، جتب

ألن »النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، رأى رجال يصلي ويف رجله ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء   
 رواه أبو داود.  (2)فأمره أن يعيد الوضوء والصالة«

 .ولو مل َتب املواالة ألجزأه غسلها

 الوضوء أذكار :خامتة

   ؛ حممدا عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن   [1]
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال: »من توضأ فأحسن وضوئه  ملا روى عمر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه عن النيب َصلَّى اَّللَّ
مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فتح هللا له أبواب 

 رواه مسلم. (3)شاء«اجلنة الثمانية يدخل من أيها 

 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك،  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6]املائدة: ( 1) 
 ( 175(  سنن أيب داود) 15534(  أمحد ) 2) 
 ( 234(  مسلم ) 3) 
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ملا روي عن أيب سعيد اخلدري، قال: " من قال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وحبمدك، 
أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختمت خبامت، مث رفعت حتت العرش، فلم تكسر إىل 

 (1)القيامة "  يوم

»أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، رب اجعلين من  [3]
 واجعلين من املتطهرين« التوابني،

عن سامل بن أيب اجلعد، قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه، قال: »أشهد أن ال إله إال هللا،  
 (2)من املتطهرين«  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، رب اجعلين من التوابني، واجعلين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 13/ 1)  19مصنف ابن أيب شيبة   (1) 
 ( 13/ 1)  20( مصنف ابن أيب شيبة  2) 
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 الوضوء فروض

 :ستة

  .غسل الوجه [1]
 .غسل اليدين [2]
 .مسح الرأس [3]
 غسل الرجلني. [4]
 .الرتتيب [5]
   .املواالة [6]

 :كثرية منها سبعة والسنن

 .غسل الكفني [1]
 . واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق [2]
 .وختليل اللحية [3]
 . وأخذ ماء جديد لألذنني [4]
 .وختليل األصابع [5]
   .والبداءة ابليمىن [6]
 والغسلة الثانية والثالثة.  [7]
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 املسح على احلوائل

 وفيه فصول مخسة

 اخلفني على الفصل األول: املسح

 اخلفني على املسح حكم
ُ َعْنُه    -ملا روى جرير    ؛وهو جائز ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قال: »رأيت رسول هللا    -َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى اَّللَّ

 متفق عليه.  (1)ابل، مث توضأ، ومسح على خفيه«

 شروط جواز املسح على اخلفني

 الشرط األول:

  .أن يكون ساترا حملل الفرض من القدم كله

 وفيه فروع ثالثة

 ،رقيقا يصف اجلوربإن كان  [1]

  اجلورب.ألنه يدخل يف مسمى  ؛ جاز املسح عليه

 إن  كان يف اخلف خرق  [2]

لعموم احلديث، وأبنه خف ميكن متابعة ؛ يبدو منه بعض القدم جاز املسح عليه ما مل يفحش
صلى هللا  -وقد أمر النيب  ،املشي فيه، فأشبه الصحيح؛ وألن الغالب على خفاف العرب كوهنا خمرقة

  .مبسحها من غري تفصيل، فينصرف إىل اخلفاف امللبوسة عندهم غالبا  - عليه وسلم

 ال ميسح إال على خفني، سرت حمل الفرض، [3]

 ألنه ال يسرت حمل الفرض، فأشبه النعلني.؛  ال يرى منه الكعبان   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  272( مسلم ) 363( البخاري )1) 
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 الثاني:الشرط 
ُ َعْنُه    -ملا روى املغرية    ؛أن تلبسهما على طهارة كاملة َصلَّى   -قال: »كنت مع النيب    -َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ، يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، قال: دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما« -اَّللَّ
 متفق عليه.

 إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها اخلف، ثم غسل األخرى فأدخلها

: -صلى هللا عليه وسلم  -ولقول النيب  ؛ه لبس األول قبل كمال الطهارةمل جيز املسح، ألن
»دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتني«. ويف لفظ أليب داود: »دع اخلفني، فإين أدخلت القدمني اخلفني 

 ومها طاهراتن«.

 .فجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعا وقت إدخاهلما، ومل توجد طهارهتما وقت لبس األول

 املسح على اخلفني مدة
 ويتوقت املسح بيوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام ولياليهن للمسافر

: »أمر -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن رسول هللا  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -ملا روى عوف بن مالك 
  .(1)مقيم«ابملسح على اخلفني يف غزوة تبوك ثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة لل

 ابتداء مدة املسح
 يعترب ابتداء املدة من حني املسح

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ألن النيب   ، أمر ابملسح ثالثة أايم، فاقتضى أن تكون الثالثة كلها ميسح -َصلَّى اَّللَّ
 فيها.

أنه قال امسح إىل مثل ساعتك اليت مسحت، ويف  -رضي هللا عنه  -ويروى ذلك عن عمر 
 ]صحيح[   قال: ميسح املسافر إىل الساعة اليت توضأ فيها.لفظ،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  23995( أمحد )1) 
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مث توضأ َتديدا الساعة الثامنة رجل توضأ لصالة الفجر ولبس اخلفني، وبقي على طهارته،  مثاله:  
 توضأ الساعة الثانية عشرةمث  ومل يتوضأ،  الساعة التاسعة صباحا  مث أحدث  صباحا ومسح على خفيه،  

 .ومسح على خفيه

 .الثامنة صباحاعلى القول الراجح: ابتداء املدة من الساعة  ف

 مسائل مسح املسافر
 إن توضأ ولبس اخلفني ثم أحدث يف احلضر، [1]

 أمت مسح مسافر، ألنه بدأ العبادة يف السفر.  مث سافر قبل املسح  

 من مل ميسح حتى سافر، [2]

: »ميسح املسافر ثالثة أايم ولياليهن«  -صلى هللا عليه وسلم   -لقول النيب    ؛أنه يتم مسح املسافر  
 وهو حال ابتدائه ابملسح كان مسافرا.  

 إن مسح يف السفر ثم أقام، [3]

  .أمت مسح مقيم  

 وإن مسح املسافر أكثر من يوم وليلة، [4]

 مث أقام، انقضت مدته يف احلال.   

 تنبيه:
 جواز املسح خمتص باحلدث األصغر

أيمران إذا    -صلى هللا عليه وسلم    -وقد روى صفوان بن عسال املرادي، قال: »كان رسول هللا  
كنا مسافرين، أو سفرا، أال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن، إال من جنابة، لكن من غائط وبول 

  .وقال: حديث صحيح  ،رواه الرتمذي (1)ونوم«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق خترجيه.  ( 1) 
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 كيفية املسح على اخلفني
 أربعةفيه فروع و

 السنة أن ميسح أعلى اخلف  [1]

ُ َعْنُه   -ملا روى املغرية  ؛ دون أسفله وعقبه ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قال: »رأيت النيب   -َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى اَّللَّ
 ميسح على اخلفني على ظاهرمها« رواه أمحد )حسن(. 

قال: »لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل اخلف أوىل ابملسح من  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -وعن علي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -أعاله، وقد رأيت النيب   ميسح على ظاهر خفيه«. رواه أبو داود )حسن(.  -َصلَّى اَّللَّ

 إن اقتصر على مسح األكثر من أعالهو [2]

  .أجزأه  

 ال يسن مسح أسفله، وال عقبه.و [3]

 إن مسح أسفله دون أعاله، [4]

 .مل جيزه  

 نواقض املسح على اخلفني

 نواقض املسح على اخلفني ثالثة

  .املسحانقضاء مدة   [1]

 .موجبات الغسل [2]

  .خلع خفيه، أو أحدمها بعد املسح [3]

 :ات ثالثةتنبيه
 ال يلزم من انقضاء مدة املسح انتقاض الطهارة [1]
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فال يتوضأ وال يغسل قدميه؛ ألنه أزال املمسوح عليه بعد كمال الطهارة، فأشبه ما لو حلق رأسه 
 بعد املسح عليه، أو قلم أظفاره بعد غسلها؛ وألن النزع ليس حبدث، والطهارة ال تبطل إال ابحلدث. 

 إن نزع العمامة بعد مسحها، [2]

 .مل تبطل طهارته أيضا  

 لو نزع اجلبرية بعد مسحها،  [3]

  ، مل تبطل طهارته.هو كنزع العمامةف

 الفصل الثاني

 املسح على اجلوارب

 جيوز املسح على اجلوربني 

َصلَّى   -قال اإلمام أمحد: يذكر املسح على اجلوربني عن سبعة أو مثانية من أصحاب رسول هللا  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ، وألنه ملبوس ساتر للقدم ميكن متابعة املشي فيه، أشبه اخلف. -اَّللَّ

 الفصل الثالث

 املسح على العمامة

 جيوز املسح على العمامة 

، ومسح -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -قال: »توضأ رسول هللا  -َّللَُّ َعْنُه َرِضَي ا -ملا روى املغرية 
 رواه مسلم.   (1)على اخلفني والعمامة«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  247( مسلم )1) 
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ُ َعْنُه    -وعن عمرو بن أمية   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قال: »رأيت رسول هللا    -َرِضَي اَّللَّ مسح   -َصلَّى اَّللَّ
 رواه البخاري.  (1)على عمامته وخفيه«

 الفصل الرابع

 املسح على اخلمار

 جيوز املسح على اخلمار للمرأة

 .(2)عن أم سلمة، »أهنا كانت متسح على اخلمار«

 الفصل اخلامس

 املسح على اجلبرية

 اجلبائر:معنى 

 ما يعد لوضعه على الكسر؛ لينجرب.  

 وجيوز املسح على اجلبائر املوضوعة على الكسر

 يشق نزعه، فجاز املسح عليه.ألنه ملبوس  

 ال يشرتط تقدم الطهارة للجبرية

 اللصوق على اجلرح
 : هلا أحوال اللصوق على اجلرح

  .نزعه، وغسل اجلرح :إن مل يكن يف نزعه وغسله ضرر [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (.205( البخاري )1) 
 ( 30/ 1)   249( مصنف ابن أيب شيبة  2) 
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نزعه، وغسل الصحيح، ومسح على  : إن مل يكن يف نزعه ضرر [2]
  .اجلرح

 . تيمم له  :ضررومسحه  فإن كان يف نزعه  [3]
 يف نزعه ومسحه ضرر وعليه لصوق: مسح اللصوق.إن كان  [4]

 خامتة

 احلوائل اليت جيوز املسح عليها
 ست احلوائل اليت جيوز املسح عليها

 .اخلفان [1]
 . اجلورابن [2]
 .العمامة [3]
 . اخلمار للمرأة [4]
 .القلنسوة [5]
 . اجلبرية [6]
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 باب نواقض الطهارة الصغرى

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: نواقض الوضوء

 الوضوء أربعة:نواقض 

 .األول: اخلارج من السبيلني [1]
   .الثاين: خروج النجاسة من سائر البدن  [2]
 .الثالث: زوال العقل [3]
  .الرابع: أكل حلم اجلزور [4]

 الناقض األول

 اخلارج من السبيلني

 اخلارج من السبيلني نوعان:

  .النوع األول: معتاد

 .النوع الثاين: اندر

 النوع األول: معتاد فينقض الوضوء 

(1)لقول هللا تعاىل: }أَْو َجاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط{
: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ولقول النيب  

  (3)وقوله: »فال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا« (2)»ولكن من غائط وبول ونوم«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]املائدة: 1) 
 ( سبق خترجيه. 2) 
 ((.  361)  -  98( مسلم ) 137( البخاري )3) 
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وكنت أستحيي أن أسأل النيب صلى هللا عليه وسلم ملكان ابنته،  وعن علي كنت رجال مذاء، 
 .(1)فأمرت املقداد بن األسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه

 :مخسة ينقض الوضوء مما خيرج من السبيلني

  .خروج الغائط من الدبر [1]
  .وخروج البول من ذكر الرجل [2]
  .خروج البول من قبل املرأة [3]
  .املذيوخروج  [4]
 .وخروج الريح من الدبر [5]

 النوع الثاني: نادر كاحلصى 

، قال للمستحاضة: »تتوضأ عند كل -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فينقض أيضا؛ ألن النيب 
، عن عائشة  رواه أبو داود )ضعيف(.  قال أبو داود: وهذا وهم من راويه أه  والصواب وقفه  (2)صالة«

 السبيل، أشبه املعتاد، وال فرق بني القليل والكثري.وألنه خارج من  

 الثانيالناقض 

 خروج النجاسة من سائر البدن

 واخلارج النجس من سائر البدن  نوعان:

 األول: غائط وبول 

 لدخوله يف النصوص.؛ فينقض قليله وكثريه

 دم   الالثاني: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  303)  -  17( مسلم ) 269( البخاري )1) 
 (  298( سنن أيب داود ) 2) 
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  الصحابة.لقول غري واحد من  فينقض كثريه، وال ينقض يسريه  

 ال حد للكثري إال ما فحش.

 الثالث: الناقض 

 زوال العقل

 وزوال العقل  نوعان:

 : النوم األول

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -فينقض، لقول النيب    : »ولكن من غائط وبول ونوم«. -َصلَّى اَّللَّ

 وال خيلو النوم من أربع أحوال:

 أحدها: أن يكون مضجعا أو متكئا 

 فينقض الوضوء قليله وكثريه.

 والثاني: أن يكون جالسا 

صلى هللا  -ل هللا غري معتمد على شيء فال ينقض قليله، ملا روى أنس »كان أصحاب رسو 
 وأصله يف املتفق عليه.  ،رواه مسلم (1)ينامون، مث يصلون وال يتوضؤون«  -عليه وسلم

 احلال الثالث: القائم

 واألشبه إحلاقه حبالة اجللوس، ألنه يف معناه.  

 الرابع: الراكع والساجد

 .وحكمهما كاملضطجع 

 املرجع يف اليسري والكثري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  376)  -  125( مسلم )1) 
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والكثري إىل العرف، ما عد كثريا فهو كثري، وما ال فال، ألنه ال حد له يف الشرع واملرجع يف اليسري  
  .فريجع فيه إىل العرف

  وحيصل بأمور ثالثة )غري النوم(  النوع الثاني: زوال العقل

  .جبنون  [1]
  .أو إغماء [2]
  .أو سكر [3]

للعقل، ينقض الوضوء  قال ابن قدامة: اجلنون واإلغماء والسكر وما أشبهه من األدوية املزيلة 
 .يسريه وكثريه إمجاعا

 تنبيه

 .من مل يغلب على عقله فال وضوء عليه

 الرابعالناقض 

 أكل حلم اجلزور

 وفيه فروع ثالثة

 أكل حلم اجلزور  ينقض الوضوء [1]

: أنتوضأ من حلوم -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ملا روى جابر بن مسرة »أن رجال سأل رسول هللا 
الغنم؟ قال: " إن شئت توضأ، وإن شئت فال تتوضأ " قال: أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: " نعم توضأ 

 من حلوم اإلبل« رواه مسلم. 

 واللنب ال ينقض [2]

 ألنه ليس بلحم.  

 طحال، وما ال يسمى حلما  والكبد وال [3]
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 ألنه ليس بلحم.ال ينقض  

 الفصل الثاني: 

 سبعة ما ال ينقض الوضوء

 األول: ملس الذكر
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ملا روى قيس بن طلق عن أبيه »أن النيب   ، سئل عن الرجل ميس ذكره، -َصلَّى اَّللَّ

وألنه جزء من جسده، ]صحيح[  أبو داودرواه  (1)وهو يف الصالة. قال: " هل هو إال بضعة منك«
 أشبه يده.

 الثاني: ملس النساء

ُ َعن َْها   -ملس النساء وهو أن متس بشرته بشرة أنثى، فال ينقض الوضوء ملا روت عائشة   َرِضَي اَّللَّ
ومها ، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه، -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -قالت: »فقدت النيب  -

  .(2)منصوبتان، وهو ساجد« رواه مسلم

 الثالث: الردة عن اإلسالم 
لقول هللا تعاىل: }ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك  وضوؤه؛فال ينتقض 

(3)حبطت أعماهلم{
 .فشرط املوت 

 الرابع: غسل امليت 
والرتمذي رواه أمحد وأبو داود  .(4)من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ "أما حديث "

  .]ضعيف[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  483( ابن ماجه )165( النسائي ) 85( الرتمذي ) 182( أبو داود ) 16286( أمحد )1) 
 ((  486)  -  222(  مسلم ) 2) 
 [ 217]البقرة:  ( 3) 
 (.  1463( ابن ماجه ) 1918( النسائي ) 993( الرتمذي ) 3161( أبو داود ) 9862( أمحد )4) 
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 ما عدا الردة من الكالم : الرابع
  .وال ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكالم من الكذب، والغيبة، والرفث والقذف وغريها

 القهقهة :اخلامس
 ]ضعيف[  (1)القهقهة تنقض الصالة وال تنقض الوضوء ". رواه الدارقطىنأما حديث "

 اجلشاء :السادس
 اجلشاء ال وضوء فيه. 

 السابع: ما عدا حلم اجلزور من األطعمة
 ال وضوء فيه، سواء مسته النار أو مل متسه. 

 الفصل الثالث: الشك واليقني

 وفيه فرعان

 من تيقن الطهارة وشك  [1]

ُ َعَلْيِه   -ملا روي عن النيب    ؛من تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم ال فهو على طهارته َصلَّى اَّللَّ
أنه قال: »إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو مل خيرج؟ فال خيرجن   -َوَسلََّم  

 وألن اليقني ال يزال ابلشك. ،(2)من املسجد حىت يسمع صوات أو جيد رحيا« رواه مسلم والبخاري

 وإن تيقن احلدث، شك يف الطهارة، [2]

 فهو حمدث.  

 ما تشرتط له الطهارة

 ضابط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 658( سنن الدارقطين ) 1) 
 ( سبق خنرجيه 2) 
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 ال تشرتط الطهارتان معا اال للصالة فقط

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقول النيب   (1): »ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ«-َصلَّى اَّللَّ

 .متفق عليه

 وأما الطواف 

: »الطواف ابلبيت صالة إال أن -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وأما قول النيب  ،فيصح من احملدث
  .والصواب وقفه،  هللا أابح فيه الكالم« رواه الرتمذي وغريه

 وأما مس املصحف:

  .فال جيوز للمحدث  

إال وأنت طاهر« لعمرو بن حزم: »ال متس القرآن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ويف كتاب النيب 
 وألنه قول ثالثة من الصحابة. رواه مالك وغريه.

 وال بأس حبمله يف كمه أو بعالقته

 ألنه ليس مبس له.

 ويستحب جتديد الطهارة

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ألن »النيب   طلبا للفضل. رواه البخاري."   (2)كان يتوضأ لكل صالة«  -َصلَّى اَّللَّ
  .(3)الصلوات اخلمس بوضوء واحد« ليبني اجلواز. رواه مسلم»وصلى يوم الفتح  

 ]باب ما يوجب الغسل[

 وفيه فصول أربعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  225)  -  2( مسلم )6954( البخاري )1) 
 (  214(  البخاري ) 2) 
 ((  277)  -  86(  مسلم ) 3) 
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 الفصل األول موجبات الغسل

 األول: إنزال املين املوجب

 واملين: هو املاء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، ويفرت البدن بعده. 

 وفيه فروع  

  الودي:  [1]

 والودي: ماء أبيض خيرج عقيب البول، فليس فيه إال الوضوء، ألن الشرع مل يرد فيه بزايدة عليه.

  املذي  [2]

منه الوضوء،  فال غسل فيه، وجيب املذي: ماء رقيق خيرج بعد الشهوة متسببا ال حيس خبروجه و 
ُ َعْنُه  -ملا روى سهل بن حنيف  قال: »كنت ألقى من املذي شدة وعناء، فكنت أكثر  -َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -منه االغتسال، فذكرت ذلك لرسول هللا  ، وسألته عنه، فقال: " جيزيك من -َصلَّى اَّللَّ
 رواه أمحد وغريه )حسن(.  (1)ذلك الوضوء«

 االحتالم
 وفيه فرعان

 إن رأى منيا ومل يذكر احتالما [1]

عن الرجل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ملا روت عائشة قالت: »سئل رسول هللا ؛ فعليه الغسل  
ويف لفظ »وسئل عن الرجل يرى   ،رواه أمحد وغريه (2)جيد البلل، وال يذكر احتالما، فقال: »يغتسل«

 أنه قد احتلم، وال جيد البلل، فقال: " ال غسل عليه« رواه أبو داود. 

 إذا رأى أنه قد احتلم [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  15973(  أمحد ) 1) 
 (.  612( ابن ماجه ) 113)  ( الرتمذي 236( أبو داود ) 26195( أمحد )2) 
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  .ومل جيد منيا، فال غسل عليه

 الثاني: التقاء اخلتاننياملوجب 
 التقاء اخلتانني 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقول النيب  ؛وهو تغيب احلشفة يف الفرج يوجب الغسل : »إذا جلس -َصلَّى اَّللَّ
وهو يف  ،بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل« رواه مسلم من حديث عائشة

  .(1)، ويف لفظ "إذا التقى اخلتاانن"املتفق عليه من حديث أيب هريرة

 التقيا وإن مل يتماسا.فإذا غابت احلشفة يف الفرج حتاذى ختاانمها فيقال:  

 الثالث: إسالم الكافر املوجب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ألن النيب     .أمر مثامة بن أاثل، وقيس بن عاصم أن يغتسال حني أسلما  -َصلَّى اَّللَّ

 الرابع: احليضاملوجب 

 النفاس اخلامس:املوجب 

ونذكره يف املرأة جيب يف حقها األغسال املذكورة السابقة، وتزيد ابلغسل من احليض، والنفاس، و 
 اببه.

 وجب الغسلتال  الفصل الثاني: مثانية

 األول غسل ميت
 وال يصح من هذا الباب شيء.،  ال جيب الغسل من غسل ميت

 الثاني : اإلفاقة من جنون، أو إغماء
  .اجملنون واملغمى عليه إذا أفاقا من غري احتالمال جيب الغسل على  

 .ويستحب الغسل من مجيع ما نفينا وجوب الغسل منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  348)  -  87( مسلم ) 291( البخاري )1) 
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 له، واخلروج من اخلالف. -صلى هللا عليه وسلم   -لوجود ما يدل عليه من فعل النيب  

 اإليالج يف  دبر،  أو بهيمة: الثالث
 وهو حمرم.ال جيب الغسل يف اإليالج يف دبر، أو هبيمة  

 : خروج املين بعد االغتسالالرابع

 .إن اغتسل فخرج مين بعد اغتساله، مل جيب عليه غسل

 االحساس بانتقال املين اخلامس

 .إن أحس ابنتقال املين، فأمسك ذكره فلم خيرج، فال غسل عليه

 رم على اجلنبحت الفصل الثالث: ثالثة

  :لزمه الغسلمن 

 حرم عليه ما حرم على احملدث  [1]

 .وذكرانها يف نواقض الوضوء

 وحيرم عليه قراءة آية  [2]

 وحيرم عليه اللبث يف املسجد [3]

 فصاعدا من لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على احملدث، وحيرم عليه قراءة آية

خيرج من اخلالء  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -: »كان رسول هللا -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -لقول علي 
 .أو قال: حيجزه عن قراءة القرآن شيء ليس اجلنابة  ،فيقرئنا القرآن، وأيكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه

  .والصواب وقفه  .(1)رواه أبو داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  229( سنن أيب داود ) 1) 
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 اللبث يف املسجد

(1) ِبرِي َسِبيل  َحىتَّ تَ ْغَتِسُلوا{وحيرم عليه اللبث يف املسجد لقول هللا تعاىل: }َوال ُجنُ ب ا ِإال َعا
يعين   

 مواضع الصالة. 

 تنبيه

 )ضعيف(.  (2)حديث »ال أحل املسجد حلائض، وال جنب« رواه أبو داود

 وال حيرم العبور يف املسجد

} (3) لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }ِإال َعاِبرِي َسِبيل 
ُ َعَلْيِه    -وألن النيب     قال لعائشة: »انوليين   -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

 .رواه مسلم (4)اخلمرة من املسجد " قالت: إين حائض، قال: " إن حيضتك ليست يف يدك«

 إذا توضأ اجلنب حل له اللبث يف املسجد

ُهْم  -ألن الصحابة  كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث يف املسجد وهو جنب،   -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ، وألن الوضوء خيفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه.توضأ مث دخل فجلس فيه

 النوم واألكل للجنب
 ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصالة

ملا روى ابن عمر »أن عمر قال: اي رسول هللا أيرقد أحدان وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ 
 متفق عليه.  (5)أحدكم فلريقد«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 43( ]النساء:  1) 
 (  232( سنن أيب داود ) 2) 
 [ 43( ]النساء:  3) 
 ((  298)  -  11(  مسلم ) 4) 
 ((.  306)  -  23( مسلم ) 287( البخاري )5) 
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: »إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا  وعن أيب سعيد قال: قال  
 رواه مسلم.  (1)يعود، فليتوضأ«

 .فال يصح (2)وأما حديث عائشة: »ينام، وهو جنب، وال ميس ماء«

 صفة الغسل من اجلنابة

 الغسل من اجلنابة على ضربني: 

 .جمزئ [1]
 كامل. [2]

 الضرب األول: اجملزئ
 .يعم بدنه ابلغسل مرة واحدةاجملزئ وهو أن  

 الضرب الثاني: الكامل
 الكامل،  يأتي فيه بتسعة أشياء: 

 . النية [1]
  .مث يسمي [2]
  .مث يغسل يديه ثالاث قبل إدخاهلما اإلانء [3]
 .مث يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه [4]
  .للصالة  وضوؤهمث يتوضأ   [5]
  .مث حيثي على رأسه ثالث حثيات [6]
 .سائر جسدهمث يفيض املاء على   [7]
  .مث يدلك بدنه بيده [8]
 .وإن توضأ إال غسل رجليه، مث غسل قدميه آخرا، فحسن [9]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  308)  -  27(  مسلم ) 1) 
 ( وغريه.  24161(  أمحد ) 2) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

39 

 ثالثة ال جتب يف الغسل
 وال ترتيب يف الغسل [1]

ُتْم ُجنُ ب ا فَاطَّهَُّروا{ (1)ألن هللا تعاىل قال: }َوِإْن ُكن ْ
ومل يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب   

  .البداءة مبا ذكرانه

 مواالة فيهوال  [2]

 ألنه طهارة ال ترتيب فيها فلم يكن فيها مواالة كغسل النجاسة.

 إمرار اليد على اجلسدوال جيب  [3]

 يف الغسل والوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول املاء إىل مجيع جسده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]املائدة: 1) 
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 باب التيمم

 معنى التيمم وحكمه

(1)اخلبيث منه تنفقون{التيمم يف اللغة القصد. قال هللا تعاىل }وال تيمموا  
. 

 ابلصعيد الطيب، على وجه خمصوص؛ تعبدا  هلل تعاىل.  والكفنيوشرعا : هو مسح الوجه  

 حكم التيمم:

  .وهو جائز ابلكتاب والسنة واإلمجاع

أما الكتاب، فقوله تعاىل: }فلم َتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  

(2)منه{
.   

  .السنة، فحديث عمار وغريهوأما  

 وأما اإلمجاع، فأمجعت األمة على جواز التيمم يف اجلملة.

 الفصل الثاني:

 كيفية التيمم

والسنة يف التيمم أن يضرب بيديه على األرض ضربة واحدة مث ميسح هبما وجهه، ويديه إىل 
 الكوعني 

 لتيمم ضربة واحدةا

يف حاجة، فأجنبت، فلم أجد املاء،   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روى عمار، قال: بعثين النيب  
فذكرت ذلك له، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم    -فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة، مث أتيت النيب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 267( ]البقرة:  1) 
 [ 6( ]املائدة: 2) 
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ل على إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، مث مسح الشما
  .متفق عليه  .(1)اليمني، وظاهر كفيه ووجهه«

 وإن مسح يديه إىل املرفقني

وإن مسح يديه إىل املرفقني، فال أبس، ألنه قد روي عن ابن عمر وسواء فعل ذلك بضربتني أو 
 أكثر. 

 وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفني إىل الكوعني، جاز 

 الفصل الثالث: 

 فرائض التيمم

 الفرض األول: النية  
 .صحأوالقول أبنه شرط  

 فرعان

 إن نوى صالة مكتوبة أبيح له سائر األشياء  [1]

  .إن نوى صالة مكتوبة أبيح له سائر األشياء ألنه اتبع هلا، فيدخل يف نية املتبوع

 إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح ابلتيمم  [2]

إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح ابلتيمم من النفل، قبل الفرض وبعده، وقراءة القرآن، ومس 
 املصحف، واللبث يف املسجد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  368)  -  110( مسلم ) 338( البخاري )1) 
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   مسح الوجه: الثانيالفرض 

   مسح اليدين إىل الكوعني: الثالثالفرض 

 الفصل الرابع:

 شرائط التيمم 

 وجلواز التيمم ثالث شروط: 

 .األول: العجز عن استعمال املاء

 .والثاين: طلب املاء  

 .الثالث: دخول الوقت  

 طلب املاء

(1) لقوله تعاىل: }فلم َتدوا ماء فتيمموا{
.  

 وفيه فروع

 صفة الطلب  [1]

حائط، عاله فنظر  أن ينظر ميينه، ومشاله، وأمامه، ووراءه، وإن كان قريبا من حائل، من ربوة، أو  
 وإن رأى خضرة أو حنوها استربأها.  ،حوله

 األفضل تأخري التيمم إىل آخر الوقت إن رجا وجود املاء  [2]

ُ َعْنُه    -لقول علي    .يف اجلنب: يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت -َرِضَي اَّللَّ

 متى تيمم وصلى صحت صالته [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]املائدة: 1) 
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 .وجد املاء يف الوقتومىت تيمم وصلى صحت صالته، وال إعادة عليه، وإن 

عن ابن عمر أنه أقبل من اجلرف إذا كان مر مبربد النعم تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، 
  .(1)مث دخل املدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصالة

 مبطالت التيمم

 يبطل التيمم بأمور ثالثة:

   .مبطالت الطهارة (1
   .القدرة على استعمال املاء (2
 .خروج الوقت (3

 جيوز التيمم بهما 

 ال جيوز التيمم إال برتاب طاهر له غبار يعلق باليد

ا طَيِّب ا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه{ (2)لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }فَ تَ َيمَُّموا َصِعيد 
وما ال غبار له ال  

 ميسح شيء منه.

الطاهر، وعن حذيفة، قال: قال رسول هللا وقال ابن عباس: الصعيد تراب احلرث، والطيب: هو  
صلى هللا عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت لنا 

   .(3)األرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند املاء " رواه مسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  45/ 1( والشافعي يف األم ) 1/168( الدارقطين ) 1) 
 [ 6( ]املائدة: 2) 
 ((  522)  -  4(  مسلم ) 3) 
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 فاقد الطهورين
، وصلى على حسب حاله، ألن الطهارة شرط، إن عدم املاء والرتاب ووجد طينا ، مل يستعمله

  .فتعذرها ال يبيح ترك الصالة

 وال تلزمه اإلعادة  
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 ]باب أحكام النجاسات[

  اخلارج من السبيلنياألول: 

 أنواع:واخلارج من السبيلني 

 اخلارج من اآلدمي

  .بول اآلدمي [1]
 .والودي [2]
  .واملذي [3]
  .ومين اآلدمي [4]
  .ورطوبة فرج املرأة [5]

 بول اآلدمي  [1]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -جنس؛ ألن النيب   قال يف الذي يعذب يف قربه: »إنه كان ال يسترت من   -َصلَّى اَّللَّ
 بوله« متفق عليه، والغائط مثله.

 والودي: [2]

 والودي: ماء أبيض خيرج عقيب البول، حكمه حكم البول ألنه يف معناه.

 واملذي  [3]

يف املذي: »اغسل   -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -لعلي  -َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -لقول النيب جنس؛ 
  (1)ذكرك«

 ومين اآلدمي طاهر [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  303)  -  17( مسلم ) 269( البخاري )1) 
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، فيصلي -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ن عائشة قالت: »كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا أل
  .(1)فيه« متفق عليه

 ورطوبة فرج املرأة طاهرة [5]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -تفرك املين من ثوب رسول هللا  ألن عائشة كانت   ، وهو من مجاع؛ ألن -َصلَّى اَّللَّ
 األنبياء ال حيتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج.

 بول الغالم الذي مل يأكل الطعام جيزئ فيه الرش

 .تطعموهو أن ينضح عليه املاء حىت يغمره، وال حيتاج إىل رش وعصر، وبول اجلارية يغسل وإن مل  

 -ملا روت أم قيس بنت حمصن »، أهنا أتت اببن، هلا صغري، مل أيكل الطعام، إىل رسول هللا 
يف حجره، فبال على ثوبه، فدعا   -صلى هللا عليه وسلم    -فأجلسه رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  

  (2)مباء، فنضحه، ومل يغسله.«

 اخلارج من حيوان ال يؤكلالثاني: 
 يؤكل حلمه، ورجيعه جنسبول ما ال 

ألنه بول حيوان غري مأكول، أشبه بول اآلدمي إال بول ما ال نفس له سائلة، فإن ميتته طاهرة 
 فأشبه اجلراد. 

 اخلارج من حيوان يؤكلالثالث: 
 وبول ما يؤكل حلمه ورجيعه طاهر،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والغسل لفظ البخاري.   ،(( والفرك لفظ مسلم288)  -  106( مسلم ) 229( البخاري )1) 
 ((.  287)  -  103( مسلم ) 223( البخاري )2) 
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حديث صحيح، وكان  (1)قال: »صلوا يف مرابض الغنم« -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ألن النيب 
 (2)يصلي فيها قبل بناء مسجده، وقال للعرنيني: »انطلقوا إىل إبل الصدقة فاشربوا من ألباهنا وأبواهلا«

 متفق عليه.

 .(3)رواه البخاري  «ذا وقع الذابب يف شراب احدكمإ»وحلديث ايب هريرة 

 األشياء اليت يعفى عن يسريها

  .والودي وريق البغل واحلمار وعرقهمايعفى عن يسري القيء، واملذي  

 العفو عن النجاسات املغلظة
نذكر اثنني  وقد عفي عن النجاسات املغلظة ألجل حملها، يف ثالثة مواضع

 ؛ منها

حمل االستنجاء، فعفي فيه عن أثر االستجمار بعد اإلنقاء، واستيفاء العدد، قال ابن   :أحدها
 قدامة: بغري خالف نعلمه. 

 الثاين: أسفل اخلف واحلذاء، إذا أصابته جناسة، فدلكها ابألرض حىت زالت عني النجاسة 

أنه قال: »إذا وطئ   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو داود، إبسناده عن أيب هريرة، عن النيب  
أحدكم األذى خبفيه فطهورمها الرتاب« ويف لفظ: »إذا وطئ أحدكم بنعله األذى، فإن الرتاب له 

 )صحيح(.  (4)طهور«

 اخلارج من غري السبيلني
 احليوانات يف اخلارج من غري السبيلني أربعة أقسام: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  768( ابن ماجه ) 348( الرتمذي )10611( أمحد )1) 
 ((.  1671)  -  9( مسلم )4610( البخاري )2) 
 (.  3320( البخاري )3) 
 (  385( سنن أيب داود ) 4) 
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  .اآلدمي [1]
 .ما أكل حلمه [2]
  .ما ال يؤكل حلمه، وميكن التحرز منه [3]
 .ما ال ميكن التحرز منه [4]

 القسم األول: اآلدمي، فاخلارج منه نوعان

 األول: طاهر وهو ريقه ودمعه  

يف يوم احلديبية، أنه ما تنخم  -صلى هللا عليه وسلم   -فإنه جاء »عن النيب  وعرقه وخماطه، وخنامته،  
  .ا مل يفعلوا ذلكخنامة إال وقعت يف كف رجل منهم، فدلك هبا وجهه« رواه البخاري. ولوال طهارهت

 النوع الثاني: جنس، وهو الدم  

عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه رأى يف ثوبه دما ، فغسله، فبفي أثره أسودا، فدعا مبقص 
 .(1)فقصه

 تنبيه

 اما تولد من الدم من القيح والصديد،

  .وما خيرج من املعدة من القيء والقلس، فهذا ليس بنجس

 أكل حلمه،القسم الثاني: ما 

 اخلارج منه ثالثة أنواع: و 
 أحدها، جنس، وهو الدم، وما تولد منه.

 الثاني، طاهر، وهو الريق والدمع والعرق واللنب. 

 الثالث: القيء،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 148/ 2( ابن املنذر ) 198/ 1( )صحيح( أخرجه ابن أىب شيبة ) 1) 
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 وحنوه، فحكمه حكم بوله؛ ألنه طعام مستحيل، فأشبه الروث،   

 القسم الثالث: ما ال يؤكل حلمه،

 وميكن التحرز منه، وهو نوعان: 
 أحدهما: الكلب وهو جنس.

 الثاني، ما عدا الكلب  

من سباع البهائم وجوارح الطري والبغل واحلمار، جنسة جبميع أجزائها وفضالهتا، إال أنه يعفى عن 
 يسري جناستها. 

 القسم الرابع: ما ال ميكن التحرز منه،

 وهو نوعان:  
 باملوت،أحدهما، ما ينجس 

وهو السنور وما دونه يف اخللقة، فحكمه حكم اآلدمي؛ ما حكمنا بنجاسته من اآلدمي، فهو  
منه جنس. وما حكمنا بطهارته من اآلدمي، فهو منه طاهر، إال منيه، فإنه جنس؛ ألن مين اآلدمي بدء 

 خلق آدمي فشرف بتطهريه، وهذا معدوم هاهنا. 

 فهو طاهر جبميع أجزائه وفضالته.النوع الثاني، ما ال نفس له سائلة، 

 ودم ما ال نفس له سائلة، 

  .كالذابب والبق والرباغيث والقمل طاهر

 تطهري النجاسات

 أقسام النجاسات من حيث التطهري
 جناسة الكلب  :القسم األول

  .جناسة الكلب فهذا جيب غسلها سبعا، إحداهن ابلرتاب  :القسم األول
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قال: »إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  
  .(2)متفق عليه، وملسلم: »أوالهن ابلرتاب« (1)فليغسله سبعا«

 القسم الثاني: جناسة غري الكلب ال جيب العدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  279)  -  90( مسلم ) 172( البخاري )1) 
 ((  279)  -  91(  مسلم ) 2) 
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 باب احليض

 تعريف احليض

 .وهو دم ترخيه الرحم خيرج من املرأة يف أوقات معتادة
 أنواع الدم الذي خيرج من املرأة

 الدم اخلارج من فرج املرأة ثالثة أنواع:
 دم احليض  - 1

 وهو األصل.
 دم النفاس  - 2

 وسببه الوالدة، وحكمه حكم احليض.
 دم االستحاضة  - 3

 ن مرض وحنوه، ويستمر معها، وال ينقطع إال مدة يسرية.وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض م
 أحكام احليض

 :نذكر منها حكما أحد عشر باحليضويتعلق 
 أحدها: حتريم فعل الصالة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -لقول النيب   متفق عليه. (1): »إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة«-َصلَّى اَّللَّ
 : حتريم الصيامالثاني

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -حلديث عائشة، وقول النيب   ؛وال يسقط وجوبه   : »أليس إحداكن إذا -َصلَّى اَّللَّ
 رواه البخاري. (2)حاضت مل تصم ومل تصل؟ " قلن: بلى«

 : حتريم الوطء يف الفرجالثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  333)  -  62( مسلم ) 228( البخاري )1) 
 (  304(  البخاري ) 2) 
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(1)لَِقْولِِه تَ َعاىَل: }فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َوال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن{  
. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وال حيرم االستمتاع هبا يف غري الفرج؛ لقول النيب  : »اصنعوا كل شيء  -َصلَّى اَّللَّ
 رواه مسلم. (2)النكاح«  إال

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -وقالت عائشة: »كان رسول هللا    (3)أيمرين فأتزر فيباشرين، وأان حائض«  -َصلَّى اَّللَّ

 م لألذى، فاختص مبحله، كالوطء يف الدبر.متفق عليه، وألنه وطء حر 
 االستمتاع باحلائض على أقسام:

 : الوطء بالفرج األولالقسم  -

  .وهذا حمرم إبمجاع أهل العلم
 مبا فوق السرة ودون الركبة  عالقسم الثاني: االستمتا -

 وفيه خالف ضعيف جدا .  ،وهذا جائز
 والركبة عدا الفرج القسم الثالث: االستمتاع فيما بني السرة  -

 خالف بني أهل العلم ،  وهو جائز وفيه
 ضوابط 

 قل سن حتيض له املرأةال حد أل [1]

   .فإن رأت قبل ذلك دما  يصلح حيضا فهو حيض، ويتعلق به أحكامه  
 أكثر احليض مخسة عشر يومًا [2]

 غالب احليض ست أو سبع  [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 222( ]البقرة:  1) 
 ((  302)  -  16(  مسلم ) 2) 
 ((.  293)  -  1( مسلم ) 300( البخاري )3) 
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ستة أايم  -يف علم هللا  -حلمنة بنت جحش: »حتيضي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقول النيب 
أو سبعة، مث اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما ، أو ثالثة وعشرين كما حتيض النساء، وكما يطهرن 

  .حديث حسن (1)مليقات حيضهن وطهرهن«
 املستحاضة

 املستحاضة:تعريف 

 هي اليت ترى دما  ليس حبيض وال نفاس.   املستحاضة:
 حكمها 

   .حكم الطاهرات يف وجوب العبادات وفعلها؛ ألهنا جناسة غري معتادة، أشبه سلس البول

 باب النفاس 
 تعريف النفاس:

 .هو خروج الدم، بسبب الوالدة
 وحكمه حكم احليض 

  .فيما حيرم وجيب ويسقط به؛ ألنه دم حيض جمتمع، احتبس ألجل احلمل
 ضابطان

 أكثر النفاس أربعون يومًا [1]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ملا روت أم سلمة قالت: »كانت النفساء على عهد رسول هللا     تقعد   -َصلَّى اَّللَّ
 رواه أبو داود. )صحيح(.  (2)بعد نفاسها أربعني يوما  أو أربعني ليلة«

 وليس ألقله حد  [2]

  .فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  627( ابن ماجه ) 128( الرتمذي ) 287( أبو داود ) 27144( أمحد )1) 
 (  311( سنن أيب داود ) 2) 
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 حكم النفساء

 ضوحكم النفساء حكم احلائ

  .يف مجيع ما حيرم عليها، ويسقط عنها  
 خامتة

 الفرق بني النفساء واحلائض 

والنفاس ال حد  ،وسبق اخلالف فيه ،وهو يوم وليلة ،الفرق األول: أن اقل احليض حمدود -
 ألقله.

 وغالب النفاس أربعون.  ،الفرق الثاين: غالب احليض ست أو سبع   -
 وأكثر النفاس أربعون يوما .  ،عشر يوما  الفرق الثالث: أكثر احليض مخسة    -
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 كتاب الصالة
 معنى الصالة:

 وهي يف الشرع: عبارة عن أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم.

 حكمها:

  .وهي واجبة ابلكتاب والسنة واإلمجاع

 شروط وجوب الصالة

 وال جتب إال على:

 مسلم  [1]

 عاقل  [2]

 بالغ  [3]

 تارك الصالة

 جحد وجوبها كفر؛ إن  [1]

 ألنه كذب هللا تعاىل يف خربه.

 إن تركها متهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله؛  [2]

وبني الكفر والشرك ترك    الرجلويكفر برتك الصالة مطلقا؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )بني  
 رواه مسلم من حديث جابر (1)الصالة(

 وال يقتل حتى يستتاب ثالثة أيام،  [3]

ويضيق عليه، ويدعى إىل فعل كل صالة يف وقتها، ويقال له: إن صليت وإال قتلناك؛ ألنه قتل 
 .لرتك واجب فيتقدمه االستتابة، كقتل املرتد، لقول عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  82)  -  134(  مسلم ) 1) 
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 باب أوقات الصلوات
 الفصل األول: وقت صالة الظهر

 أربعةوفيه فروع 

 الصالة األوىل هي الظهر، [1]

، يصلي اهلجري اليت -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو برزة األسلمي قال: »كان رسول هللا    
 .يف حديث طويل، متفق عليه (1)تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس، يعين: تزول«

حني علم الصحابة مواقيت الصالة، يف حديث بريدة وغريه،   -صلى هللا عليه وسلم    -وبدأ هبا  
 ،واهلجري  ،وتسمى األوىل  ،ابة حني سئلوا عن األوقات يف حديث أيب برزة وجابر وغريمهاوبدأ هبا الصح

 والظهر. 

 أول وقت الظهر: [2]

  .وأول وقتها إذا زالت الشمس

 آخر وقت الظهر: [3]

    .)فئ الزوال( وآخر وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه

 واألفضل تعجيلها،  [4]

صلى هللا عليه وسلم  -برزة إال يف شدة احلر فإنه يستحب، اإلبراد هبا، لقول النيب حلديث أيب 
 متفق عليه. (2): »أبردوا ابلظهر يف شدة احلر، فإن شدة احلر من فيح جهنم«-

 الفصل الثاني: صالة العصر

  فرعانوفيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  647)  -  235( مسلم ) 547( البخاري )1) 
 ((.  615)  -  180( مسلم ) 533( البخاري )2) 
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 أول وقت العصر:  [1]

ملا تقدم ؛ املثل أدىن زايدة، )فئ زوال(وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله مع الزايدة على 
  -عليه السالم   -يف حديث جربيل  

 آخر وقت العصر: [2]

 وآخر وقت العصر على أقسام:

 .وآخر وقته املختار إذا صار ظل كل شيء مثليهالوقت املختار:   [1]
يف حديث جربيل: »وصلى يب العصر حني صار ظل كل  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

  .مث يذهب وقت االختيار (1)مثله، مث صلى يب املرة اآلخرة حني صار ظل كل شيء مثليه«شيء  
 ويبقى وقت الضرورة إىل غروب الشمس.وقت الضرورة:  [2]

 الفصل الثالث: صالة المغرب

 وفيه فروع 

 املغرب هي وتر النهار  [1]

 أول وقت املغرب: [2]

      .وأول وقتها، إذا غابت الشمس
 املغرب:آخر وقت  [3]

  .وآخر وقتها إذا غاب الشفق األمحر
 الفصل الرابع: صالة العشاء

 وفيه فروع 

 أول وقت العشاء: [1]

  .العشاء إذا غاب الشفق األمحر  وأول وقت
 آخر وقت العشاء: [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه 1) 
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ملا روى عبد هللا بن عمرو: أن ؛ وآخر وقتها املختار هو نصف الليل والضرورة إىل طلوع الفجر
  .رواه مسلم (1)( قال: »وقت العشاء إىل نصف الليل«-هللا عليه وسلم صلى    -النيب )

 وقت الضرورة [3]

 .إىل طلوع الفجر الثاين  الضرورةيذهب وقت االختيار، ويبقى وقت  بعد نصف الليل  
 واألفضل تأخري صالة العشاء [4]

متفق  (2)يستحب أن يؤخر العشاء« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول أيب برزة: »كان النيب   
 عليه.

 ويستحب أن يراعى حال املأمومني،  [5]

يصلي العشاء أحياان يقدمها وأحياان يؤخرها   -صلى هللا عليه وسلم    -لقول جابر: »كان النيب  
  .متفق عليه (3)إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا، أخر«

 الفصل الخامس: صالة الفجر

 وفيه فروع 

 أول وقت صالة الفجر: [1]

وهو البياض الذي يبدو من قبل املشرق معرتضا ال   ،مث الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاين
   .ظلمة بعده، ويسمى الفجر الصادق؛ ألنه صدقك عن الصبح وبينه لك

 وأما الفجر األول، فهو البياض بعده ظلمة، فال يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب. 

 آخر وقت صالة الفجر: [2]

     .وآخره إذا طلعت الشمس
 واألفضل تعجيلها،  [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  612)  -  172(  مسلم ) 1) 
 ((.  647)  -  235( مسلم ) 547( البخاري )2) 
 ((.  646)  -  233( مسلم ) 560( البخاري )3) 
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يصلي  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها  -ملا روت عائشة 
متفق  (1)املؤمنات، مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس«الفجر، فيشهد معه نساء من  

 عليه.

 الفصل السادس: مسائل منثورة

 وفيه فروع أربعة

 من أدرك ركعة من الصالة   [1]

قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة أن النيب  ؛قبل خروج الوقت، فهو مدرك هلا
أدرك الصالة« ويف لفظ: »إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل »من أدرك ركعة من الصالة فقد 

 متفق عليه. (2)أن تغرب الشمس، فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح، فليتم صالته«

 القدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبرية اإلحرام. [2]

 ، اجلواز وجيوز تأخري الصالة إىل آخر وقت [3]

يف اليوم الثاين يف آخر  –صلى هللا عليه وسلم  -صلى ابلنيب  -السالم عليه  -ألن »جربيل 
 .(3)الوقت«

 ضابط:

 اإلدراكات أنواع:

 .النوع األول: إدراك الوقت حيصل إبدراك جزء من الصالة  

 .النوع الثاين: إدراك الركعة ابلركوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  645)  -  230( مسلم ) 578( البخاري )1) 
 ((.  608)  -  163( مسلم ) 556( البخاري )2) 
 ( سبق خترجيه 3) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

60 

 .النوع الثالث: إدراك اجلماعة إبدراك من الصالة

 .إدراك اجلمعة إبدراك الركعةالنوع الرابع:  

 الفصل السابع: قضاء الفوائت

 وفيه فروع 

 إن أخرها عن وقتها، لزمه قضاؤها على الفور،  [1]

 (1): »من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

 متفق عليه. 

 إن فاتته صلوات، لزمه قضاؤهن مرتبات، [2]

 وألهنا صلوات مؤقتات، فوجب الرتتيب فيها، كاجملموعتني. ،لقول ابن عمر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  684)  -  314( مسلم ) 597اري )( البخ1) 
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 باب شروط الصالة

 الفصل األول: شروط الصالة 

 شروط الصالة إمجاال

  :شروط الصالة على القول الراجح

 .الشرط األول: الطهارة من احلدث

 الشرط الثاين: الوقت.

 .الشرط الثالث النية

   .ترك الكالم إال مبا هو من جنسها أو مصلح هلا  الرابع:

 . اخلامس: ترك الفعل الكثرية من غري جنس الصالة

 والكالم يف الشرط الرابع واخلامس يف ابب سجود السهو.

 الشرط األول: الطهارة من احلدث

: »ال يقبل -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب الطهارة من احلدث شرط من شروط الصالة؛ 
 رواه مسلم. (1)هللا صالة بغري طهور«

 الشرط الثاني: الوقت
 .الشرط الثاين: وهو الوقت وقد ذكران أوقات املكتوابت

 ضوابط ثالثة: 

 وقت سنة كل صالة مكتوبة متقدمة عليها:  [1]

 .من دخول وقتها إىل فعلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  224(  مسلم ) 1) 
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 وقت اليت بعدها  [2]

 .من فعلها إىل آخر وقتها

 الشرط الثالث النية
 .الشرط الثالثالنية وهي  

 قاعدة: 

 ال تصح الصالة إال بنية 

: »إمنا األعمال -صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن قدامة: بغري خالف، لقول رسول هللا 
 وألهنا عبادة حمضة، فلم تصح بغري نية، كالصوم.  (1)ابلنيات«

 :فروعوفيه 

 .األفضل النية مع تكبرية اإلحرام  [1]

 .النية مقارنة للعبادةألهنا أول الصالة لتكون  

 إن تقدمت النية على التكبري   [2]

ألن أوهلا من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيها كسائر  ؛ بزمن يسري، جاز ما مل يفسخها
  أجزائها.  

 إذا نوى يف صالة الظهر ثم قلبها عصرا [3]

 ألنه قطع نية الظهر ومل تصح العصر، ألنه ما نواها عند اإلحرام. ؛ فسدات مجيعا  

 لفصل الثاني: ما ليس من شروط الصالةا

 .األول: الطهارة من النجس
 .الثاين: سرت العورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1907)  -  155( مسلم ) 1( البخاري )1) 
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 .الثالث: استقبال القبلة
 المبحث األول: الطهارة من النجس

الطهارة من النجس من واجبات الصالة، »عن أمساء قالت: جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا 
دم احليضة، كيف تصنع به، قال: »حتته، مث تقرصه ابملاء، عليه وسلم، فقالت: إحداان يصيب ثوهبا من  

 .متفق عليه فدل على أهنا ممنوعة من الصالة فيه قبل غسله (1)مث تنضحه، مث تصلي فيه«

 متى كانت عليه يف بدنه أو ثيابه جناسة 

 مقدور على إزالتها غري معفو عنها، مل تصح صالته.

 رؤية النجاسة بعد الصالة

 ثالثةوفيه فروع 

 إذا رأى عليه جناسة بعد الصالة،  [1]

 ألن األصل عدمها يف الصالة.مل تلزمه اإلعادة؛  وجوز حدوثها بعدها،  

 وإن علم أنها كانت عليه يف الصالة، [2]

 .فال إعادة عليه  

 وإن علم بها قبل الصالة ثم نسيها، [3]

 ابلنسيان، كواجبات الصالة.ألن ما عذر فيه ابجلهل عذر فيه  فال إعادة عليه؛  

 املبحث الثاني: سرت العورة

 ثالثة وفيه أمور

 سرت العورة واجب،األمر األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  291)  -  110( مسلم ) 227( البخاري )1) 
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 ضابطان

 عورة الرجل ما بني سرته وركبتيه  [1]

قال: »غط فخذك فإن الفخذ من  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جرهد أن رسول هللا 
  رواه أمحد والرتمذي )حسن(. (1)العورة«

 تنبيه

 ملا ذكران.ليست السرة والركبة من العورة،  
 عورة املرأة: [2]

لقول هللا تعاىل: }وال يبدين زينتهن إال ما ظهر   ؛واملرأة يف الصالة كلها عورة إال الوجه، وكفيها  

(2)منها{
قال ابن عباس: وجهها وكفيها، وألنه حيرم سرت الوجه يف اإلحرام، وسرت الكفني ابلقفازين،     

 ولو كاان عورة، مل حيرم سرتمها.

وعن أم سلمة قالت: »اي رسول هللا تصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا 
 .والصواب وقفه  ،رواه أبو داود (3)قدميها«  كان سابغا يغطي ظهور

 األمر الثاني: انكشاف العورة

 وفيه فرعان

 إن انكشف من العورة شيء يسري [1]

 ألن اليسري يشق التحرز منه.؛  عفي عنه

 إن كثر عمدا  [2]

 .ألن التحرز منه ممكن  ؛بطلت الصالة به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2798( سنن الرتمذي ) 15932(  أمحد ) 1) 
 [ 31( ]النور:  2) 
 (  640( سنن أيب داود ) 3) 
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 األمر الثالث: ضابط ستر العورة

 جيب سرت العورة مبا يسرت لون البشرة  [1]

  .اجللود أو غريهامن الثياب أو  

 إن وصف لون البشرة،  [2]

 ألنه ليس بساتر.؛ مل يعتد به

 املبحث الثالث: استقبال القبلة
وهو واجب للصالة، لقول هللا تعاىل: }فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا  

(1)وجوهكم شطره{
.  

 ضابط

 والناس يف القبلة على ضربني:

 املتيقن: [1]

 أو من مبكة أو قريبا منها من وراء حائل،  وهو املعاين للكعبة فيلزمه إصابة العني،  

 ال نعلم فيه خالفا.  ،قال ابن قدامة: إن كان معاينا للكعبة، ففرضه الصالة إىل عينها

 الثاني اجملتهد:  [2]

املشرق : »ما بني -؛ حلديثوفرضه إصابة جهة الكعبة، وهو البعيد عنها فال يلزمه إصابة العني
وألن اإلمجاع انعقد على صحة صالة   ،والصواب وقفه على ابن عمر ،رواه الرتمذي (2)واملغرب قبلة«

 .االثنني املتباعدين، يستقبالن قبلة واحدة، وال ميكن أن يصيب العني إال أحدمها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 144( ]البقرة:  1) 
 (  342( سنن الرتمذي ) 2) 
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 الخطأ في االستقبال

 وصلى، متعمدا من ترك االستقبال [1]

 ألنه اترك لواجبه.  ؛مل تصح صالته  

 فبان أنه أخطأ،  بواجبهإن أتى  [2]

 ألنه أتى مبا أمر من غري تفريط، فلم تلزمه إعادة، كما لو أصاب.  ؛فال يعيد   

 إن بان له اخلطأ يف الصالة، [3]

ألن »أهل قباء بلغهم حتويل القبلة، وهم يف الصالة، ؛ استقبل جهة القبلة، وبىن على صالته  
 متفق عليه. (1)صالهتم«  فاستداروا إليها، وأمتوا

 ضابط 

 يسقط االستقبال يف النافلة يف السفر،

كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر أن »رسول  
  .متفق عليه، وكان يصلي على محاره (2)وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعريه«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  526)  -  13( مسلم ) 403( البخاري )1) 
 ((.  700)  -  39( مسلم )1105( البخاري )2) 
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 ]باب األذان[

  .األذان اإلعالمواألصل يف 

واألذان الشرعي هو اللفظ املعلوم املشروع يف أوقات الصلوات لإلعالم بوقتها أو  
 .فعلها

 وفيه مباحث ثالثة

 فضل االذان [1]

صلى هللا عليه   -وفيه فضل كثري وأجر عظيم، بدليل ما روى أبو هريرة، أن رسول هللا  
، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه قال: »لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول  -وسلم  

 (1) الستهموا عليه«

وقال أبو سعيد اخلدري: »إذا كنت يف غنمك، أو ابديتك، فأذنت ابلصالة، فارفع 
صوتك ابلنداء؛ فإنه ال يسمع صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم 

  (2)القيامة«

 . أخرجهما البخاري. -هللا عليه وسلم صلى   -قال أبو سعيد: مسعته من رسول هللا 

يقول: »املؤذنون أطول   -صلى هللا عليه وسلم    - وعن معاوية قال: مسعت رسول هللا  
 أخرجه مسلم.  (3) الناس أعناقا يوم القيامة«

 األصل يف األذان [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  437)  -  129( مسلم ) 615( البخاري )1) 
 (.  609( البخاري )2) 
 ((  387)  -  14(  مسلم ) 3) 
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  -واألصل يف األذان، ما روى عبد هللا بن زيد بن عبد ربه، قال: ملا أمر رسول هللا 
ابلناقوس يعمل ليضرب به جلمع الناس للصالة، طاف يب وأان انئم    -عليه وسلم  صلى هللا  

رجل حيمل انقوسا يف يده، فقلت: اي عبد هللا، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: 
ندعو به إىل الصالة. قال: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال:  

هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال  تقول: هللا أكرب هللا أكرب،
هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على 
الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا. قال: مث  

تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال   استأخر عين غري بعيد، مث قال:
إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الفالح، قد قامت 
الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا. فلما أصبحت أتيت رسول 

أيت، فقال: إهنا رؤاي حق، إن شاء هللا، فقم مع فأخربته مبا ر   -صلى هللا عليه وسلم    -هللا  
بالل، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوات منك، فقمت مع بالل، فجعلت 

وهو يف بيته،   -رضي هللا عنه  -ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن اخلطاب 
مثل الذي رأى. فقال  فخرج جير رداءه، فقال اي رسول هللا، والذي بعثك ابحلق لقد رأيت

رواه أبو داود، وذكر الرتمذي آخره   (1): فلله احلمد.«-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 هبذا اإلسناد، وقال: هو حديث حسن صحيح.  

 وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس.

 سبب مشروعية األذان: [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  499( سنن أيب داود ) 1) 
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شرع األذان يف السنة األوىل من اهلجرة وكان سبب مشروعيته ما ورد عن انفع أن ابن   
عمر كان يقول " كان املسلمون جيتمعون للصالة وليس ينادي هبا أحد فتكلموا يوما يف  
ذلك فقال بعضهم اختذوا انقوسا مثل انقوس النصارى وقال بعضهم بل قران مثل قرن اليهود  

ن رجال ينادي ابلصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بالل  فقال عمر أوال تبعثو 
 رواه البخاري ومسلم  (1) قم فنادي ابلصالة "

 وفيه فصول عشرة

 الفصل األول: حكم األذان

 وفيه فروع سبعة

 األذان مشروع للصلوات اخلمس دون غريها،  [1]

 وهو من فروض الكفاية؛  [2]

أان ورجل نودعه،   -صلى هللا عليه وسلم  -النيب قال مالك بن احلويرث: »أتيت 
 متفق عليه  (2)فقال: إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكربكما«

 األذان ال جيب على املسافرين [3]

 لقول ابن عمر 

 وال جيب األذان للصالة الفائتة واملقضية [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  377)  -  1( مسلم ) 604( البخاري )1) 
 ((.  674)  -  293( مسلم )2848( البخاري )2) 
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مسعود يف داره فقال " أصلى ملا روى مسلم عن األسود وعلقمة قاال أتينا عبد هللا بن  
  (1)هؤالء خلفكم فقلنا ال فقال ابن مسعود فقوموا فصلوا فلم أيمران أبذان وال إقامة "

 واألفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم [5]

واألفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم إال أنه إن كان يصلي قضاء أو يف غري وقت 
و حنوها، استحب له اجلهر ابألذان؛  األذان، مل جيهر به. وإن كان يف الوقت، يف ابدية أ

لقول أيب سعيد: »إذا كنت يف غنمك أو ابديتك فأذنت ابلصالة، فارفع صوتك ابلنداء،  
فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة. قال أبو  

  (2).«-صلى هللا عليه وسلم  -سعيد: مسعت ذلك من رسول هللا 

 أذن واحد يف املصر أسقط الفرض عن أهله، وإن  [6]

 وال جيزئ األذان قبل الوقت،  [7]

ألنه ال حيصل املقصود منه، إال الفجر، فإنه جيزئ األذان هلا بعد نصف الليل؛ لقول 
: »إن بالال يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 متفق عليه.   (3)مكتوم«

 كيفيات االذانلثاني: الفصل ا

 لألذان كيفيتان:

 الكيفية األوىل: أذان بالل )مخس عشرة مجلة( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  534)  -  26(  مسلم ) 1) 
 ( سبق خترجيه. 2) 
 ((.  1092)  -  38( مسلم ) 622( البخاري )3) 
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ابلناقوس   - صلى هللا عليه وسلم  -رواه عبد هللا بن زيد، قال: »ملا أمر رسول هللا 
ليضرب به للناس جلمع الصالة، طاف يب وأان انئم رجل حيمل انقوسا، فقلت: اي عبد هللا  

الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إىل الصالة، فال: أفال أدلك على ما أتبيع 
هو خري من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد  
أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا  

على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا  رسول هللا، حي  
أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا، قال: مث استأخر عين غري بعيد، مث قال: تقول إذا أقمت 
الصالة: هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على 

د قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله الصالة، حي على الفالح، ق
فأخربته مبا رأيت، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم    -إال هللا. فلما أصبحت أتيت رسول هللا  

 (1)إهنا رؤاي حق إن شاء هللا، فقم مع بالل فألق ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى طوات منك«

ن واإلقامة املستحب، ألن بالال كان يؤذن به حضرا وسفرا رواه أبو داود. فهذه صفة األذا
 إىل أن مات. -صلى هللا عليه وسلم  -مع رسول هللا 

 الكيفية الثانية: أذان أبي حمذورة ) تسع عشرة مجلة(

هللا أكرب هللا أكرب، هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال 
قال: مث ارجع،    -مرتني مرتني    -رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا    هللا، أشهد أن حممدا

فمد من صوتك أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  499( سنن أيب داود ) 1) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

72 

هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، 
 (1) ، ال إله إال هللاحي على الفالح، هللا أكرب هللا أكرب

 الفصل الثالث: كيفيات اإلقامة

 لإلقامة كيفيتان:

 الكيفية األوىل: إقامة بالل )إحدى عشرة مجلة(

هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على 
أكرب هللا أكرب، ال إله  الصالة، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا  

 (2).إال هللا

 الكيفية الثانية: إقامة أبي حمذورة )سبعة عشر مجلة(

هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا،  
أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على 

، حي على الفالح، حي على الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا  الصالة
 (3) .أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا

 وفيه فرعان

ويستحب أن يقول يف أذان الصبح بعد حي على الفالح: الصالة  [1]
 خري من النوم، مرتني، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابلتكبري يف أوله أربعا وهو  ( 27252((  ابلتكبري يف أوله مرتني فقط، أمحد ) 379)  -  6(  مسلم ) 1) 
 اصح. 

 (  499( سنن أيب داود ) 2) 
 (  27252(  أمحد ) 3) 
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»إن كان يف أذان قال له:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو حمذورة أن النيب 
 .  وغريه رواه النسائي (1)الصبح، قلت: الصالة خري من النوم، مرتني«

 ويكره التثويب يف غريه، [2]

أن أثوب يف الفجر،   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى بالل قال: »أمرين رسول هللا   
 رواه ابن ماجه )ضعيف(.   (2)وهناين أن أثوب يف العشاء«

ي فيه، فسمع رجال يثوب يف أذان الظهر، فخرج وقال: ودخل ابن عمر مسجدا يصل 
 أخرجتين البدعة. 

 خامتة

 وأنواع التثويب ثالثة:

 تثويب مشروع يف أذان الفجر [1]
 .يف أذان الفجر وهو قول )الصالة خري من النوم مرتني(

 تثويب غري مشروع يف الفجر [2]

حي    ،الصالة، مرتنيوهو التثويب بني األذان واإلقامة يف الفجر، أن يقول: حي على  
 مرتني.  ،على الفالح

 تثويب آخر غري مشروع يف غري الفجر [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  633( النسائي )500( أبو داود ) 15376( أمحد )1) 
 (  715( سنن ابن ماجه ) 2) 
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  ،وهو التثويب بني األذان واإلقامة يف غري الفجر، أن يقول: حي على الصالة، مرتني
 مرتني.  ،حي على الفالح

 األذان للفائتةالفصل الرابع: 

 وفيه فروع ثالثة

 يسن األذان للفائتة،  [1]

فاتته الصبح فقال: »اي بالل قم فأذن مث صلى  -هللا عليه وسلم صلى  -ألن النيب 
 متفق عليه. (1)ركعتني، مث أقام، مث صلى الغداة«

 إن كثرت الفوائت، أذن وأقام لألوىل، ثم أقام لليت بعدها، [2]

عن  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن مسعود أن »املشركني شغلوا رسول هللا  
أربع صلوات حىت ذهب من الليل ما شاء هللا، مث أمر بالال، فأذن مث أقام فصلى الظهر،  

أخرجه الرتمذي  (2)مث أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام فصلى العشاء«
 والنسائي.

 لصالتني، فكذلك، إن مجع بني ا [3]

صلى الظهر والعصر بعرفة أبذان   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر أن »النيب 
 رواه مسلم. (3)وإقامتني«

 صفات المؤذن المشروطةالفصل الخامس: 

 وال يصح األذان إال من:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  681)  -  311( مسلم ) 595( البخاري )1) 
 (  662(  النسائي ) 179( سنن الرتمذي ) 2) 
 ((  1218)  -  147(  مسلم ) 3) 
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  .مسلم  [1]
  .عاقل [2]

 فال يصح من كافر وال جمنون، ألهنم من غري أهل العبادات. 

 فرعان

 ليس على النساء أذان وال إقامة  ويصح منهن، [1]

أخرجه    (1) سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال " أان أهنى عن ذكر هللا " 
 ابن أيب شيبة وابن املنذر إبسناد حسن  

وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال " كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة 
 أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر إبسناد صحيح   (2)قال ال وإن فعلن فهو ذكر "

 ويصح أذان الفاسق والصيب العاقل  [2]

 ألنه مشروع لصالهتما، ومها من أهل العبادات.  

 صفات المؤذن المستحبةالفصل السادس: 

   . يستحب أن يكون صيتا [1]
قال لعبد هللا بن زيد: ألقه على بالل فإنه أندى    - صلى هللا عليه وسلم    -ألن »النيب  

 وألنه أبلغ يف اإلعالم املقصود ابألذان. ،رواه أبو داود  (3)صوات منك«

 . ويستحب أن يكون املؤذن عدال أمينا ابلغا [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1219( وابن املنذر )2324نف ابن أيب شيبة )( مص1) 
 ( 1221( وابن املنذر )2317( مصنف ابن أيب شيبة )2) 
 ( سبق خترجيه 3) 
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ألنه مؤمتن يرجع إليه يف الصالة والصيام، فال يؤمن أن يغرهم أبذانه إذا مل يكن كذلك،  
 وألنه يؤذن على موضع عال، فال يؤمن منه النظر إىل العورات.

 وأن يكون عاملا ابألوقات، [3]
 األذان يف أوائلها. ليتمكن من  

 وأن يكون بصريا،  [4]
 .معه بصري يؤذن قبله، كبالل مع ابن أم مكتوم ألن األعمى ال يعلم، إال أن يكون

 صفات مستحبة في األذانالفصل السابع: 

 يستحب أن يؤذن قائما،   [1]
   .لبالل: قم فأذن« وألنه أبلغ يف اإلمساع -صلى هللا عليه وسلم  -»لقول النيب 

 قاعدا أو راكبا يف السفر جاز، ألن الصالة آكد منه، وهي َتوز كذلك.فإن أذن 

   .وأن يؤذن على موضع عال [2]
 وروي أن »بالال كان يؤذن على سطح امرأة، ويرفع صوته«  ،ألنه أبلغ يف اإلعالم

أنه »قال للمؤذن: يغفر له   -صلى هللا عليه وسلم  -وملا روى أبو هريرة عن النيب 
 رواه أبو داود.  (1)كل رطب وايبس«  مدى صوته، ويشهد له 

 ويستحب أن يؤذن متوضئا،   [3]
 ألنه ذكر مشروع للصالة، فأشبه القرآن  

 تنبيه

 إن أذن حمدثا جاز،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 ألنه ال يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غري مشروطة له.   

 ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة [4]
كانوا    -صلى هللا عليه وسلم  - النيب قال ابن قدامة: ال نعلم فيه خالفا؛ فإن مؤذين 

 يؤذنون مستقبلي القبلة.

ويلتفت ميينا إذا قال: حي على الصالة، ويسارا إذا قال: حي على   [5]
 الفالح، وال يزيل قدميه

يستحب أن يدير وجهه على ميينه، إذا قال " حي على الصالة " وعلى يساره، إذا 
 قبلة يف التفاته؛  قال " حي على الفالح ". وال يزيل قدميه عن ال

ملا روى أبو جحيفة، قال: رأيت بالال يؤذن، وأتتبع فاه هاهنا وها هنا متفق عليه.  
وهو يف قبة محراء من أدم،  -صلى هللا عليه وسلم  - ويف لفظ قال: »أتيت رسول هللا 

فخرج بالل فأذن، فلما بلغ حي على الصالة حي على الفالح، التفت ميينا ومشاال، ومل 
 رواه أبو داود.  (1)يستدر«

 ويستحب أن يرتسل يف األذان وحيدر اإلقامة،  [6]
ألن األذان إعالم الغائبني والرتسل فيه أبلغ يف اإلمساع، واإلقامة إعالم احلاضرين، فلم 

 حيتج إىل الرتسل 

يعين يسرع يف اإلقامة أخرجه ابن أيب شيبة   (2)وثبت عن ابن عمر كان حيذم اإلقامة
 . مبعىن يسرع (حيذم)وأبو نعيم يف الصالة إبسناد صحيح  

 ويستحب ملن أذن أن يقيم [7]
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  520( سنن أيب داود ) 1) 
 ( 230( ابو نعيم )2237( مصنف ابن أيب شيبة )2) 
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 أقام غريه جاز وإن 

قال: »ألقه  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو داود يف حديث األذان أن النيب 
على بالل فألقاه عليه فأذن بالل، فقال عبد هللا: أان رأيته، وأان كنت أريده قال: فأقم 

 .(1)أنت«

 صفات مشروطة في األذانالفصل الثامن: 
 متواليا،ال يصح األذان إال مرتبا 

   .ألنه ال يعلم أنه أذان بدوهنما 

 وفيه فروع ثالثة

 إن سكت فيه سكوتا طويال أعاد. [1]

 وال يصح أن يبين على أذان غريه،  [2]

ألنه عبادة بدنية، فلم ينب فعله على فعل غريه، كالصالة، فإن أغمي عليه، مث أفاق  
 قريبا بىن،  

 وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل املواالة.  

(2)وإن ارتد يف أثنائه بطل أذانه لقول هللا تعاىل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{
.  

 وجيوز الكالم فيه،  [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  512( سنن أيب داود ) 1) 
 [ 65( ]الزمر: 2) 
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فإن تكلم بكالم طويل ابتدأ، إلخالله ابملواالة، وإن كان يسريا بىن، ألن ذلك ال يبطل 
 اخلطبة، وهي آكد منه،  

وكان أيمر  ،أنه كان يؤذن يف العسكر ،وكان له صحبة ،وثبت عن سليمان بن صرد
األثر أخرجه بن  و  ،من الصحابة وهو ،هذا سليمان بن صردو  ،(1) غالمه ابحلاجة يف أذانه

 . صحيحوهو  ،ورواه البخاري تعليقا  ،والبيهقي ،أيب شيبة

 ألنه ال خيل ابملقصود. ؛وإن كان كالما حمرما، فال يبطل األذان

 الفصل التاسع: ما يستحب للسامعين عند األذان
 ويستحب الدعاء بني األذان واإلقامة، [1]

أنه قال: »الدعاء بني األذان واإلقامة ال    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب   
 حديث حسن.  (2)يرد«

 األذكار واألدعية يف األذان 

 متابعة املؤذن   [1]

 صفتان:   واملتابعة هلا

 ؛ أن يقول مثل ما يقول، ويقول عند احليعلة: ال حول وال قوة إال ابهلل (1
صلى هللا عليه  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -ملا روى عمر بن اخلطاب 

: »إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب، فقال أحدكم: هللا أكرب هللا أكرب، مث قال:  -وسلم 
أشهد أن ال إله إال هللا، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممدا رسول هللا،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  1/126( البخاري قي ابب الكالم يف االذان )212( ابو نعيم )2198)( مصنف ابن أيب شيبة  1) 
 ( 1865البيهقي ) 

 (  521( سنن أيب داود ) 13668(  أمحد ) 2) 
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أشهد أن حممدا رسول هللا، مث قال: حي على الصالة، فقال: ال حول وال قوة إال  فقال: 
ابهلل، مث قال: حي على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب، هللا 
أكرب، قال: هللا أكرب، هللا أكرب، مث قال: ال إله إال هللا، قال: ال إله إال هللا، من قلبه، دخل  

 رواه مسلم.  (1)«اجلنة

 أن يقول مثل ما يقول،  (2

قال: »فإذا مسعتم النداء،   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو سعيد أن رسول هللا 
 متفق عليه.  (2)فقولوا مثل ما يقول املؤذن«

 وهذه مرة.  ،ن يقول هذه مرةأوله 

 الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم  [2]

أخرجه مسلم من حديث   (3)ويدل عليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم )مث صلوا علي(
   .عبد هللا بن عمرو 

 قول اللهم رب هذه الدعوة التامة.   [3]

قال: »من قال حني يسمع  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر أن النيب 
الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة،  النداء: اللهم رب هذه 

 أخرجه البخاري.    (4)وابعثه املقام احملمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  385)  -  12(  مسلم ) 1) 
 ((.  383)  -  10( مسلم ) 611( البخاري )2) 
 ((  384)  -  11(  مسلم ) 3) 
 (  614(  البخاري ) 4) 
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 الدعاء  [4]

رواه أمحد وأبو داوود   (1)«ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة» ويدل عليه حديث أنس  
   .والرتمذي وسنده صحيح 

 هد أن ال إله إله هللا وحده ال شريك له... قول أش [5]

رضيت  ،وأن حممد عبده ورسوله  ،وحده ال شريك له ،هللا إالأشهد أن ال إله  :قول
صلى هللا عليه وسلم  -ملا وروى سعد أن النيب  ؛ وابإلسالم دينا ،ومبحمد رسوال ، ابهلل راب

إال هللا وأن حممدا رسول هللا،  قال: »من قال حني يسمع النداء: وأان أشهد أن ال إله  -
 رواه مسلم.  (2)ومبحمد رسوال، غفر له ذنبه« ، وابإلسالم دينا ، رضيت ابهلل راب

   .وهذه هي اللفظة الصحيحة

 تنبيه 

   .ال تصح  ،اعتمد على رواية شاذة ف ، أثناء األذان ،أما من جعل هذا الدعاء

 ألفاظ يف األذان ال تصح 

 منها إنك ال ختلف امليعاد   [1]

 . أخرجه البيهقي وغريه ضعيف

 ومنها قول سيدان   [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 ((  386)  -  13(  مسلم ) 2) 
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   .هذه مدرجة

 ومنها قول الدرجة الرفيعة  [3]

   .ال تصح 

 ومنها اي أرحم الرامحني   [4]
 ومنها الدرجة العالية   [5]

أشهد أن ال إله إال   ،مع زايدة اللفظ الذي ذكرانه الدعاء  ،كل هذه األلفاظ ال تصح
   .هذه كذلك ال تصح ،هللا جيعله يف األذان

 الفرق بين األذان واإلقامة الفصل العاشر: 

   :افرتق األذان واإلقامة يف أمور

وال َتوز اإلقامة قبل  ،يف بعض الصلوات  ،األذان جيوز قبل الوقت :األول (1
 .الوقت حبال

واإلقامة ال َتوز  ،وإن أخر الصالة إىل آخر الوقت ،جيوز أول الوقت :الثاين (2
   .إال عند إرادة الصالة

  .وال تسن اإلقامة إال مرة ،يسن األذان للصبح مرتني: الثالث (3
   .واإلقامة ال يسن فيها الرتجيع ،يسن يف األذان الرتجيع :الرابع (4
 أما اإلقامة فال يسنو  ،يسن يف األذان االلتفات يف احليعلتني :اخلامس (5

  .االلتفات يف احليعلتني
 .واإلقامة يسن فيها اإلدراج واإلسراع ،يسن يف األذان الرتسل: السادس (6
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 ]باب صفة الصالة[
 آداب المشي إلى الصالة

 وفيه أمور 

يستحب للرجل، إذا أقبل إىل الصالة، أن يقبل خبوف ووجل وخشوع  (1
 وخضوع،  

   .وعليه السكينة والوقار (2
صلى هللا عليه  -يسع إليها؛ ملا روى أبو هريرة، عن النيب وإن مسع اإلقامة مل  (3

أنه قال: »إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما   -وسلم 

(1)أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا«
 متفق عليه.  

 تنبيه:

   .ال أبس إذا طمع أن يدرك التكبرية األوىل أن يسرع شيئا، ما مل يكن عجلة تقبح

 .مل يصح شيء يف الذكر للخروج إىل الصالة (4

 األذكار الواردة يف املشي إىل الصالة 

كان يقول: »اللهم إن   أوال : احلديث املشهور حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب 
أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشرا  وال بطرا ، وال رايء  وال مسعة، 

سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذين من النار، وأن تغفر يل ذنويب   خرجت يف اتقاء
مجيعا  إنه ال يغفر الذنوب إال أنت« أخرجه ابن ماجة وأمحد، وابن السين، وغريهم وسنده 

 ضعيف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((. 602)  -  151( مسلم ) 636البخاري )( 1) 
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اثنيا: الدعاء اآلخر »اللهم اجعل يف قليب نورا ، ويف لساين نورا ، واجعل يف بصري نورا ، 
وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، وعن مييين نورا ، وعن مشايل نورا ، وفوقي نورا ، وحتيت ويف مسعي نورا ،  

والصواب أن هذا الدعاء ليس يف املشي  ،رواه مسلم (1)عطين نورا  وزدين نورا «أنورا ، اللهم 
   .يقوله يف السجود  إىل الصالة، وإمنا هو يف الدعاء يف السجود، أن هذا الدعاء كان النيب  

 .إذا دخل املسجد قدم رجله اليمىن وقال ما ورد [1]
 الدعاء عند الدخول إىل املسجد: ورد يف أصح ما 

قال: »إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: اللهم   أوال : حديث أيب أسيد، أو أيب محيد أن النيب 
أخرجه مسلم، وهذا هو  ،(2)افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك من فضلك«

يف الدخول إىل املسجد واخلروج منه، فعند الدخول تقول: اللهم افتح يل  أصح ما ورد عن النيب 
مل تصح عن  البسملة، بسم هللا،  وكذلك الصالة على النيب    أبواب رمحتك، ومل يصح عن النيب  

ثبت عن بعض الصحابة، ككعب   ، لكنكذلك مل يصح عن النيب    ، والسالم على النيب  النيب  
  .بن عجرة، وعبد هللا بن سالم وغريهم، أنه قال: »إذا دخلت املسجد فسلم على النيب«

  .، إمنا عن الصحابة كما أخرجه ابن أيب شيبة وغريهإذا  هذا اثبت ليس على النيب 
، والسالم الوارد يف الدخول إىل املسجد فقط الدعاء الذي ذكرانه الذي أخرجه مسلم وعليه،
لثبوته عن بعض الصحابة كما هو عند ابن أيب شيبة، كذلك يعين عند اخلروج نفس  على النيب 

األذكار، واألذكار عند الدخول هي نفسها األذكار عند اخلروج، فلم يصح إال الذي ذكرانه قبل قليل  
لصحابة كما كما هو اثبت عن كعب بن عجرة وغريه واحد من ا  يف مسلم، والسالم على النيب 

 ذكرانه.
  .وال جيلس حىت يركع ركعتني [2]

قال: »إذا دخل أحدكم املسجد فال   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو قتادة، أن رسول هللا  
 متفق عليه.  (3)جيلس حىت يركع ركعتني«

 ويستحب أن يقوم إىل الصالة عند قول املؤذن: قد قامت الصالة. [3]
 ضابط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  763)  -  181(  مسلم ) 1) 
 ((  713)  -  68(  مسلم ) 2) 
 ((.  714)  -  70( مسلم ) 444( البخاري )3) 
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 حاالن:القيام إىل الصالة له  

األول: إذا كان اإلمام يف املسجد فيستحب القيام عند قد قامت الصالة، ودليله ما 
ثبت عن أنس »أنه كان إذا قال املؤذن: قد قامت الصالة، قام« أخرجه ابن املنذر وغريه، 

 وجود إسناده احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح.

وا إال إذا رأوه؛ حلديث أيب قتادة قال الثاين: إذا كان اإلمام يف غري املسجد فال يقوم
»مسلمالبخاري و رواه   (1): »إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد خرجت. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  604)  -  156( مسلم ) 637( البخاري )1) 
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 باب أركان الصالة
 األركان املتفق عليه:

 .القراءة [1]
   .والركوع [2]
  .والسجود [3]
  .والقعود فيه [4]

 أركان الصالة على القول الراجح:

 .القيام [1]
 .تكبرية اإلحرام [2]
 .الفاحتة [3]
 .الركوع [4]
 .الطمأنينة يف الكل [5]
 .الرفع من الركوع [6]
 .االعتدال من الركوع [7]
  .السجود [8]
 .الرفع من السجود [9]
 .اجللوس [10]
 .التشهد  [11]
 .السالم [12]
 .الرتتيب [13]

 وفيه فصول
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 الفصل األول

 القيام :الركن األول

(1) لقول هللا تعاىل: }وقوموا هلل قانتني{
لعمران بن حصني:   -صلى هللا عليه وسلم    -وقال النيب    

 رواه البخاري. (2)»صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب«

 الفصل الثاني

 الركن الثاني: تكبيرة اإلحرام 

  .(3)قال للمسيء يف صالته: »إذا قمت إىل الصالة فكرب«  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  

 ضابط

 التكبريات يف الصالة أنواع ثالثة 

  .تكبرية اإلحرام وهو ركن  :األول [1]
  .التكبرية االنتقال وهو واجب  :الثاين [2]
ينوي   ،تكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكعا وهو سنة، فيكرب تكبرية واحدة  :الثالث [3]

 .وتسط عنه تكبرية االنتقال للركوع ،هبا تكبرية اإلحرام
 فرعان

 كيفية رفع اليدين يف التكبري [1]

   . يستحب أن يرفع يده، ممدودة األصابع (1
  .مضموما بعضها إىل بعض (2

   .الركعتني منرفع اليدين عند القيام  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 238( ]البقرة:  1) 
 (  1117(  البخاري ) 2) 
 ((.  397)  -  45( مسلم ) 793( البخاري )3) 
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هذه فال يشرع رفع اليدين عند القيام من الركعتني، وأما قوله »وإذا قام من الركعتني رفع يديه« 
   .، وال من فعل ابن عمرال من فعل النيب   ،الزايدة شاذة، ال تصح

 ضابط

 األصابع يف الصالة هلا أحوال أربعة: 

 التفريق، وهذا يف الركوع. [1]

 وتوجيه األصابع إىل القبلة من غري تفريق، وهذا يف حال السجود. ،املد  [2]

املد وتوجيه بطون األصابع إىل القبلة، وهذا يف رفع اليدين لإلحرام، وكذلك رفع  [3]
   .كما سيأيت إن شاء هللا،  واالعتدال من الركوع  ،اليدين يف الركوع

يعين وضع   ،تفصيلهكما سيأيت    ،القبض على الكف أو الذراع، وهذا يف حال القيام [4]
 هذا يف حال القيام، أو وضعها والقبض على الذراع، وهذا يف حال القيام.   ،األصابع على الكف

 باب واجبات الصالة
 : مخسة وواجباتها

  .التكبري غري والتحرمية [1]
   .والتسميع  [2]
  .والتحميد  [3]
  .والتشهد األول [4]
 .وجلسته [5]

 وما عدا ذلك فسنن

 باب سنن الصالة
 أنواع ثالثةسنن الصالة 

 سنن األقوال،النوع األول: 

 وهي اثنتا عشرة:  
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  .االستفتاح [1]
  .واالستعاذة [2]
  .الرحيم  وقراءة بسم هللا الرمحن [3]
 .وقول آمني [4]
 .وقراءة السورة بعد الفاحتة [5]
 .واجلهر واإلخفات يف موضعهما [6]
 .وما زاد على التسبيحة الواحدة يف الركوع والسجود [7]
 .املغفرةوعلى املرة يف سؤال   [8]
 .وقول ملء السماء بعد التحميد  [9]
 .والدعاء [10]
 .والتعوذ يف التشهد األخري [11]
 وقنوت الوتر. [12]
 : سنن األفعال، وهي اثنتان وعشرون: النوع الثاني

 نذكر منها:
 .رفع اليدين عند اإلحرام، الركوع والرفع منه [1]
 .ووضع اليمىن على اليسرى [2]
 .وجعلهما فوق السرة [3]
 .والنظر إىل موضع سجوده [4]
 .وضع اليدين على الركبتني يف الركوع [5]
  .ومد الظهر والتسوية بني رأسه وظهره [6]
 .والتجايف فيه [7]
 .والبداءة بوضع الركبتني قبل اليدين يف السجود [8]
 .والتجايف فيه،  ورفع اليدين قبل الركبتني يف النهوض [9]
 .وفتح أصابع رجليه فيه [10]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

90 

  .ويف اجللوس [11]
 .مستقبال هبا القبلةووضع يديه حذو منكبيه مضمومة،   [12]
 .والتورك يف التشهد األخري [13]
 .واالفرتاش يف األول، ويف سائر اجللوس [14]
 .ووضع اليد اليمىن على الفخذ اليمىن مقبوضة حملقة [15]
 .واإلشارة ابلسبابة [16]
 .ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة [17]
 . وااللتفات عن ميينه ومشاله يف التسليم [18]
 .والسجود على أنفه [19]

 الثالث: ما يتعلق بالقلب:والنوع 

 وهو اخلشوع، ونية اخلروج يف سالمه.

 باب ما يكره يف الصالة
 يكره االلتفات لغري حاجة؛  [1]

عن التفات   -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: سألت رسول هللا    -رضي هللا عنها    -ألن »عائشة  
 رواه البخاري. (1)الرجل«الرجل وهو يف الصالة، فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة  

 ويكره رفع البصر  [2]

: »ما ابل أقوام يرفعون -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول هللا 
لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن  -فاشتد قوله يف ذلك حىت قال:  -أبصارهم إىل السماء يف صالهتم 

  (2)أبصارهم«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  751(  البخاري ) 1) 
 (  750(  البخاري ) 2) 
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 خاصرته؛ ويكره أن يصلي ويده على  [3]

متفق  (1)صرا«تهنى أن يصلي الرجل خم -صلى هللا عليه وسلم  -ملا »روى أبو هريرة: أن النيب 
 عليه. 

 ويكره فرقعة األصابع؛  [4]

عن شعبة موىل ابن عباس قال: صليت اىل جانب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت 
  .(2)الصالة  الصالة قال: ال أم لك تقعقع أصابعك وانت يف

قال: »ال تقعقع  -صلى هللا عليه وسلم  -وأما ما روي عن علي بن أيب طالب: أن رسول هللا 
 .]ضعيف[  رواه ابن ماجه (3)أصابعك، وأنت يف الصالة«

 ويكره أن يصلي وهو يدافع اخلبثني  [5]

قال: »ال صالة حبضرة   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنها    -عن عائشة  
 أخرجه مسلم. (4)وال ملن يدافعه األخبثان«  الطعام،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  545)  -  46( مسلم )1220( البخاري )1) 
 ( 7280( أخرجه ابن أيب   شيبة )2) 
 ( 965(  ابن ماجه ) 3) 
 ((  560)  -  67(  مسلم ) 4) 
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 باب أوقات النهي
 إال مخسة أوقات،  مجيع الزمان وقت النوافل املطلقة

  .الفجر حىت تطلع الشمسصالة  بعد   [1]
  .يد رمح وبعد طلوعها حىت ترتفع قِ  [2]
  .وعند قيامها حىت تنزل [3]
  .العصر حىت تتضيف الشمس للغروبصالة  وبعد   [4]
  .تغربوإذا تضيفت حىت   [5]

صلى هللا عليه   -لقول رسول هللا  ؛على تفصيل أييتفال جيوز التطوع يف هذه األوقات بصالة 
 (1): »ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس«-وسلم 

 متفق عليه. 

ينهاان أن   -صلى هللا عليه وسلم    -وروى عقبة بن عامر قال: »ثالث ساعات، كان رسول هللا  
فيهن، أو أن نقرب فيهن مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية  نصلي

 رواه مسلم.  (2)حىت تزول، وحني تضيف الشمس للغروب«

 باب سجود السهو

 أسباب سجود السهو

 وإمنا يشرع جلرب خلل الصالة، وهو ثالثة أقسام: 

 .زايدة [1]
  .ونقص [2]
 وشك. [3]

 السبب األول: الزيادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  827)  -  288( مسلم ) 586( البخاري )1) 
 ((  831)  -  293(  مسلم ) 2) 
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فهذا ال يبطل الصالة حبال؛ ألنه ذكر مشروع يف   ،كالقراءة يف الركوع والسجود واجللوس، وحنوه
  .الصالة

 متى قام الرجل إىل ركعة زائدة

  .سجد للحال  :فلم يذكر حىت سلم (1
   .سجد مث سلم  :إن ذكر قبل السالم (2
  .جلس على أي حال كان  :إن ذكر يف الركعة (3

 النقصالسبب الثاني: 

 النقص أنواع ثالثة:و

 النوع األول: أن يكون املرتوك ركنا

  .كرتك ركوع أو ترك سجود  

 إن كان عمدا

  .فإن كان عمدا أبطل الصالة

 إن كان سهوا

 به ما مل يطل الفصل.فإنه أييت    ،وإن كان سهوا

 النوع الثاني: ترك واجب

 ان كان عمدا، 
   .بطلت صالته  :كاجللوس للتشهد األول

 وإن ترك الواجب سهوا 
  .سجد للسهو  

 .النوع الثالث: ترك سنة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

94 

فال تبطل الصالة برتكها عمدا وال سهوا، وال سجود عليه؛ ألنه شرع للجرب، فإن مل يكن األصل 
 .واجبا فجربه أوىل

 السبب الثالث : الشك

 :الشك نوعان

 إن كان له غالب ظن النوع األول: 

ملا روى ابن مسعود قال: قال رسول  فيبين على غالب ظنه، ويتم صالته، ويسجد بعد السالم؛
: »إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب، فليتم عليه، مث ليسجد -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 .(1)سجدتني متفق عليه، وللبخاري: " بعد التسليم«

 إن مل يكن له غالب ظن النوع الثاني: 

 -روى أبو سعيد قال: قال رسول هللا  فيبين على اليقني، ويتم صالته، ويسجد قبل السالم؛ ملا
: »إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالاث أو أربعا؟ فليطرح الشك، -صلى هللا عليه وسلم  

ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته، وإن 
 كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان« رواه مسلم.

 حكم سجود السهو

 .وسجود السهو ملا يبطل عمده الصالة واجب
فعله وأمر به، وألنه شرع جلرب واجب، فكان واجبا كجرباانت   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب    

  .احلج

 :مثاله

 .زايدة فعل من جنس الصالة كركوع أو سجود أو سلم قبل امتامها أو ترك واجبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 حمل سجود السهو

  .قبل السالمومجيعه 
 ألنه من متامها وشأهنا، فكان قبل سالمها كسجود صلبها، 

 إال يف ثالثة مواضع:
 أحدها:

 حلديث ذي اليدين.إذا سلم من نقصان يف صالته سجد بعد السالم؛    

 الثاني: 
 حلديث ابن مسعود.؛  إذا بىن على غالب ظنه سجد بعد السالم

 الثالث: 
   .ألنه فاته الواجب فقضاه  سجده بعده؛إذا نسي السجود قبل السالم 

 صفة سجود السهو
  .يسجد سجدتني كسجديت صلب الصالة

 باب صالة التطوع

 ويستحب أن يكون لإلنسان تطوعات

  .يداوم عليها  

 وإذا فاتت يقضيها. 
أي األعمال أفضل؟ قال: أدومه وإن   -صلى هللا عليه وسلم    -وقالت عائشة: »سئل رسول هللا  

 متفق عليه. (1)ويف لفظ قال: أحب األعمال إىل هللا الذي يداوم عليه صاحبه، وإن قل«  ،قل

 أقسام صالة التطوع

 األول: السنن الرواتب

 وآكدها عشر ركعات، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  2818)  -  78( مسلم )6465( البخاري )1) 
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عشر ركعات: ركعتني قبل    -صلى هللا عليه وسلم    -ذكرها ابن عمر، قال: »حفظت من النيب  و 
املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته، وركعتني قبل الصبح، الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد  

فيها أحد حدثتين حفصة، أنه كان إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -كانت ساعة ال يدخل على النيب 
 متفق عليه. (1)أذن املؤذن، وطلع الفجر، صلى ركعتني«

 النوع الثاني: الوتر.

 حكم الوتر

    .وهو سنة مؤكدة

 الوتروقت 

  .فمن صالة العشاء إىل صالة الصبح

 عدد الوتر

 وفيه فروع

 أقله ركعة [1]

  .حلديث أيب أيوب  

 وأكثره إحدى عشرة  [2]

 أو بسالم واحدوأدنى الكمال: ثالث بتسليمتني،  [3]

يصلي  -صلى هللا عليه وسلم  -ا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا يوتر ثالاث بسالمني مل
صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل ركعتني ويوتر فيما بني أن يفرغ من 

 .متفق عليه (2)بواحدة«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  729)  -  104( مسلم )1172( البخاري )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 .وله أن يوتر ثالاث بسالم واحد فعله بعض الصحابة

 النوع الثالث: صالة الضحى،

 وهي مستحبة، 

الضحى، ملا روى أبو هريرة قال: »أوصاين خليلي بثالث: صيام ثالث أايم من كل شهر، وركعيت  
 متفق عليه.  (1)وأن أوتر قبل أن أانم«

 سجود التالوة

 أربعة وفيه فروع

  سنة :سجود التالوةحكم  [1]

 وال يفتقر إىل تشهد،  [2]

 ألنه مل ينقل، وألنه ال ركوع فيه، فلم يكن له تشهد كصالة اجلنازة.

 وال يفتقر إىل قيام؛ [3]

  .ألنه ال قراءة فيه  

 الصالة، ويقول فيه ما يقول يف سجود  [4]

 عدد سجدات القرآن

  .وسجدات القرآن، أربع عشرة سجدة: يف )احلج( منها اثنتان، وثالث يف املفصل

 سجود الشكر

 حكمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  721)  -  85( مسلم )1178( البخاري )1) 
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صلى هللا عليه    -ملا روى أبو بكرة قال: »كان النيب   ؛وسجود الشكر مستحب عند َتدد النعم
 (1)إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا«  -وسلم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1578( سنن الرتمذي ) 2774( سنن أيب داود ) 1) 
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 باب صالة اجلماعة

 اجلماعة واجبة على الرجال،

   .لكل صالة مكتوبة  

 وتنعقد اجلماعة باثنني 

 أعذار ترك اجلماعة واجلمعة

 ويعذر يف ترك اجلماعة واجلمعة بتسعة أشياء: •
 :منهانذكر  

 .املرض (1
 .واخلوف (2
 .املطر (3
 أن حيضر الطعام ونفسه تتوق إليه. (4
 .أن يدافع األخبثني أو أحدمها (5

 حاالت املأموم مع اإلمام

 األوىل: متابعة اإلمام

 .ويتبع املأموم اإلمام، فيجعل أفعاله بعد أفعاله •

 الثانية: مقارنة اإلمام

 وفيه فرعان

 يصح؛إن كرب لإلحرام مع إمامه أو قبله مل  [1]

 .ألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته

 إن فعل سائر األفعال معه كره  [2]

  .ملخالفة السنة، ومل تفسد صالته؛ ألنه اجتمع معه يف الركن
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 الثالثة: مسابقة اإلمام

 وهي حمرمة.

 باب صفة األئمة

 أوىل الناس باإلمامة،

قال: »يؤم القوم   -عليه وسلم  صلى هللا    -وأمت ما روي فيه حديث أيب مسعود البدري: أن النيب  
أقرؤهم لكتاب هللا تعاىل، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم 
هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال: سلما، وال يؤمن الرجل يف بيته، وال يف 

 رواه مسلم.  (1)سلطانه، وال جيلس على تكرمته إال إبذنه«

 باب موقف اإلمام واملأموم يف الصالة

 فرعانوفيه 

 إذا كان املأموم واحدا،  [1]

  .وقف عن ميني اإلمام

  .أداره اإلمام عن ميينه  :فإن كرب عن يساره

 كرب وتأخر فصفا خلفه،  :فإن جاء آخر [2]

  .وال يتقدم اإلمام إال إن كان املوضع ضيقا

 إمامة النساء

 إذا أمت نساء، أن تقوم وسطهن؛السنة للمرأة 

  .-رضي هللا عنهما   -ألن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  673)  -  290(  مسلم ) 1) 
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 من أحكام اإلمامة

 وفيه فرعان

 جيوز أن يأمت باإلمام من يف املسجد، وإن تباعد؛  [1]

  .ألن املسجد كله موضع للجماعة

 فإن كان بينهما حائل مينع املشاهدة، ومساع التكبري  [2]

  .لتعذر اتباعه  ؛مل يصح االئتمام به

 من أحكام السرتة

 وفيه فروع:

 يستحب أن يصلي إىل سرتة ويدنو منها؛ [1]

 وقدر السرتة مثل آخرة الرحل، [2]

 .أو قدر الذراع أو عظم الذراع  

 فإن مل جيد سرتة خط خطا؛ [3]

 حكم القصر

 الرابعية إىل اثنتني.جيوز قصر  

 وال جيوز قصر الصبح واملغرب 

 ألن قصر الصبح جيحف هبا لقلتها، وقصر املغرب خيرجها عن كوهنا وترا، ابإلمجاع؛ 

 شروط القصر

 شروط القصر ثالثة

 .كيلو(  80)  قدره أربعة برد،  ،الشرط األول: أن تكون يف سفر طويل
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 .قريتهوالثاين: شروعه ابلسفر خبروجه من بيوت  

  .الثالث: أال أيمت مبقيم

   .لزمه اإلمتام  :فإن ائتم مبقيم

 الفصل الثاني

 أحكام القصر

 فرعانوفيه 
 إذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد  [1]

 .م أمت، وإن نوى دوهنا قصرايأ  أربعةأكثر من 

  ومتى مر املسافر ببلده له به أهٌل [2]

 .-رضي هللا عنهما  -عباس ألن ذلك يروى عن عثمان وابن  أو ماشية أمت؛ 

 من مل جيمع على إقامة  [3]

مثل من يقيم حلاجة يرجو إجنازها، أو جهاد أو حبس أايم قصر، وإن أقام دهرا،    أربعةأكثر من 
  .سلطان أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته

 باب اجلمع بني الصالتني

 السبب األول: السفر
 وال جيوز اجلمع إال يف سفر يبيح القصر. 

 السبب الثاني: املطر
 وذكران أدلة اجلمع للمطر، وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء، 
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 باب صالة املريض

  فرعانوفيه 
 .إذا عجز عن الصالة قائما صلى قاعدا [1]

 فإن عجز عن الركوع والسجود [2]

 يقرب وجهه من األرض يف السجود قدر طاقته.أومأ هبما، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه،    

 باب صالة اخلوف

 كيفيات صالة اخلوف

 واخلوف على ضربني: 
 شديد  (1)
 غري شديد  (2)

 الشديدالغري : اخلوف األولالضرب 

ووردت عدة  ،-صلى هللا عليه وسلم   -جيوز أن يصلي هبم على الصفة اليت صالها رسول هللا 
 صفات نذكر منها:

 :صفتها

  .أن يقسمهم طائفتني، يصلي بكل طائفة صالة كاملة

 الضرب الثاني: اخلوف الشديد،

مثل التحام احلرب والقتال، ومصريهم إىل املطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجاال وركباان،   
يومون ابلركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، وال يؤخرون الصالة 

  .عن وقتها، وصالهتم صحيحة

 باب صالة اجلمعة

  .وهي واجبة ابإلمجاع
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 جلمعةشروط وجوب ا

 ال َتب إال على من اجتمعت فيه شرائط مثانية: 

  .اإلسالم [1]

 .البلوغ [2]

  .العقل [3]

  .ألهنا من شرائط التكاليف ابلفروع

 .الذكورية [4]

 .احلرية [5]

 .االستيطان [6]

 السابع: انتفاء األعذار املسقطة للجماعة. [7]

 الثامن: أن يكون مقيما مبكان اجلمعة أو قريبا منه،  [8]

 وفيه فروع
 وجتب اجلمعة على أهل املصر قريبهم وبعيدهم؛ [1]

  .ألن البلد كالشيء الواحد  

 وجتب على من بينه وبني اجلامع فرسخ  [2]
   .من غريهم، وال َتب على غريهم

 شروط صحة اجلمعة

 ويشرتط لصحة اجلمعة:

 الوقت: 
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  .وقتها وال بعده ابإلمجاعفال تصح قبل 

 أمور ال يشرتط  لصحة اجلمعة

 اجتماع أربعني :األول

  .، بل تنعقد بثالثة؛ ألهنم مجع تنعقد هبم اجلماعةال يشرتط اجتماع أربعني ممن تنعقد هبم اجلمعة

 الثاني: تقدم خطبتني

 سنن اجلمعة

 .ويستحب التبكري بالسعي [1]

 .ويستحب أن يأتيها ماشيا [2]

  .بني خطاهويقارب  [3]

 .ويستحب أن يغتسل ويتطيب [4]
  .ويستحب الدنو من اإلمام [5]

 .وإن حضر قبل اخلطبة اشتغل بالتنفل [6]
  .أو ذكر هللا، وقراءة القرآن 

  .ويكثر من الدعاء [7]
 .لعله يوافق ساعة اإلجابة

صلى اهلل عليه  -ويكثر من الصالة على رسول اهلل  [8]
 وسلم 

 
 :تنبيه

 : »ومل يفرق بني اثنني« -عليه السالم  -؛ لقوله إذا أتى املسجد كره له أن يتخطى الناس

 نافلة اجلمعة

 .ويسن أن يصلي بعد اجلمعة أربعا [1]
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 .وإن شاء صلى ركعتني [2]
 .وإن شاء صلي ستا [3]

 خامتة

  .مجعةفإذا اتفق عيد يف يوم 

 .مل تلزمهم اجلمعة، ويصلون ظهرا :فصلوا العيد 
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 باب صالة العيدين

 حكم صالة العيد

 وهي فرض على الكفاية؛ 
واخللفاء بعده كانوا يداومون عليها، وألهنا من شعائر اإلسالم   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  

  .الظاهرة، فكانت فرضا كاجلهاد

 األعيان؛وال جتب على 
ذكر لألعرايب مخس صلوات فقال: هل علي غريها؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب   

 متفق عليه. (1)»ال، إال أن تطوع«

 وقت صالة العيد

 فروع ثالثةوفيه 

  أول وقت صالة العيد [1]

 .زول وقت النهييمن حني ترتفع الشمس و 

 آخر وقت صالة العيد [2]

 .الشمس  إىل زوال

 فإن مل يعلم بها إال بعد الزوال  [3]

  .خرج من الغد فصلى هبم

 مكان صالة العيد

 والسنة أن يصليها يف املصلى؛ 

 .واخللفاء بعده كانوا يفعلوهنا فيه  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 
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 ((.  11)  -  8( مسلم )46)  ( البخاري1) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

108 

 وجيوز أن يصليها يف املسجد 

 سنن العيد

 فرعانوفيه 

 يستحب أن يبكر إليها املأموم، ماشيا مظهرا للتكبري؛  [1]

 إذا غدا من طريق رجع من غريه؛  [2]

 تنبه

 وليس هلا أذان وال إقامة

 صفة صالة العيد

 وفيه فروع
 وصالة العيد ركعتان،  [1]

 يقرأ يف كل ركعة منهما باحلمد هلل وسورة،  [2]

 وجيهر بالقراءة [3]

   .قال ابن قدامة: بال خالف

 األوىل سبع تكبرياتويكرب يف  [4]

 .منها تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخسا سوى تكبرية القيام  

 ويسن أن يرفع يديه يف كل تكبرية، [5]

 الفرق بني خطبة اجلمعة والعيد

 ويفارق خطبيت اجلمعة يف أشياء:

  .أحدها: أن حملها بعد الصالة [1]

  .: أن حيثهم يف الفطر على إخراج الفطرالثاني [2]
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 ويبني هلم ما جيزئ فيها.  خيرجونه ووقته وجنسه، ويف األضحى يرغبهم يف األضحية،ويبني هلم ما  

 : أنهما سنة ال جيب استماعهما وال اإلنصات هلما، الثالث [3]

 التكبري يف العيدين

 وفيه فروع

 .يشرع التكبري يف العيدين [1]

  .والتكبري يف الفطر مطلق غري مقيد [2]

 التكبري يف األضحى فهو على ضربني: مطلق ومقيد. و [3]

 فأما املطلق فالتكبري يف مجيع األوقات، من أول العشر إىل آخر أايم التشريق. 

وأما املقيد فهو التكبري يف أدابر الصلوات، من صالة الصبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أايم 
 التشريق. 

 وصفة التكبري املشروع  [4]

  .رب، ال إله إال هللا وهللا أكرب، هللا أكرب وهلل احلمد هللا أكرب، هللا أك

 وموضعه  [5]

 .عقيب أدابر الصلوات املفروضات، وال يشرع عقيب النوافل

 باب صالة الكسوف

 حكم صالة الكسوف

 وهي سنة مؤكدة  [1]

 .عند كسوف الشمس أو القمر

 وجتوز مجاعة وفرادى  [2]
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   .واجلماعة أفضل،  إلطالق األمر هبما يف حديث أيب مسعود

 وتفعل يف ملسجد  [3]

 صفة صالة الكسوف
 وصفتها:

  .أن يكرب لإلحرام [1]
 .ويستفتح [2]
 .طويلة مث يقرأ الفاحتة وسورة [3]
  .طويالمث يركع ويسبح   [4]
 .أقصر من األوىلوسورة  مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة   [5]
 .طويال أقصر من األولمث يركع فيسبح   [6]
 .مث يرفع فيسمع وحيمد  [7]
 .يسجد سجدتني يسبح فيهما حنوا من الركوعمث   [8]
 .مث يقوم إىل الثانية، فيقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة [9]
  .طويال أقصر من السابقمث يركع ويسبح   [10]
 .مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة [11]
  .طويال أقصر من السابقمث يركع فيسبح   [12]
  .مث يرفع فيسمع وحيمد  [13]
 .د حنوا من ركوعهمث يسج [14]
 .ويتشهد ويسلم [15]

 -لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النيب  وليس هذا التقدير يف القراءة والتسبيح منقوال وال هو متعني.  
   .صلى هللا عليه وسلم

 وجيهر بالقراءة ليال كان أو نهارا؛ 

 ووقتها 
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 .من حني الكسوف إىل حني التجلي، فإن فاتت مل تقض

 وال خطبة للكسوف، 

 باب صالة االستسقاء

 حكم صالة االستسقاء

 وهي سنة عند احلاجة إليها.

 صفة صالة االستسقاء

 وفيه فروع

 صفة صالة العيدكوصفتها وأحكامها  [1]

 وال وقت هلا معني،  [2]
 إال أن األوىل فعلها يف وقت صالة العيد، لشبهها هبا.

 واألوىل لإلمام إذا أراد االستسقاء  [3]
 .وأيمرهم بتقوى هللا، واخلروج عن املظامل، والتوبة من املعاصيأن يعظ الناس،  

 ويعد الناس يوما خيرجون فيه،  [4]
 وهو خمري يف اخلطبة  [5]

 ألن اجلميع مروي.  قبل الصالة وبعدها؛

 فإذا صعد املنرب جلس، ثم قام  [6]

 .فخطب خطبة واحدة

 ويكثر الدعاء والتضرع  [7]

 وحيول رداءه، جيعل اليمني يسارا [8]
 .تفاؤال أن حيول هللا تعاىل اجلدب خصبا  -صلى هللا عليه وسلم    -كما فعل النيب    ،واليسار ميينا  

 واالستسقاء على ثالثة أضرب:

 أحدها: مثل ما وصفنا.
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 والثاني: أن يستسقي اإلمام يوم اجلمعة على املنرب
 .يدعو عقيب الصلواتالثالث: أن 
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 كتاب اجلنائز

 .يستحب اإلكثار من ذكر املوت، واالستعداد له

 أحكام احملتضر

  .ويستحب أن يلي املريض أرفق أهله به

 وإذا رآه منزوال به استحب له :

  .تعاهد بل حلقه [1]
  .ويلقنه قول: ال إله إال اهلل مرة [2]

 أحكام ما بعد االحتضار

 إذا مات سن ملن حضره:

  .امليت غمض عيينن يأ [1]

  .جيمع حلييه ثم يشدها على رأسه [2]

 لئال ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. 

 ويدعو للميت   [3]

 باب غسل امليت

 وفيه مباحث

 املبحث األول: 

 حكم تغسيل امليت

 وهو فرض على الكفاية؛ 
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 املبحث الثاني

 أوىل الناس بغسل امليت

 .من أوصي إليه بذلك (1
 .يكن له وصي فأوالهم بغسل الرجل أبوهفإن مل   (2
 .مث جده (3
 .مث ابنه وإن نزل (4
 .مث األقرب فاألقرب من عصباته (5

 املبحث الثالث

 أوىل الناس بغسل املرأة

  .أمها (1
  .مث جدهتا (2
  .مث ابنتها (3
  .مث األقرب فاألقرب (4
 مث األجنبيات. (5

 املبحث الرابع

 ما ينبغي للغاسل

  .وينبغي أن يكون الغاسل أمينا (1
  .وإن رأى أمارات اخلري استحب إظهارها (2
 ليرتحم عليه، ويرغب يف مثل طريقته.  (3
   .وجيرد امليت عند تغسيله، ويسرت ما بني سرته وركبتيه (4

 املبحث اخلامس

 فروض الغسل

 غسل امليت له فروض ثالثة:
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 النية.  (1
 .وتعميم البدن ابلغسل (2
 وتطهريه من النجاسة. (3

 .وهذا الغسل اجملزئ

 السادساملبحث 

 سنن الغسل

 :نذكر منها ويسن فيه مثانية أشياء 

   .التسمية (1
  .أن يبدأ بعد إجنائه فيوضئه (2
   .أن يغسله وترا (3
 .أن جيعل يف الغسلة األخرية كافورا ليشده ويربده ويطيبه (4

 باب الكفن

 وفيه فصول

 الفصل األول

 حكم تكفني امليت

  .والوصية. واإلرثجيب كفن امليت يف ماله، مقدما على الدين  

 مقدار الكفن

 وأقل ما جيزئ يف الكفن ثوب يسرت مجيعه. [1]

 األفضل تكفينه يف ثالث لفائف بيض، [2]
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: »كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم يف ثالثة أثواب بيض  -رضي هللا عنها    -لقول عائشة    
 متفق عليه.  (1)سحولية ليس فيها قميص وال عمامة«

 .يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيض [3]

 .وتكفن املرأة يف مخسة أثواب [4]

 باب الصالة على امليت

 وفيه فروع

 .وهي فرض على الكفاية [1]

 .يقوم اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط املرأةوالسنة أن  [2]

 الفصل األول

 أركان صالة اجلنازة

 وأركان صالة اجلنازة اثنان:
 .أحدها: القيام

 .الثاين: أربع تكبريات

 الفصل الثاني

 سنن صالة اجلنازة

 منها:نذكر وسننها إحدى عشرة 
  .األول: رفع اليدين مع كل تكبرية

  .صلى هللا عليه وسلم -ولوالديه وللمسلمني بدعاء النيب  : أن يدعو لنفسه الثاين

 .: أن يقف بعد الرابعة قليالالثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  941)  -  45( مسلم )1264( البخاري )1) 
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 .: أن يدعو للميت يف الثالثة لذلكالرابع 

  .: التسليماخلامس

 باب محل اجلنازة والدفن

 ثالثة وفيه فروع
  .فرض على الكفاية  محل اجلنازة والدفن (1
  .وأوىل الناس بذلك أوالهم بغسله (2
 .والسنة اإلسراع يف املشي هبا (3

 أحكام القرب

 وفيه فروع 

  .ويستحب تعميق القرب وتوسيعه وحتسينه (1
 .ويرفع القرب عن األرض قدر شرب (2
 وتسنيمه أفضل من تسطيحه.  (3

 باب التعزية والبكاء على امليت

 وفيه فروع 

  .التعزية سنة [1]

 .وجتوز التعزية قبل الدفن وبعده [2]

 .وال يكره اجللوس هلا [3]

 ويقول يف تعزية املسلم باملسلم:  [4]

  .أعظم هللا أجرك، وأحسن عزاءك، ورحم ميتك

 ويستحب ألقرباء امليت وجريانه إصالح طعام ألهله؛  [5]
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 .وصنيع أهل امليت الطعام للناس فغري مكروه [6]

 زيارة القبور

 وفيه فروع 

  .ويستحب للرجال زيارة القبور [1]

 وإن مر بها أو زارها قال ما روى مسلم  [2]

يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر، فكان قائلهم   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسول هللا 
يقول: السالم عليكم أهل الداير من املؤمنني واملسلمني، وإن شاء هللا بكم لالحقون، نسأل هللا لنا 

  .(1)ولكم العافية«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  975)  -  104(  مسلم ) 1) 
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 كتاب الزكاة

 معنى الزكاة

 . يف وقت خمصوص ،لطائفة خمصوصة ،خمصوصيف الشرع: حق واجب يف مال 

  الزكاة حكم

الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة، وهي واجبة بكتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله، وإمجاع  
   .أمته

 فيه فرعانو

 جتب على الفور، [1]

فال جيوز أتخريها مع القدرة على أدائها؛ ألهنا حق يصرف إىل آدمي توجهت املطالبة  
   .أتخريها، كالوديعةبه، فلم جيز 

 إن أخر الزكاة، فلم يدفعها إىل الفقري [2]

 حىت ضاعت، مل تسقط عنه.  

 مبحث يف ترك الزكاة

 ومثله جيهل ذلك ومن جحد وجوبها جلهله [1]

 كحديث العهد ابإلسالم، عرف ذلك ومل حيكم بكفره؛ ألنه معذور.  

 وإن كان ممن ال جيهل مثله ذلك كفر، [2]

   . من أنكرها كذب هللا ورسولهفوحكمه حكم املرتد؛ ألن وجوب الزكاة معلوم ضرورة،   

 وإن منعها معتقدا وجوبها  [3]
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   .أخذها اإلمام منه وعزره

 شروط وجوب الزكاة

 وال جتب إال بشروط أربعة: 

 اإلسالم، [1]

  .فال َتب على كافر أصلي

 والشرط الثاني: احلرية [2]

   .سيده ماالفال َتب على عبد، فإن ملكه 

 والشرط الثالث: متام امللك، [3]

ال يتمكن من فثبت انقصا فيها ألن امللك  فال َتب الزكاة يف السائمة املوقوفة؛  
 التصرف فيها أبنواع التصرفات.

 مبحث: زكاة الدين

 الدين على ضربني؛  

 أحدهما، دين على معرتف به باذل له، 

 .إخراجها حىت يقبضه، فيؤدي ملا مضىإال أنه ال يلزمه  فعلى صاحبه زكاته،
 الضرب الثاني، أن يكون على معسر، 

 .، ألنه خارج عن يده وتصرفهفيه الزكاة ال َتب، أو جاحد، أو مماطل به
 الشرط الرابع: الغنى،  [4]

 والغنى املعترب: ملك نصاب خال عن دين، 
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صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو سعيد عن النيب    فال جيب على من ال ميلك نصااب،
أنه قال: »ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخسة ذود صدقة وال فيما   -

 متفق عليه.  (1)دون مخسة أواق صدقة«
 األموال اليت جتب فيها الزكاة

 أنواع: أموالوجتب الزكاة يف 

 بهيمة األنعام [1]

 .والغنموهي اإلبل والبقر 

 النقدان [2]

 .ومها الذهب والفضة

 عروض التجارة [3]

 اخلارج من األرض [4]

 أحدها: املواشي.  ، والركاز ،واملعادن ، والثمار ،ويشمل احلبوب 

 بهيمة األنعام

 وهلا ثالثة شروط:

 أحدها: أن تكون من بهيمة األنعام؛

 الشرط الثاني: احلول 

  .الشرط الثالث: السوم، وهو أن تكون راعية

 .زكاة يف املعلوفةوال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  979)  -  1( مسلم )1484( البخاري )1) 
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: »يف اإلبل السائمة يف كل أربعني بنت لبون  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
   .فيدل على نفي الزكاة عن غري السائمة (1)ويف سائمة الغنم يف كل أربعني شاة«

 وألن املعلوفة ال تقتىن للنماء، فلم جيب فيها شيء، كثياب البذلة.  

 باب زكاة اإلبل

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 شاة 9 5

 شااتن 14 10

 ثالث شياه 19 15

 أربع شياه  24 20

 بنت خماض 35 25

 بنت لبون  45 36

 حقة 60 46

 جذعة 75 61

 بنتا لبون  90 76

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1454( البخاري )1) 
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 حقتان 120 91

 بنت لبون  يف كل أربعني 

 حقة يف كل مخسني

 

 باب صدقة البقر

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 تبيع  39 30

 مسنة 59 40

 تبيعان  69 60

 تبيع ومسنة 79 70

 تبيع  يف كل ثالثني 

 مسنة يف كل أربعني 
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 باب صدقة الغنم

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 شاة 120 40

 شااتن 200 121

 ثالث شياه 300 201

 شاة يف كل مائة

 

 باب زكاة الزرع والثمار

 شروط:وال جتب إال خبمسة 

 أحدها: أن يكون حبا أو مثرا،

 : أن يكون مما يدخر؛الثانيالشرط 

 . فتجب الزكاة يف مجيع احلبوب املقتات منها

 : أن ينبت بإنبات اآلدمي يف أرضه،الثالثالشرط 

 فأما النابت بنفسه، 

   .كبزر قطوان والبطم وحب األشنان والثمام
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 أوسق: أن يبلغ نصابا قدر مخسة الرابعالشرط 

متفق   (1) : »ليس فيها دون مخسة أوسق صدقة«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
   .كيلو(612)عليه. 

 مقدار الواجب

 وقدر الزكاة: العشر فيما سقي بغري كلفة، [1]

:  -صلى هللا عليه وسلم  -كماء السماء والعيون واألهنار، واألصل فيه قول النيب   
 (2)»فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي العشر، وما سقي ابلنضح نصف العشر«

   . رواه البخاري

 ونصف العشر فيما سقي بكلفة [2]

أتثريا يف تقليل كالدوايل والنواضح وحنوها للحديث الذي يف أول الباب، وألن للكلفة    
   . النماء، فيؤثر على الزكاة كالعلف يف املاشية

 فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها مبا ال كلفة فيه [3]

 .ففيه ثالث أرابع العشر 

 والفضة باب زكاة الذهب 

 وفيه فروع 

 وال زكاة إال يف نصاب،  [1]

 . ( جراما585مائتا درهم، ) :ونصاب الورق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 . ( جرام ا85) ،عشرون مثقاال :ونصاب الذهب

 الواجب فيها ربع العشر. [2]

 وإن أعد للبس والعارية، فال زكاة فيه، [3]

 باب زكاة املعدن

 تعريف املعدن:

واحلديد   كالذهب والفضة  ،مما خلق فيها من غري جنسها  ،وهو ما استخرج من األرض
   .والنحاس

 وفيه فروع

 .جتب فيه الزكاة [1]

 .وقدرها ربع العشر [2]

 .يعترب هلا حولوال  [3]

 باب حكم الركاز

 تعريف الركاز

  .وهو مال الكفار املدفون يف األرض

 وفيه فروع

 ويعترب ذلك برؤية عالماتهم عليه،  [1]

   .كأمساء ملوكهم وصورهم

 وجيب اخلمس يف قليله وكثريه  [2]
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 باب زكاة التجارة

 وفيه فروع

 وهي واجبة، [1]

 :نيال جتب إال بشرط [2]

 . : نية التجارة األول

   .: أن يبلغ قيمته نصااب من أقل الثمنني قيمةالثاينالشرط 

 كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

املعروضة للبيع بعد متام احلول إذا   األشياءتزكي مجيع املال الذي لديك من النقود ومن  
 نصااب، بعد طرح الديون اليت عليك، وإضافة الديون اليت لك. بلغت

 .وتعترب قيمة عروض التجارة يف الزكاة يوم حيول عليها احلول

 زكاة الراتب

   .زكاة رواتب السنة كلهافتخرج  إذا بلغ الراتب نصااب وحال عليه احلول وجبت الزكاة 

 .والواجب فيه: ربع العشر

 احلساب اجلاري

   .وجبت فيه الزكاة ،وحال عليه احلول ،احلساب اجلاري نصاابإذا بلغ 

 .والواجب فيه: ربع العشر

 باب صدقة الفطر

 زكاة الفطر جتب على كل مسلم، و
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   .مع الصغري والكبري، والذكورية واألنوثية 

 شروط وجوب زكاة الفطر

 وال جتب إال بشرطني:

 .األول: أن يكون غنيا

  .الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطرالشرط الثاني: دخول وقت 

 وقت إخراج زكاة الفطر

 وفيه فروع

 األفضل إخراجها يوم العيد قبل الصالة [1]

 فإذا قدمها قبل ذلك بيومني جاز؛  [2]

  .ألن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك ابليوم واليومني

 املستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة؛  [3]

أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة.   -هللا عليه وسلم صلى  -ألن النيب 
  .(1)يف حديث ابن عمر

 جيب على الرجل فطرة زوجته

 . وعبده وزوجة عبده 
 الواجب يف زكاة الفطر

 وفيه فرعان

 والواجب يف الفطرة صاع من كل خمرج،  [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((. 985)  -  17( مسلم )1503( البخاري )1) 
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 جتزئ القيمة؛و [2]

قول معاذ ألهل اليمن: ائتوين خبميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع ل
 للمهاجرين ابملدينة.  

آخذه منكم مكان   ، ملا قدم معاذ اليمن، قال: ائتوين بعرض ثياب  : قال طاووسوعن 
 .(1) ابملدينة وخري للمهاجرين ،الذرة والشعري، فإنه أهون عليكم

احلاجة، وال خيتلف ذلك بعد احتاد قدر املالية ابختالف صور  وألن املقصود دفع 
  .األموال

 باب إخراج الزكاة والنية فيه

 ؛ال جيوز إخراج الزكاة إال بنية

وألهنا عبادة حمضة  (2): »إمنا األعمال ابلنيات«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
  .فافتقرت إىل النية كالصالة

 باب قسم الصدقات 

 وفيه فروع ثالثة

  .جيوز لرب املال تفريق زكاته بنفسه [1]

 .وله دفعها إىل اإلمام عدال كان أو غريه [2]

 .أخروجيوز نقلها عنهم إىل بلد  [3]

 باب ذكر األصناف الذين تدفع الزكاة هلم

 وفيه مباحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  116/ 2(  البخاري ) 1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 املبحث األول

 وفيه فروع ثالثة

 وهم مثانية [1]

}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة ذكرهم هللا تعاىل يف قوله: 

(1)قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم{
. 

 فال جيوز صرفها إىل غريهم من بناء مساجد [2]

للحصر ألن هللا تعاىل خصهم هبا بقوله: إمنا وهي أو إصالح طريق أو كفن ميت؛  
 . تثبت املذكور وتنفي ما عداه

وال جيوز صرف الزكاة إىل غري من ذكر هللا تعاىل، من بناء املساجد والقناطر والسقاايت 
وإصالح الطرقات، وسد البثوق، وتكفني املوتى، والتوسعة على األضياف، وأشباه ذلك  

 من القرب اليت مل يذكرها هللا تعاىل. 
 واملساكني الصنف األول والثاني: الفقراء

 فيه فرعانو

  .كالهما يأخذ حلاجته إىل مؤنة نفسه [1]

 .والفقراء أشد حاجة [2]

 الصنف الثالث: العاملون عليها

 إذا توىل اإلمام القسمة بدأ بالساعي

 فأعطاه عمالته؛ ألنه أيخذ عوضا فكان حقه آكد ممن أيخذ مواساة.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 60( ]التوبة: 1) 
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 الصنف الرابع: املؤلفة قلوبهم

 معنى املؤلفة قلوبهم

  .املؤلفة وهم السادة املطاعون يف عشائرهم

 الصنف اخلامس: الرقاب

  .الرقاب. وهم املكاتبون

  .يعطون ما يؤدونه يف كتابتهم

 الصنف السادس: الغارمون

 الغارمون، وهم ضربان: 

 غرم إلصالح ذات البني، األول: ضرب ال

   .وهو من حيمل دية أو ماال لتسكني فتنة، وإصالح بني طائفتني

 الضرب الثاني: من غرم ملصلحة نفسه يف مباح، 

  .فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه

 الصنف السابع: يف سبيل اهلل

  "يف سبيل اهللمعنى "

الذين ال حق هلم يف الديوان إذا نشطوا غزوا، ويعطون قدر ما حيتاجون إليه  وهم الغزاة  
  .لغزوهم

 الصنف الثامن: ابن السبيل

 . "ابن السبيلمعنى "

   .وهو املسافر املنقطع به وله اليسار يف بلده

  .فيعطى من الصدقة ما يبلغه
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 باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه

 وهم أصناف ستة: 

  .الكافرالصنف األول: 

  .الثاني: اململوكالصنف 

 الثالث: بنو هاشم الصنف 

 ال يعطون منها إال لغزو أو محالة؛

قال: »إمنا الصدقة أوساخ الناس وإهنا ال حتل  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
منعهم  وسواء أعطوا حقهم من اخلمس أو منعوه لعموم اخلرب، وألن  (1)حملمد وآل حممد«

 لشرفهم، وشرفهم ابق، فينبغي املنع. 

 الرابع: مواليهم: وهم معتقوهم، الصنف الرابع: 

   .فحكمهم حكمهم

 اخلامس: الغين، ال حتل له الزكاةالصنف 

 السادس: من تلزمه مؤنته الصنف 

كزوجته ووالديه وإن علوا، وأوالده وإن سفلوا، الوارث منهم وغريه، وال جيوز الدفع 
   .إليهم

 باب صدقة التطوع

 فروع 

 .وهي مستحبة [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1072)  -  167(  مسلم ) 1) 
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(1) لقول هللا تعاىل: }من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية{
  

 وصدقة السر أفضل  [2]

لقول هللا تعاىل: }إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري 

(2) تعملون خبري{لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وهللا مبا 
.  

 واألفضل الصدقة على ذي الرحم  [3]

(3) للخرب، ولقول هللا تعاىل: }أو إطعام يف يوم ذي مسغبة{
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 245( ]البقرة:  1) 
 [ 271( ]البقرة:  2) 
 [ 14( ]البلد: 3) 
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 كتاب الصيام

 وفيه فرعان

 معنى الصوم [1]

الصوم يف الشرع: عبارة عن اإلمساك عن أشياء خمصوصة، يف وقت خمصوص، أييت  
 بيانه إن شاء هللا تعاىل. 

 حكم الصوم [2]

تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب   قالوصوم رمضان واجب،  

(1)على الذين من قبلكم{ إىل قوله: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{
    . 

ذكر  (2): »بين اإلسالم على مخس«-صلى هللا عليه وسلم  -وأما السنة فقول النيب 
   . منها صوم رمضان

 الصوم الفصل الثاني: شروط وجوب
 وال يجب إال بشروط أربعة:

  .اإلسالم [1]
 .والعقل [2]

 .والبلوغ [3]

 .اإلطاقةو  [4]

 اإلسالم، الشرط األول:  [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 183-185-( ]البقرة:  1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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  .فال جيب على كافر

 العقل،الشرط الثاني:  [2]

   .فال جيب على جمنون 

 زوال العقل يحصل بثالثة أشياء؛و

 اإلغماء،  :أحدها

 .  أو مل يفق سواء كان يف أوله أو آخره  فال قضاء عليه،ومىت أفاق املغمى عليه 

 النوم،  :الثاني

 فال يؤثر يف الصوم، سواء وجد يف مجيع النهار أو بعضه.  

 الجنون،  :الثالث

 إذا وجد يف مجيع النهار، مل جيب قضاؤه.  إذا وجد يف جزء من النهار صح صومه، و 

 البلوغالشرط الثالث:  [3]

   .فال جيب على صيب 

 تنبيه

 الفطر، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار،من يباح له 

: من أكل أول النهار  هللا بن مسعود    عبد  لقول  ؛يلزمهم اإلمساك يف بقية اليومال   
 .(1)فليأكل آخره

 الشرط الرابع: اإلطاقة، [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 9343( أخرجه ابن أيب شيبة )1) 
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 :ستةومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إال 

 .احلامل [1]
   .واملرضع [2]
   .احلائض [3]
  .والنفساء [4]

 .املريض [5]
 .املسافر [6]

 : الحامل والمرضع األول والثاني 

 : وفيه فرعان

 إذا خافتا على ولديهما  [1]

    .فلهما الفطر، وعليهما القضاء وإطعام مسكني لكل يوم

 وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما  [2]

 فعليهما القضاء كاملريض. 

 : السفر الطويل المباح السادس 

   .لآلية؛ يبيح الفطر

 البيوت وراء ظهرهال يفطر حتى يترك 

 مبحث:

 ال يجب صوم رمضان إال بأحد ثالثة أشياء:

 .كمال شعبان ثالثني يومااألول: إ
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 .الثاين: الشهادة بدخول الشهر

 . الثالث: أن حيول دون مطلع اهلالل ليلة الثالثني من شعبان غيم أو قرت

 وإذا رأى الهالل أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم

( 1)تعاىل: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{قول هللا ل
.  

لألعرايب ملا قال له: هللا أمرك أن تصوم هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -»وقول النيب 
 .(2)الشهر من السنة؟ قال: نعم«

 وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس،

لقول هللا تعاىل: }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من  

(3)الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل{
.   

 .وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه

صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيب  -رضي هللا عنهما  -وقد روت عائشة وأم سلمة 
 متفق عليه.  (4)مجاع غري احتالم، مث يغتسل ويصوم«كان يصبح جنبا من   -

 النية يف الصوم
 وفيه فروع 

 ال يصح صوم إال بنية.  [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 185( ]البقرة:  1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
 [ 187]البقرة:  ( 3) 
 ((.  1109)  -  78( مسلم )1931( البخاري )4) 
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 . إمجاعا، فرضا كان أو تطوعا، ألنه عبادة حمضة، فافتقر إىل النية، كالصالة 

ال يصح صوم رمضان وال غيره من الصيام الواجب إال بنية من و [2]

 الليل لكل يوم،

أنه قال: »من مل يبيت الصيام  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت حفصة عن النيب  
 .والصواب وقفهرواه أبو داود،  (1)من الليل فال صيام له«

 ويصح صوم التطوع بنية من النهار [3]

صلى هللا عليه   -علي رسول هللا  قالت: »دخل -رضي هللا عنها  - ملا روت عائشة 
  .رواه مسلم (2)فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: ال. قال: إين إذا صائم«ذات يوم  -وسلم 

 من شرطه أن ال يكون طعم قبل النية، [4]

  .فإن فعل شيئا من ذلك، مل جيزئه الصياموال فعل ما يفطره،  

 بغري خالف نعلمه. قال ابن قدامة: 

 باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة

 املفطر األول: األكل والشرب 

قول هللا تعاىل: }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم ؛ لحيرم على الصائم األكل والشرب 

(3)اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل{
   

 وفيه فروع أربعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2454( سنن أيب داود ) 1) 
 ((  1154)  -  169(  مسلم ) 2) 
 [ 187( ]البقرة:  3) 
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 وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه  [1]

 .مل يفطر

 وما ال يمكن التحرز منه  [2]

كابتالع ريقه، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق والذاببة تدخل يف حلقه، ال يفطره؛ ألن 
   .التحرز منه ال يدخل حتت الوسع، وال يكلف هللا نفسا إال وسعها

 المفسد للصوم من هذا كله [3]

   .ما كان عن عمد وقصد 

 وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر [4]

 معاصرةمسائل 

  بخاخ األنفبو وبخاخ الر [1]

 . ال يفطر ألن البخاخ يتبخر وال يصل إىل املعدة وإمنا يصل إىل القصبات اهلوائية

 األقراص التي توضع تحت اللسان [2]

ال يدخل إىل اجلوف شيء من هذه األقراص فإهنا ال  ة: لعالج بعض األزمات القلبي 
 .تفطر

 ة:منظار المعد [3]

فهنا   ،تسهل دخول املنظار ،إال إذا وضع مع املنظار مادة دهنية مغذية ،ال يفطر 
 .ألنه ال يفطر إال املغذي ؛ال بدخول املنظار  ،يفطر الصائم هبذه املادة 

 :قطرة األنف [4]

  .إن وجد طعمها يف حلقتفطر   
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 :قطرة األذن [5]

وإن وجد   ،ن مل يوجد خرق يف الطبلة ومل يصل شيء إىل احللق فالصيام صحيحإ
 .طعمها أفطر عند مجهور العلماء

 :قطرة العين [6]

  .ألهنا ليس منفذا  لألكل والشرب  ؛ال تفطر

  أو الوريدية: الحقنة الجلدية أو العضلية [7]

حقن األنسولني غري مفطرة، ألهنا  و  ،ال تفطر ألهنا ليست أكال  وال شراب  وال مبعناها
  .الطعام والشراب ليست طعاما  وال شرااب  وال يف معىن 

  :الحقنة الوريدية المغذية [8]

 .ألهنا يف معىن األكل والشرب  ؛تعترب من املفطرات 

  :الغسيل الكلوي [9]

وهو   ،كما أنه قد يزود مبادة مغذية  ،ألن غسيل الكلى يزود اجلسم ابلدم النقي  ؛مفطر
 .فاجتمع مفطران ،مفطر آخر

 :الحقنة الشرجية [10]

  بل تستفرغ ما يف البدن ،ألن احلقنة الشرجية ال تغذي  ؛ال تفطر 

 املفطر الثاني: القيء
 فيه فرعانو

 من استقاء عمدا أفطر، [1]

 ومن ذرعه فال شيء عليه [2]
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 مسألتان

 ،لم يفطرإن حجم أو احتجم  [1]

البخاري: قال اثبت البناين : »سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون احلجامة ويف 
؟ قال: ال، إال من أجل -صلى هللا عليه وسلم -هللا هللا للصائم على عهد رسول 

 (1)الضعف«

ن أيب سعيد، قال: »رخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف القبلة للصائم ورخص يف ع
 أخرجه النسائي. (2)احلجامة للصائم«

  :التبرع بالدم [2]

 .ال يفطر

 املفطر الثالث: إنزال املين
 مبحث

 يخلو من ثالثة أحوال؛ال ف، أو باشرإذا قبل 

   .أال ينزل، فال يفسد صومه بذلك  :أحدها (1
   .فيفطر ،أن ميين :احلال الثاين (2
  .فال يفطرأن ميذي  :احلال الثالث (3

 املفطر الرابع: اجلماع
 من جامع في الفرج فأنزل

 .أو مل ينزل فعليه القضاء والكفارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1940(  البخاري ) 1) 
 (  3224(  النسائي يف الكربى ) 2) 
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 والكفارة عتق رقبة، 

لكل مسكني   متتابعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينافمن مل جيد فصيام شهرين  
   .مد بر

 باب قضاء رمضان
 مبحث : أحوال تأخير القضاء

 إن أخره لعذر  [1]

 . فال شيء عليه

 وإن أمكنه القضاء فلم يقض  [2]

ألن ذلك يروى عن ابن حىت جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا؛ 
، وألن أتخري القضاء عن وقته إذا مل يوجب -هللا عنهم  رضي    -عمر وابن عباس وأيب هريرة  

   .قضاء أوجب كفارة، كالشيخ اهلرم

 وإن فرط فيه حتى مات [3]

  - ألن ذلك يروى عن ابن عمر  قبل رمضان آخر، أطعم عنه عن كل يوم مسكني؛ 
 .  -رضي هللا عنهما 

 باب ما يستحب وما يكره للصائم
 وفيه فصول 

 المستحباتالفصل األول: من 

 ويستحب للصائم السحور،  [1]

 .ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر [2]

 تنبيه:
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 يأكل حتى يستيقن طلوعه. فله أن إذا شك في الفجر 

قال رجل البن عباس: إين أتسحر؛ فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما 
  .(1)شككت، حىت ال تشك 

 تعجيل الفطر يستحب  [3]

 المباحات: من الثانيالفصل 

 .وال بأس بالسواك [1]

  .يكره أن يذوق الطعامال و [2]

 .وال بأس أن يغتسل الصائم [3]

 : من المكروهاتالثالثالفصل 

 .تكره القبلة لمن تحرك شهوته [1]

   .ألنه ال أيمن إفضاءها إىل فساد صومه 

  .يكره الوصال [2]

 باب صوم التطوع
 وهو مستحب

عن هللا تعاىل: »كل   -هللا عليه وسلم  صلى    - ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  
عمل ابن آدم له، إال الصيام فإنه يل، وأان أجزي به، الصيام جنة، والذي نفس حممد بيده،  
خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، 

  .متفق عليه (2) وإذا لقي ربه فرح بصومه«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 9067( مصنف ابن أيب شيبة )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 وفيه فصول

 الفصل األول: األيام املسحب صومها

 .ويستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر [1]

 .ويستحب أن يجعلها أيام البيض [2]

 .ويستحب صوم االثنين والخميس [3]

 .ويستحب الصيام في المحرم [4]

  .وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة [5]

 .وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهو العاشر من المحرم [6]

أنه قال: »يوم عرفة إين أحتسب   -صلى هللا عليه وسلم    -بو قتادة عن النيب  ملا روى أ 
على هللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده« وقال يف صيام يوم عاشوراء: »إين 

 رواه مسلم. (1)أحتسب على هللا أن يكفر السنة اليت بعده«

 -فرقها وإن  -ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال  [7]

 فكأنما صام الدهر

: »من صام شهر  -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى أبو أيوب قال: قال رسول هللا 
 رواه مسلم. (2)رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله«

 الفصل الثاني: األيام املكروه صومها

 ويكره إفراد الجمعة بالصيام [1]

 تنبيه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1162)  -  197(  مسلم ) 1) 
 ((  1164)  -  204(  مسلم ) 2) 
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 بالصوم؛إفراد يوم السبت ال يكره 

أنه قال: »ال تصوموا يوم السبت إال   -صلى هللا عليه وسلم    -روي عن النيب  وأما ما  
 .  )ضعيف( (1)فيما افرتض عليكم«

 يكره صوم يوم الشك [2]

   .إذا كان صحوا ،هل هو من شعبان أو من رمضان ، وهو اليوم الذي يشك فيه

 الفصل الثالث: األيام احملرم صومها

  .العيدين عن فرض أو تطوعويحرم صوم  [1]

 .وال يجوز صيام أيام التشريق [2]

 باب ليلة القدر
 فيه فروع أربعةو

 يستحب تحري ليلة القدر؛ [1]

(2) لقول هللا تعاىل: }ليلة القدر خري من ألف شهر{  
.  

 وهي في رمضان [2]

شهر رمضان، فيدل على أهنا   ألن هللا تعاىل أخرب أنه أنزل فيها القرآن، وأنه أنزله يف
 .يف رمضان

 وأرجاه الوتر في ليالي العشر األواخر؛ [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  17686(  أمحد ) 1) 
 [ 3( ]القدر:  2) 
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: »من كان متحريها فليتحرها يف السبع -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 
 األواخر« 

 متفق عليه.  (1)ويف لفظ: »فاطلبوها يف العشر األواخر يف الوتر منها« 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1165)  -  205( مسلم )2015( البخاري )1) 
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 كتاب االعتكاف
 معنى االعتكاف 

 املسجد، على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة.هو يف الشرع: اإلقامة يف 

(1)قال هللا تعاىل: }أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني{
وقال: }وال تباشروهن وأنتم عاكفون   

(2) يف املساجد{
. 

 الصوم للمعتكف
  فرعانفيه و

 يصح بغير صوم، [1]

ملا روي عن عمر أنه قال: »اي رسول هللا إين نذرت أن أعتكف ليلة يف املسجد  
 متفق عليه.  (3): أوف بنذرك«-صلى هللا عليه وسلم  -احلرام، فقال النيب 

 وإن نذر أن يعتكف بصوم؛ لزمه؛ [2]

 فلزم ابلنذر كالتتابع. ،ألنه صفة مقصودة يف االعتكاف

 مكان االعتكاف
 امرأة إال في المسجد؛ال يصح من رجل وال 

 وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان

 .يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين :تطوعا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 125( ]البقرة:  1) 
 [ 187( ]البقرة:  2) 
 ((.  1656)  -  27( مسلم )2043( البخاري )3) 
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 باب ما يباح وما ال يباح للمعتكف

 الفصل األول: اخلروج من املسجد
 ال يجوز الخروج من المسجد إال لما ال بد له منه؛

إذا اعتكف يدين   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا   
 متفق عليه.  (1)إيل رأسه فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان«

 الخروج المباح

 وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب 

   . ألنه مما ال بد له منه وليس له من أيتيه به، فله اخلروج إليه؛

 اخلروج املبطل لالعتكاف
 الخروج لعيادة المريض ليس له 

 وشهود اجلنازة، مع عدم االشرتاط. 

 إن شرط العشاء في أهله، جاز؛ 

   . ألنه جيب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف

 اجلماع للمعتكف

 يحرم على المعتكف الوطء [1]

 فإن وطئ فسد اعتكافه؛ [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  297)  -  6( مسلم )2029( البخاري )1) 
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 كتاب احلج

 وفيه أبواب 

 األولالباب 

 وفيه مباحث ستة: 

 معنى احلج: [1]

 احلج يف الشرع: قصد مكة، لعمل خمصوص، يف زمن خمصوص.

 حكم احلج: [2]

 وهو أحد األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم.  

 حكم العمرة: [3]

 َتب العمرة على من جيب عليه احلج، وأما أهل مكة فال َتب عليهم.

 تنبيه:

 .  جيب احلج والعمرة يف العمر مرة واحدة

 الباب الثاني

 شروط وجوب احلج والعمرة:

 ال جيب احلج والعمرة إال بشروط مخسة: 

 اإلسالم.  [1]

 والبلوغ  [2]

 والعقل   [3]
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 واحلرية.  [4]

 واالستطاعة [5]

 الباب الثاني

 باب مواقيت احلج

 .وفيه فصول

 الفصل األول

 مواقيت احلج
 وللحج ميقااتن: ميقات مكان وميقات زمان.  

فأما ميقات املكان، فاملنصوص عليه مخسة؛ ملا روى ابن عباس قال: »وقت رسول 
ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند  -صلى هللا عليه وسلم  - هللا 

هن، ممن كان يريد  قرن، وألهل اليمن يلملم. قال: فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهل 
متفق  (1)احلج والعمرة، فمن كان دوهنن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها«

 عليه. 

 امليقات األول
 احلليفة: وتسمى اآلن، ابيار علي. ذو 

 امليقات الثاني
 وحيرم الناس من رابغ.   ،اجلحفة

 امليقات الثالث
 وتسمى اآلن السعدية. ، يلملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1181)  -  11( مسلم )1524البخاري ) (1) 
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 الرابعامليقات 
 ويسمى اآلن السيل الكبري.، قرن املنازل

 امليقات اخلامس
 ويسمى: الضريبة.  ،ذات عرق

 املواقيت الزمانية
 امليقات الزماين للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة. 

 باب اإلحرام الباب الثالث

 سنن االحرام الفصل األول

 ومن سنن االحرام:

 .يستحب الغسل لإلحرام (1
 . ويستحب له التنظيف (2
 . ويستحب أن يتطيب يف بدنه (3

 الفصل الثاني

 أنواع النسك

 تنبيه

 أو قاران.   ،متمتعا، أو مفردا تأحرم  شئتإن  ،خمري أنت

 تعريف التمتع: [1]

 التمتع: هو اإلحرام بعمرة من امليقات، فإن فرغ منها، أحرم ابحلج من مكة يف عامه.

 تعريف اإلفراد: [2]

 اإلحرام ابحلج مفردا، وهو أحد أنواع اإلفراد.اإلفراد: 
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 تعريف القران: [3]

 أو حيرم ابلعمرة مث يدخل عليها اإلحرام ابحلج قبل الطواف.    ،القران: اإلحرام هبما معا

 الفصل الثالث

 أحكام التلبية

 يسن للمحرم التلبية؛ [1]

 شريك لبيك اللهم لبيك؛ لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك؛ ال
 .(1). متفق عليه-صلى هللا عليه وسلم   -لك؛ ملا روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1184)  -  19( مسلم )1549البخاري ) (1) 
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 حمظورات اإلحرام الباب الرابع

 حمظورات اإلحرام تسعة  

 اجلماع.   [1]
 املباشرة فيما دون الفرج لشهوة.   [2]
 عقد النكاح. [3]
 حلق الشعر.  [4]
 تقليم األظافر.  [5]
 لبس املخيط.   [6]
 تغطية الرأس. [7]
 الطيب. [8]
 الصيد.  [9]

 أقسام حمظورات اإلحرام:

 حمظورات اإلحرام من حيث الفدية، أقسام مخسة:   

 األول: ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاح.

 الثاين: ما فديته مغلظة، وهو اجلماع يف احلج قبل التحلل األول.

 الثالث: ما فديته اجلزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. 

 ، وهو بقية احملظورات. الرابع: ما فديته فدية أذى

 .اخلامس: ما فديته شاة، وهو اجلماع يف احلج بعد التحلل الثاين

 صفة العمرة الباب اخلامس

 حيرم من امليقات، [1]

 ويسن االضطباع فيه،  [2]
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وهو أن جيعل وس             ط الرداء حتت منكبه األمين، ويرتكه مكش             وفا، ويرد طرفيه على 
 منكبه األيسر.

  .باحلجر األسود فيستلمهويطوف سبعا، يبتدئ  [3]

  .يرمل يف الثالث األول منها [4]

  .وميشي أربعا [5]

  .فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم [6]

 .حكم ركعيت الطواف [7]

 سنة مؤكدة غري واجبة. 

 السعي

 عيحكم الس

   .والسعي واجب من واجبات احلج

  .إذا فرغ من الركعتني [1]

 سعى بني الصفا واملروة. 
 ويستحب أن يستلم احلجر ثم خيرج إىل الصفا من بابه،  [2]

 فريقى عليه حىت يرى البيت فيستقبله ويدعوه.   

 احللق

 إذا فرغ من السعي.  
 إن كان متمتعا، ال هدي معه  [1]
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   .قصر من شعره، وحل من عمرته
 وأما من ساق اهلدي  [2]

 فليس له التحلل.
 يريد التمتع،  فأما املعتمر الذي ال [3]

 فإنه حيل، وإن كان يف أشهر احلج. 

 صفة احلج الباب السادس

 وفيه فصول

 أعمال اليوم الثامن :الفصل األول

 املستحب أن خيرج حمرما من مكة يوم الرتوية، 

 فيصلي الظهر مبىن، مث يقيم حىت يصلي هبا الصلوات اخلمس، ويبيت هبا.   

 أعمال اليوم التاسع: الفصل الثاني

 )يوم عرفة(

  .ويستحب أن خيطب اإلمام خطبة [1]
 .مث يصري إىل موقف عرفة [2]
  .وجيتهد يف الذكر والدعاء [3]

 أحكام الوقوف بعرفة

 والوقوف ركن،  [1]

 ال يتم احلج إال به، إمجاعا. 
 وقت الوقوف  [2]

 .من طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع فجر يوم النحر
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 املبيت مبزدلفة

  .مث يدفع بعد الغروب إىل مزدلفة [1]
 .ويكون يف الطريق يليب، ويذكر هللا تعاىل [2]
 .مث يبيت مبزدلفة حىت يطلع الفجر [3]
  .مث يدفع قبل طلوع الشمس إىل مىن [4]
  .أييت مجرة العقبة، فريميهامث يسري حىت  [5]

 أحكام املزدلفة

 حكم املبيت مبزدلفة

 .واملبيت مبزدلفة واجب، جيب برتكه دم

 أعمال اليوم العاشر )العيد(: الفصل الثالث

  .فإذا وصل مىن بدأ برمي مجرة العقبة
 وقت رمي مجرة العقبة

 واملستحب رميها بعد طلوع الشمس.  [1]

 ولرمي هذه اجلمرة وقتان:  [2]

 وقت فضيلة، ووقت إجزاء. 
 فأما وقت الفضيلة  (1

 فبعد طلوع الشمس.
 وأما وقت اجلواز (2

 فأوله نصف الليل من ليلة النحر إىل فجر يوم احلادي عشر.  
 ويستحب أن يستبطن الوادي  [1]

 .ويستقبل القبلة، ويرمي على حاجبه األمين
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 ويكرب مع كل حصاة،  [2]

 اهلدي
 ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه، 

 حلق الرأس

 مث حيلق رأسه.  [1]
  .وجيوز أن يقصر من شعره [2]
   .واحللق أفضل [3]
  .وحيصل التحلل األول برمي اجلمرة قبله [4]

 طواف الزيارة

 ثم يفيض إىل مكة، فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة،  [1]

 ويسمى طواف الزايرة، وطواف اإلفاضة، وهو ركن احلج ال يتم إال به؛  

 يوم احلج األكرب يوم النحر [1]

 ويفعل فيه ستة أشياء:  [2]

 الوقوف يف املشعر احلرام.  [1]
 مث اإلفاضة إىل مىن. [2]
 مث الرمي. [3]
 مث النحر. [4]
 مث احللق.  [5]
 مث طواف الزايرة.  [6]

 والسنة: ترتيبها هكذا. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

159 

 التحلل األول والثاني

 إذا طاف للزايرة بعد الرمي والنحر واحللق، حل له كل شيء حرمه اإلحرام.  

 أعمال أيام التشريق

 ثم يرجع إىل منى من يومه،  [1]

 .فيمكث هبا ليايل أايم التشريق
 ثم يرمي اجلمرات الثالث [2]

 كل مجرة يف كل يوم بسبع حصيات،يف أايم التشريق بعد الزوال،   

 أعمال اليوم الثاني عشر

 وإذا كان رمي اليوم الثاني، وأحب أن ينفر،  [1]

  .نفر قبل غروب الشمس، وسقط عنه املبيت تلك الليلة، والرمي بعدها

 طواف الوداع

 ومن أراد اخلروج  [1]

 .مل جيز له ذلك يودع البيت بطواف
 ثم اشتغل بتجارةفإن ودع  [2]

 أو إقامة لزمته إعادته   
 وإن صلى يف طريقه،  [3]

   .أو اشرتى لنفسه شيئا، مل يعده

 أركان احلج وواجباته وسننه

 أركان احلج ثالثة: 

 الوقوف بعرفة.  [1]
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 وطواف الزايرة. [2]
 اإلحرام.  [3]

 وواجباته مثانية:

 اإلحرام من امليقات.  [1]
 بواجب.والوقوف بعرفة إىل الليل، والراجح انه ليس  [2]
 واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل. [3]
 والرمي. [4]
 وطواف الوداع.  [5]
 والسعي.  [6]
 واحللق.   [7]
 واملبيت مبىن. [8]

 وسننه:

 كثرية نذكر منها:
 االغتسال.  [1]
 وطواف القدوم. [2]
 والرمل. [3]
 واالضطباع فيه.  [4]

 أركان العمرة وواجباتها
 أركان العمرة ثالثة:

 الطواف. (1
 اإلحرام.  (2
 والسعي. (3

 وواجبها:

 احللق.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

161 

 وسننها: 

 كثرية نذكر منها:
 الغسل. (1
 والدعاء.  (2
 والذكر. (3

 والسنن اليت يف الطواف والسعي. 
 ضوابط ثالث

 من ترك ركنا  [1]

 وجب عليه أن أييت به ألنه ال يتم نسكه إال به. 
 ومن ترك واجبا  [2]

 فعليه دم. 
 ومن ترك سنة  [3]

 فال شيء عليه.

 باب الفوات واإلحصار

 فوات احلج

 من مل يقف بعرفة حتى طلع الفجر 

 . يوم النحر، فقد فاته احلج

 أنواع اإلحصار

 االحصار له أنواع كثرية نذكر منها.  

 احملرم إذا حصره عدو من املشركني،  [1]
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 فله التحلل.    :ومل جيد طريقا آمنا أو غريهم، فمنعوه الوصول إىل البيت،
 وعلى من حتلل باإلحصار اهلدي  [2]
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 كتاب البيع

 وفيه فصول 

 معنى البيع وحكمه الفصل األول
 وفيه مباحث ثالثة 

 معنى البيع: [1]

 واملال: كل ما ميلكه اإلنسان. ،البيع: مبادلة املال ابملال

   البيع حكم  [2]

 البيع جائز ابلكتاب والسنة واإلمجاع.  

 ويستحب اإلشهاد يف البيع؛ [3]

(1) تعاىل: }وأشهدوا إذا تبايعتم{لقول هللا  
وألنه أقطع   ،وأقل أحوال األمر االستحباب   

   .للنزاع، وأبعد من التجاحد، فكان أوىل

 الفصل الثاني
 أركان البيع

   ثالثة: وهي 

 . الصيغة، وهي اإلجياب والقبول، وتصح املعاطاة [1]
العاقد، ويشمل البائع واملشرتي، أبن يكوان عاقلني، طائعني،   [2]

   مالكني للمعقود عليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 282( ]البقرة:  1) 
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   املعقود عليه، ويشمل الثمن واملثمن.  [3]

   ثالثة: فيشرتط يف كل واحد منهما شروط واملثمن، أما الثمن و 

   .أن يكون منتفعا به [1]
  .معلوما [2]
  .مقدورا على تسليمه [3]

 الفصل الثالث

 البيوع املنهي عنها

 بيع ما يعني على معصية [1]

 . يتخذه مخرا، وال السالح ألهل احلرب وال جيوز بيع العنب والعصري ملن 

 بيع ما ال ميك [2]

ملا روى حكيم بن حزام ؛ وال جيوز أن يبيع عينا ال ميلكها ليمضي ويشرتيها ويسلمها
: »إن الرجل أيتيين يلتمس من البيع ما ليس عندي،  -صلى هللا عليه وسلم    -أنه قال للنيب  

: ال تبع ما  -صلى هللا عليه وسلم  -يب فأمضي إىل السوق فأشرتيه مث أبيعه منه، فقال الن
 حديث صحيح.   (1)ليس عندك«

 بيع النجش [3]

 وفيه مباحث 

 معنى النجش: [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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ألنه   ؛ أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ليغرت به املشرتي، ويقتدي به فهو حرام 
   .خداع

 والنجش حمرم [2]

تلقوا الركبان، وال يبع  قال: »ال    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة أن رسول  
   متفق عليه.  (1)بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد«

 البيع على بيع أخيه [4]

هو أن يقول ملن اشرتى شيئا يف مدة اخليار: أان أبيعك مثله بدون هذا الثمن، أو أجود  
 -ة أن رسول ملا روى أبو هرير  ؛منه هبذا الثمن، فيفسخ العقد، ويشرتي سلعته، فيحرم

قال: »ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وال  -صلى هللا عليه وسلم 
 متفق عليه، وألن فيه إفسادا أو إجناشا.  (2)تناجشوا، وال يبع حاضر لباد«

 أخيه شراءعلى  الشراء [5]

 شراؤه على شراء أخيه، كبيعه على بيعه

 بيع العينة [6]

 فأما بيع العينة

إذا  فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، مث يشرتيها منه أبقل من الثمن حاال، فال جيوز  
    .(3)كان حبيلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1515)  -  11( مسلم )2150( البخاري )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أان  ( ملا روى شعبة، عن أيب إسحاق عن امرأته 3) 

 =وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد: إين بعت غالما من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم إىل العطاء، مث  
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 البيع بعد نداء اجلمعة [7]

 وفيه فروع 

 ال حيل البيع بعد النداء للجمعة  [1]

لقول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا إذا نودي  ؛ قبل الصالة ملن َتب عليه اجلمعة
   .(1)عة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع{للصالة من يوم اجلم

  .الثاني والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو [2]

صلى هللا    -الذي يكون عند صعود اإلمام املنرب، ألنه الذي كان على عهد رسول هللا  
 . -رضي هللا عنه  -فتعلق احلكم به، وإمنا زاد األول عثمان   -عليه وسلم 

 املسجدالبيع والشراء يف  [8]

 يكره البيع والشراء يف املسجد.

قال: »إذا رأيتم من يبيع   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة، أن رسول هللا 
أو يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال أربح هللا َتارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة يف املسجد، 

 أخرجه الرتمذي، وألن املساجد مل تنب هلذا.   (2)فقولوا: ال ردها هللا عليك«

 الفصل الرابع

 وفيه مباحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشرتيته منه بستمائة درهم، فقالت هلا: بئس ما شريت وبئسما اشرتيت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل  
 إال أن يتوب.  - صلى هللا عليه وسلم  - هللا  جهاده مع رسول

 [ 9( ]اجلمعة: 1) 
 (  1321(  مسلم ) 2) 
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 املبحث األول: التسعري
 وفيه فرعان

 معنى التسعري [1]

 أن حيدد سعر السلع حبيث ال جيوز للبائع أن يتعداه. 

 وال حيل التسعري [2]

فقالوا:   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس قال: »غال السعر على عهد رسول هللا  
اي رسول هللا قد غال السعر فسعر لنا، فقال: إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق إين  

 قال الرتمذي: هذا حديث صحيح. (1)ألرجو أن ألقى هللا، وليس أحد يطلبين مبظلمة«

 االحتكار املبحث الثاني
 وفيه فروع  

 االحتكار حمرم [1]

قال: »من احتكر   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى معمر بن عبد هللا أن رسول هللا   
 رواه مسلم. (2)فهو خاطئ«

 ثالثة: واالحتكار احملرم: ما مجع أوصاف [2]

 . أحدها، أن يشرتي، فلو جلب شيئا، أو أدخل من غلته شيئا، فادخره، مل يكن حمتكرا

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1314( سنن الرتمذي ) 1) 
 ((  1605)  -  129(  مسلم ) 2) 
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فأما اإلدام، واحللواء، والعسل، والزيت، فليس فيها  ، أن يكون املشرتى قوات :الثاين
 احتكار حمرم. 

 أن يضيق على الناس بشرائه.  :الثالث

 ومن اشرتى يف حال الرخص  [3]

 ألنه ال ضرر فيه، بل رمبا كان نفعا.؛ على وجه ال يضيق على أحد، فليس مبحتكر

 املبحث الثالث

 املسرتسل

 واملسرتسل هو اجلاهل بقيمة السلعة، وال حيسن املبايعة.

 املسرتسل إذا غنب غبنا خيرج عن العادة، 

فأما غري املسرتسل، فإنه دخل على بصرية ابلغنب، ، فله اخليار بني الفسخ واإلمضاء
فهو كالعامل ابلعيب، وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه، مل يكن له خيار؛ ألنه  

 لى تقصريه وتفريطه.انبىن ع

 املبحث الرابع

 القبض

 وفيه فروع ثالثة 

 مل جيز له بيعه حتى يقبضهشيئا من اشرتى  [1]

 .(1) : »من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1526)  -  32( مسلم )2136( البخاري )1) 
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  -وقال ابن عمر: »رأيت الذين يشرتون الطعام جمازفة يضربون على عهد رسول هللا 
 متفق عليهما. (1)أن يبيعوه حىت يؤوه إىل رحاهلم« -هللا عليه وسلم صلى 

 وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة [2]

 فال جيوز بيعه قبل قبضه.  

 :وقبض كل شيء حبسبه [3]

 باليد :وقبض الذهب والفضة واجلوهر (1

 التخلية بني مشرتيه وبينه، ال حائل دونه :وما ال ينقل قبضه (2

ألن القبض مطلق يف الشرع، فيجب الرجوع فيه إىل العرف، كاإلحياء واإلحراز،   
 . والعادة ما ذكرانه

 الثنيا يف البيع: املبحث اخلامس

 إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها،

»هنى عن  - وسلم صلى هللا عليه  - ألن النيب  ؛ أو قطيعا واستثىن شاة بعينها صح 
 .وهذه معلومة ،قال الرتمذي: هذا حديث صحيح (2)الثنيا، إال أن تعلم«

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1527)  -  37( مسلم )6157( البخاري )1) 
 "إال أن تعلم" ( واحلديث يف مسلم دون  1290( سنن الرتمذي ) 2) 
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 باب الشروط يف البيع

 وهي على أضرب:

 .: ما هو من مصلحتهاألول
نذكره يف و   ،كاخليار واألجل والرهن والضمني، فهذا شرط صحيح الزم، ورد الشرع به

 مواضعه.

 العقد: شرط ينايف مقتضى الثاني
 فهذا شرط ابطل.  :كشرط أال ميلك، وال يتصرف

 : ما ال ينايف مقتضى العقد،الثالث
فيصح إذا كانت   ،أن يشرتط املشرتي منفعة البائع يف املبيع مثل    وال هو من مصلحته،

 .  معلومة، مثل أن يشرتي ثواب، ويشرتط على ابئعه خياطه قميصا، أو حطبا ويشرتط محله

 باب اخليار يف البيع

 :أضرب وهو على 

 .: خيار اجمللسالضرب األول [1]

 وفيه فروع: 

 لكل واحد من املتبايعني اخليار  (1

: »البيعان  -صلى هللا عليه وسلم  - لقول النيب  ؛ يف فسخ البيع ما مل يتفرقا أببداهنما
 متفق عليه.   (1)خليار ما مل يتفرقا«اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1532)  -  47( مسلم )2079( البخاري )1) 
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 والتفرق:  (2

   .حبيث إذا كلمه الكالم املعتاد يف اجمللس ال يسمعه ،أن ميشي أحدمها عن صاحبه

 الضرب الثاني: خيار الشرط [2]

 وفيه فروع: 

 حكمه ومثاله:  (1

 .  فيجوز ابإلمجاع :حنو أن يشرتط اخليار يف البيع مدة معلومة

 .وجيوز شرطه ألحدهما دون صاحبه (2

 وإن قال: بعتك على أن أستأمر فالنا (3

 . ألن ذلك كناية عن اخليار ؛ وله الفسخ قبل استئماره، يف مدة معلومة صح 

 ومتى انقضت مدته قبل الفسخ (4

   .لزم العقد على كل حال 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

172 

 باب الربا

 وفيه مباحث  

 معنى الربا [1]

 خمصوصة.  مبادلة أمواليف أو التأجيل وهو يف الشرع: الزايدة 

 حكم الربا: [2]

   .واإلمجاع وهو حمرم ابلكتاب، والسنة، 

 والربا على ضربني:  [3]

 ربا الفضلالضرب األول من الربا:  (1

 تعريفه:

 . وهو بيع املال الربوي جبنسه متفاضال

 مثاله: 

فهذه الزايدة، وهي   يدا بيد،أبلف  ومائيت صاع  من القمح،    ، ألف صاع من القمح  بيع
 مائتا صاع من القمح، ال مقابل هلا، وإمنا هي فضل.

 مثال آخر: 

 بيع مائة جرام ذهب جديد مبائة ومخسني جرام ذهب قدمي، يدا بيد.  

 احلكم: 

 .التحرمي

 ربا النسيئة الضرب الثاني من الربا:  (2
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 تعريفه:

 الراب. بيع مال ربوي حال مبال ربوي مؤجل، يتفقان يف علة  

 مثاله:

، فتكون الزايدة مقابل مؤجلمن القمح  بكيلو ونصف ، حال من القمح كيلو  بيع
  .امتداد األجل

 وال يتقابضان.  ،يبيع كيلو شعري بكيلو بر مثال آخر: 

 حكمه

ُ َعَلْيِه   - أن رسول هللا    - رضي هللا عنه    -؛ حلديث أيب سعيد اخلدري  التحرمي َصلَّى اَّللَّ
الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والبُ ر  ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر  »قال:  -َوَسلََّم 

ابلتمر، وامللح ابمللح، مثال  مبثل، يدا  بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي 
 .على تفصيل أييت ويقاس على هذه األشياء الستة ما شاركها يف العلة، (1)«اءسو 

  :واألعيان الربوية املنصوص عليها ستة [4]

أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -مذكورة يف حديث عبادة بن الصامت عن النيب 
والرب ابلرب »الذهب ابلذهب مثال مبثل، والفضة ابلفضة مثال مبثل، والتمر ابلتمر مثال مبثل،  

مثال مبثل، والشعري ابلشعري مثال مبثل، وامللح ابمللح مثال مبثل، من زاد أو ازداد فقد أرىب، 
بيعوا الذهب ابلفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الرب ابلتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا  

 رواه مسلم. (2)الشعري ابلتمر كيف شئتم يدا بيد«

 علة الربا [5]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 ((  1587)  -  80(  مسلم ) 2) 
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  ،والداننري ،كالرايالت   ،، فيشمل العمالت األمثان )الذهب والفضة(: الثمنيةوالعلة يف 
 . واللريات  ،واجلنيهات 

امللح(: القوت، أو ما يصلح به   –الشعري  –الرب -والعلة يف األصناف األربعة )التمر
 وامللح.  ، والتني ،والتمركاحلبوب، القوت، واالدخار،  

التفاح والرمان، واخلوخ، و القطن، والصوف، واحلناء، واحلديد، والنحاس، وال راب يف 
 . واخليار، واجلوز، والبيض

   فال يشرتط التساوي. ،من غري جنسه ، أما إذا بيع الربوي بربوي

 باب الصرف واملعامالت املصرفية

 وفيه مباحث  

 الصرفاملبحث األول 

 : الصرفمعنى 

 بيع األمثان بعضها ببعض.  

 واألمثان تشمل: الذهب والفضة، وأيضا النقود.

  .والقبض يف اجمللس شرط لصحته

: »الذهب ابلورق راب إال هاء  -صلى هللا عليه وسلم  -واألصل فيه قول النيب 
 .(1)وهاء«

   .(2)»بيعوا الذهب ابلفضة كيف شئتم يدا بيد« -عليه السالم  -وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (( وأصله يف البخاري  1586)  -  79(  مسلم ) 1) 
 ((  1586)  -  79(  مسلم ) 2) 
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 املبحث الثاني: 

 بيع العمالت ببعضها ضوابط ثالثة يف 

 أن تكون العملة واحدة (1

 فيجب القبض والتساوي. 

 مثال: بيع داننري كويتية بداننري كويتية. 

 وجلوازها شرطان: 

حلديث عبادة بن الصامت   ؛أن يتم القبض بني البائع واملشرتي يف جملس العقداألول:  
فإذا اختلفت هذه »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-

ا بيد  .(1) «األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد 

   .أال يكون فيه تفاضل وال زايدة إذا كانت العملة واحدةالشرط الثاين: 

 .  دون زايدة حال برايل سعودي  حاّل، رايل سعودي مثال: بيع 

 احلكم: اجلواز.

 وإذا كان فيه زايدة وتفاضل.

 . مبائة وعشرين رايال سعوداي حالّة  ،: بيع مائة رايل سعودي حالّة همثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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:  -رضي هللا عنه-حلديث عبادة بن الصامت  ؛ألنه من راب الفضلاحلكم: التحرمي؛ 
  « الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة ... »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 . (1)احلديث

 أن تكون العملة خمتلفة (2

 فيجب القبض فقط وال جيب التساوي. 

 عراقي حال.  دينار: بيع ألف رايل ميين حال مبائيت همثال

 احلكم: اجلواز.

 ثالث:املبحث ال

 أخد الفوائد واالستثمار يف املصارف: 

إذا رغب املودع ذلك،  ،على األموال املودعة لديها ،تعطي البنوك فوائد بنسبة معينة
 ويتم االتفاق على املدة والنسبة والشروط.

 احلكم:

 الزايدة )الفائدة( على القرض راب حمرم. 

 تنبيه

 . ويف وجوه اإلحسان األخرى ،على الفقراء ،الفوائد ع يتم توزي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 باب بيع األصول والثمار

   . وهو ما يتفرع عنه غريه ،واألصول: مجع أصل

 وبساتني وحنوها.  ، ودور  ،أرض :واملراد به هنا 

 وفيه فصالن

 الفصل األول: بيع األصول
 وفيه فروع ثالثة 

 من باع خنال مؤبرا فثمرتها للبائع  [1]

ر، فهي للمشرتي إال أن يشرتطها البائع  له، وإن مل تؤبّ إال أن يشرتطها املبتاع، فتكون 
قال: »من ابع خنال بعد  -صلى هللا عليه وسلم  -فتكون له، ملا روى ابن عمر أن النيب 

 متفق عليه.   (1) ر فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبتاع«أن تؤبّ 

 معنى التأبري: [2]

 أصل اإلابر عند أهل العلم: التلقيح.  

 وإن باع أرضا حبقوقها [3]

   .دخل ما فيها من غراس وبناء يف البيع  

 الفصل الثاني: بيع الثمار
 وفيه فروع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1543)  -  77( مسلم )2379( البخاري )1) 
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  بيع الثمرة قبل بدو صالحها  ال يصح  [1]

هنى  ، هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها -صلى هللا عليه وسلم  -»ألن النيب 
 متفق عليه.    (1) واملبتاع«البائع 

 وبدو الصالح يف مثرة النخل أن حيمر، أو يصفر،  [2]

ويف العنب أن يسود أو يتموه، ويف احلب أن يشتد أو يبيض، ويف سائر الثمار أن يبدو  
   .فيه النضج، أو يطيب أكله

 وإن تلفت جبائحة من السماء، [3]

أمر بوضع    - عليه وسلم  صلى هللا  -ملا روى جابر »أن النيب    ؛فهي من ضمان البائع  
اجلوائح« ويف لفظ قال: »إن بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة، فال حيل لك أن أتخذ  

وألهنا تؤخذ حاال فحاال فكانت   ،روامها مسلم  (2)منه شيئا مب أتخذ مال أخيك بغري حق؟«
 من ضمان البائع، كاملنافع يف اإلجارة.  

 السلمباب 

 وفيه مباحث  

 تعريف السلم [1]

 بثمن ُمَقدَّم. ،يف الذمة  ، بيُع سلعة  آجلة موصوفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1534)  -  49مسلم )( 2194( البخاري )1) 
 ((  1554)  -  14(  مسلم ) 2) 
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 مثاله: [2]

 . ةأبلف رايل حالّ  ،لةمتر مؤجّ  يلوك  100بيع  (1
 . ةبعشرة آالف رايل حالّ  ،من اهلواتف النقالة مؤجلة 10بيع  (2
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 باب القرض

 وفيه فصول ثالثة 

 الفصل األول: تعريف القرض وحكمه
 وفيه مباحث  

 تعريف القرض [1]

   .ويسمى سلفا ،ويرد بدله ، دفع مال ملن ينتفع به

 حكم القرض [2]

صلى هللا عليه  -أما السنة، فروى أبو رافع، »أن النيب  ،وهو جائز ابلسنة واإلمجاع 
إبل  -صلى هللا عليه وسلم  -استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النيب  -وسلم 

فرجع إليه أبو رافع، فقال اي رسول هللا، مل   ،الصدقة، فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل بكره
 رواه مسلم.  (1)ناس أحسنهم قضاء«فقال: أعطه، فإن خري ال  ، أجد فيها إال خيارا رابعيا

 وأمجع املسلمون على جواز القرض.  

 الفصل الثاني: أحكام القرض
 مها السلطان ، فحّرإن أقرضه فلوسا

   .وتركت املعاملة هبا، فعليه قيمتها يوم أخذها

 الفصل الثالث: مسائل معاصرة
 وفيه مبحثان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1600)  -  118( مسلم )1) 
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 مجعيات املوظفني: [1]

مساواي     ،على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ ا من املال  ،املوظفنيوهي أن يتفق عدد من  
، مث يُ  لواحد منهم، ويف  يف الشهر األول دفع املبلغ كله يف العدد ملا يدفعه اآلخرون شهراي 

 ،مثل ما تسلمه من قبله ،دفع لآلخر، وهكذا حىت يتسلم كل واحد منهمالشهر الثاين يُ 
 دون زايدة أو نقص. 

 احلكم: اجلواز.

 األوراق التجارية: [2]

 : ألمرالسند 

من شخص هو الساحب )حمرر السند  ،هو ورقة َتارية )صك(، تضمن أمر ا صادرا  
 لشخص هو املستفيد. ،يف اتريخ معني ،ألمر( يتعهد فيه، أبن يدفع مبلغ ا معينا من النقود

 وهو الدين يف الفقه اإلسالمي. ،احلكم: اجلواز

 وكتبوا سندا ألمر.  ،بثمن مؤجل ،حممدمثال: ابع زيد سيارته على 

 . ابئع: الساحب )املدين(

 . مشرتي: املستفيد )الدائن(

 باب الرهن

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الرهن وحكمه
 وفيه فروع  
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 تعريف الرهن [1]

 . وهو املال جيعل وثيقة ابلدين املستوىف منه إن تعذر وفاؤه من املدين

 حكم الرهن [2]

صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنها  -عائشة اجلواز؛ ملا روت 
 متفق عليه. (1) اشرتى من يهودي طعاما ورهنه درعه« -

 :الرهن مثال [3]

 لة، ورهن عمرو أرضه لزيد. ابع زيد سيارته لعمرو خبمسني ألف مؤجّ 

 الفصل الثاني: انفكاك الرهن
 وفيه فروع  

 ال ينفك شيء من الرهن  [1]

 ألنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان.  حىت يقضي مجيع ديونه؛ 

 والرهن أمانة يف يد املرتهن،  [2]

 . إن تلفت بغري تعد منه، مل يضمنه، ومل يسقط شيء من دينه

 تنبيه: [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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رواه   (1)وعليه غرمه« ، له غنمه ، حديث »ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه
   .واحلاكم ]ضعيف[ ،الدارقطين

 اه الراهن، انفك الرهن.إذا حل الدين فوّف [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2315( واحلاكم )2919( سنن الدارقطين ) 1) 
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 الضمان باب

 معنى الضمان وحكمه
 وفيه فروع  

 معنى الضمان [1]

  .التزام ما وجب على غريه

إذا قال لرجل: أان ضامن ما لك على فالن، أو أان به زعيم أو كفيل أو قبيل أو محيل، ف
   .وثبت يف ذمته مع بقائه يف ذمة املدينأو هو علي، صار ضامنا له، 

 حكمه: [2]

 لقوله تعاىل: )َوِلَمْن َجاَء ِبِه مِحُْل بَِعري  َوَأاَن بِِه َزِعيم (؛ اجلواز

 مثال: [3]

 طلب زيد من عمرو دينا مائة ألف، وضمنه عبد هللا. 

 مصطلحات:

 من التزم مبا وجب على غريه. الضامن:

 . عنه: املدين )الذي عليه دين(املضمون 

 . املضمون له: الدائن )الذي له دين(

 الدين.  املضمون:

 ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما؛  [4]
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  ، رواه أبو داود  ،حديث حسن  (1): »الزعيم غارم«-صلى هللا عليه وسلم    -قول النيب  ل
    .والرتمذي

 باب الكفالة

 معنى الكفالة وحكمها
 وفيه فروع  

 الكفالةمعنى  [1]

   .لربه مايل ّ  عليه حق  التزام إحضار َمْن 

 الكفالةحكم  [2]

 : »الزعيم غارم« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب اجلواز؛ 

 مثال: [3]

 مسجون بدين لعمرو، وأراد اخلروج ملدة اسبوع، فكفله حممد.زيد 

 مصطلحات: [4]

 .حممد الكفيل:

 )زيد(.   به: من عليه حق املكفول

  .)عمرو( املكفول له: من له احلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1265( الرتمذي )3565( سنن أيب داود ) 1) 
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 خامتة

 الفرق بني الضمان والكفالة:

 والكفالة التزام إبحضار املدين.  ،الضمان التزام ابلدين [1]

جيوز يف الضمان مطالبة الضامن مع حضور املضمون عنه، وال جيوز يف الكفالة  [2]
 مطالبة الكفيل مع حضور املكفول.
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 باب احلوالة

 معنى احلوالة وحكمها
 وفيه فروع   

 معنى احلوالة: [1]

 إىل ذمة احملال عليه.   ،قل الدين من ذمة احمليلناحلوالة: 

 حكم احلوالة [2]

قال: »مطل الغين ظلم،   -صلى هللا عليه وسلم    -ا روى أبو هريرة، أن النيب  اجلواز؛ مل
 متفق عليه  (1)وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع«

 مثال [3]

 على حممد. لزيد دين على عمرو، ولعمرو دين على حممد، فأحال عمرو زيدا 

 مصطلحات [4]

 . من له دين وعليه دين )عمرو( احمليل:

 . )احملتال(: من له دين )زيد(  احملال

 . عليه: من عليه دين )حممد(احملال 

 به: الدين. احملال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1564)  -  33( مسلم )2287( البخاري )1) 
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 كتاب الصلح

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الصلح وحكمه
 فرعانوفيه 

 معنى الصلح [1]

 املتصاحلني برتاضيهما رفع النزاع وقطع اخلصومة بني 

 الصلححكم  [2]

(ل  ؛مشروع ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -قوله  و   قوله تعاىل: )َوالص ْلُح َخي ْر  الصلح جائز   »:  -َصلَّى اَّللَّ
 (1) «بني املسلمني إال صلحا  أحل حراما ، أو حرَّم حالال  

 الفصل الثاني: أنواع الصلح
 الصلح يف األموال نوعان:و

 على اإلنكار.أحدهما: الصلح 

مثل أن يدعي على إنسان عينا يف يده، أو دينا يف ذمته، فينكره مث يصاحله مبال، فإنه   
     .ر معتقدا بطالن الدعوىيصح إذا كان املنكِ 

 النوع الثاني: الصلح مع االعرتاف، 

أن يعرتف له بدين فيربئه من بعضه، ويستويف ابقيه، فال أبس بذلك؛ ألن اإلنسان   مثل
 . من إسقاط حقه ال مينع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  3594( سنن أيب داود ) 1) 
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 فرع 

 ويصح الصلح عن اجملهول الذي ال سبيل إىل معرفته، 

   عينا كان أو دينا؛ 
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 كتاب احلجر

 وفيه فصول أربعة

 األول: معنى احلجر وحكمهالفصل 
 وفيه فروع ثالثة 

 : معنى احلجر [1]

 منع إنسان من تصرفه يف ماله. 

 احلجرحكم  [2]

 الس َفَهاَء أَْمَواَلُكُم(قوله تعاىل: )َواَل تُ ْؤُتوا ل ؛مشروع

 احلجر مثال [3]

  ى زيد من سدادها، فطلب عمرو احلجر عل زيد    وامتنع لعمرو،    مليونمدين خبمسة  زيد  
 ليسدد.

 الفصل الثاني: أنواع احلجر
 احلجر على نوعني:

 النوع األول: احلجر ملصلحة احملجور عليه، 

 .(1))َواَل تُ ْؤُتوا الس َفَهاَء أَْمَواَلُكُم(كاحلجر على الصيب والسفيه واجملنون، قال تعاىل: 

 النوع الثاني: احلجر على اإلنسان ملصلحة غريه، 

 كاحلجر على املفلس، فيمنع من التصرف يف ماله لئال يضر أبصحاب الديون. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 5( ]النساء:  1) 
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 الفصل الثالث: احلجر على اإلنسان ملصلحة غريه
 وفيه مباحث  

 األول: الدين املؤجلاملبحث 

 فرعانفيه و 

 من لزمه دين مؤجل،  [1]

   .ألنه ال يلزمه أداؤه قبل أجله مل جيز مطالبته به؛ 

 وال جيوز احلجر عليه به؛ [2]

   .ألنه ال يستحق املطالبة به، فلم ميلك منعه من ماله بسببه 

 املبحث الثاني: الدين احلال على املعسر

 وفيه فرعان

 إن كان الدين حاال، والغريم معسرا،  [1]

 .(1)لقول هللا تعاىل: }وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{ ؛مل َتز مطالبته

 وال ميلك حبسه وال مالزمته؛ [2]

 ألنه دين ال ميلك املطالبة به، فلم ميلك به ذلك، كاملؤجل.  

 املبحث الثالث: الدين احلال على املوسر

 فيه فروع  و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 280]البقرة:  ( 1) 
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 إن كان موسرا، فلغرميه مطالبته، [1]

 متفق عليه.   (1): »مطل الغين ظلم«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    وعليه قضاؤه؛ 

: »يل الواجد حيل عقوبته -صلى هللا عليه وسلم  -فإن أىب، فله حبسه، لقول النيب 
 .  رواه أمحد (2)وعرضه«

 فإن مل يقضه، باع احلاكم ماله  [2]

قال: إن أسيفع جهينة رضي من دينه    - رضي هللا عنه    - ملا روي أن عمر    ؛ وقضى دينه
وأمانته أن يقال: سابق احلاج، فادان معرضا، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإان ابئعو  

 .بنحوه (3) ماله وقامسوه بني غرمائه رواه مالك يف املوطأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 (  3628( سنن أيب داود ) 17946(  أمحد ) 2) 
 ( 2846( املوطأ ) 3) 
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 كتاب الوكالة

 وفيه فصول 

 الوكالة وحكمهااألول: معنى الفصل 
 وفيه فرعان

 معنى الوكالة [1]

 . استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

 حكم الوكالة [2]

قوله تعاىل: }فَابْ َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَ ْليَ ْنظُْر أَي  َها أَزَْكى طََعام ا ل  ؛اجلواز
 . ِمْنُه{فَ ْلَيْأِتُكْم ِبرِْزق  

 الفصل الثاني: ما تصح فيه الوكالة
 وفيه فروع  

 يصح التوكيل يف الشراء؛ [1]

دينارا   -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى عروة بن اجلعد قال: »أعطاين رسول هللا  
    .رواه البخاري (1) أشرتي له به شاة«

 ، وجتوز يف سائر عقود املعامالت [2]

 وجتوز يف عقد النكاح؛ [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  3642(  البخاري ) 1) 
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 وكل عمر بن أمية الضمري، فتزوج له أم حبيبة«    -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   

 وجتوز يف الطالق واخللع  [4]

  .ألهنا يف معىن النكاح 

 وجيوز التوكيل يف حقوق اهلل تعاىل املالية؛ [5]

  .بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  

 ستيفائها؛ ويف إثبات احلدود وا [6]

قال: »واغد اي أنيس على امرأة هذا، فإن اعرتفت   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  
  .متفق عليه (1) فارمجها«

 الفصل الثالث: ما ال تصح فيه الوكالة

 يف العبادات البدنية؛  تصحوال  [1]

احلج،  ألن املقصود، فعلها ببدنه، فال حتصل من فعل غريه إال يف  ؛كالصالة والصوم
 ملا سبق يف اببه. 

 يف األميان والنذور،  تصحوال  [2]

 . وألهنا تتعلق بعني احلالف، فال تدخلها النيابة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1697)  -  25( مسلم )2314( البخاري )1) 
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 اب الشركةب

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الشركة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى الشركة [1]

 الشركة: هي االجتماع يف استحقاق أو تصرف. 

 حكم الشركة [2]

تعاىل: }وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين قول هللا اجلواز؛ ل
 هم الشركاء.  آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم{ واخللطاء

 الفصل الثاني: أنواع الشركة
 والشركة على ضربني:

   . شركة أمالك (1
 وشركة عقود.  (2

   . وهي أنواع مخسة ،وهذا الباب لشركة العقود 

 أنواع شركة العقود

   .العنانشركة  [1]
   .واألبدان [2]
   .والوجوه [3]
   .واملضاربة [4]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

196 

 واملفاوضة.   [5]

 تنبيه

 ال يصح شيء منها إال من جائز التصرف؛

 ألنه عقد على التصرف يف املال فلم يصح من غري جائز التصرف يف املال، كالبيع. 

 شركة العنان، الشركة األوىل
 معنى شركة العنان

    . أن يشرتك اثنان مباليهما على أن يعمال فيه أببداهنما :وهو

 الشركة الثانية شركة األبدان
 شركة األبدان معنى 

وهو أن يشرتك اثنان فيما يكتسبانه أببداهنما، كالصانعني يشرتكان على أن يعمال يف  
  .أو فيما يكتسبان من مباح كاحلشيش واحلطب ،صناعتهما

 الشركة الثالثة شركة الوجوه
 شركة الوجوه  معنى

من غري أن يكون   ،وهو: أن يشرتك رجالن فيما يشرتاين جباههما، وثقة التجار هبما 
   .اتفقا عليه هلما رأس مال، على أن ما اشرتايه فهو بينهما على ما

 الشركة الرابعة شركة املفاوضة
 شركة املفاوضة نىمع

     .وهو أن يشرتكا يف كل شيء ميلكانه 

 ؛ نوعانشركة املفاوضة و [1]

أن يشرتكا يف مجيع أنواع الشركة، مثل أن جيمعا بني شركة العنان والوجوه   :أحدمها
 واألبدان، فيصح ذلك، ألن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غريه.  
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أن يدخال بينهما يف الشركة االشرتاك فيما حيصل لكل واحد منهما من مرياث،   :والثاين
نهما ما يلزم اآلخر من أرش جناية، وضمان  أو جيده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد م

 غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، أو كفالة، فهذا فاسد. 

 املضاربةالشركة اخلامسة شركة 
 وفيه مباحث  

 معنى شركة املضاربة [1]

   .وهو أن يدفع إنسان ماله إىل آخر يتجر فيه، والربح بينهما 

 حكمها [2]

   . ابإلمجاع  وهي جائزة

 املضاربةأمساء شركة  [3]

 . وتسمى مضاربة وقراضا
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 باب املساقاة

 وفيه فرعان

 معنى املساقاة [1]

أن يدفع الرجل شجره إىل آخر، ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما حيتاج إليه، جبزء معلوم 
 له من مثره.  

 حكمها [2]

صلى   -قال: »عامل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -ملا روى عبد هللا بن عمر.    ؛اجلواز
   .متفق عليه (1) أهل خيرب بشطر ما خيرج منها، من مثر أو زرع« - هللا عليه وسلم

 باب املزارعة

 وفيه فرعان

 املزارعةمعنى  [1]

   .وهي: دفع األرض إىل من يزرعها جبزء من الزرع

 حكم املزارعة [2]

صلى   -قال: »عامل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -ملا روى عبد هللا بن عمر.    ؛اجلواز
   .متفق عليه (2) أهل خيرب بشطر ما خيرج منها، من مثر أو زرع« -هللا عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1551)  -  1( مسلم )2328( البخاري )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 حكم املزارعة حكم املساقاة فيما ذكرناه، 

 . ومن اجلواز واللزوم، وما يلزم العامل ورب األرض وغري ذلك من أحكامها
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 اإلجارة ابب

 وفيه فصول 

 الفصل األول:
 معنى اإلجارة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى اإلجارة [1]

 .أو على عمل معلوم بعوض معلوم ،عقد على منفعة مباحة

 حكم اإلجارة [2]

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت  اجلواز؛ ل اْلَقِوي   قوله جل شأنه: )قَاَلْت ِإْحَدامُهَا اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ
 اأْلَِمنُي(

 الفصل الثاني: ما جتوز إجارته وما ال جتوز
 فيه فروع  و 

 مباحةإجارة كل عني جتوز  [1]

 كالبيت والسيارة وحنومها.   ميكن استيفاء املنفعة املباحة منها مع بقاء عينها دائما، 

 وال جيوز عقد اإلجارة على املنافع احملرمة، [2]

   . كالغناء والنياحة  

 اإلجارة.أنواع الفصل الثالث: 
 اإلجارة على ثالثة أضرب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

201 

 إجارة عني معينة،  [1]

 وهذه السيارة. ،كهذه الدار

 وموصوفة يف الذمة،  [2]

   .للركوب  كسيارة

 وعقد على عمل يف الذمة،  [3]

 كخياطة ثوب ومحل متاع. 

 الفصل الرابع: شروط صحة اإلجارة
  برؤية أو صفة  ة العنيمعرف الشرط األول: يشرتط

 أو سيارة صفتها كذا وكذا.، كهذه السيارة أو هذه البيت  

 يشرتط معرفة قدر املنفعة؛الشرط الثاني: 

  .ألن اإلجارة بيع، والبيع ال يصح إال يف معلوم القدر 

 وملعرفتها طريقان:

 أحدهما: تقدير العمل،

 كخياطة ثوب معني، والركوب، أو محل شيء معلوم إىل مكان معني.  

 والثاني: تقدير املدة 

  .كسكىن شهر

 يشرتط يف صحة اإلجارة ذكر األجرة؛الشرط الثالث: 

    .ألنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غري ذكره 
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 مسألة معاصرة:

 التأجري املنتهى بالتمليك:

 معناه

يدفعها   ، مقابل أجرة معينة ،ه أحدمها اآلخر سلعة معينةيؤجر في ،عقد بني طرفني
عند   ،تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر ، خالل مدة حمددة ،املستأجر على أقساط

 . بعقد جديد ،سداده آلخر قسط

 احلكم

 .اجلواز
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 السبقباب 

 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى السبق وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى السبق [1]

اجملاراة بني حيوان   الباء: العوض الذي يسابق عليه، وبسكوهنا: املسابقة،بتحريك 
 .وغريه

 حكم السبق [2]

صلى هللا عليه   -: »أن النيب  -رضي هللا عنهما    -ملا روى ابن عمر  اجلواز يف اجلملة؛  
ثنية  من احلفياء إىل ثنية الوداع، وبني اليت مل تضمر من    (1)سابق بني اخليل املضمرة  -وسلم  

 .متفق عليه (2)الوداع إىل مسجد بين زريق«
 الفصل الثاني: العوض يف املسابقة

 وفيه فروع  

 جتوز املسابقة على األقدام والدواب [1]

 بال عوض؛ حلديث ابن عمر وغريه.  وابلسهام وغريها، 

 وال جيوز بعوض إال يف اخليل واإلبل والسهام، [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنينا، وجتلل فيه لتعرق وجيف عرقها، فيجف حلمها وتقوى  (  املضمرة: أن يقلل علفها مدة، وتدخل بيتا  1) 
 على اجلري. 

 ((.  1870)  -  95( مسلم )2868( البخاري )2) 
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قال: »ال سبق إال يف نصل أو   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة أن النيب  
  رواه أبو داود. (1)خف أو حافر«

 وجيوز بذل العوض من بيت املال،  [3]

ألنه إخراج مال ملصلحة، فجاز من ومن السلطان، ومن املتسابقني وآحاد الرعية؛ 
العوض فيها حتريض على التعلم، واالستعداد  اجلميع كارتباط اخليل يف سبيل هللا، فإن بذل

     .للجهاد

 الفصل الثاني: أحكام املسابقات املعاصرة
 وفيه فرعان

 املسابقات يف اإلذاعة [1]

إن كان املتسابق يدفع نقود ا ليحصل على املسابقة أو ليتم   أو التليفزيون أو غريمها:  
هنا إما غامن أو غارم فإما أن يكسب  االتصال ابجلهة صاحبة املسابقة فهذه ال َتوز، ألنه  

املسابقة ويكون غامن ا أو ال يكسب ويكون غارم ا قيمة املسابقة أو قيمة االتصال ابجلهة  
املعنية، ألنه من أكل أموال الناس ابلباطل، لكن لو كانت املسابقة جمانية أو كان االتصال 

 جماان  فاألصل اجلواز. 

 عملية اليانصيب: [2]

 . جبميع املالمن خرج رقمه كان هو الفائز و  ،مبلغ امتسابق ل يدفع ك ،وهي لعبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2574( سنن أيب داود ) 1) 
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 احلكم

 التحرمي
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 باب العارية

 معنى العارية وحكمها

 معنى العارية [1]

   . وهي هبة املنافع

 حكمها [2]

وألن فيها عوان  (1)وهي مندوب إليها؛ لقول هللا تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى{
  (2)»وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه« ألخيه املسلم، وقضاء حاجته " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2( ]املائدة: 1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

207 

 باب الغصب

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الغصب وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى الغصب [1]

   .وهو استيالء اإلنسان على مال غريه بغري حق

 حكم الغصب [2]

قال يف  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو حمرم ابإلمجاع، وقد روى جابر: أن رسول هللا 
خطبته يوم النحر: »إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم  

 متفق عليه. (1)هذا«

 الفصل الثاني: مناء املغصوب ونقصانه
 وفيه فروع  

 من غصب شيئا، لزمه رده؛  [1]

أنه قال: »على اليد ما أخذت حىت    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى مسرة، عن النيب  
 (2)ترده«

 وإن غصب أمثانا، فاجتر بها،  [2]

 .فالربح لصاحبها؛ ألنه مناء ماله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1679)  -  29( مسلم )67( البخاري )1) 
 (  3561( سنن أيب داود ) 2) 
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 الفصل الثالث: التصرف يف املغصوب

 إن عمل فيه عمال، 

فصله وخاطه، أو خشب جنره، فعليه رده؛ ألنه عني ماله، وال شيء للغاصب؛    كقماش
 . ألنه عمل يف ملك غريه بغري إذنه، فلم يستحق شيئا
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 باب الشفعة
 الشفعة وحكمهامعنى 

 وفيه فروع ثالثة 

 معنى الشفعة [1]

 . شريكه من مشرتيها مثل مثنها  حصةهي استحقاق انتزاع اإلنسان 

 حكمها [2]

ابلشفعة يف  -صلى هللا عليه وسلم  -روى جابر قال: »قضى رسول هللا ملا  اجلواز؛
  كل شرك مل يقسم، ربعة، أو حائط، ال حيل له أن يبيع حىت يستأذن شريكه، فإن شاء، 

 رواه مسلم. (1)أخذ. وإن شاء ترك، فإن ابع ومل يستأذنه، فهو أحق به«

 مثال: [3]

اشرتى زيد وعمرو أرضا مشاعة بينهما خبمسمائة ألف، مث ابع زيد أرضه حملمد بثالمثائة  
   ألف، فعمرو له أن يشرتيها من حممد بثالمثائة ألف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1608)  -  134(  مسلم ) 1) 
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 باب الوديعة

 وفيه فروع  

 معنى الوديعة [1]

من ودع الشيء: إذا تركه؛ ألهنا مرتوكه عند املودع. واإليداع توكيل يف احلفظ تربعا،  
 تربعا. واالستيداع توكل فيه 

 حكمها [2]

 قبول الوديعة مستحب ملن علم من نفسه األمانة، (1

 ملا فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر هللا تعاىل ورسوله هبما.   

 وإن كان عاجزا عن حفظها،  (2

أو خائفا من نفسه عليها، مل جيز له قبوهلا؛ ألنه يغرر هبا إال أن خيرب رهبا بذلك فريضاه،  
   . فإن احلق له، فيجوز بذله

 وال جيوز قبوهلا  (3

 .إال من جائز التصرف يف املال
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 إحياء املوات باب

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى إحياء املوات وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى إحياء املوات  [1]

   .وهي األرض الداثرة اليت ال يعرف هلا مالك املوات: 

 واحياؤها: عمارهتا، وأييت تفصيله.

 حكمها [2]

: »من -وسلم  صلى هللا عليه    -ملا روى جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  اجلواز؛  
 رواه أمحد، والرتمذي وصححه.   (1) أحيا أرضا ميتة فهي له«

 األرض املوات أنواع الفصل الثاني: 
 نوعان: واألرض املوات 

 أحدهما: ما مل جير عليه ملك،

صلى هللا عليه   -فهذا ميلك ابإلحياء؛ ملا روى جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا   
 رواه أمحد، والرتمذي وصححه.  (2) : »من أحيا أرضا ميتة فهي له«-وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1379( سنن الرتمذي ) 14636(  أمحد ) 1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 تنبيه

 ال يفتقر إىل إذن اإلمام

 للخرب، وألنه متلك مباح، فلم يفتقر إىل إذن كالصيد. 

 اد أهله،الثاني: ما جرى عليه ملك، وب

 . للخرب؛ ميلك ابإلحياء ،ومل يعرف له مالك  
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 باب اجلعالة

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى اجلعالة وحكمها
 وفيه فرعان  

 معنى اجلعالة [1]

وهي أن جيعل جعال ملن يعمل له عمال من رد آبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة،  
   .وسائر ما يستأجر عليه من األعمال

 حكم اجلعالة  [2]

(1) بعري وأان به زعيم{ ؛ لقول هللا تعاىل: }وملن جاء به محلاجلواز
   

 الفصل الثاني: فسخ اجلعالة
 وفيه فروع  

 وهي عقد جائز؛ [1]

   .ألهنا تنعقد على جمهول، فكانت جائزة كاملضاربة  

 وأيهما فسخ قبل الشروع يف العمل  [2]

  .فال شيء للعامل

 العمل،وإن فسخه العامل قبل متام  [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 72( ]يوسف:  1) 
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   . فال شيء له، ألنه إمنا يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركه 

 وإن فسخه اجلاعل بعد التلبس به، [4]

  .فعليه أجرة ما عمل العامل؛ ألنه إمنا عمل بعوض مل يسلم له 

 باب اللقطة 

 فيه فصالنو 

 الفصل األول: معنى اللقطة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى اللقطة [1]

   .ربه هي املال املضاع عن 

 حكمها [2]

 اجلواز.  

 الفصل الثاني: أنواع اللقطة
   .وهي ضرابن: ضال وغريه 

 وفيه مباحث  

 غري الضال  املبحث األول:

   . فيجوز التقاطه ابإلمجاع ،والنقود واألشياء الرخيصة ،كالذهب
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 نوعان:  وغري الضال

 يسري يباح التصرف فيه بغري تعريف؛النوع األول: 

  - ملا روى جابر قال: »رخص لنا رسول هللا  واألشياء التافهة؛كالعصا وكسرة اخلبز 
رواه  (1)يف العصا والسوط واحلبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به« - صلى هللا عليه وسلم 

 أبو داود. 

  .والنوع الثاني: الكثري

 فيه فرعانو 

 .ال جيب أخذه [1]

ملا فيه  فيأخذه مبضيعة، وأمن نفسه عليه،  هإذا وجدو ألنه أمانة، فلم جيب كالوديعة،  
 .من حفظ مال املسلم، فكان أوىل كتخليصه من الغرق

 املبحث الثاني: ما جيب على امللتقط

 وفيه فرعان

 إذا أخذها، عرف وجنسها  [1]

صلى هللا عليه   -هللا ؛ ملا روى زيد بن خالد اجلهين قال: سئل رسول وصفاهتا وقدرها
عن لقطة الذهب والورق فقال: »اعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة، فإن مل   -وسلم 

 (2) تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه«

نص على الوكاء  متفق عليه. عفاصها، وهو: وعاؤها. ووكاءها وهو: الذي تشد به،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1717( سنن أيب داود ) 1) 
 ((.  1722)  -  2( مسلم )2436( البخاري )2) 
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اص، وقسنا عليهما القدر واجلنس، وألنه إذا عرف هذه األشياء، مل ختتلط بغريها،  والعف
   .وعرف بذلك صدق مدعيها، أو كذبه

 وال حيل له التصرف فيها [2]

 . ألن عينها تذهب، فال يعلم صدق مدعيها إال من حفظ صفتها ؛إال بعد معرفة صفتها 

 املبحث الثالث: التعريف

 وفيه فروع  

 معنى التعريف [1]

 . البحث عن صاحبه هو
 وجيب تعريفها،  [2]

به، وألنه طريق وصوهلا إىل صاحبها فوجب  -صلى هللا عليه وسلم  -ألمر النيب 
صلى هللا عليه وسلم   -كحفظها، وجيب التعريف حوال من حني التقاطها متواليا؛ ألن النيب  

أمرها، وإمنا  أمر به عند وجداهنا، واألمر يقتضي الفور، وألن الغرض وصول اخلرب وظهور    -
   .بذلك؛ ألن صاحبها إمنا يطلبها عقيب ضياعها حيصل

 ويكون التعريف يف جمامع الناس، [3]

كاألسواق وأبواب املساجد، وأوقات الصلوات؛ ألن املقصود إشاعة أمرها، وهذا   
   .طريقه

 فإذا جاء مدعيها، فوصفها بصفاتها [4]

    . به –صلى هللا عليه وسلم  -املذكورة، لزم دفعها إليه؛ ألمر النيب  
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 فإن مل تعرف،  [5]

صلى هللا عليه وسلم  -دخلت يف ملك امللتقط عند احلول حكما، كاملرياث؛ لقول النيب 
  (1)يف حديث زيد: »وإن مل تعرف فاستنفقها« ويف لفظ: »وإال فهي كسبيل مالك« -

 الضرب الثاني: الضوال، 

 وهي احليوانات الضائعة، وهى نوعان:

 : ما ميتنع من صغار السباعالنوع األول

  - إما بقوته: كاإلبل واخليل، فال جيوز التقاطه؛ ملا روى زيد بن خالد: »أن رسول هللا 
سئل عن ضالة اإلبل، فقال: ما لك وهلا، دعها فإن معها حذاءها    -صلى هللا عليه وسلم  

 متفق عليه.  (2)قاءها، ترد املاء، وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا«وس

 النوع الثاني: ما ال ينحفظ عن صغار السباع

  .كالشاة وصغار اإلبل والبقر وحنوها

 التقاطها؛  جيوز

سئل عن الشاة، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى زيد بن خالد: »أن النيب 
   متفق عليه. (3)للذئب« خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
 ( سبق خترجيه.  3) 
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 باب الوقف

 فيه فصول و 

 الفصل األول: معنى الوقف وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى الوقف [1]

  .املنفعةحتبيس األصل، وتسبيل  

 حكمه [2]

أنه قال: »إذا مات اإلنسان   -صلى هللا عليه وسلم  -مستحب؛ ملا روي عن النيب 
بعده، وولد صاحل يدعو له، أو صدقة  انقطع عمله إال من ثالث: علم ينتفع به من 

  رواه مسلم. (1) جارية«

 الفصل الثاني: شروط الوقف
 الشرط األول: أن يكون على بر

    .كاملساجد، والفقراء، واألقارب 

  بر.وال يصح على غري 

    .وكتب التوراة واإلجنيل؛ ألن هذا إعانة على املعصية كالكنيسة

 الشرط الثاني: أن يكون على معني 

 على غري معني: يصح ال ف

 كرجل أو امرأة؛ ألن متليك غري املعني ال يصح. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1631)  -  14(  مسلم ) 1) 
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 الشرط الثالث: أن يكون منجزا

 وفيه فرعان

 ال يصح تعليقه على شرط مستقبل؛

ويكون وصية يعترب خروجه من الثلث؛ ألنه تربع  : هو وقف بعد مويت فيصح،  وإن قال
   .مشروط ابملوت فكان وصية

 على سبيل غري منقطع: الشرط الرابع: أن يكون 

كالفقراء، واملساكني، وطلبة العلم، واملساجد، أو على رجل بعينه، مث على ما ال  
 .ينقطع

 باب اهلبة
 فيه فصول و 

 الفصل األول: معنى اهلبة وحكمها
 وفيه فروع  

 معنى اهلبة [1]

    .هي التربع بتمليك مال يف حياته 

 حكمها [2]

قالت: »كان رسول هللا صلى هللا عليه  - رضي هللا عنها  - عائشة حلديث  مستحبة؛
 . أخرجه البخاري (1)يقبل اهلدية، ويثيب عليها« -وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2585(  البخاري ) 1) 
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 وهي أفضل من الوصية، [3]

: أي الصدقة -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة قال: »سئل رسول هللا  
أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أتمل الغىن، وختشى الفقر، وال متهل حىت  

 رواه البخاري، ومسلم مبعناه. (1) إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا ولفالن كذا«

 الفصل الثاني: عطية األوالد
 وفيه فروع  

 ال جيوز تفضيل بعض ولده على بعض [1]

ملا روى النعمان بن بشري قال: »تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت أمي   ؛يف العطية 
صلى    - عمرة بنت رواحة: ال أرضى حىت تشهد عليها رسول هللا، فجاء أيب إىل رسول هللا  

ه؟ قال: ال، قال: ليشهده على صدقيت، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل  -هللا عليه وسلم 
رواه مسلم، ويف  (2)فاتقوا هللا، واعدلوا بني أوالدكم، قال: فرجع أيب، فرد تلك الصدقة«

متفق عليه. فسماه جورا، واجلور حرام، وألن ذلك يوقع    (3)لفظ: »ال تشهدين على جور«
     .العداوة، وقطيعة الرحم، فمنع منه

 فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين:  [2]

أمره  -صلى هللا عليه وسلم  -إما رد عطية األول، أو إعطاء اآلخر مثله، ألن النيب 
  .وأمره يقتضي الوجوب  برده،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1032)  -  92( مسلم )1419( البخاري )1) 
 ((  1623)  -  13(  مسلم ) 2) 
 ((.  1623)  -  16( مسلم )2650( البخاري )3) 
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 فإن خص بعض ولده لغرض صحيح [3]

رضي هللا عنه    -ا روي أن أاب بكر  مل،  جاز  من زايدة حاجة، أو عائلة، أو اشتغاله بعلم
شة: كنت قد حنلتك جذاذ عشرين وسقا، ووددت أنك حزتيه، وإمنا هو اليوم  قال لعائ -

 .(1) مال الوارث، وإمنا مها أخواك وأختاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 752/ 2( املوطأ ) 1) 
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 كتاب الوصايا

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الوصايا وحكمها
 وفيه فرعان

 الوصية: معنى  [1]

   .بعد املوت ينفذ هي تربع 

 حكمها [2]

  وهي مستحبة ملن ترك خريا،

عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين  كتبتعاىل: }قوله ل
 .  (1)واألقربني{

 جتب الوصية و

   .إذا كان على اإلنسان دين ال بينة به وال أحد يعرفه
 الفصل الثاني: احليف يف الوصية

 فيه فروع  

 ويستحب ملن رأى موصيا حييف [1]

 ،الثلث سعدا عن الزايدة يف -صلى هللا عليه وسلم  -لنهي النيب  ؛يف وصيته أن ينهاه 
  }فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن هللا غفور رحيم{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 180( ]البقرة:  1) 
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}فأصلح   }جنفا{ ميال عن احلق خطأ }أو إمثا{ أبن تعمد ذلك ابلزايدة على الثلث
 .بينهم{ بني الوصي واملوصى له ابألمر ابلعدل

 وز ملن له وارثوال جي [2]

  .سعدا عن ذلك  -صلى هللا عليه وسلم   -لنهي النيب ؛ الوصية بزايدة على الثلث 

 فإن فعل، وقف الزائد على الثلث [3]

 فإن أجازوه، جاز.  ، على إجازة الورثة 

  ألن احلق هلم، فجاز إبجازهتم، وبطل بردهم.  ؛وإن ردوه بطل

 املوت،وال يعترب الرد واإلجازة إال بعد  [4]

    .ألنه ال حق للوارث قبل املوت، فلم يصح إسقاطه 

 تنبيه:

 أما من ال وارث له،

صلى هللا عليه وسلم   -َتوز وصيته مباله كله، ألن النهي معلل ابإلضرار ابلورثة، لقوله  
 .(1): »إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 كتاب الفرائض

 نقسم إىل قسمني:اإلرث ي

 .إرث بفرض [1]
 وإرث بتعصيب. [2]

 العصبة:
فالقريب مينع   اآليت، يرثون الباقي بشرط عدم وجود من هو أقرب منه على الرتتيب 

متفق   (1)«أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر»  ثيحلد  ؛البعيد من املرياث 
 ، ويستثىن: األب، واجلد، وأييت بيان أحواهلم.  عليه

 .االبن [1]
 . ابن االبن وان نزل [2]
 .االب  [3]
 . اجلد من قبل االب وان عال [4]

 .األخ الشقيق [5]
 .االخ ألب   [6]
 . العم الشقيق وان عال [7]
   .العم ألب وان عال  [8]
 .ابن األخ الشقيق وان نزل  [9]

 .ابن االخ الب وان نزل  [10]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1615)  -  2( مسلم )6732( البخاري )1) 
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 .ابن العم الشقيق وان نزل  [11]
 .ابن العم ألب وان نزل  [12]
 املعتق. [13]

 تعريفات:

 ن نزل.إو ابن االبن و أالفرع الذكر: االبن  [1]
 . ن نزلإو بنت ابن االبن و أو بنت االبن أالفرع االنثى: البنت  [2]
 . ن عالإو اجلد و أب األصل الذكر: األ [3]
 .العصبة: من يرث بال تقدير  [4]

 أصحاب الفروض
 . وفيه مباحث 

   هم كالتايل:أصحاب الفرض و 

 االباملبحث األول: 
 وله حاالت ثالث

  السدس [1]

 .وجود الفرع الذكرب

  السدس والباقي [2]

 . وجود فرع وارث انثىب

 يالباق [3]
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 .نثىأو أعدم الفرع ذكرا ب

 االماملبحث الثاني: 
 واألم هلا حاالت ثالث

 الثلث [1]

 : نذكر منها بشروط ثالثة

 . عدم الفرع ذكرا او انثى (1

  السدس [2]

 نذكر منهما:  بشرطني

 .و االخوات أ ، و اجلمع من االخوةأ ، نثىأو أ ،وجود الفرع ذكرا (1

 اجلداملبحث الثالث: 
 واجلد له حاالت أربع نذكر منها

 السدس [1]

 بشرطني:

 .ب ألعدم وجود ا (1
 .وجود الفرع الذكر (2

 الباقي [2]

 بشرطني:

 .ب عدم وجود األ (1
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 .وجود الفرع الوارث عدم  (2

 اجلدة واجلداتاملبحث الرابع: 
 واجلدة هلا حالتان

  السدس [1]

 . قرب منهاو اجلدة األأم عدم األب

 احلجب [2]

  .موجود األب

 الزوجاملبحث اخلامس: 
 والزوج له حالتان:

 النصف [1]

 .نثىأعدم الفرع ذكرا او ب

 الربع [2]

 . نثىأو أوجود فرع وارث ذكرا ب

 الزوجةاملبحث السادس: 
 وهلا حالتان:

 الربع [1]

 .نثىأو أعدم الفرع ذكرا ب

 الثمن [2]
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 . نثىأو أوجود فرع وارث ذكرا ب

 فأكثرالبنت املبحث السابع: 
 وهلا حاالت ثالث نذكر منها

 النصف [1]

 بشرطني:

 . ن تكون واحدةأ (1
 .عدم املعصب هلا وهو اخوها (2

 الثلثان [2]

 بشرطني:

 . فأكثرن يكن اثنتني أ (1
 .خوهنأعدم املعصب وهو  (2

 فأكثربنت االبن املبحث الثامن: 
 وهلا حاالت مخس نذكر منها

 النصف [1]

 : بشروط ثالثة

 بنت(.  –)ابن  نثىأو أذكرا  ،على منهاعدم الفرع األ  (1
 . )ابن االبن( و ابن عمها الذي يف منزلتهاأخوها أوهو  ،عدم املعصب هلا  (2
 . )بنت ابن( و بنت عمها اليت يف منزلتهاأ ، ختهاأوهي  ، عدم املشارك هلا  (3
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 الثلثان [2]

 بشروط ثالثة: 

 بنت(.   –)ابن   نثىأو أعلى منها ذكرا عدم الفرع األ (1
 . )ابن االبن(  و ابن عمها الذي يف منزلتهاأخوها أوهو  ،عدم املعصب هلا (2
 . )بنت االبن( و بنت عمها اليت مبنزلتهاأختها أوهي  ،وجود املشارك هلا  (3

 االخوة ألماملبحث التاسع: 

 منهاوهلم حاالت ثالث نذكر 

 الثلث [1]

 : بشروط ثالثة

 .عدم األصل الذكر (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 . ن يكونوا اثنني فأكثرأ (3

 السدس [2]

 : بشروط ثالثة

 .صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأ وأعدم الفرع ذكرا  (2
 . نثىأ وأن يكون منفردا سواء كان ذكرا أ (3
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 فأكثراالخت الشقيقة املبحث العاشر: 

 وهلا حاالت مخس نذكر منها

 النصف [1]

 :بشروط أربعة

 .صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ الشقيقوهو األ ،عدم املعصب هلا (3
 . ن تكون واحدةأ (4

 الثلثان [2]

 :بشروط أربعة

 .صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ الشقيقوهو األ ،عدم املعصب هلا (3
 . ن يكن اثنتني فأكثرأ (4

 األخت ألباملبحث احلادي عشر: 
 حاالت ست نذكر منهاوهلا 

 النصف [1]

 :بشروط مخسة

 .صل الذكرعدم األ (1
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 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (3
   .ن تكون واحدةأ (4
 .خوات الشقائقشقاء واألخوة األعدم األ (5

 الثلثان [2]

 :بشروط مخسة

 .صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (3
 . يكن اثنتني فأكثرن أ (4
 .خوات الشقائقواأل ،خوة الشقائقعدم األ (5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

232 

 كتاب النكاح

 الفصل األول: معنى النكاح وحكمه
 وفيه فروع ثالثة 

 معنى النكاح [1]

   .النكاح يف الشرع: هو عقد التزويج

 النكاح حكم  [2]

برتكه، فيلزمه ليس بواجب، إال أن خياف أحد على نفسه الوقوع يف حمظور النكاح 
    .إعفاف نفسه

  :والناس يف النكاح على ثالثة أضرب [3]

  حكمه:منهم من خياف على نفسه الوقوع يف حمظور إن ترك النكاح،  (1
   .جيب عليه النكاح

من يستحب له، وهو من له شهوة أيمن معها الوقوع يف حمظور،   :الثاين (2
 االشتغال له به أوىل من التخلي لنوافل العبادة.  كمه: ح

من ال شهوة له، إما ألنه مل خيلق له شهوة كالعنني، أو   :القسم الثالث (3
 .التخلي له أفضلحكمه: كانت له شهوة فذهبت بكرب أو مرض وحنوه، 

 النظر إىل املخطوبة الفصل الثاني:
 فيه فروع و 

 إليهامن أراد نكاح امرأة فله النظر  [1]
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: »إذا خطب أحدكم -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر قال: قال رسول هللا 
 رواه أبو داود. (1) نكاحها فليفعل«امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل

 وينظر إىل الوجه؛ [2]

   .ألنه جممع احملاسن، وموضع النظر 
 والقدمني،ما يظهر عادة من الكفني وينظر إىل  [3]

   ألنه يظهر عادة، أشبه الوجه.
 باب شرائط النكاح

 .الشرط األول: الويل
   .الشرط الثاين: أن حيضره شاهدان

 .الشرط الثالث: تعيني الزوجني
  .الشرط الرابع: الرتاضي من الزوجني

 اإلجياب والقبول. :الشرط اخلامس
 فيه فصولو 

 الفصل األول
 : الوليالشرط األول

ملا روت عائشة    ؛ عقدته املرأة لنفسها، أو لغريها إبذن وليها، أو بغري إذنه مل يصحفإن  
قال أمحد وحيىي: هذا   (2)قال: »ال نكاح إال بويل« - صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب 

 حديث صحيح. 
 فإن تزوج بغري إذن ولي، فالنكاح فاسد،

   .ال حيل الوطء فيه، وعليه فراقها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2082( سنن أيب داود ) 1) 
 (  1880( سنن ابن ماجه ) 2) 
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 وفيه مباحث 

 املبحث األول: أوىل الناس بتزويج املرأة

 إن كانت حرة فأوىل الناس بها أبوها؛ [1]

 ألنه أشفق عصباهتا، ويلي ماهلا عند عدم رشدها.   
 ثم اجلد أبو األب وإن عال؛ [2]

 ألنه أب.   
 ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل؛ [3]

 .ثم األخ الشقيق [4]

 األخ لألب. ثم  [5]

 األخ الشقيق. ثم ابن [6]

 األخ ألب. ثم ابن [7]

 .ثم العم [8]

 .ثم ابنه [9]

 ثم األقرب فاألقرب من عصباتها [10]

 ألن الوالية لدفع العار عن النسب، والنسب يف العصبات  ؛على ترتيبهم يف املرياث  
 .ثم السلطان [11]
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 .(1): »فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
 اإلمام، أو احلاكم، أو من فوضا إليه ذلك. والسلطان هاهنا هو 

 وفيه فروع   

 إن مات األقرب، أو جن، [1]

 .انتقلت إىل من بعده، أو غاب غيبة منقطعة 
 وإن دعت املرأة وليها إىل تزوجيها [2]

   .ألنه تعذر التزويج من جهة األقرب فوليها األبعد؛ فلألبعد تزوجيها من كفء فعضلها، 
 الفصل الثاني:

 الثاني: أن حيضره شاهدان،الشرط 
أنه قال: »ال نكاح إال بويل وشاهدي   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي عن النيب  
 رواه ابن حبان.   (2)عدل«

 الفصل الثالث:

 الشرط الثالث: تعيني الزوجني؛
 ألن املقصود ابلنكاح أعياهنما، فوجب تعيينهما.  

 وفيه فروع  

 هذه صح؛إن كانت حاضرة فقال: زوجتك  [1]

     ألن اإلشارة تكفي يف التعيني. فإن زاد على ذلك فقال: ابنيت أو فاطمة كان أتكيدا. 
 وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك ابنيت  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1102( سنن الرتمذي ) 1) 
 (  4075(  ابن حبان )2) 
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وإن مساها ابمسها، أو   ،حلصول التعيني بتفردها هبذه الصفة املذكورة؛ وليس له غريها صح
   وصفها بصفتها كان أتكيدا. 

 وإن كان له ابنتان فقال: زوجتك ابنيت [3]

 ألن التعيني ال حيصل بدونه.   مل يصح حىت يسميها، أو يصفها مبا تتميز به؛  
   فإن قال: ابنيت فاطمة، أو ابنيت الكربى صح؛ ألهنا تعينت به

 الفصل الرابع:
 وجني،الشرط الرابع: الرتاضي من الز

 ألن العقد هلما، فاعترب تراضيهما به كالبيع.   أو من يقوم مقامهما؛
 وفيه مباحث 

 املبحث األول: رضا الزوج

 إن كان الزوج بالغا عاقال 

 مل جيز بغري رضاه.  
 املبحث الثاني: رضا الزوجة

 وفيه فروع  

 األب ميلك تزويج ابنته الصغرية البكر  [1]

صلى هللا   -»ألن أاب بكر الصديق زوج عائشة للنيب  بغري خالف؛قال ابن قدامة:  
 .متفق عليه (1)وهي ابنة ست« -عليه وسلم 

 تزويج ابنته الثيباألب وال ميلك  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1422)  -  69( مسلم )5133( البخاري )1) 
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»ال تنكح األمي حىت : -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  الكبرية إال إبذهنا، 
 متفق عليه.  (1)تستأمر«

األنص           ارية، أن أابها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، روت اخلنس           اء ابنة خذام و 
   .رواه البخاري (2)فرد نكاحه -صلى هللا عليه وسلم  -فأتت رسول هللا 

 وإذن الثيب الكالم،  [3]

ملا تقدم من احلديث، وهو  ؛وإذن البكر الصمات، أو الكالم يف حق األب وغريه
 صريح يف احلكم.  

 الفصل اخلامس:
 اإلجياب والقبول. :الشرط اخلامس

 يصح اإلجياب بلفظ النكاح،

   أو أي لفظ يدل عليه. فيقول: زوجتك ابنيت، أو أنكحتكها؛ أو التزويج، 
 خامتة 

 وفيه مباحث  

 الكفاءة املبحث األول: 

زوج زيدا   -صلى هللا عليه وسلم  -النيب ليست شرطا؛ »ألن الكفاءة يف النسب 
جحش، وزوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية« رواه   مواله ابنة عمته زينب بنت 

 مسلم 
وقالت عائشة: إن أاب حذيفة تبىن ساملا وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة  

 أخرجه البخاري.  ،بن ربيعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1419)  -  64( مسلم )5136( البخاري )1) 
 (  5138(  البخاري ) 2) 
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 والكفء ذو الدين.

ق كفئا لعفيفة؛ ألنه مردود الشهادة والرواية، غري مأمون على فال يكون الفاس 
   النفس واملال. 

 املبحث الثاني: عقد النكاح

 وفيه فروع 

 عقده يوم اجلمعة؛ [1]

 وال يصح فيه شيء.  
صلى هللا عليه وسلم   -عن النيب  وما روي  ،  حديث  ء املساوال يصح يف فضل عقده يف  

 . )ضعيف(لربكة« أعظم لأنه قال: »مسوا ابإلمالك فإنه  -
 املبحث الثالث

 يستحب ملن أراد التزوج أن خيتار ذات الدين،

: »تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها وجلماهلا  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 متفق عليه.   (1)ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«

 باب ما حيرم من النكاح

 احملرمات يف النكاح عشر:

 نذكر منها: 
 النوع األول

 احملرمات بالنسب،

 وهن سبع  

ذكرهن هللا سبحانه وتعاىل بقوله: }حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
 .(2)وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1466)  -  53( مسلم )5090( البخاري )1) 
 [ 23( ]النساء:  2) 
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 األمهات: كل امرأة انتسبت إليها بوالدة، [1]

 علون.وهي: األم، واجلدات من جهة األم وجهة األب وإن   
 والبنات: كل من انتسب إليك بوالدة [2]

 وهي ابنة الصلب وأوالدها وأوالد البنني وإن نزلت درجتهن.   
 واألخت: من اجلهات الثالث. [3]

 . أخت شقيقة وأخت ألب وأخت ألم

 والعمات [4]

 من أخوات األب وأخوات األجداد وإن علون من جهة األب واألم.  
 واخلاالت [5]

 وإن علون من جهة األب واألم.  من أخوات األم وأخوات اجلدات  
 وبنات األخ  [6]

 من أوالده وأوالد أوالده الذكور واإلانث وإن نزلت درجتهن،  
 ؛تبنات األخو [7]
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 النوع الثاني

 احملرمات بالرضاع.

 وهن مثل احملرمات بالنسب سواء. 

على نص   (1)لقوله تعاىل: }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{ 
: »حيرم -صلى هللا عليه وسلم    -هاتني، وقسنا عليهما سائر احملرمات ابلنسب. وقال النيب  

 متفق عليه. (2)ع ما حيرم من النسب«من الرضا 
 النوع الثالث

 احملرمات باملصاهرة،

 نذكر منهاوهن أربع:  

 أمهات النساء،

حرم عليه مجيع   ،فمىت عقد النكاح على امرأة (3)لقوله تعاىل: }وأمهات نسائكم{
 على ما ذكران.   ،وإن علون ،من النسب والرضاع ،أمهاهتا

 النوع الرابع
 حتريم اجلمع 

 نذكر منها

 بني األختني،اجلمع 

   (4)لقوله تعاىل: }وأن َتمعوا بني األختني{ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 23( ]النساء:  1) 
 ((.  1447)  -  12( مسلم )2645( البخاري )2) 
 [ 23( ]النساء:  3) 
 [ 23( ]النساء:  4) 
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 النوع اخلامس

 الزانية، حيرم نكاحها حتى تتوب،

وألنه ال يؤمن أن تلحق به   ؛(1)لقوله تعاىل: }والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك{ 
 ولدا من غريه، فحرم نكاحها كاملعتدة.  

عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب هللا على من اتب. يعين الرجل 
 )صحيح(    يزين ابملرأة مث يتوب.

 النوع السادس
 التحريم لإلحرام.

 فال حيل نكاح حمرم وال حمرمة، 

 وال جيوز عقد احملرم نكاح غريه. 

 (2)ح وال خيطب«نكِ ح احملرم وال يُ نكِ : »ال يَ -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

 رواه مسلم. 

 ]باب الشروط يف النكاح[

 وهي قسمان

 صحيح  [1]

 وفاسد. [2]

 الفصل األول: الشروط الصحيحة
زايدة على مهرها معلومة، أو ال يسافر هبا  و كتسليم املرأة إليه، ومتكنه من استمتاعها،  

صلى هللا    - وال ينقلها عن دارها وال بلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به، ملا روي عن النيب 
 أنه قال: »أحق الشروط أن يوىف به ما استحللتم به الفروج« متفق عليه.  -عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 3( ]النور:  1) 
 ((  1409)  -  41(  مسلم ) 2) 
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 فإن مل يف به فلها فسخ النكاح 

 خ بفواته. فثبت حق الفس ألنه شرط الزم يف عقد، 
 :من الشروط القسم الثانيالفصل الثاني: 

 ةفاسدال الشروط

 :نذكر منها ثالثة أنواع وهي 

 :األولالنوع 

 نكاح املتعة

ملا روى الربيع بن سربة عن   ابطل؛مثل أن يقول: زوجتك ابنيت شهرا أو حنوه فالنكاح  
رواه  (1)« النساء متعةعن زمان الفتح : »هنى -صلى هللا عليه وسلم  - أبيه أن رسول هللا 

 مسلم 
 الثاني: النوع 

 نكاح الشغار

ملا روى ابن   فاسد؛  ،أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه اآلخر وليته، فهذا نكاح الشغار
 »هنى عن نكاح الشغار«.  -صلى هللا عليه وسلم  -عمر أن رسول هللا 

  .(2)والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه

 باب اخليار يف النكاح

 أسباب اخليار كثرية نذكر منها:

 السبب األول
 الوطءأن جيد أحدهما بصاحبه عيبا مينع 

 .نةب والعُ اجلَ و ،  اجلنون مطبقا كان أو غري مطبق، واجلذام، والربصك
 والفتق وهو اخنراق ما بني خمرج البول واملين.   ،الرتق، وهو انسداد الفرجو 

 وفيه فروع نذكر منها: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1406)  -  20(  مسلم ) 1) 
 ((.  1415)  -  57( مسلم )5112( البخاري )2) 
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 من وجد بصاحبه عيبا منها 

تزوج امرأة  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي »أن النيب  ؛فله اخليار يف فسخ النكاح
: البسي ثيابك  -صلى هللا عليه وسلم    -من بين غفار فرأى بكشحها بياضا، فقال هلا النيب  

 (1)واحلقي أبهلك«

 باب نكاح الكفار

 وفيه فرعان: 
 أنكحتهم صحيحة  [1]

املسلمني فهي صحيحة، إال أن وإن خالفت أنكحة إذا اعتقدوا إابحتها يف شرعهم، 
  .يتزوج حمرمة عليه

 إن أسلموا وترافعوا إلينا  [2]

ونظران يف احلال، فإن كانت املرأة ممن جيوز عقد نكاحها يف   مل ينظر يف كيفية عقدهم،
 احلال أقررانمها.  

وإن كانت ممن حيرم نكاحها يف احلال، كذات حمرمة، واملعتدة، واملطلقة ثالاث، فرقنا 
 بينهما.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  16032أمحد ) (   1) 
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 كتاب الصداق
 وفيه فصول

 الفصل األول: حكم الصداق
 وفيه فروع ثالثة 

 الصداق مشروع [1]

  .(1)قوله تعاىل: }وآتوا النساء صدقاهتن حنلة{ل

 يستحب أن يعقد النكاح بصداق؛ [2]

 كان يتزوج ويزوج بناته بصداق.    -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 وجيوز من غري صداق،  [3]

لقوله تعاىل: }ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة 
  .(2)ومتعوهن{

   .فأثبت الطالق مع عدم الفرض
 الفصل الثاني: مقدار الصداق

 وفيه فروع أربعة 
 يكون الصداق قليال،جيوز أن  [1]

   (3) : »التمس ولو خامتا من حديد«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 وجيوز أن يكون كثريا،  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 4( ]النساء:  1) 
 [ 236( ]البقرة:  2) 
 ((.  1425)  -  76( مسلم )5030( البخاري )3) 
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لقوله تعاىل: }وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال أتخذوا  
 .(1)منه شيئا{
 ويستحب ختفيفه،  [3]

ء بركة أنه قال: »أعظم النسا - عليه وسلم صلى هللا  -ملا روت عائشة عن النيب 
 رواه أمحد. (2)أيسرهن مؤنة«

 الفصل الثالث: تعجيل الصداق وتأجيله
 فيه فروع ثالثة و 

 يصح أن يكون الصداق  [1]

 معجال ومؤجال.

 وهلا منع نفسها حتى تقبض صداقها املعجل؛ [2]

 وإن كان صداقها مؤجال  [3]

ألن رضاها ابلتأجيل رضى منها بتسليم نفسها قبله،   فليس هلا منع نفسها قبل قبضه؛
 . كالثمن املؤجل

 الفصل الرابع: استقرار الصداق
 أمور ثالثة:بيستقر الصداق 

 أحدها: اخللوة بعد العقد،

 والثاني: الوطء يستقر به الصداق 

   . وإن كان يف غري خلوة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 20( ]النساء:  1) 
 (  25119(  أمحد ) 2) 
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 الثالث: موت أحد الزوجني قبل الدخول

  -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى معقل بن سنان، »أن رسول هللا  ؛ يقرر الصداق 
بنت واشق، وكان زوجها مات ومل يدخل هبا، ومل يفرض هلا صداقا، فجعل  قضى يف بروع

  .رواه أمحد وأصحاب السنن، وصححه الرتمذي (1)هلا مهر نسائها، ال وكس وال شطط«

 باب الوليمة

 معنى الوليمة [1]

 رس.  وهي: اإلطعام يف الع
 حكمها [2]

  وهي مستحبة، (1

قال لعبد الرمحن بن عوف حني تزوج:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي أن النيب 
 . متفق عليه (2)»أومل ولو بشاة«

 ويستحب أن يومل بشاة، (2

 للخرب.  
 وإن أومل بغريها أصاب السنة، (3

على شيء من نسائه    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس قال: »ما أومل رسول هللا   
 متفق عليه. (3)أومل بشاة« ما أومل على زينب،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1891( ابن ماجه ) 3354( النسائي ) 1145( الرتمذي )2114( أبو داود ) 18461( أمحد )1) 
 ((.  1427)  -  79( مسلم )2048( البخاري )2) 
 ((.  1428)  -  90( مسلم )5168( البخاري )3) 
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 باب عشرة النساء

 حقوق الزوجني
 وفيه فرعان

 املعاشرة باملعروف [1]

قال هللا تعاىل: ؛ جيب على كل واحد من الزوجني معاشرة صاحبه ابملعروف
  .(2) وقال تعاىل: }وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{ .(1)}وعاشروهن ابملعروف{

 القيام باحلقوق [2]

من غري مطل، وال    وجيب على كل واحد منهما بذل ما جيب لصاحبه من احلق عليه، 
وألن هذا من  ،إظهار الكراهية للبذل، وال إتباعه أبذى وال من، وكف أذاه عن صاحبه

 صلى هللا عليه وسلم: »مطل الغين ظلم«. -املعاشرة ابملعروف، ولقول النيب 

 باب القسم بني النساء

 وفيه فصول
 الفصل األول: املبيت والوطء

 وفيه فروع  
 املبيت عند امرأتهجيب على الرجل  [1]

لعبد هللا بن عمرو: »أمل  -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب لاحلرة ليلة من كل أربع،  
قال: فال تفعل صم وأفطر،  ،أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى اي رسول هللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 19( ]النساء:  1) 
 [ 228( ]البقرة:  2) 
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 (1)وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا«

 فق عليه. مت

 من له امرأتان

 واألوىل أن يقسم بني زوجاته ليلة وليلة، [1]

 ؛ وألنه أقرب إىل التسوية يف إيفاء احلقوق.  -صلى هللا عليه وسلم    -اقتداء برسول هللا   
 واألوىل أن يطوف على نسائه يف منازهلن، [2]

 ؛ وألنه أحسن يف العشرة وأصون هلن. -صلى هللا عليه وسلم   -اقتداء برسول هللا 
 الفصل الثاني: من أحكام الزوجة اجلديدة

 فيه فروع و 
 إن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة،  [1]

 حلق اجلديدة،  ؛قطع الدور
 فإن كانت بكرا، [2]

ملا روى أبو قالبة »عن   ؛أقام عندها سبعا. وإن كانت ثيبا، أقام عندها ثالاث، مث دار 
أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام 

هللا   صلى  -عندها ثالاث، مث قسم. قال أبو قالبة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إىل النيب 
 متفق عليه. (2)«-عليه وسلم 

 وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1159)  -  182( مسلم )5199( البخاري )1) 
 ((.  1461)  -  44( مسلم )5213( البخاري )2) 
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صلى هللا عليه  - ملا روت »أم سلمة أن رسول هللا  ؛فعل، مث قضى مجيعها للبواقي 
ملا تزوجها، أقام عندها ثالاث وقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت   -وسلم  

  (2)درت« رواه مسلم. ويف لفظ: »وإن شئت ثلثت مث  (1)لنسائي«

 باب النشوز

 معنى النشوز 

   . معصية الزوج فيما فرض هللا عليها من طاعته
 فيه فصالنو 

 الفصل األول: النوع األول من النشوز
 نوعان. والنشوز

 : نشوز املرأة، النوع األول

 .وهو معصيتها زوجها فيما جيب له عليها من حقوق النكاح

 وفيه فروع  
 النشوز،متى ظهر منها إمارات 

مثل أن يدعوها فال َتيبه، أو َتيبه مكرهة متربمة، وعظها وخوفها هللا تعاىل وما  
يلحقها من اإلمث والضرر بنشوزها من سقوط نفقتها وقسمها وإابحة ضرهبا وأذاها، لقوله  

  .(3)فون نشوزهن فعظوهن{تعاىل: }والاليت ختا
 خيف الشقاق بينهما،وإذا 

ليفعال ما رأاي املصلحة فيه من  بعث احلاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها، 
التفريق بعوض أو غريه، أو اإلصالح برتك بعض احلقوق أو غريه، لقوله تعاىل: }وإن خفتم  

 .(4) شقاق بينهما{
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1460)  -  43(  مسلم ) 1) 
 ((  1460)  -  42(  مسلم ) 2) 
 [ 34( ]النساء:  3) 
 [ 35( ]النساء:  4) 
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 كتاب اخللع
 : معنى اخللع

 فراق الزوج امرأته بعوض.
 ؛ ألنه فرقة، فجازت بغري عوض، كالطالق. صحفإن خالعها بغري عوض،  

ملرأة إذا كرهت زوجها، خللقه، أو خلقه، أو دينه، أو كربه، أو ضعفه، أو حنو ذلك، وا
وخشيت أال تؤدي حق هللا تعاىل يف طاعته، جاز هلا أن ختالعه بعوض تفتدي به نفسها  

  (1) ا حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به{منه؛ لقول هللا تعاىل }فإن خفتم أال يقيم 
 أنواع اخللع

 اخللع على ثالثة أضرب:

 مباحالضرب األول: 

وال تقيم حدود هللا يف    ضها إايه، وختاف أال تؤدي حقه، غوهو أن تكره املرأة زوجها لب 
   .طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه

 املخالعة لغري سبب  الثاني: الضرب

  .صحيح مع الكراهة ،مع استقامة احلال
 أن يعضل الرجل زوجته بأذاه هلا الثالث: الضرب

فهذا حمرم، لقوله تعاىل: }وال تعضلوهن  ومنعها حقها ظلما، لتفتدي نفسها منه، 
  .(2)لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{

 وجيوز اخللع من غري حاكم؛

 ألنه قطع عقد ابلرتاضي، فلم حيتج إىل حاكم.   
 ألفاظ اخللع

 كثرية منهاوألفاظ اخللع 

 . وفسخت نكاحك ، وفاديتك  خالعتك؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 229( ]البقرة:  1) 
 [ 19( ]النساء:  2) 
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 ؛ ألن املقصود املعىن.لفظ يدل على اخللع وكل
 فال ميلك رجعتها؛ وتبني باخللع

وإمنا يكون فداء إذا خرجت به عن  .(1) قوله سبحانه وتعاىل: }فيما افتدت به{ل
   . قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي حتت حكمه

 خامتة
 ما افرتق فيه اخللع والطالق والفسخ

 . ال يسرتجع املهرو  ،يكون من قبل الزوج الطالق: (1
 . تدفع املرأة املهر، و قبل الزوجةيكون من  اخللع: (2
 ، ويرد املهر يف بعض احلاالت.من أحدمها الفسخ: (3

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 229( ]البقرة:  1) 
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 كتاب الطالق

 وفيه فصول
 الفصل األول: معنى الطالق وحكمه

 وفيه فرعان
 الطالق: معنى  [1]

 . أو بعضه حل قيد النكاح
 حكم الطالق: [2]

قول هللا تع    اىل }الطالق مراتن ف    إمس                 اك مبعروف أو تس              ريح  ؛وهو مش              روع
 .(1)إبحسان{

 طالق البدعة
 وفيه فروع ثالثة 

 ويقع الطالق يف زمن البدعة؛ [1]

 أمر ابلرجعة، وال يكون إال بعد طالق.  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 ويستحب ارجتاعها [2]

 هبا؛  -صلى هللا عليه وسلم  -ألمر النيب 

 فإن راجعها،  [3]

واس تحب إمس اكها حىت حتيض حيض ة أخرى مث تطهر، وجب إمس اكها حىت تطهر،  
 يف حديث ابن عمر الذي رويناه.  -صلى هللا عليه وسلم  -على ما أمر به النيب 

 ةـّنـــطالق السُّ
 وفيه فروع ثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 229( ]البقرة:  1) 
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 ة:نُّـطالق السُّمعنى  [1]

لقول هللا ؛ أن يطلقه ا واح دة، ط اهرا من غري مج اع مث ي دعه ا حىت تنقض              ي ع دهت ا 
 .(1)تعاىل: }فطلقوهن لعدهتن{ إىل قوله: }لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا{

وهذا ال ميكن إذا  (2)}فإذا بلغن أجلهن فأمس          كوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف{
 مجع الثالث. 

 حيرم مجع الثالث و [2]

 ومتى طلقها ثالثا بكلمة واحدة، أو بكلمات،  [3]

 .حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه
 عدد الطلقات

 وميلك احلر ثالث تطليقات

  .(3)لقوله تعاىل: }الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان{ 
 ما خيتلف فيه عدد الطالق

 وفيه فروع  
 إذا قال لزوجته: أنت طالق ثالثا، [1]

 وإن أراد التأكيد أو إمساعها فواحدة.ألن لفظه نص يف الثالث،  فهي ثالث؛ 
 وإن قال: أنت طالق  [2]

 ومل ينو عددا فهي واحدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 1( ]الطالق: 1) 
 [ 2لطالق: ( ]ا 2) 
 [ 229( ]البقرة:  3) 
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 الشك يف الطالق
 وفيه فرعان

 إذا شك هل طلق، أم ال؟ مل تطلق؛ [1]

 ألن النكاح متيقن، فال يزول ابلشك. 
 واحدة أم ثالثا؟كم طلقها وإن طلق فلم يدر،  [2]

 فإذا ارَتعها، فعليه نفقتها. بىن على اليقني كذلك، 
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 كتاب الرجعة
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الرجعة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى الرجعة: [1]

 .إعادة مطلقة غري ابئن إىل ما كانت عليه بغري عقد
 حكم الرجعة [2]

إن أرادوا قول هللا س    بحانه وتعاىل: }وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك مش    روعة؛ لوهي 
 .واملراد به الرجعة (1)إصالحا{

ص      لى هللا عليه  -روى ابن عمر قال »طلقت امرأيت وهي حائض فس      أل عمر النيب 
  متفق عليه. (2)فقال: مره فلرياجعها« -وسلم 

 الفصل الثاني: شروط صحة الرجعة
 الشرط األول: أن يطلق بعد الدخول

 الشرط الثاني: أن يكون الطالق بال عوض

 رط الثالث: أن يكون الطالق أقل من ثالث طلقاتالش

 الشرط الرابع: أن يرجعها قبل انتهاء العدة

 وفيه فروع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 228( ]البقرة:  1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 إذا طلق احلر زوجته بعد الدخول

لقول هللا سبحانه:   ؛بغري عوض أقل من ثالث، فله ارَتاعها ما دامت يف العدة 
}واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ إىل قوله تعاىل: }وبعولتهن أحق بردهن يف 

 .  يريد الرجعة .(1)ذلك{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 228( ]البقرة:  1) 
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 كتاب اإليالء
 وفيه فصول ثالثة 

 الفصل األول: معنى اإليالء وحكمه
 وفيه فرعان

 اإليالء يف الشرع [1]

 .  أربعة أشهرالزوجة، أكثر من هو احللف على ترك وطء 
 حكم اإليالء [2]

 وهو حمرم
وكان   .(1) قول هللا تعاىل }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر{ ، واألصل فيه

   بن كعب وابن عباس يقرآن: " يقسمون ".  أيبّ 
 أحكام اإليالء

 وفيه فروع  
 لي بشيء قبل أربعة أشهر،وال يطالب امل [1]

نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن هللا غفور قول هللا تعاىل }للذين يؤلون من ل
وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر؛ لذكره الفيئة بعدها ابلفاء املقتضية   .(2)رحيم{

ولو وقع مبضي املدة، مل حيتج   .(3)للتعقيب، مث قال }وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم{
   .إىل عزم عليه

 اإليالء،وإن وطئها، حنث وسقط  [2]

 لزوال اليمني والضرر عنها، سواء وطئها يقظانة، أو انئمة أو عاقلة أو جمنونة.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 226( ]البقرة:  1) 
 [ 226( ]البقرة:  2) 
 [ 227( ]البقرة:  3) 
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 وإذا وطئ لزمته الكفارة، [3]

: »من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها،  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 متفق عليه.  (1)فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه«

 وإن انقضت املدة ومل يطأ،  [4]

 فلها املطالبة بالفيئة، أو الطالق،

 غفور }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن هللا  لقوله تعاىل: 
  .(2)رحيم{ }وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1652)  -  19( مسلم )6622( البخاري )1) 
 [ 227- 226( ]البقرة:  2) 
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 كتاب الظهار
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الظهار وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى الظهار [1]

 . حكم الظهاروهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبهه، 
 حكم الظهار [2]

لقول هللا تعاىل: }الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن  وهو حمرم؛
  .(1) أمهاهتم إال الالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا{

 الفصل الثاني: الفاظ الظهار
 فيه فروع  و 

 إن قال: أنت علي كظهر أمي حرام.  [1]

 .  فهو صريح يف الظهار
 فإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي،  [2]

 فهو مظاهر.
 فإن نوى به التشبيه يف الكرامة، أو حنوها  [3]

 ألنه حيتمل مقاله.   فليس بظهار؛
 الفصل الثالث: أحكام الظهار

 فيه فروع   و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2( ]اجملادلة:  1) 
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 ال حيل له الوطء قبل التكفري؛ [1]

 .(1) لقوله سبحانه: }من قبل أن يتماسا{ 
 فإن وطئ قبله، أثم،  [2]

 .واستقرت الكفارة عليه، ومل جيب عليه أكثر منها
 وأما قبل الوطء، فال كفارة عليه. [3]

 وإمنا أمر هبا لكوهنا شرطا حلل الوطء، كاسترباء األمة املشرتاة. 
 الفصل الرابع: كفارة الظهار

 وفيه فروع  
 الواجب فيها [1]

 . حترير رقبة 

 فمن مل جيد،  [2]

   .متتابعنيفصيام شهرين 

 فمن مل يستطع  [3]

 . فإطعام ستني مسكينا

 الفصل اخلامس: اإلطعام
 فيه فروع  و 

 والواجب أن يدفع إىل كل مسكني [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 3( ]اجملادلة:  1) 
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   . وجيوز إخراج القيمة ،نصف صاع )كيلو ونصف( 
 وإن غداهم أو عشاهم  [2]

   إذا أطعمهم القدر الواجب هلم.  ،جيزئه
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 كتاب اللعان
 وفيه فصول 

 اللعان وحكمهالفصل األول: معنى 
 وفيه فروع ثالثة 

 معنى اللعان [1]

 مقرونة بلعن وغضب. الزوجني،من   ،شهادات مؤكدات أبميان
 واألصل فيه [2]

   اآلايت.   (1)قول هللا تعاىل: }والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم{ 

 ومتى قذف الرجل زوجته احملصنة بزنى، [3]

فقال: زنيت، أو اي زانية، أو رأيتك تزنني، لزمه احلد، إال أن أييت ببينة، أو   ،يف قبل 
 .  يالعنها

 الفصل الثاني: صفة اللعان
 وصفته: 

أن يقول الرجل مبحضر من احلاكم أو انئبه: أشهد ابهلل إين ملن الصادقني، فيما رميت 
غائبة مساها، ونسبها  كانت   به زوجيت هذه من الزان، ويشري إليها إن كانت حاضرة، وإن

   . حىت تنتفي املشاركة
 مث يقول: وإن لعنة هللا علي إن كنت من الكاذبني فيما رميت فيه زوجيت هذه من الزان،  
مث تقول املرأة أربع مرات: أشهد ابهلل إن زوجي هذا ملن الكاذبني فيما رماين به من 

   .الزان، وتشري إليه، فإن كان غائبا مسته، ونسبته 
   .تقول: وإن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين من الزانمث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]النور:  1) 
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 الفصل الثالث: األحكام املرتتبة على اللعان

 وهي أربعة أحكام:

 أحدها: سقوط احلد، 

ألن هالل بن أمية قال: وهللا ال يعذبين هللا عليها،   أو التعزير الذي أوجبه القذف؛
كما مل جيلدين عليها، وألن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد، كذلك لعانه، وحيصل 

 هذا مبجرد لعانه كذلك. 
 احلكم الثاني: نفي الولد.

 اللعان، فيثبت به.  ألنه أحد مقصودي ؛وينتفي عنه بلعانه 
 الفرقة،احلكم الثالث: 

 احلكم الرابع: التحريم املؤبد يثبت،

 ألنه حترمي ال يرتفع قبل اجللد والتكذيب، فلم يرتفع هبما.  
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 كتاب العدد
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى العدة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى العدة [1]

 .الرتبص احملدود شرعا

 حكم العدة [2]

وأييت   (1)يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ واملطلقات قول هللا تعاىل }واجبة؛ ل العدة
 تفصيل ذلك.

 الفصل الثاني: أنواع املعتدات
 ثالثة: أنواعواملعتدات 

 األول: معتدة باحلمل فتنقضي عدتها بوضعه،النوع 

هن أن  سواء كانت مفارقة يف حياة، أو بوفاة؛ لقول هللا تعاىل: }وأوالت األمحال أجل  
  .(2)يضعن محلهن{

 : )احليض( الثاني: معتدة بالقروء النوع

   وهي: كل مطلقة أو مفارقة يف احلياة وهي حائل ممن حتيض. 
 واملعتدة بالقروء فعدتها ثالثة قروء؛

 .(3)لقول هللا تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 228]البقرة:  ( 1) 
 [ 4( ]الطالق: 2) 
 [ 228( ]البقرة:  3) 
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 الثالث: املعتدة بالشهور.  النوع

 :أقساموهي: ثالثة 

 إحداهن: اآليسة من احمليض، 

  ؛ والصغرية اليت مل حتض، إذا ابنت يف حياة زوجها بعد دخوله هبا، فعدهتا ثالثة أشهر
  ض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر لقول هللا تعاىل: }والالئي يئسن من احملي

 .(1)والالئي مل حيضن{
 الثاني: املتوفى عنها زوجها،  القسم

لقول  إذا مل تكن حامال، فعدهتا أربعة أشهر وعشرا، مدخوال هبا أو غري مدخول هبا؛
    .(2)هللا تعاىل: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا{

 الثالث: ذات القروء إذا ارتفع حيضها القسم

ألهنا    ال تدري ما رفعه، فعدهتا سنة، تسعة أشهر ترتبص فيها ليعلم براءهتا من احلمل؛ 
 غالب مدته، مث تعتد بعد ذلك ثالثة أشهر.  

بني املهاجرين  -رضي هللا عنه  -: هذا قضاء عمر -رمحه هللا  -وقال الشافعي 
   واألنصار، ال ينكره منكر علمناه، فصار إمجاعا. 

 مكان املعتداتالفصل الثالث: 
 املتوفى عنها زوجها، عليها أن تعتد يف منزهلا  

 . الذي كانت ساكنة به، حني تويف زوجها 

 ولالستئناس وهلا اخلروج حلوائجها،

 باب اإلحداد

 وفيه فصول ثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 4( ]الطالق: 1) 
 [ 234( ]البقرة:  2) 
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 الفصل األول: معنى اإلحداد وحكمه
 وفيه فروع 
 معنى اإلحداد [1]

   .املباشرة وهو اجتناب الزينة وما يدعو إىل 
 حكم اإلحداد [2]

  . وهو واجب يف عدة الوفاة
 الفصل الثاني: ما حيرم على احلادة

 حيرم على احلادة أمور أربعة

وَتتنب احلادة ما يدعو إىل مجاعها، ويرغب يف النظر إليها، وحيس           نها، وذلك أربعة 
 .أشياء

 الطيب،  األول: [1]

 الثاني: اجتناب الزينة،  [2]

 ثالثة أقسام: واجتناب الزينة

 أحدها الزينة يف نفسها،  

تنقش وجهها ويديها، وما أش   بهه مما  وأنفيحرم عليها أن حتمر وجهها، وأن تبيض   ه،  
 .حيسنها

 القسم الثاني: زينة الثياب، [3]

 .كفساتني السهرات ،  ثياب الزينةفتحرم عليها  
 القسم الثالث: احللي،  [4]
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: »وال -صلى هللا عليه وسلم    -اخلامت؛ لقول النيب  فيحرم عليها لبس احللي كله، حىت  
 .  (1)احللي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 كتاب الرضاع
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الرضاع وحكمه
 وفيه فرعان
 معنى الرضاع [1]

 هو مص طفل دون احلولني لبنا  اثب عن محل، أو شربه أو حنوه. 
 حكم الرضاع [2]

 .(1)أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{لقول هللا تعاىل: }وأمهاتكم الاليت مشروع؛ 
 الفصل الثاني: أثر الرضاع

 وفيه فروع أربعة 
 إذا ثاب للمرأة لنب، فأرضعت به طفال [1]

صارت أمه، وهو ولدها يف حترمي النكاح، دون احلولني، مخس رضعات متفرقات،  
أجداده، وأوالدها وإابحة النظر، واخللوة، وثبوت احملرمية، وصارت أمهاهتا جداته، وآابؤها 

لقول هللا تعاىل: }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم ؛ إخوته، وإخوهتا أخواله، وأخواهتا خاالته 
 نص على هاتني يف احملرمات، فدل على ما سوامها.   .(2)وأخواتكم من الرضاعة{

قال: »الرضاعة حترم ما حترم  -صلى هللا عليه وسلم  -وروت عائشة أن النيب 
   .(3)الوالدة«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 23( ]النساء:  1) 
 [ 23( ]النساء:  2) 
 ( سبق خترجيه.  3) 
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 الفصل الثالث: شروط الرضاع احملرم

 ال تثبت احلرمة بالرضاع بعد احلولني،الشرط األول: 

لقول هللا تعاىل: }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم   
 فجعل متامها يف احلولني، فدل على أنه ال حكم للرضاع بعدمها.   .(1)الرضاعة{

: -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها  -وعن أم سلمة 
قال الرتمذي: هذا حديث  (2)»ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام«

 صحيح. 
 الشرط الثاني: مخس رضعات

 فروع ثالثة وفيه 
 قدر احملرم من الرضاع،  [1]

ال يتثبت التحرمي إال خبمس رضعات، ملا روي عن عائشة قالت: »أنزل يف القرآن: 
)عشر رضعات معلومات حيرمن( فنسخ من ذلك مخس، وصار األمر إىل مخس رضعات  

 رواه مسلم.   (3)واألمر على ذلك« -صلى هللا عليه وسلم   -حيرمن. فتويف رسول هللا 
 ط الرضعة. ضاب [2]

سواء قطع اختيارا، أو لعارض ،  اع وخرج الثدي من فيه، فهي رضعةمىت شرع يف الرض
   .من تنفس، أو أمر يلهيه، أو انتقال من ثدي إىل آخر 

 ويثبت التحريم بالوجور وبالسعوط. [3]

ظم وينبت اللحم، فأشبه  هو أن يصب اللنب يف حلقه؛ ألنه ينشز العالوجور: و  
 االرتضاع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 233( ]البقرة:  1) 
 (  1152( سنن الرتمذي ) 2) 
 ((  1452)  -  24(  مسلم ) 3) 
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هو أن يصب على أنفه؛ ألنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيال للتحرمي والسعوط: 
 ابلرضاع، كالفم.
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 كتاب النفقات

 الزوجةنفقة الباب األول: 
 وفيه فرعان
 معنى النفقة  [1]

 كفاية من ميونه ابملعروف قوات ، وكسوة، ومسكنا ، وتوابعها. 
 حكم النفقة [2]

تعاىل: }لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه  قول هللا ل ؛ نفقة الزوجة واجبة
  .(1) فلينفق مما آاته هللا ال يكلف هللا نفسا إال ما آاتها{

 شروط وجوب النفقة على الزوجة
 وفيه فروع  
 جيب على الرجل نفقة زوجته، [1]

ملا روى جابر:    ؛وكسوهتا ابملعروف إذا سلمت نفسها إليه، ومكنته من االستمتاع هبا 
قال: »اتقوا هللا يف النساء، فإهنن عوان عندكم،  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 

أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن 
 سلم. رواه م (2)ابملعروف«
 فإن امتنعت من تسليم نفسها  [2]

أو يف منزل دون منزل، أو  كما جيب عليها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، 
يف بلد دون بلد، ومل تكن شرطت دارها وال بلدها، فال نفقة هلا؛ ألنه مل يوجد التمكني  

    .التام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 7( ]الطالق: 1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 وإن مل تسلم إليه، ومل تعرض عليه [3]

تزوج عائشة، فلم ينفق عليها   -ى هللا عليه وسلم صل  -ألن النيب  فال نفقة عليه؛  
   حىت أدخلت عليه. 

 قدر النفقة
 وفيه فروع  
 جيب للمرأة من النفقة قدر كفايتها [1]

يكفيك وولدك  هلند: »خذي ما  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ؛ ابملعروف 
 .متفق عليه (1)ابملعروف«

 نفقة األقاربالباب الثاني: 
 األقاربأصناف 

 صنفان:  األقارب

 عمود النسب، الصنف األول: 

 .وهم الوالدان، وإن علوا، والولد وولده وإن سفل، فتجب نفقتهم
 الصنف الثاني: كل موروث سوى من ذكرنا، وسوى الزوج،

لقول هللا تعاىل: }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف{ إىل قوله: }وعلى  
 جب على الوارث أجرة رضاع الصيب، فيجب أن تلزمه نفقته.  فأو  (2)الوارث مثل ذلك{

 تنبيه

 أما ذو الرحم

 . لعدم النص فيهم؛  الذين ال يرثون بفرض وال تعصيب، فال نفقة عليهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 [ 233( ]البقرة:  2) 
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 باب احلضانة
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى احلضانة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى احلضانة [1]

 أبمره، وتربيته مبا يصلحه، ووقايته عما يؤذيه. القيام حبفظ من ال مييز وال يستقل 

 حكم احلضانة [2]

 ألنه إن ترك، ضاع وهلك، فيجب إحياؤه. واجبة يف حق احلاضن إذا مل يوجد غريه، 
 الفصل الثاني: أحق الناس باحلضانة

 وأحق الناس باحلضانة، األم؛  [1]

 فإن عدمت األم، أو مل تكن من أهل احلضانة، [2]

وال يشاركهن إال أمهات األب،   ، ألهنن أمهات   فأحقهم هبا أمهاهتا األقرب فاألقرب؛ 
   .وهن أضعف منهن مريااث

 ثم األب؛ [3]

   . ألنه أحد األبوين 
 ثم أمهاته وإن علون،  [4]

 ثم اجلد،  [5]

 ثم أمهاته. [6]
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 كتاب اجلنايات

 وفيه أبواب 

 )القتل(. الباب األول: اجلناية على النفس

 .  اجلناية على ما دون النفس :الباب الثاين

 الباب األول: اجلناية على النفس

 وفيه فصول 
 الفصل األول: معنى اجلناية وحكمها

 معنى اجلناية:

 التعدِّي على البدن مبا يوجب قصاصا ، أو ماال ، أو كفارة.

 حكم اجلناية:

ا، لقول هللا تعاىل: }َوَمْن  قتل اآلدمي بغري حق حمرم، وهو من الكبائر إذا كان عمد 
ا ِفيَها{ ا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلد  د   اآلية. (1) يَ ْقُتْل ُمْؤِمن ا ُمتَ َعمِّ

 الفصل الثاني: أنواع القتل
 والقتل على ثالثة أضرب. 

 .عمداألول: ال

 وهو: أن يقصده مبحدد، أو ما يقتل غالب ا، فيقتله.  

 والثاني: اخلطأ 

 :اخلطأمعىن القتل 
 وهو: أال يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، فال قصاص فيه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 93( ]النساء:  1) 
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   .(1)لقول هللا تعاىل: }َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبة  ُمْؤِمَنة  َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَْهِلِه{ 

 )شبه العمد(. والثالث: خطأ العمد

بسوط أو حجر صغري أو عصا وهو: أن يقصد إصابته مبا ال يقتل غالب ا فيقتله،  
ُ َعَلْيِه   -لقول النيب    ؛ فال قصاص فيه،  حال غفلته فيموت صغرية، يصيح بعاقل يف   َصلَّى اَّللَّ

رواه   (2)من اإلبل« : »أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان ابلسوط والعصا مائة-َوَسلََّم 
   أبو داود.  

 الباب الثاني:

 اجلناية على ما دون النفس

 جيب القصاص فيما دون النفس 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواألَْنَف اِبألَْنِف    لقول هللا تعاىل: }وََكتَ ب ْ
نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاص { نَّ اِبلسِّ   .(3)َواألُُذَن اِبألُُذِن َوالسِّ

 أنواع القصاص فيما دون النفس
 والقصاص فيما دون النفس نوعان:  

  .وحجر  [1]
 وأطراف.   [2]

 وفيه مباحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 92( ]النساء:  1) 
 (  4547( سنن أيب داود ) 2) 
 [ 45( ]املائدة: 3) 
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 املبحث األول:

 النوع األول: اجلروح

 وفيه فرعان

 جيب القصاص يف كل جرح ينتهي إىل عظم. 

سواء كان موضحة يف رأس، أو وجه، أو ساعد، أو عضد، أو فخذ، أو ساق، أو  
  .(1)ضلع، أو غريه، لقول هللا تعاىل: }َواجْلُُروَح ِقَصاص {

 املبحث الثاني:

 النوع الثاني: القصاص يف األطراف

 وجيب القصاص فيها،

  .إذا كان القطع ينتهي إىل عظم 

 وفيه فروع  

 تقلع العني بالعني،  [1]

  .وألنه ميكن القصاص فيها؛ النتهائها إىل مفصل  (2)لقول هللا تعاىل: }َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ{

 وتؤخذ عني الشاب الصحيحة  [2]

كما يؤخذ الشاب الصحيح اجلميل ابلشيخ    املريضة الرمصاء،احلسناء بعني الشيخ 
 املريض.  

 وال تؤخذ صحيحة بقائمة؛ [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 45( ]املائدة: 1) 
 [ 45( ]املائدة: 2) 
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 ألنه أيخذ أكثر من حقه.  

 ويؤخذ األنف باألنف  [4]

وال جيب القصاص إال يف املارن، وهو ما الن  (1) لقول هللا تعاىل: }َواألَْنَف اِبألَْنِف{
 منه؛ ألنه ينتهي إىل مفصل.  

 وتؤخذ األذن باألذن، [5]

 وألهنا تنتهي إىل حد فاصل.   .(2)لقوله سبحانه: }َواألُُذَن اِبألُُذِن{ 

 تنبيه

 ما انقسم إىل ميني ويسار، 

أو إىل أعلى وأسفل، كاجلفنني،  كالعينني واألذنني، واملنخرين، واليدين، والرجلني،
  .والشفتني

 مل يؤخذ شيء منها مبا خيالفه يف ذلك. 

    . ال تؤخذ ميني بيسار، وال يسار بيمنيف

 الباب الثالث:

 القصاص قبل االندمال

 فيه فرعانو 

 ال جيوز استيفاء القصاص يف الطرف [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 45( ]املائدة: 1) 
 [ 45( ]املائدة: 2) 
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أبيه عن جده قال: ملا روى عمرو بن شعيب عن أي الربء:  ،اندمال اجلرحإال بعد  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -»طعن رجل رجال  بقرن يف رجله، فجاء النيب   فقال: أقدين، قال:   -َصلَّى اَّللَّ

، والنيب  يقول: دعه   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -دعه حىت يربأ فأعادها عليه مرتني أو ثالاث 
فقال:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اء النيب حىت يربأ فأىب فأقاده منه، مث عرج املستقيد، فج

: ال حق لك فذلك -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -برأ صاحيب، وعرجت رجلي، فقال النيب 
 الدارقطين. و  أمحد رواه (1)حني هنى أن يستقيد أحد من جرح حىت يربأ صاحبه« 

 إن اقتص قبل االندمال،  [2]

   هدرت سراية اجلناية. 

 الرابع:باب ال

 العفو عن القصاص

 فيه فروع  و 

 مستحب العفو عن القصاص [1]

  .(2) لقول هللا تعاىل: }َواجْلُُروَح ِقَصاص  َفَمْن َتَصدََّق بِِه فَ ُهَو َكفَّاَرة  لَُه{ 

 وإن وجب جلماعة فعفا بعضهم، [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 3117( والدارقطين ) 7034(  أمحد ) 1) 
 [ 45( ]املائدة: 2) 
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ُ َعْنُه  -ملا روى زيد بن وهب، أن عمر   ؛سقط كله  ،   - َرِضَي اَّللَّ أيت برجل قتل قتيال 
قد عفوت عن حقي،  فجاء ورثة املقتول ليقتلوه، فقالت امرأة املقتول، وهي أخت القاتل:

     عبد الرزاق.رواه  (1)فقال عمر: هللا أكرب عتق القتيل

 الباب اخلامس: موجب القصاص

 موجب العمد، أحد شيئني. 

ُ َعَلْيِه   -من حديث أيب هريرة أن النيب    يف الصحيحنيملا    القصاص، أو الدية،  َصلَّى اَّللَّ
   .(2)قال: »من قتل له قتيل، فهو خبري النظريين، إما أن يقتل، وإما أن يفدى« -َوَسلََّم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  18188( مصنف عبد الرزاق )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
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 كتاب الديات

 وفيه فرعان

 معنى الدية [1]

 املؤدَّى للمجين عليه أو لوليه بسبب اجلناية. هي املال 

 حكم الدية [2]

قول هللا تعاىل: }ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل لوجوب ال
 اآلية.   (1)أهله إال أن يصدقوا{

 وفيه أبواب ستة 

 النفس ديات الباب األول:

 وفيه فصول

 الفصل األول:

 مقادير ديات النفس

 وفيه فروع  

 دية احلر املسلم: مائة من اإلبل؛  [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 92( ]النساء:  1) 
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 -ملا روى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول هللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   كتب إىل أهل اليمن، بكتاب فيه الفرائض والسنن: »وإن يف النفس   -َصلَّى اَّللَّ

 والنسائي.  رواه مالك  (1)الدية؛ مائة من اإلبل«

 ودية احلرة املسلمة نصف دية الرجل؛ [2]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ملا روي عن النيب    ، يف كتاب عمرو بن حزم أنه قال: »دية  -َصلَّى اَّللَّ
   .وألنه إمجاع الصحابة (2)املرأة على النصف من دية الرجل«

 ابي: نصف دية املسلم؛تودية الك [3]

  -لََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  -ملا روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب  
 رواه أبو داود.  (3)أنه قال: »دية املعاهد نصف دية املسلم«

 ونساؤهم على النصف من دياتهم، [4]

   .كما أن نساء املسلمني على النصف منهم  

 ودية اجملوسي: مثامنائة درهم؛ [5]

ُهْم    -ملا روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود    ُ َعن ْ أهنم قالوا: ديته مثامنائة    -َرِضَي اَّللَّ
 . درهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  4853( النسائي )249/ 2( املوطأ ) 1) 
 ( عن معاذ. 16305( سنن البيهقي )2) 
 (  4583( سنن أيب داود ) 3) 
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 ديات اجلروحالباب الثاني: 

 وفيه فصول

 الفصل األول: ديات الشجاج

 نوعان: واجلروح 

 شجاج  [1]

 وغريها.  [2]

 الشجاج: ومعنى 

   .جروح الرأس والوجه خاصة 

 : نذكر منها عشرأنواع  والشجاج

 أوهلا: احلارصة: [1]

   .وهي اليت تشق اجللد قليال   

 ثم البازلة:  [2]

  .وهي الدامية اليت خيرج منها دم يسري

 فهذه ال توقيت فيها،

    .ألهنا جروح مل يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها احلكومة

 ثم املوضحة: [3]
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ملا  مخس من اإلبل،  هاففيوهي اليت تنتهي إىل العظم، فتبدي وضحه أي بياضه،  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب  أنه قال:   -َصلَّى اَّللَّ

 . رواه أبو داود (1) »يف املواضح مخس  مخس«

 ثم اهلامشة  [4]

ملا روي عن زيد بن اثبت أنه  عشر من اإلبل؛ ها وفياليت هتشم العظم بعد إيضاحه، 
  .قال: يف اهلامشة عشر من اإلبل

 ديات غري الشجاج الفصل الثاني:

 النوع الثاني: غري الشجاج، 

 . وهي جروح سائر البدن

 قسمان: وغري الشجاج

 اجلائفة، األول:

وهي اجلراحة الواصلة إىل اجلوف من بطن، أو ظهر، أو ورك، أو صدر، أو ثغرة حنر،  
     .فيجب فيها ثلث الدية

 والقسم الثاني: غري اجلائفة 

ألنه ال تقدير مثل إن أوضح عظم ا، أو هشمه أو نقله، فال جيب سوى احلكومة؛ 
    .الشني واخلوف عليها منها فيها، وال ميكن قياسها على املقدر، لعدم املشاركة يف 

 ما حتمله العاقلة وما ال حتمله الباب الثالث:

 وفيه فصول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  4566( سنن أيب داود ) 1) 
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 الفصل األول: ما حتمله العاقلة

 وفيه فروع 

 معنى العاقلة [1]

ملا روى عمرو بن شعيب، عن أبيه،   والعاقلة: العصبة من كانوا من النسب والوالء؛
: »أن عقل املرأة بني عصبتها  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -عن جده قال: قضى رسول هللا 

 رواه ابن ماجه.   (1) من كانوا ال يرثون منها شيئ ا إال ما فضل عن ورثتها«

 إذا قتل احلر حًرا خطأ،  [2]

ملا روى أبو هريرة قال: »اقتتلت امرأاتن من  عاقلته؛أو شبه عمد، وجبت ديته على 
َصلَّى   -هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها، فقضى رسول هللا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   متفق عليه.   (2)بدية املرأة على عاقلتها« -اَّللَّ

 فأما اجلناية على ما دون النفس، [3]

ا، وال حتمل ما دونه؛    فإن العاقلة حتمل منه ما بلغ   -ملا روي عن عمر  الثلث فصاعد 
أنه قضى يف الدية: أال حتمل منها العاقلة شيئ ا حىت تبلغ الدية عقل  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه 

   .املأمومة

 وكل ما ال حتمله العاقلة من دية العمد، [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2647( سنن ابن ماجه ) 1) 
 ((.  1681)  -  36( مسلم )6910( البخاري )2) 
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؛  بدل متلف ال حتمله العاقلة، فوجب حاال    ألنه وما دون الثلث وغريه، جيب حاال 
 كغرامة املتلفات. 

 وما جيب جبناية اخلطأ،  [5]

؛ ُ  -ألنه يروى عن عمر وعلي  وعمد اخلطأ مما حتمله العاقلة، جيب مؤجال  َرِضَي اَّللَّ
ُهَما   .  : أهنما قضيا ابلدية يف ثالث سنني-َعن ْ

 القسامة الباب الرابع:

 وفيه فصول

 معنى القسامة وحكمهاالفصل األول: 

 وفيه فرعان

 معنى القسامة [1]

 لف. احل االقسامة: معناه

 األميان املكررة يف دعوى القتل.  :واملراد ابلقسامة هاهنا

 حكم القسامة [2]

ورافع بن خديج، »أن حميصة بن مسعود وعبد   سهل بن أيب حثمة،مشروعة حلديث 
النخيل، فقتل عبد هللا بن سهل، فاهتموا اليهود،  هللا بن سهل انطلقا إىل خيرب، فتفرقا يف 

 -صلى هللا عليه وسلم  -فجاء أخوه عبد الرمحن، وابنا عمه حويصة وحميصة إىل النيب 
: كرب -صلى هللا عليه وسلم  -فتكلم عبد الرمحن يف أمر أخيه، وهو أصغرهم. فقال النيب 

صلى هللا عليه وسلم   -قال النيب أو قال: ليبدأ األكرب. فتكلما يف أمر صاحبهما. ف ،كرب
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: يقسم مخسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته فقالوا: أمر مل نشهده، كيف  -
حنلف؟ قال: فتربئكم يهود أبميان مخسني منهم؟ قالوا: اي رسول هللا، قوم كفار ضالل. قال:  

ربدا هلم، فركضتين من قبله. قال سهل: فدخلت م  -صلى هللا عليه وسلم    -فوداه رسول هللا  
  متفق عليه. (1)انقة من تلك اإلبل«

 واللوث املشرتط يف القسامة:

كنحو ما بني األنصار ويهود خيرب، وما هو العداوة الظاهرة بني القتيل واملدعى عليه،   
   .بني القبائل املتحاربني، وما بني أهل البغي والعدل، وما بني الشرطة واللصوص

 كفارة القتل الباب اخلامس:

 وجوب الكفارة

 جتب الكفارة، على كل من قتل نفًسا 

كحفر البئر، وشهادة الزور؛ لقول هللا تعاىل:   حمرمة مضمونة خطأ، مبباشرة أو تسبب،
  .(2)}َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبة  ُمْؤِمَنة  َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَْهِلِه{

 بيان الكفارة

 الكفارة حترير رقبة مؤمنة،  [1]

 فمن مل جيد،  [2]

 فصيام شهرين متتابعني لآلية،  

 فإن مل يستطع؛  [3]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1669)  -  1( مسلم )3173( البخاري )1) 
 [ 92( ]النساء:  2) 
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ألهنا كفارة فيها العتق وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام  إطعام ستني مسكين ا؛لزمه 
 ستني مسكين ا إذا عجز عنهما، ككفارة الظهار، واجلماع يف رمضان. 
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 كتاب احلدود

 معنى احلد

 يف معصية لتمنع من الوقوع يف مثلها.  ،عقوبة مقدرة شرعا

 وفيه أبواب 

 باب حد السرقة

 وفيه فصول

 األولالفصل 
 معنى السرقة وحكمها

 وفيه فروع ثالثة 

 معنى السرقة [1]

 ، على تفصيل أييت. من مالكه أو انئبه ،على وجه االختفاء ،وهي أخذ مال

 حكم السرقة [2]

 َقْولِِه تَ َعاىَل: }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما{ لحمرمة؛ 

 وحد السرقة:  [3]

  .(1)لقول هللا تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{قطع اليد اليمىن؛ 

 الفصل الثاني: شروط وجوب القطع
 : نذكر منها ويعترب يف وجوبه أمور تسعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 38( ]املائدة: 1) 
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 .أحدها: السرقة: وهو أخذ املال خمتفيا

صلى   - فإن اختطفه، أو اختلسه، فال قطع عليه؛ ملا روى جابر قال: قال رسول هللا   
أنه قال:   - عليه السالم  -وروي عنه  (1): »ليس على املنتهب قطع«-هللا عليه وسلم 

 .روامها أبو داود (2)»ليس على اخلائن، وال املختلس قطع«

، وجيب التعزير س هؤالء بسراقوألن هللا تعاىل إمنا أوجب القطع على السارق، ولي
 .عليهم

 الثاني: أن يكون مكلفا،

: »رفع -صلى هللا عليه وسلم  -فال جيب احلد على صيب، وال جمنون؛ لقول النيب  
  (3)القلم عن ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ«

: »عفي ألميت عن اخلطأ -هللا عليه وسلم صلى  -وال قطع على مكره؛ لقول النيب 
  (4)والنسيان وما استكرهوا عليه«

 الثالث: أن يكون املسروق نصابا،

: »ال قطع إال يف ربع دينار  -صلى هللا عليه وسلم    -فال قطع فيما دونه؛ لقول النيب   
   .جرام وربع جرام( 4والدينار يساوي ) ،متفق عليه (5)فصاعدا«

 باب حد الزنا

 وفيه فصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  4391( سنن أيب داود ) 15070(  أمحد ) 1) 
 (  4392( سنن أيب داود ) 2) 
 ( سبق خترجيه.  3) 
 ( سبق خترجيه.  4) 
 ((.  1684)  -  1( مسلم )6789( البخاري )5) 
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 الفصل األول: معنى الزنا وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى الزنا [1]

 على تفصيل أييت. هو الوطء يف الفرج ال ميلكه، 

 حكم الزنا [2]

بدليل قول هللا تعاىل: }وال تقربوا الزان إنه كان  والزان حرام، وهو من الكبائر العظام، 
  .(1) فاحشة وساء سبيال{

صلى هللا عليه  -قال: سألت النيب  -رضي هللا عنه  -»وروى عبد هللا بن مسعود 
: أي الذنب أعظم؟ قال: أن َتعل هلل ندا وهو خلقك. قلت: مث أي؟ قال: أن  -وسلم 

 متفق عليه.  (2)تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك، قلت: مث أي؟ قال: أن تزين حبليلة جارك«

 الفصل الثاني:
 شروط وجوب حد الزنا

 :نذكر منها وط مخسةوال جيب احلد إال بشر

 أحدها: أن يكون الزاني مكلفا،

كما ذكران يف السرقة، فإن كان أحد الزانيني غري مكلف، أو جاهال ابلتحرمي، وشريكه    
 خبالف ذلك، وجب احلد على من هو أهل للحد، دون اآلخر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 32( ]اإلسراء: 1) 
 ((.  86)  -  141( مسلم )4761( البخاري )2) 
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 الشرط الثاني: أن يكون خمتارا، 

: »عفي ألميت -ى هللا عليه وسلم  صل   -فإن أكرهت املرأة، فال حد عليها، لقول النيب  
  .(1)عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«

 والثالث: أن يكون عاملا بالتحريم، 

 .وال حد على من جهل التحرمي

 ومن ادعى اجلهل بتحريم الزنا، 

 ألننا نعلم كذبه.   ممن نشأ بني املسلمني، مل يصدق؛ 

 وإن كان حديث عهد باإلسالم، 

   .أو إبفاقة من جنون، أو انشئا ببادية بعيدة عن املسلمني، صدق 

 الرابع: انتفاء الشبهة، 

 ال حد عليه بوطء امرأة يف نكاح 

كالنكاح بال ويل أو بال شهود، ونكاح الشغار؛ ألن احلد مبين على   ،خمتلف يف صحته
   شبهات فيسقط هبا.الدرء واإلسقاط ابلشبهات، وهذه 

 مبحث يف ثبوت الزنا

 وال يثبت إال بأحد شيئني: 

  .إقرار (1

 .أو بينة (2

 . ألنه ال يعلم الزان املوجب للحد إال هبما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 ويعترب يف اإلقرار ثالثة أمور: 

 أحدها أن يقر أربع مرات،

 الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل؛

   ألنه حيتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زان موجب للحد، فيجب بيانه.  

 الثالث: أن يكون ثابت العقل.

   فإن كان جمنوان، أو سكراان، مل يثبت بقوله؛   

 الفصل الثالث: شروط الشهود

 :نذكر منها وإن ثبتت ببينة، اعترب فيهم شروط ستة

 أحدها: أن يكونوا أربعة؛ 

  .(1)  جاءوا عليه أبربعة شهداء{لقول هللا تعاىل: }لوال

 الثاني: أن يكونوا رجاال كلهم؛

 ألن يف شهادة النساء شبهة، واحلدود تدرأ ابلشبهات. 

 الفصل الرابع:

 أحوال من وجب عليهم حد الزنا
 ومن وجب عليه حد الزنا، مل خيل من أحوال:

 : أن يكون حمصنا،األول

 . فحده الرجم حىت املوت  

 الثاني: احلر غري احملصن، 

 لآلية وخرب عبادة. فحده مائة جلدة وتغريب عام؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]13( ]النور:  1) 
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 الثالث: اململوك، 

    . فحده مخسون جلدة بكرا كان أو ثيبا

 الفصل اخلامس: اإلحصان
 واحملصن: من كملت فيه أربعة أشياء:

  .أحدها: اإلصابة يف القبل

 الثاني: كون الوطء يف نكاح. 

 فلو وطئ بشبهة، أو زان، مل يصر حمصنا. 

 الثالث: كون الوطء يف حال الكمال

: »الثيب ابلثيب -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا    ابلبلوغ، والعقل، واحلرية؛  
 .(1)جلد مائة والرجم«

 الرابع: أن يكون شريكه يف الوطء

ألنه إذا كان انقصا مل حيصل اإلحصان، فلم حيصل لشريكه كوطء مثله يف الكمال؛  
   الشبهة.

 باب حد القذف
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى القذف وحكمه

 فروع وفيه 

 معنى القذف [1]

   .وهو الرمي ابلزان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 حكمه [2]

لقول هللا تعاىل: }إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف  وهو حمرم وكبرية؛
   (1)الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم{

 الفصل الثاني: شروط وجب حد القذف
 وجيب احلد على القاذف بشروط أربعة:

 أحدها: أن يكون مكلفا 

 ملا تقدم. 

 والثاني: أن يكون املقذوف حمصنا؛

لقول هللا تعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني  
 مفهومه أنه ال جيلد بقذف غري احملصن. (2)جلدة{

 :واحملصن: هو 

 احلر  (1

 املسلم  (2

 العاقل العفيف عن الزنا  (3

 الذي جيامع مثله،  (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 23( ]النور:  1) 
 [ 4( ]النور:  2) 
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  .يكون القاذف والداال الثالث: أ

 الرابع: أن يقذف بالزنا املوجب للحد، 

 الفصل الثاني: ألفاظ القذف

 نوعان: القذفألفاظ 

 صريح  [1]

 وكناية؛  [2]

 فالصريح أن يقول: زنيت، 

حيتمل غري القذف، فهذا جيب أو اي زاين، أو زىن فرجك، أو دبرك أو ذكرك، وحنوه مما ال 
 . به احلد

   . ألنه صريح فيه  تفسريه مبا حييله؛ وال يقبل 

 وأما الكناية، فنحو قوله: يا قحبة،

   .أو يقول للرجل: اي خمنث اي فاجرة، اي خبيثة، 

 الفصل الثالث: حد القذف
 وفيه فرعان

 حد القذف مثانون جلدة إن كان القاذف حرا؛ [1]

  (1)لقول هللا تعاىل: }فاجلدوهم مثانني جلدة{ 

 وإن كان عبدا، فأربعون؛  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 4( ]النور:  1) 
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 باب األشربة

 شروط وجوب حد املسكر
 :ومن شرب مسكرا وهو

  .مسلم [1]

  .مكلف [2]

  .خمتار [3]

 يعلم أنها تسكر،  [4]

 لزمه احلد،

  

 ثبوت حد املسكر
 :وال يثبت إال

 ببينة،  [1]

 أو إقرار.  [2]

 فالبينة شاهدان عدالن. 

 ويقبل فيه إقرار مرة؛ 

 باب احلرابة

 وفيه فصول 

 الفصل األول:
 معنى احلرابة وحكمها

 وفيه فرعان
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 معنى احلرابة [1]

 . ألخذ مال أو لقتل أو إلرهاب  ؛قطع الطريق

 حكمها [2]

َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ لحمرمة وكبرية؛  َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض قوله تعاىل: )ِإمنَّ
َفْوا ِمَن اأْلَرْ   (1)ِض(َفَساد ا َأْن يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  أَْو يُ ن ْ

 الفصل الثاني: حد احملارب
 وعلى اإلمام طلبه؛ ليدفع عن الناس شره،

 أحوال احملارب

 به قبل أن يقتل، ويأخذ ماال، فإن ظفر [1]

 .(2)قول هللا تعاىل: }أو ينفوا من األرض{؛ لينفيه، فال يرتكه أيوي بلدا

 .فقتل وأخذ ماال ،وإن شهر السالح [2]

مث يصلب  ألنه حد، فال يدخله عفو، كسائر احلدود،  قتل حتما وإن عفا ويل الدم؛
 قدر ما يشتهر أمره، وال توقيت فيه؛ مث ينزل ويصلى عليه، ويدفن.  

 وإن قتل، ومل يأخذ ماال  [3]

 قتل حتما، ومل يصلب. 

 وإن أخذ املال ومل يقتل،  [4]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 33( ]املائدة: 1) 
 [ 33( ]املائدة: 2) 
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وخلي؛ لقول هللا تعاىل:   قطعت يده اليمىن، ورجله اليسرى يف مقام واحد، مث حسمتا،
يسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو }إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله و 

 .(1)تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض{

 باب إقامة احلد

 ضابط

 ال جيوز ألحد إقامة احلد إال لإلمام، أو نائبه؛

وال يؤمن يف استيفائه احليف، فوجب  ،ويفتقر إىل االجتهاد ،ألنه حق هللا تعاىل 
كان يقيم احلد   -صلى هللا عليه وسلم  -تفويضه إىل انئب هللا تعاىل يف خلقه، وألن النيب 

 يف حياته، مث خلفاؤه بعده. 

 احلد على احلامل
 ال يقام احلد على حامل حتى تضع،

   ألنه ال يؤمن تلف الولد. سواء كان احلد رمجا أو غريه؛  

 ملسجداحلد يف ا

 وال يقام احلد يف املسجد، جلدا كان أو غريه؛

 صفة اجللد يف احلد
 ويضرب يف مجيع احلدود بسوط وسط،

يكون وسطا، ال شديد فيقتل، وال ضعيف فال يردع، وال يرفع ف  ال جديد، وال خلق، 
 ابعه كل الرفع، وال حيطه كل احلط؛ ألن املقصود أدبه، ال قتله. 

 باب التعزير

 فصولوفيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 33( ]املائدة: 1) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

300 

 الفصل األول: معنى التعزير وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى التعزير [1]

   . التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة

 حكمه [2]

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب  - رضي هللا عنه  - حلديث أيب بردة بن نيار مشروع  َصلَّى اَّللَّ
 متفق عليه (1) «ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود هللا»قال:  -

مباشرة األجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما ال يوجب احلد، واجلناية مبا ال يوجب ك
 . القصاص وحنوه

 ، وباحلبس، والتوبيخ. جيوز بالضرب

 باب دفع الصائل

 وفيه فصول 

 معنى الصائل وحكم دفعه

 كل من قصد إنسانا يف نفسه، [1]

  - ملا روى عبد هللا بن عمرو  أو أهله، أو ماله، أو دخل منزله بغري إذنه، فله دفعه؛ 
، فهو  قتل دون مالهأنه قال: »من  -صلى هللا عليه وسلم   -عن النيب  - رضي هللا عنهما 

 .  متفق عليه (2)شهيد«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1708)  -  40( مسلم )6848( البخاري )1) 
 ((.  141)  -  226( مسلم )2480( البخاري )2) 
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 دفع الصائل
 وفيه فروع  

 يدفع الصائل بأسهل ما ميكن الدفع به،  [1]

 فإن أمكن دفعه بيده، [2]

   .مل جيز ضربه ابلعصا 

 وإن اندفع بالعصا،  [3]

   .مل جيز ضربه حبديدة 

 وإن صالت عليه بهيمة،  [4]

 . فله دفعها أبسهل ما تندفع به

 كتاب األميان
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى اليمني

 وفيه فرعان

 معنى اليمني [1]

 توكيد الشيء احمللوف عليه بذكر اسم هللا، أو صفة من صفاته. 

 حكم اليمني [2]
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من حلف على ميني، فرأى غريها خريا  منها،  هللا عليه وسلم »مشروعة؛ لقوله صلى 
 متفق عليه (1) «فليأهتا، وليكفر عن ميينه

 الفصل الثاني: انعقاد اليمني

 ،مكلفال تنعقد اليمني إال من 

صلى هللا عليه وسلم  -فأما الصيب، واجملنون، والنائم، فال تنعقد أمياهنم، لقول النيب  
  احلديث. (2): »رفع القلم عن ثالثة«-

 الفصل الثالث: أنواع اليمني

 واليمني على أربعة أضرب: 

 ميني منعقدة الضرب األول: 

متصور، عاقدا عليه قلبه،  وهي اليمني على مستقبل َتب الكفارة ابحلنث فيها، 
 .(3)لقول هللا تعاىل: }ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان{ فتوجب الكفارة،

 الضرب الثاني: لغو اليمني،

  .(4) لقول هللا تعاىل: }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم{فال كفارة فيه،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1652)  -  19( مسلم )6622( البخاري )1) 
 ( سبق خترجيه.  2) 
 [ 89( ]املائدة: 3) 
 [ 89( ]املائدة: 4) 
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 ضابط:

  واللغو نوعان

 أحدهما: أن جتري اليمني على لسانه من غري قصد إليها، 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنها  -ملا روت عائشة 
 رواه البخاري.  (1)يعين اللغو يف اليمني هو كالم الرجل يف بيته: ال وهللا، وبلى وهللا«

 والثاني: أن حيلف على شيء، يظنه كما حلف،

 ألن هذا ميني على ماض فلم يوجب الكفارة. ؛فيتبني خبالفه 

 الضرب الثالث: ميني الغموس، 

ألهنا ميني غري منعقدة ال توجب   ؛ وهي اليت حيلفها كاذاب، عاملا بكذبه، فال كفارة فيها
 برا، وال ميكن فيها فلم توجب كفارة، كاللغو.

 الضرب الرابع: أن حيلف على مستحيل،

ألهنا غري منعقدة، لعدم تصور الرب فيها، كيمني فال كفارة فيها؛  كصوم أمس،  
 الغموس.  

 باب كفارة اليمني

 وفيه فصول

 الفصل األول: بيان الكفارة

 فيه فروع  و 

 من حلف، فهو خمري يف التكفري  [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  4613(  البخاري ) 1) 
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ملا روى عبد الرمحن بن مسرة   ؛قبل احلنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غريه
: »اي عبد الرمحن بن مسرة، إذا حلفت على ميني،  -صلى هللا عليه وسلم    - قال: قال النيب  

متفق عليه. ويف لفظ:    (1)فرأيت غريها خريا منها، فكفر عن ميينك، وائت الذي هو خري«
الظهار، والقتل   »مث ائت الذي هو خري« رواه أبو داود؛ ألنه كفر بعد سببه، فجاز ككفارة

 بعد اجلرح.

  بني:وهو خمري  [2]

 أن يطعم عشرة مساكني  (1

 أو يكسوهم،  (2

 أو يعتق رقبة.  (3

 فإن مل جيد صام ثالثة أيام،

لقول هللا تعاىل: }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان   
فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن  

  .(2)مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم{

 صوم األيام الثالثة،ويشرتط التتابع يف  [3]

ألن يف قراءة أيب وابن مسعود )فصيام ثالثة أايم متتابعات( فالظاهر أهنما مسعاه من  
   ، فيكون خربا. -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
 [ 89( ]املائدة: 2) 
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 باب جامع األميان

 فيه فروع  و 

 مبنى األميان على النية،  [1]

 إن حلف: ال يأوي معها يف دار،ف [2]

وال حينث   ينوي جفاءها، ومل يكن للدار أثر يف القصد، فأوى معها يف غريها، حنث، 
 بصلتها بغري اإليواء؛ ألن له أثرا فال حيذف. 

 باب النذر

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى النذر وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى النذر [1]

أن يقول: هلل علي أن أفعل كذا، أو: إن كإلزام مكلف خمتار نفسه شيئا  هلل تعاىل.  
 . رزقين هللا ماال، ألتصدقن أو: فعلي صوم شهر

 حكم النذر [2]

  قوله تعاىل: )يُوُفوَن اِبلنَّْذِر َوخَيَاُفوَن يَ ْوم ا َكاَن َشر ُه ُمْسَتِطري ا( ؛ لمشروع
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 كتاب اجلهاد

 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى اجلهاد وفضله
 وفيه فرعان

 معنى اجلهاد [1]

 بذل اجلهد والوسع يف قتال األعداء من الكفار ومدافعتهم. 

 فضل اجلهاد [2]

: »لغدوة -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -عن أنس  
 البخاري. رواه  (1) يف سبيل هللا أو روحة، خري من الدنيا وما فيها«

 الفصل الثاني: حكم اجلهاد
إذا قام به من فيه كفاية، سقط عن الباقني؛ لقول هللا   ،وهو من فروض الكفاايت 

 .    (2)}وما كان املؤمنون لينفروا كافة{ تعاىل:

 الفصل الثاني: شروط وجوب اجلهاد
 وال جيب إال بشروط مخسة:

 : التكليف،الشرط األول

   فال جيب على صيب، وال جمنون.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1880)  -  112( مسلم )2792( البخاري )1) 
 [ 122( ]التوبة: 2) 
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 الثاني: السالمة من الضررالشرط 

لقول هللا سبحانه: }ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض 
  .(1)حرج{

 الثالث: احلرية.الشرط 

  .فال جيب على العبد 

 الرابع: الذكورية:الشرط 

أهنا قالت: قلت: اي   -رضي هللا عنها  -فال جيب على املرأة؛ ملا روي »عن عائشة  
  (2) رسول هللا، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد ال قتال فيه، احلج والعمرة«

 اخلامس: االستطاعة؛

    (3) لقول هللا تعاىل: }وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج{ 

 تعني اجلهادحاالت  الفصل الثالث:
 :ثالثة مواضعويتعني اجلهاد يف 

 . : إذا التقى الزحفاناألول

 .الثاين: إذا نزل الكفار ببلد املسلمني

 .الثالث، إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري معه

 الفصل الرابع: ما يلزم اإلمام وما جيوز له
 وفيه فروع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 61( ]النور:  1) 
(: أال نغزو وجناهد معكم؟ فقال: »لكن أحسن اجلهاد 1861( ولفظ البخاري )25322(  أمحد ) 2) 

 وأمجله احلج، حج مربور«  
 [ 91( ]التوبة: 3) 
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 جيب عليه أن يشحن ثغور املسلمني [1]

ويقويها ابلعدد، واآلالت ويؤمر عليهم أمريا ذا رأي،   جبيوش يكفون من يليهم، 
 .  ودينوشجاعة، 

 وال يأذن ملخذل من الناس، [2]

  .وهو الذي يفند الناس عن الغزو

 وال ملرجف، [3]

وهو الذي حيدث بقوة الكفار، وضعف املسلمني، وهالك بعضهم، وخييل هلم أسباب  
  .ظفر عدوهم هبم

 وال ملن يعرف بالنفاق والزندقة؛ [4]

لقول هللا تعاىل: }فإن رجعك هللا إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا  
    .(1)معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا{

 قتلهم الفصل اخلامس: من جيوز
 فيه مبحثان و 

 املبحث األول: من ال جيوز قتلهم

 وال جيوز قتل نسائهم، وصبيانهم؛ [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 83( ]التوبة: 1) 
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أنه هنى عن قتل النساء  -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى ابن عمر »عن النيب 
    .متفق عليه (1)والصبيان«

 وال قتل شيخ فإن؛ [2]

أنه قال: »ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب   
 نكاية له يف احلرب، أشبه املرأة. رواه أبو داود؛ وألنه ال  (2)وال امرأة«

 وال قتل زمن وال أعمى؛ [3]

 ألهنما يف معىن الشيخ الفاين.  

 وال راهب [4]

 املبحث الثاني: من جيوز قتلهم

 .هؤالء كلهم، قتلومن قاتل من  [1]

 ومن كان ذا رأي يعني به يف احلرب،  [2]

   ألن الرأي يف احلرب، أبلغ من القتال؛ ألنه األصل.  جاز قتله؛ 

 وإن ترتس الكفار بصبيانهم ونسائهم،  [3]

   ألن املنع من رميهم، يفضي إىل تعطيل اجلهاد.  جاز رميهم، بقصد املقاتلة؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1744)  -  25( مسلم )3015( البخاري )1) 
 (  2614( سنن أيب داود ) 2) 
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 الفصل اخلامس: حكم األسرى
 ثالثة وفيه فروع 

 خيري اإلمام يف األسرى من أهل القتال بني أربعة أشياء؛  [1]

 .القتل (1
  .والفداء (2
 .واملن (3
 واالسرتقاق. (4

 التخيري الثابت يف األسرى ختيري مصلحة واجتهاد، [2]

، ومل  مني يف إحدى اخلصال، تعينت عليهفمىت رأى املصلحة للمسل  ال ختيري شهوة، 
   .جيز له غريها

 الغنائمالفصل السادس: أحكام 

 املبحث األول: قسمة الغنائم

 وفيه فروع ثالثة 

 الغنيمة: معنى  [1]

 حبرب.ما أخذ من مال الكفار 

 فخمسها ألهل اخلمس،  [2]
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لقول هللا تعاىل: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل  ؛وأربعة أمخاسها للغامنني
أربعة أمخاسها هلم. مث  اآلية. فأضافها إليهم مث جعل مخسها هلل فدل على أن  (1)مخسه{

 -صلى هللا عليه وسلم  -وألن النيب  (2) قال هللا تعاىل: }فكلوا مما غنمتم حالال طيبا{
 قسم الغنائم كذلك. 

 ويقسم الغنيمة بني من شهد الوقعة [3]

أنه   -رضي هللا عنه  -ملا روي عن عمر  ؛من أهل القتال، من قاتل ومن مل يقاتل 
 قال: الغنيمة ملن شهد الوقعة. وألن غري املقاتل ردء له ومعني فيشاركه، كرد احملارب. 

 املبحث الثاني: قسمة اخلمس

 يقسم اخلمس على مخسة أسهم: 

   .-صلى هللا عليه وسلم   -سهم لرسول هللا  (1
 .وسهم لذي القرىب (2
 . وسهم لليتامى (3
  .للمساكنيوسهم  (4
 .وسهم البن السبيل (5

لقول هللا تعاىل: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب  
  .(3)واليتامى واملساكني وابن السبيل{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 41( ]األنفال:  1) 
 [ 69( ]األنفال:  2) 
 [ 41( ]األنفال:  3) 
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 األمانالفصل السابع: 

 وز عقد األمان جلميع الكفار وآحادهم،جي

   .(1)لقول هللا تعاىل: }وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا{  

 الفصل الثامن: اهلدنة
 وفيه فرعان

  معنى اهلدنة [1]

أن يعقد ألهل احلرب عقدا على ترك القتال مدة، بعوض وبغري عوض. وتسمى مهادنة  
  .وموادعة ومعاهدة

 حكم اهلدنة [2]

تعاىل: }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من ز، بدليل قول هللا وااجل
  .(2)املشركني{

 الفصل التاسع: عقد الذمة
 فيه فروع  و 

 معنى الذمي [1]

 . من يقيم يف بالد املسلمني اقامة دائمة

 ال جيوز عقد الذمة إال من اإلمام، أو نائبه؛ [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 6( ]التوبة: 1) 
 [ 1( ]التوبة: 2) 
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 ألنه عقد مؤيد تتعلق به املصاحل العامة، فلم يصح من غري اإلمام وانئبه.   

 ،ولغريهموجيوز عقدها ألهل الكتاب،  [3]

بعث معاذا إىل اليمن، وأمره أن أيخذ من كل  -صلى هللا عليه وسلم  -»ألن النيب  
 .وهذا عام ،رواه أبو داود (1)«حامل دينارا، أو عدله معافر

 أخذت منه اجلزية.  ومن عقدت له الذمة، [4]

 الفصل العاشر: اجلزية
 وفيه مباحث 

  اجلزيةاملبحث األول: معنى 

 معنى اجلزية

 .الوظيفة املأخوذة من الكافر، إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام

 املبحث الثاني: من تؤخذ منهم اجلزية

 وفيه فروع  

 تؤخذ من املال الذي بلغ نصابا [1]

 . شيء عليهومن ليس له نصاب زكايت، فال 

 أما املعتمل  [2]

 . ألنه يف حكم األغنياء  فعليه اجلزية؛ الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1576( سنن أيب داود ) 1) 
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 وجتب اجلزية يف آخر كل حول؛ [3]

 ألنه مال يتكرر بتكرر كل احلول، فوجب يف آخره، كالزكاة، والدية.   

 املبحث الثالث: من ال جزية عليه

 ال يؤخذ من مال مل يبلغ نصابا،  [1]

 وال جزية على صيب، [2]

  (1)ملعاذ: »خذ من كل حامل دينارا« -عليه السالم  -لقوله  

كتب إىل أمراء األجناد: ال تضربوا اجلزية على   -رضي هللا عنه    -وروى أسلم أن عمر  
 . النساء والصبيان، وال تضربوها إال على من جرت عليه املواسي. رواه سعيد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.  1) 
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 القضاءكتاب 

 وفيه أبواب 

 الباب األول: معنى القضاء وشروط القاضي

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى القضاء وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى القضاء: [1]

 تبيني احلكم الشرعي، واإللزام به، وفصل اخلصومات، وقطع املنازعات. 

 حكم القضاء [2]

 القضاء فرض على الكفاية،

    .(1)بدليل قول هللا تعاىل: }وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا{ 

 الفصل الثاني: أخذ املال
 جيوز للقاضي أخذ الرزق

، ملا ويل اخلالفة، أخذ الذراع، وخرج إىل -رضي هللا عنه  - ملا روي أن أاب بكر  
السوق، فقيل له: ال يسعك هذا، فقال: ما كنت ألدع أهلي يضيعون من أجلكم، ففرضوا 

 له كل يوم درمهني.  

 وألنه جيوز للعامل األخذ على العمالة مع الغىن، فكذلك القضاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 49( ]املائدة: 1) 
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 الفصل الثالث: شروط القاضي

 : نذكر منها أشياء تسعةويشرتط للقضاة 

 أن يكون مسلما،  [1]

 عدال،  [2]

 بالغا،  [3]

 عاقال؛ [4]

  ألن هذه شروط الشهادة، فأوىل أن تشرتط للقضاء. 

 الفصل الرابع: من آداب القاضي

 ينبغي أن يكون قويا من غري عنف،  [1]

 لئال يطمع فيه الظامل، فينبسط عليه.  

 لينا من غري ضعف، [2]

   ق، فال يتمكن من استيفاء حجته بني يديه.لئال يهابه صاحب احل 

 الفصل اخلامس: القضاء يف حال الغضب وغريه
 وال يقضي يف حال 

  .الغضب [1]

  .وال اجلوع [2]

  .والعطش [3]
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والنعاس الشديد، واملرض املقلق، ومدافعة األخبثني، واحلر املزعج، والربد املؤمل، ملا روى  
يقول: »ال حيكم أحد بني اثنني    -عليه وسلم  صلى هللا    -أبو بكرة قال: مسعت رسول هللا  

 متفق عليه.  (1)وهو غضبان«

فثبت النص يف الغضب، وقسنا عليه سائر املذكور؛ ألنه يف معناه؛ وألن هذه األمور 
 تشغل قلبه، فال يتوفر على االجتهاد يف احلكم وأتمل احلادثة. 

 صفة القضاءالثاني: باب ال

 حدهما على اآلخر شيئا تصح دعواه، إذا حضر القاضي خصمان، فادعى أ

 : ما تقول فيما يدعى عليك؟القاضيفيقول له 

 املدعى عليه فإن أقر 

 لزمه احلق.  

  وإن أنكر

   طالبه إبحضارها، وحكم هبا بشروطها،  و : ألك بينة؟ قال له القاضي 

 فإن مل يكن للمدَِّعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمني على خصمه

 سقطت الدعوى،فإذا حلف 

  - ملا روى وائل بن حجر: »أن رجال من حضرموت ورجال من كندة أتيا رسول هللا  
، فقال احلضرمي: إن هذا غلبين على أرضي ورثتها من أيب، وقال  -صلى هللا عليه وسلم 

: شاهداك  -صلى هللا عليه وسلم    -الكندي: أرضي ويف يدي ال حق له فيها، فقال النيب  
 رواه مسلم مبعناه.  (2)إنه ال يتورع من شيء، فقال: ليس لك إال ذلك« أو ميينه، فقال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1717)  -  16( مسلم )7158( البخاري )1) 
 ((  139)  -  223(  مسلم ) 2) 
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 كتاب الشهادات

 وفيه أبواب   

 الباب األول: معنى الشهادة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى الشهادة [1]

 اإلخبار حبق للغري على الغري يف جملس القضاء.

 حكم الشهادة [2]

 حتملها وأداؤها فرض؛

 . (1)لقول هللا تعاىل: }وال أيب الشهداء إذا ما دعوا{ 

  .(2) وقوله سبحانه: }وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه{

 وهي فرض كفاية،  

 إن مل يوجد من يكتفى به غري اثنني، تعني عليهما؛

    .ألن املقصود ال حيصل إال هبما  

 من تقبل شهادتهالثاني: باب ال

 يعترب يف الشاهد املقبول شهادته ستة شروط: 

 .أحدها: العقل

 ، .والثاين: البلوغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 282( ]البقرة:  1) 
 [ 283( ]البقرة:  2) 
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 . والثالث: الضبط

 .والرابع: النطق

 .واخلامس: اإلسالم

 .الشرط السادس: العدالة

 ويعترب يف العدالة شيئان: 

   .أحدمها: اجتناب الكبائر 

   . والثاين: املروءة، فال تقبل شهادة غري ذي املروءة
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 ذبائحكتاب ال

 باب اهلدي

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى اهلدي وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى اهلدي [1]

 تقراب  إىل هللا تعاىل.  -اإلبل والبقر والغنم-ما يهدى إىل البيت احلرام من هبيمة األنعام  

 كمهح [2]

 يستحب ملن أتى مكة أن يهدي؛

 متفق عليه. (1)»أهدى مائة بدنة« -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  

 وجيب يف التمتع والقران 

 وسبق بيانه يف احلج. 

 الفصل الثاني: ما يستحب يف اهلدي

 وفيه فروع  

 يستحب استسمانها واستحسانها؛  [1]

قال ابن   (2)لقول هللا تعاىل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب{
 .عباس: هو االستسمان، واالستحسان، واالستعظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1317)  -  349( مسلم )1718( البخاري )1) 
 [ 32( ]احلج:  2) 
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 أفضل اهلدي واألضاحي اإلبل، [2]

 . مث البقر، مث الغنم 

 باب األضحية

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى األضحية وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى االضحية [1]

 العيد. هي ما يذبح من اإلبل أو البقر أو الغنم أو املعز تقراب  إىل هللا تعاىل يوم 

 حكم [2]

   .وهي سنة مؤكدة

 الفصل الثاني: السن املعتربة

 وال جيزئ إال اجلذع من الضأن، والثين من غريه؛

: »ال تذحبوا إال مسنة، فإن عسر عليكم، -صلى هللا عليه وسلم  - لقول رسول هللا  
 رواه مسلم.  (1)فاذحبوا اجلذع من الضأن«

   .من اإلبل ما كمل هلا مخس سننيف (1
 .  ، ما كمل هلا سنتان من البقر هي املسنةو  (2
  . ومن املعز ما كمل هلا سنة  (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((  1963)  -  13(  مسلم ) 1) 
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 ومن الضأن ما كمل هلا ستة أشهر.  (4

 لث: عيوب األضحيةالفصل الثا

 وال جيزئ يف األضحية معيبة عيبا ينقص حلمها، 

، فقال: »أربع ال َتوز  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى الرباء قال: قام فينا رسول هللا  
 يف األضاحي:  

 . العوراء البني عورها [1]
   . واملريضة البني مرضها [2]
   .والعرجاء البني ظلعها [3]
   . رواه أبو داود (1)«يوالعجفاء اليت ال تنق [4]

 . اهلزيلة النحيفةيعين: العجفاء اليت ال تنقي 

والعوراء البني عورها: اليت اخنسفت عينها، وذهبت، فنص على هذه األربعة الناقصة 
  اللحم، وقسنا عليها ما يف معناها.

 باب العقيقة

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى العقيقة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى العقيقة [1]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2802( سنن أيب داود ) 1) 
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   .الذبيحة عن املولودوهي 

 حكمها [2]

أنه قال: »من ولد له مولود،   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي عن النيب  ؛ وهي سنة
 .(1) فأحب أن ينسك عنه فليفعل« رواه مالك يف املوطأ

 الفصل الثاني: العقيقة عن الغالم واجلارية

 فيه فرعانو 

 السنة أن يذبح عن الغالم [1]

   .شااتن متساويتان  

 وعن اجلارية [2]

  - صلى هللا عليه وسلم  - ملا روت أم كرز الكعبية قالت: مسعت رسول هللا  ؛ شاة 
   رواه أبو داود. (2)يقول: »عن الغالم شااتن مكافئتان، وعن اجلارية شاة«

 الذكاةباب 

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الذكاة وحكمها

 معنى الذكاة

   مريئه، أو عقر ممتنع. وأذبح، أو حنر احليوان املأكول الربي بقطع حلقومه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ( )2 /500 ) 
 (  2834( سنن أيب داود ) 2) 
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 الفصل الثاني: شروط الذكاة

  :نذكر منها وللذكاة أربعة شروط

 أهلية املذكي، األول: 

   أبن يكون مسلما أو كتابيا.

 الشرط الثاني: اآللة وهو أن يذبح مبحدد، 

     .أي شيء كان من حديد أو حجر

 الثالث: التسميةالفصل 

 وفيه فروع مخسة 

 أن يسمي اهلل؛ وجيب  [1]

  .(1)لقول هللا تعاىل: }وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه{ 

 فإن تركها سهوا حلت [2]

 والتسمية: قول بسم اهلل، [3]

 . وإن كان بغري العربية 

 الفصل الرابع: صفة الذكاة

 فيه فروع أربعة و 

 السنة حنر اإلبل قائمة، [1]

 .معقولة يدها اليسرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 121( ]األنعام:  1) 
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 ثم جيؤها باحلربة يف الوهدة  [2]

 اليت بني أصل العنق والصدر. 

 .ويذبح سائر احليوان [3]

 باب الصيد

 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الصيد وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى الصيد [1]

 اقتناص حيوان حالل متوحش طبعا ، غري مملوك، وال مقدور عليه.

 حكمه [2]

  .وهو مباح

 الثاني: شروط إباحة الصيدالفصل 

  .نذكر منها بشروط سبعة الصيد حيل

 : أهلية الصائدالشرط األول

 الثاني: التسمية الشرط 

  .عند إرسال اجلارح أو السهم

 الشرط الثالث: إرسال اجلارح؛

 مل يبح صيده.  فإن اسرتسل الكلب بنفسه،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امليسر خالصة الفقه           

 

 

 

326 

 الشرط الرابع: أن يكون اجلارح معلما؛ 

  .(1)لقول هللا تعاىل: }وما علمتم من اجلوارح{

 : الصيد بغري احليوانثالفصل الثال

 فيه فروع  و 

 يباح الصيد بغري احليوان؛ [1]

 فما كان حمددا كالسهم والسيف، [2]

  .إذا اجتمعت الشروط، كاملعلم من اجلوارح ،حل ما قتل به  

 وما مل يكن حمددا كالشباك، [3]

فما أدرك ذكاته حل، وما مل يدرك ذكاته مل حيل، كغري  :واألشراك والعصي واحلجارة 
   املعلم؛ ألنه مل يقتل جبروحه، فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة. 

 باب ما حيل وما حيرم من احليوان

 وفيه فصول 

 ول:الفصل األ

 أقسام احليوان من حيث أكله

 احليوان ثالثة أقسام: 

 أهلي، القسم األول: 

 . وهو الذي ال يستوحش من اإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 4( ]املائدة: 1) 
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 املباح من احليوان األهلي:

 بهيمة األنعام؛  [1]

  (1)لقول هللا تعاىل:}أحلت لكم هبيمة األنعام{

 واخليل كلها، [2]

 والدجاج  [3]

أيكل حلم  - صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى أبو موسى، قال: »رأيت رسول هللا 
  متفق عليه. (2)الدجاج«

 احملرم من احليوان األهلي:

 احلمر،  [1]

 حلديث جابر. 

 والبغال؛ [2]

   . ألهنا متولدة منها 

 واملتولد بني الوحشي واألهلي كذلك،  [3]

 القسم الثاني: الوحشي، 

 .وهو الذي ال يستأنس ابإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 1( ]املائدة: 1) 
 (.  1649( مسلم )5517( البخاري )2) 
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 املباح من احليوان الوحشي:

 احلمر، [1]

 واألرانب، [2]

 احملرم من احليوان الوحشي

 اخلنزير، [1]

 .لنص هللا تعاىل على حترميه 

 وكل ذي ناب من السباع، [2]

هنى عن كل   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو ثعلبة »أن النيب    ؛كالكلب واألسد  
   متفق عليه.  (1)ذي انب من السباع«

 القسم الثالث: حيوان البحر يباح مجيعه؛ 

  (2) لقول هللا تعاىل: }أحل لكم صيد البحر وطعامه{

 الفصل الثاني: اجلاللة

 حلوم اجلاللة وألبانها.أكل  حيرم

 .أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جاللةاليت هي واجلاللة: 

 كتاب العتق

 وفيه فصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((.  1932)  -  13( مسلم )5530( البخاري )1) 
 [ 96( ]املائدة: 2) 
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 معنى العتق وحكمهالفصل األول: 

 وفيه فروع  

 معنى العتق [1]

 هو حترير الرقبة وختليصها من الرق، وإزالة امللك عنها، وتثبيت احلرية هلا. 

 حكمه [2]

 .    قربة مندوب إليها 

 التدبري الفصل الثاني:

 معنى التدبري

 .  تعليق احلرية ابملوت 

 باب الكتابةالفصل الثالث: 

لقول هللا تعاىل: }فكاتبوهم إن علمتم  خريا،هو مندوب إليها يف حق من يعلم فيه 
   يعين: كسبا وأمانة. (1)فيهم خريا{

 حكم أمهات األوالد الفصل الرابع:

 إذا أصاب الرجل أمته، فولدت منه [1]

 . ما يتبني فيه بعض خلق اإلنسان، صارت له أم ولد 

 وال ميلك بيعها وال هبتها،  [2]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 33( ]النور:  1) 


