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 مقدمة

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

 ورسوله صلى هللا عليه وسلم وبعد: 

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

وأن جيعله خالصا   ،إايكم بهأن ينفعنا و   ،" أسأل هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلىالفقه امليسروأمسيته: "
 لرضا الواهب الكرمي. 
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 تعريف الفقه

 معنى الفقه لغة:

  .الفقه لغة: هو الفهم

 معنى الفقه اصطالحا:

 والفقه اصطالحا: العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

 ، مثل الفاعل مرفوع، وغري اللغوية. "الشرعية" أي املأخوذة من الشرع، فيحرتز هبا عن األحكام اللغوية

 "العملية" مثل الصالة والصوم، فيحرتز هبا عن األحكام االعتقادية. 

 "املكتسبة" أي املستنبطة.

"من أدلتها التفصيلية" ما جاء يف القران والسنة واالمجاع وحنوها من األدلة املعتربة. 
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 كتاب الطهارة

 معنى الطهارة:

  .اللغة: النزاهة عن األقذاروالطهارة يف  

 أو رفع حكمه ابلرتاب.  ، ابملاء  ويف الشرع: رفع ما مينع الصالة من حدث أو جناسة 

 وفيه فصول 

 الفصل األول: أقسام املياه

 وفيه مباحث 

 املبحث األول: القسم األول: املاء الطهور.

 واملاء الطهور هو الذي يرفع احلدث ويزيل النجس. 

 أنواعا: ويشمل  

املطر، وذوب الثلج والربد؛ لقول هللا تعاىل: }وينزل عليكم من   كل ماء نزل من السماء: من [1]
 السماء ماء ليطهركم به{ 

 - رضي هللا عنه   - روى أبو هريرة   ملا  ؛كل ماء نبع من األرض، من العيون، والبحار، واآلابر و  [2]
فقال: اي رسول هللا، إان نركب البحر، وحنمل معنا   -صلى هللا عليه وسلم    - قال: »سأل رجل رسول هللا  
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احلل  ، : هو الطهور ماؤه-صلى هللا عليه وسلم   - القليل من املاء، أفنتوضأ مباء البحر؟ فقال رسول هللا  
 ]صحيح[   (1)ميتته«

 

 الطهورحكم املاء 

  (2) جيوز التطهر به من احلدث والنجاسة؛ لقول هللا تعاىل: }َويُ نَ ز ُِّل َعَلْيُكْم مَِّن السََّماءِّ َماًء لُِّيَطه ِّرَُكْم بِّهِّ{

 فروع  ثالثة:

 جيوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعني واألثر  [1]

 كاخلل، وماء الورد، وحنومها. 

 مسألة معاصرة:

  التنظيف اجلافلنجاسة بإزالة ا

 : معناه

 هو عبارة عن إزالة النجاسة واألوساخ مبزيل سائل غري املاء مع استعمال خبار املاء. 

 حكمه:

 . لتنظيف اجلافإزالة النجاسة تصح اب 

 الطهورال يصح  الوضوء إال  باملاء  [2]

 
 .(386( ابن ماجه )59( النسائي )69( الترمذي )83أبي داود )( سنن 41) ( مالك8720أحمد ) (1)

 [ 11( ]األنفال: 2)
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 اسم املاء. لقوله تعاىل: }وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به{ وهذا ال يقع عليه  

 ال يكره الوضوء والغسل مباء زمزم  [3]

 ألنه ماء طهور، فأشبه سائر املياه. 

 املاء اآلجن

 معناه:

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

 حكمه:

 جيوز الوضوء به. 

 مسألة معاصرة:

 املاء الباقي يف اخلزاانت املهجورة. املاء اآلجن:    ومثل

 املستعمل يف طهارةاملاء 

 إن استعمل يف رفع احلدث 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »صب على جابر  إن استعمل يف رفع احلدث، فهو طهور يصح الوضوء به؛ ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 .(1)ومسلم من وضوئه« رواه البخاري

 
 .(1616( مسلم )6362(البخاري )1)
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 الطهور خيالط الطاهر

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

 : املاء الطاهراملبحث الثاني

 القسم الثاني: املاء الطاهر

 معنى املاء الطاهر 

امسه، وغلب على أجزائه، حىت صار صبغا، أو حربا، أو خال، أو مرقا، وحنو املاء الذي خالطه طاهر فغري  
 ذلك

 حكمه

  .ال جيوز الوضوء به، وال الغسل 

 مسألة معاصرة:

 املاء املتغري باملنظفات املستجدة

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

 حكمه:

 جيوز استعماله يف إزالة النجاسة وال يصح الوضوء به. 

 
 .(240( النسائي )378( ابن ماجه )26940(أحمد )1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

7 

 رفع احلدث بغري املاء

ما سوى املاء من املائعات كاخلل واملرق والنبيذ، وماء الورد، واملعتصر من الشجر، ال يرفع حداثً، لَِّقْولِّهِّ 
  (1)َلْم َتُِّدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا{تَ َعاىَل: }ف َ 

 قاعدة

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

 املبحث الثالث: املاء النجس

 املاء النجسالقسم الثالث: 

 معنى املاء النجس

 املاء النجس: ما وقعت فيه جناسة.

 إذا وقع يف املاء جناسة  فله حاالت ثالثو

   .فينجس  ، األوىل: أن تغري لونه أو طعمه أو رحيه بنجاسة

 . ويكون قلتني فصاعداً، فهو طاهر  ، الثانية: إال تغريه

 .. ينجس  فإنه ويكون أقل من القلتني،    ،الثالثة: إال تغريه

 
 [  43( ]النساء: 1)
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم »سئل عن املاء وما ينوبه   ُ من الدواب   ملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب َصلَّى اَّللَّ
  . (1) رواه األئمة]صحيح[  والسباع، فقال: إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث«  

 قدر القلتني 

 لرت( 500مها مخسمائة رطل )

 تطهري املاء النجس

 : قسمني  على

  . يصب عليهأبن  فتطهريه ابملكاثرة بقلتني طاهرتني    ، األول: ما دون القلتني

 أو غريه. فتطهريه ابملكاثرة املذكورة أو بزوال تغريه مبكثه  أو أكثر،  الثاين: قدر قلتني 

 تنبيه 

 . ألن العلة فيه املخالطة ال التغري ؛ما دون القلتني ال يطهر بزوال التغري

 سألة معاصرةم

 استعمال مياه الصرف الصحي

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

 
 .(63( سنن أبي داود )67( الترمذي )52( النسائي )517( ابن ماجه )4803(أحمد )1)
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 اءالشك يف املالفصل الثاني:

 :الشك يف املاء له حالتان

 إذا شك يف جناسته مل مينع الطهارة به [1]

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

  إن تيقن جناسته، ثم شك يف طهارته  [2]

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

 أقسام احليوانالفصل الثالث: 

 واحليوان نوعان من حيث جناسته وطهارته:

  .القسم األول: طاهر

 . القسم الثاين: جنس

 )الطاهر( : األولالقسم 

 : مخسة  أنواع  وهو

 األول: اآلدمي 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وأان جنب فاخننست منه، فاغتسلت، مث طاهر؛   ملا روى أبو هريرة، قال: »لقيين النيب َصلَّى اَّللَّ
! كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأان على غري جئت، فقال: أين كنت اي أاب هريرة؟ قلت: اي رسول هللا  

  .(1)طهارة، فقال: سبحان هللا! إن املؤمن ليس بنجس« متفق عليه

 سؤر اآلدمي

 . هو ما بقي من املاء وحنوه يف االانء  :السؤر

وعن عائشة: أهنا كانت تشرب من اإلانء وهي حائض وسؤر اآلدمي طاهر حلديث أيب هريرة السابق،  
 (2) رواه مسلم  ،فيأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب

 النوع الثاني: ما يؤكل حلمه

 كالشاة والبقر، وسؤرها طاهر. 

  .الثالث: ما ال ميكن التحرز منه

ملا روت كبشة بنت كعب بن مالك، قالت: »دخل علي أبو   ؛كالسنور، وما دوهنا يف اخللقة، فهو طاهر
قتادة، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة، فأصغى هلا اإلانء حىت شربت، فرآين أنظر إليه، فقال: أتعجبني اي ابنة 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم أخي؟!   قلت: نعم، قال: إن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 )صحيح(.  (3)اخلمسةوالطوافات« رواه  

 
 ..(371( مسلم )281)البخاري  (1)

 .(300مسلم ) (2)

 .(367( ابن ماجه )92( الترمذي )68( النسائي )75سنن أبي داود ) (22633أحمد ) (3)
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دل مبنطوقه على طهارة اهلرة وبتعليله على الطهارة ما دوهنا لكونه مما يطوف علينا وال ميكن التحرز عنه 
  . فهذا سؤره وعرقه وغريمها طاهر  ،وحنوهاكالفأرة 

 الرابع: ما ليست له نفس سائلة 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ))إذا وقع   ؛كالذابب والعقارب واخلنافس، فهو طاهر حياً وميتاً   ُ لقول رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 (1) واه البخاريالذابب يف شراب أحدكم فليغمسه مث لينزعه فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء(( ر 

 ما تباح ميتته :اخلامس

 وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي ال يعيش إال يف املاء، فهو طاهر حيا وميتا، 

 لوال ذلك مل يبح أكله، وإن غري املاء مل مينع؛ ألنه ال ميكن التحرز منه. 

 القسم الثاني: جنس 
 وهو أنواع:

 األول: الكلب واخلنزير، وما تولد منهما 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: »إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فاغسلوه سبعاً« متفق عليهجنس؛    . ( 2) ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 . سؤره جنسو  ، ولوال جناسته ما وجب غسله

 ما ال نفس له سائلة مما يتولد من النجاسات،: الثاني

 
 .(3142البخاري ) (1)

 .(279( مسلم )170البخاري ) (2)
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اسة فكان جنسا، كولد الكلب كدود احلش وصراصره، فهو جنس حيا وميتا؛ ألنه متولد من النج
واخلنزير. 
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 باب اآلنية

 

 وفيه فصول ثالثة 

 الفصل األول: يف اآلنية.

 واآلنية ضربان

 الضرب األول: 

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

 : الثانيالضرب 

 حمرم كآنية الذهب والفضة 

 أربعة أشياء حترم يف انية الذهب والفضة:

 . األكل [1]
 . الشرب  [2]
 .الزينة وحنوهااالختاذ: مثل  [3]
  .االستعمال بغري األكل والشرب  [4]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (194البخاري ) (2)
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أي الذهب والفضة هلم يف الدنيا ولنا   (1) لقوله صلى هللا عليه وسلم "فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة"  
 يف اآلخرة فيؤخذ من ذلك ان االصل يف الذهب والفضة التحرمي اال ما دل الدليل على جوازه 

َا لَعًِّبا{ َأْخَرَجُه َأْْحَُد َوأَبُو َداُود فسنده ضعيف ْلفِّضَّةِّ فَاْلَعُبوا هبِّ  (2) اما َحدِّيُث }َوَلكِّْن َعَلْيُكْم ابِّ

 التطهر من آنية الذهب والفضة 

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

 الفصل الثاني: آنية الكفار

 استعمال آنية الكفار

 ضربان: والكفار

 األول:

أهل كتاب كاليهود والنصارى ممن ال يستحل امليتة، فأوانيهم طاهرة مباحة االستعمال؛ لقول هللا تعاىل: 
  (3) }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم{

 والثاني: 

 : ستحل امليتات والنجاسات، كعبد األواثن واجملوس، وبعض النصارىمن ي

 
 ( 2067(  مسلم )5110(  البخاري )1)

 ( 4236أبي داود)(  سنن  8897(  أحمد )2)

 [ 5( ]املائدة: 3)
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  .ما مل يستعملوه من آنيتهم، فهو طاهر (1

  . وما استعملوه فهو جنس (2

ُ َعْنُه قال: »قلت: اي رسول هللا، إان أبرض قوم أهل كتاب، أفنأكل يف  َي اَّللَّ ملا روى أبو ثعلبة اخلشين َرضِّ
  .(1) آنيتهم؟ قال: ال أتكلوا فيها، إال أن ال َتدوا غريها، فاغسلوها، مث كلوا فيها« متفق عليه

 الفصل الثالث: أحكام امليتة

 فروع ثالثة

 جلد امليتة [1]

ملا روى ابن عباس »أن النيب   ؛تة جنسة، وبعد الدابغ يطهر منها جلد ما كان طاهراً حال احلياةوجلود املي
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وجد شاة ميتة أعطيتها موالة مليمونة من الصدقة، فقال: أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا  َصلَّى اَّللَّ

 .(2) عليه  به؟ قالوا: إهنا ميتة، فقال: إمنا حرم أكلها« متفق 

 صوف امليتة وشعرها [2]

  . وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر ألنه ال روح له، فال حيله املوت

 
 ( 1930(  مسلم )5161(  البخاري )1)

 (363(  مسلم )1421(  البخاري )2)
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 شعر احليوان [3]

وحكم شعر احليوان وريشه حكم احليوان يف الطهارة والنجاسة، متصالً كان أو منفصاًل يف حياة احليوان 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم انول أاب طلحة شعره فقسمه بني الناس« رواه  أو موته، فشعر اآلدمي طاهر؛ »ألن النيب َصلَّى اَّللَّ

ولوال طهارته ملا فعل.   .(1) البخاري ومسلم

 
 (1305(  مسلم )169(  البخاري )1)
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 سواك[]باب ال

 السواك سنة مؤكدة 

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

 ويتأكد استحبابه يف أوقات ثالثة: 

 األول: عند الصالة

  . ملا ذكران  

 الثاني: إذا قام من النوم

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إذا قام من الليل يشوص فاه    ُ َعْنُه قال: »كان رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ملا روى حذيفة َرضِّ
 وألن النائم ينطبق فمه ويتغري.   .(2) متفق عليه  ابلسواك«

 والثالث: عند تغري الفم

 حته. مبأكول أو خلو معدته، وألن السواك شرع لتنظيف الفم، وإزالة رائ  

 ويستحب يف سائر األوقات 

 
 (252(  مسلم )847(  البخاري )1)

 (255(  مسلم )242(  البخاري )2)
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ُ َعَلْيهِّ  َعن َْها أبي شيء كان يبدأ النيب َصلَّى اَّللَّ  ُ َي اَّللَّ ملا روى شريح بن هانئ، قال: »سألت عائشة َرضِّ
 .(1) رواه مسلم  َوَسلََّم إذا دخل بيته؟ قالت: ابلسواك«

 فروع مخسة

 يستحب التيامن يف سواكه [1]

قالت: »كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله، وترجله،   – ألن عائشة رضي هللا عنها    
 . (2)وطهوره، ويف شأنه كله« متفق عليه

 ال بأس يف  السواك للصائم قبل وبعد الزوال  [2]

 . لعموم األحاديث املروية يف السواك

 يستاك بعود لني ينقي الفم  [3]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يستاك بعود أراك، رواه اْحد وال جيرحه وال يتفتت فيه  . وهو حسن (3) ، وكان النيب َصلَّى اَّللَّ

 ال يستاك بعود يضر  [4]

  . كعود رمان وعود رحيان 

 إن استاك بأصبعه أو خرقة، فال بأس  [5]

 
 .(253(  مسلم )1)

 .(268(  مسلم )166(  البخاري )2)

 .(920)(  أحمد 3)
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 من سنن الفطرة

ُ َعْنُه قال:   ؛من السنة تقليم األظفار، وقص الشارب، ونتف اإلبط وحلق العانة َي اَّللَّ ملا روى أبو هريرة َرضِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظافر، ونتف  قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 . (1) اإلبط« متفق عليه

 االستحداد 

 معناه:

 حلق العانة. 

 حكمه

ألنه من الفطرة، ويفحش برتكه، فاستحبت إزالته، وأبي شيء أزاله صاحبه فال أبس؛ ألن   وهو مستحب؛
  . املقصود إزالته

 ونتف اإلبط

 حكمه

 ألنه من الفطرة،   ؛سنة

 . جاز، ونتفه أفضل ملوافقته اخلرب وحنوهوإن أزال الشعر ابحللق  

 
 (257(  مسلم )5550(  البخاري )1)
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 شعر الرأس

 .ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه

  .(1)ملا روى أبو هريرة يرفعه »من كان له شعر فليكرمه« رواه أبو داود  

 حلق بعض الرأس

 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«. 

 املرأةحلق رأس 

 يكره حلق املرأة رأسها من غري ضرورة. 

 أي عند املصيبة.   (2)قال أبو موسى: »برئ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الصالقة واحلالقة« متفق عليه

 نتف الشيب

ويكره نتف الشيب، ملا روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال: قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: »ال تنتفوا الشيب فإنه نور املسلم من شاب شيبة يف اإلسالم كتب هللا له هبا حسنة وكفر عنه هبا 

 )حسن(  (3)خطيئة ورفعه هبا درجة« رواه أبو داود

 
 ( 4163(  سنن أبي داود)1)

 (104(  مسلم )1234(  البخاري )2)

 ( 4202(  سنن أبي داود)6672(  أحمد )3)
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 اخلتان

 ةوفيه فروع ثالث

  للذكر جيب اخلتان [1]

ألنه من ملة إبراهيم، فإنه روي »أن إبراهيم َعَلْيهِّ السَّاَلُم، خنت نفسه« متفق عليه. وقد قال هللا تعاىل: }مُثَّ 
َنا إِّلَْيَك َأنِّ اتَّبِّْع مِّلََّة إِّبْ رَاهِّيَم{ ]النحل:   وألنه جيوز كشف العورة من أجله، ولوال ولقول ابن عباس؛ [ 123أَْوَحي ْ

 إليها لفعل مندوب. أنه واجب ما جاز النظر  

 إن كان كبريًا وخاف على نفسه من اخلتان  [2]

 سقط وجوبه. 

 يشرع اخلتان يف حق النساء أيضا،  [3]

فيه   (1) لقوله صلى هللا عليه وسلم: »إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل«
  .بيان أن النساء كن خيتنت

 
 (349(  مسلم )287(  البخاري )1)
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 باب آداب التخلي

 االستطابة:

استطابة ألنه يطيب    استنجى؛ مسي  إذا  استطاب، وأطاب:  يقال  أو ابألحجار،  هي االستنجاء ابملاء 
   .جسده إبزالة اخلبث عنه

 االستنجاء:

 .استعمال املاء يف إزالة اخلارج من السبيلني  

 االستجمار:  

تعمال احلجارة وحنوها يف إزالة من اجلمار، وهي احلجارة الصغار؛ ألنه يستعملها يف استجماره. وهو اس
 . اخلارج من السبيلني

 مستحبات قضاء احلاجة

 يستحب ملن أراد قضاء احلاجة 

 الذكر عند دخول اخلالء [1]

 أن يقول: بسم هللا.   [1]
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم  ُ َعْنُه قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ملا روى علي َرضِّ
 .(1) إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم هللا« رواه ابن ماجه والرتمذي 

 ويقول: »اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«  [2]
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم كان إذا دخل اخلالء قال ذلك. متفق عليه  لَّىملا روى أنس أن النيب صَ   . (2) اَّللَّ

 دعاء اخلروج من اخلالء [2]

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

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

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

الرجس، وقال عبد هللا بن مسعود: " إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل: اللهم إين أعوذ بك من  
 (4) والنجس، واخلبث، واخلبائث، والشيطان الرجيم "

 
 ( 297(  ابن ماجه )606(  الترمذي  )1)

 (375(  مسلم )142(  البخاري )2)

 ( 300(  ابن ماجه ) 7(  الترمذي  )30أبي داود)(  سنن  25261(  أحمد )3)

 (114/ 6( مصنف ابن أبي شيبة )4)
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 ( 1)وعن أيب ذر كان يقول إذا خرج من اخلالء: »احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين«

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

 الدخول واليمنى يف اخلروج يقدم رجله اليسرى يف  [3]

 ألن اليسرى لألذى واليمىن ملا سواه،  

 فروع سبعة

 يضع ما فيه ذكر اهلل أو قرآن صيانة له [1]

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

 ( 4)خلالء انولين خامته«عن عكرمة قال: »كان ابن عباس إذا دخل ا

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

 إن كان يف الفضاء أبعد  [2]

 
 (115/ 6( مصنف ابن أبي شيبة )1)

 (203( الدعاء للضبي )ص: 2)

 (108/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )3)

 (106/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )4)

 (106/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )5)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

25 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إذا أراد الرباز انطلق حىت ال يراه أحد«  أبو  رواه    (1) ملا روى جابر قال: »كان النيب َصلَّى اَّللَّ
 داود)صحيح(.

 ويسترت عن العيون [3]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أنه قال: »من أتى الغائط فليسترت فإن مل جيد إال أن جيمع  ملا روى أبو هريرة عن النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه ابو داود )ضعيف(.  (2) كثيبا من رمل فليستدبره«

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

 ويرتاد لبوله مكانا رخوا [4]

 لئال يرتشش عليه.   

 وال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض  [5]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أنه كان إذا أراد حاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض«   (4) ملا روي عن النيب َصلَّى اَّللَّ

 رواه أبو داود)صحيح(. 

 ويبول قاعدا [6]

 
 ( 335(  ابن ماجه )2(  سنن أبي داود)1)

 ( 337(  ابن ماجه )35(  سنن أبي داود)2)

 (100/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )3)

 (666(  الدارمي   )14(  الترمذي  ) 14(  سنن أبي داود)4)
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 ألنه أسرت له، وأبعد من أن يرتشش عليه.   

البخاري فبال قائما.« رواه  النيب صلى هللا عليه وسلم »أتى سباطة قوم،   ، (1) ومسلم  وروى حذيفة أن 
 . اجلواز، ومل يفعله إال مرة واحدة  لبيان وغريه. ولعل النيب صلى هللا عليه وسلم  فعل ذلك 

 وال جيوز استقبال القبلة واستدبارها يف الفضاء بغائط وال بول  [7]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط  ملا روى أبو أيوب قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدان مراحيض قد بنيت حنو وال بول، وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ". 
  .(2) الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر هللا« متفق عليه

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

 )حسن(.  رواه أبو داود (3) فال أبس«

 مكروهات قضاء احلاجة

 ويكره أن يبول يف شق أو ثقب [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »هنى أن يبال يف اجلحر«  ملا روى عبد هللا بن سرجس   رواه أبو داود   (4) أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 )صحيح(. 

 
 (273(  مسلم )224(  البخاري )1)

 (264(  مسلم )386(  البخاري )2)

 (11(  سنن أبي داود)3)

 (2508ابن ماجه )(  34(  النسائي    )29(  سنن أبي داود)4)
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  .وألنه ال أيمن أن يكون مسكنا للجن، أو يكون فيه دابة تلسعه

 ويكره البول يف طريق أو ظل ينتفع به، أو مورد ماء [2]

ُ َعَليْ    هِّ َوَسلََّم: »اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد، وقارعة ملا روى معاذ قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 رواه أبو داود )حسن(.  (1)الطريق، والظل«

 ويكره البول يف موضع تسقط فيه الثمرة  [3]

 لئال تتنجس به

 ويكره البول يف املغتسل  [4]

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

 : إن صب عليه املاء فجرى يف البالوعة فذهب فال أبس. رْحه هللا  –قال أْحد    

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

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

 يكره أن يتكلم على البول أو يسلم، أو يذكر اهلل تعاىل بلسانه  [5]

 
 (11(  سنن أبي داود)1)

 ( 105/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )2)

 (106/ 1)  1201( مصنف ابن أبي شيبة 3)
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 رواه مسلم  (1) عن ابن عمر: »أن رجال مر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه«

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم سلم عليه رجل، وهو يبول، فلم يرد عليه حىت توضأ مث قال: " كرهت  و»ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه )صحيح(.   (2) أن أذكر هللا إال على طهر«

 ويكره اإلطالة أكثر من احلاجة، [6]

 وفيه فروع

 ويفعل يف جلوسه األسهل له  [1]

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

 وال يشرع له أن يتنحنح  [2]

 ثالاث رع له أن يسلت من أصل ذكره فيما بني املخرجني، مث ينرته برفق  شوال ي

 فإذا أراد االستنجاء حتول من موضعه لئال يرش على نفسه. 

 وال يتكلم  [3]

 
 (370(  مسلم )1)

 (353(  ابن ماجه )38(  النسائي    )17(  سنن أبي داود)2)

 ( 6605املعجم الكبير )( 3)
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ملا روى أبو سعيد قال، مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: »ال خيرج الرجالن يضرابن الغائط كاشفني 
 . ]ضعيف[  رواه أبو داود  (1) عن عورتيهما يتحداثن، فإن هللا ميقت على ذلك«

 االستنجاء:حكم 

 واالستنجاء واجب 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال يف املذي: »يغسل ذكره   ؛من كل خارج من السبيل معتادا كان أو اندرا ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
ويتوضأ« متفق عليه من حديث علي وقال: »إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار فإهنا 

 ود )صحيح(. رواه أبو دا (2) َتزئ عنه«

وألن املعتاد جناسة ال مشقة يف إزالتها فلم تصح الصالة معها كالكثري، والنادر ال خيلو من رطوبة تصحبه 
 غالبا 

 وال جيب من الريح

 ألهنا ليست جنسة، وال يصحبها جناسة   

 االكتفاء باالستجمار أو االستنجاء:

 وفيه فروع أربعة

 اجلمع بني املاء واحلجر  جيوز [1]

 
 (342)(  ابن ماجه 15(  سنن أبي داود)11328(  أحمد )1)

 (40(  سنن أبي داود)2)
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الغائط والبول، فإين  أثر  املاء من  يتبعوا احلجارة  َها قالت: »مرن أزواجكن أن  َعن ْ  ُ َي اَّللَّ ألن عائشة َرضِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، كان يفعله«  . حديث صحيح. وألنه أبلغ يف اإلنقاء وأنظف.  (1) أستحييهم، فإن النيب َصلَّى اَّللَّ

 وألن احلجر يزيل عني النجاسة، فال تباشرها يده، 

 إن اقتصر على أحدهما جاز، واملاء أفضل [2]

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

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أن   ؛ والثاين: استيفاء ثالثة أحجار ُ َعْنُه: »لقد هناان يعين النيب َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ لقول سلمان َرضِّ
 رواه مسلم.  (3) نستنجي ابليمني، وأن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم«

 إن كان احلجر كبريا  [4]

 
 (19(  الترمذي  )24667(  أحمد )1)

 (271(  مسلم )149(  البخاري )2)

 (262(  مسلم )3)
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دون عدد األحجار بدليل أان مل نقتصر   ألن املقصود عدد املسحات   ؛فمسح جبوانبه ثالث مسحات أجزأه 
 على األحجار بل عديناه إىل ما يف معناه من اخلشب واخلرق.

 ضابط

 به يستجمرما 

 : جيوز االستجمار

  .بكل جامد طاهر [1]
  .منق [2]
  . غري مطعوم [3]
  . ال حرمة له [4]
  .وال متصل حبيوان  [5]

  .فيدخل فيه احلجر، وما قام مقامه من اخلشب واخلرق والرتاب

 يستجمر بها:سبعة ال 

 املائع [1]

  . ألنه يتنجس إبصابة النجاسة، فيزيد احملل تنجسا  

 النجس  [2]
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ألقى الروثة، وقال: »إهنا ركس«  ُ (1) ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
رواه البخاري. وألنه يكسب احملل   

 جناسة. 

 ،فإن استجمر به، واحملل رطب

ألن احملل صار جنسا بنجاسة واردة عليه، فلزم غسله، كما لو تنجس بذلك يف  ؛ مل جيزه االستجمار بعده  
  . حال طهارته

 ما ال ينقي  [3]

 . كالزجاج ألن اإلنقاء شرط، وال حيصل به

 املطعومات  [4]

 والروث والرمة، وإن كانا ظاهرين [5]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: »ال تستنجوا اب   لروث، وال ابلعظام فإنه زاد إخوانكم ملا روى ابن مسعود أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزادان أوىل.  (2) من اجلن«

 ما له حرمة [6]

  ، ويستثىن من ذلك الكتب احملرمة إذا خلت من اسم هللا.كالورق املكتوب، ألن له حرمة، أشبه املطعوم  

 ما يتصل حبيوان [7]

 
 (.  156البخاري ) (1)

 (450(  مسلم )2)
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 . كيده، وذنب هبيمة وصوفها املتصل هبا، ألنه ذو حرمة، فأشبه سائر أعضاءها  

 وإن استجمر مبا نهي عنه

  . صح وأمث   

 كيفية االستنجاء

 وفيه فرعان

 ال يستجمر بيمينه، وال يستعني بها فيه [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: »ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو    حلديث سلمان وروى أبو قتادة أن النيب َصلَّى اَّللَّ
 متفق عليه.  (1)يبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينه«

 ال يكره االستعانة باليمنى يف املاء [2]

  .ألن احلاجة داعية إليه  

 العدد واإلنقاء

 وفيه فروع ثالثة

 حصل اإلنقاء يف االستجمار أجزأه كيف  [1]

  .وإذا زاد على الثالثة  

 أن ال يقطع إال على وتر يستحب [2]

 
 (267(  مسلم )152(  البخاري )1)
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متفق عليه، فيستجمر مخسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد   (1) لقوله عليه السالم: »من استجمر فليوتر«  
 . على ذلك

 إن اقتصر على شفع منقية [3]

وألن القطع على وتر ]ضعيف[    (2) فيما زاد على الثالثة جاز؛ لقوله عليه السالم: »ومن ال فال حرج«
 .سنة

 االستنجاء والوضوء:

 إن توضأ قبل االستنجاء فيصح 

 . ألهنا جناسة فلم يشرتط تقدمي إزالتها كاليت على ساقه

 
 (237(  مسلم )159(  البخاري )1)

 ( 337(  ابن ماجه )35(  سنن أبي داود)2)
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 الوضوء باب

 تعريفه

 والنظافة.الوضوء لغة من الوضاءة وهي احلسن  

 على صفة خمصوصة.   – الوجه واليدان والرأس والرجالن    –وشرعا: استعمال املاء يف األعضاء األربعة  

 صفة الوضوء
 وفيه فصول عشرة 

 الفصل األول: النية

 وفيه فروع مخسة

   كلها، األحدث لطهارة شرط وهي: النية [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما   والتيمم؛  والوضوء،  الغسل، لقول النيب َصلَّى اَّللَّ
 متفق عليه.  (1)نوى«

 : النية حمل [2]

 القلب؛ ألهنا عبارة عن القصد، ويقال: نواك خبري، أي: قصدك به. 

 
 (1907(  مسلم )1البخاري )(  1)
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 وحمل القصد القلب، وال يعترب أن يقول بلسانه شيئاً.   

  املضمضة عند وجوبها موضع [3]

 ألهنا أول واجباته

 يسري، بزمن الطهارة تقدمت إن النية [4]

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

 : صفتها [5]

أن ينوي رفع احلدث، أي: إزالة املانع من الصالة أو الطهارة، ألمر ال يستباح إال هبا، كالصالة والطواف 
 ومس املصحف، 

 الفصل الثاني: التسمية

 حكم التسمية:

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

 الكفني الفصل الثالث: غسل

 وفيه فرعان

  ثالثًا كفيه يغسل ثم [1]

 
 (397(  ابن ماجه )25(  الترمذي  )101(  سنن أبي داود)11388(  أحمد )1)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فقاال: فأفرغ  ُهَما، وصفا وضوء رسول هللا َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ َي اَّللَّ »ألن عثمان وعبد هللا بن زيد َرضِّ
 . متفق عليهما، (1) على يديه من إانئه، فغسلهما ثالث مرات«

 الكفني غسل حاالت [2]

  االوىل

ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   ؛ إن كان مل يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب  
متفق   (2)   ]إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلانء ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده[

 على عدم الوجوب يف غريها   عليه ومل يذكر البخاري ثالاث فتخصيصه هذه احلالة ابألمر دليله

  الثانية

  .إن قام يف نوم الليل فغسلهما واجب

 الثالثة

 غسلهما بعد الوجه فرض   

 واالستنشاق الفصل الرابع: املضمضة

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ذكر أنه مضمض   ُ مث يتمضمض ويستنشق؛ ألن كل من وصف وضوء رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
   .واستنشق

 
 (235(  مسلم )162(  البخاري )1)

 (238(  مسلم )160(  البخاري )2)
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 سبعةوفيه فروع 

 حكم املضمضة واالستنشاق [1]

ُلوا ُوُجوَهُكْم{ ]املائدة:    ؛ [  ومها داخالن يف حد الوجه6ومها واجبان يف الطهارتني؛ لقول هللا تعاىل: }فَاْغسِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: »إذا توضأ أحدكم، فليجعل يف أنف ُ َعْنُه ]أن النيب َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ه، مث وملا روى أبو هريرة َرضِّ

 متفق عليه.  (1) لينتثر«

  صائمًا يكون أن إال فيهما، املبالغة ويستحب [2]

َوَسلََّم قال للقيط بن صربة: »وابلغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائماً« َعَلْيهِّ   ُ النيب َصلَّى اَّللَّ (2)ألن 
 

 حديث صحيح رواه أبو داود وغريه. 

  ضابطان

 :األول

 صفة املبالغة يف االستنشاق: و   

  (3) اجتذاب املاء ابلنفس إىل أقصى األنف وال جيعله سعوطا 

 :الثاني

 صفة املبالغة يف املضمضة   

 
 (237(  مسلم )160(  البخاري )1)

 (142سنن أبي داود )( 2)

 تصبه في أنفك كالدواء.  ( 3)
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   (1) إدارة املاء يف أقاصي الفم وال جيعله وجورا  

  ثالثًا ويستنشق ميضمض أن بني خمري وهو [3]

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

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

  بينهما اجلمع واألفضل بينهما؛ فصل شاء وإن [4]

املضمضة  بني  يفصل  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النيب  »رأيت  قال:  مصرف  بن  طلحة  حديث  وأما 

(3) واالستنشاق«
 . رواه أبو داود )ضعيف(.   

 الوجه غسل وبني بينهما الرتتيب جيب وال [5]

صلى هللا ألهنما من أجزائه، ولكن املستحب أن يبدأ هبما قبل الوجه؛ ألن كل من وصف وضوء رسول هللا  
 عليه وسلم ذكر أنه بدأ هبما إال شيئا اندرا. 

  جاز ابتلعه وإن [6]

 ألن الغسل قد حصل. 

 
 لعه كالدواء تصبه في فمك وتب ( 1)

 سبق تخريجهما.  ( 2)

 ( 139سنن أبي داود ) ( 3)
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 الوجه غري األعضاء سائر وبني بينهما واملواالة الرتتيب جيب  ال [7]

 الفصل اخلامس: غسل الوجه

ُلوا    [ 6ُوُجوَهُكْم{ ]املائدة: مث يغسل وجهه، وذلك فرض ابإلمجاع، لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }فَاْغسِّ

 ضابط:

 حد الوجه:

  . من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوالً، ومن األذن إىل األذن عرضاً   

 فرعان

 البشرة يسرت كثيف شعر الوجه يف كان إن [1]

  . مل جيب غسل ما حتته؛ ألنه ابطن أشبه ابطن أقصى األنف  

 ختليله يستحب [2]

 ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث يف ختليل اللحية لكن ثبت عن غري واحد من الصحابة. 

 ضابط:

 الوجه: حد يف ويدخل

   العذار [1]

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

 : والعارض [2]
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 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، فكان   وهو الذي عليه الشعر يف حق الغالم، حماذ لطرف األذن األعلى؛

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مع رأسه يف حديث الر   (1) ع )حسن( رواه أبو داود    بيمن الرأس كسائره، وقد مسحه النيب َصلَّى اَّللَّ
. 

 اليدين الفصل السادس: غسل

{ ]املائدة: مث يغسل يديه إىل املرفقني، وهو فرض ابإلمجاع، لقول هللا تعاىل:    [ . 6}َوأَْيدَِّيُكْم إِّىَل اْلَمرَافِّقِّ

 فرعان يف التيامن:

 ورجليه يديه من اليمنى بغسل البداءة وتستحب [1]

 
 ( 129سنن أبي داود ) ( 1)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، كان حيب التيمن يف ترجله وتنعله وطهوره، ويف شأنه كله«   . متفق   (1)»ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 عليه. 

 جاز باليسرى بدأ فإن [2]

[ فجمع 6[ }َوأَْرُجَلُكْم{ ]املائدة:  43ألهنما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه: }َوأَْيدِّيُكْم{ ]النساء:    
 بينهما.

 الرأس الفصل السابع: مسح

 حكمه:

ُكْم{ ]املائدة:      [ 6وهو فرض، لقول هللا تعاىل: }َواْمَسُحوا بُِّرُءوسِّ

 وهو ما ينبت عليه الشعر املعتاد يف الصيب مع النزعتني. 

 وفيه فروع مخسة

 باملسح استيعابه جيب وال [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مسح بناصيته وعمامته«    .    (2) ألن عائشة كانت متسح مقدم رأسها، وألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه مسلم. 

  أجزأ، الرأس مسح وكيفما [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (274(  مسلم )2)
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بيد واحدة، أو بيدين، إال أن املستحب أن مير يديه من مقدم رأسه إىل قفاه، مث يعيدمها إىل املوضع الذي 
  .بدأ منه

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »مث مسح رأسه بيديه ألن عب  ُهَما قال يف صفة وضوء النيب َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ َي اَّللَّ د هللا بن زيد َرضِّ
 متفق عليه.  (1) فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة«

 الرأس مسح يف املستحب [3]

أن يبل يديه مث يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف األخرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع اإلهبامني   
 على الصدغني، مث مير يديه إىل قفاه، مث يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه. 

كما روى عبد هللا بن زيد »يف وصف وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، 

(2)ما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه.«فأقبل هب
 متفق عليه. 

  الرأس مسح تكرار يسن وال [4]

 . ذراعيه عن فضل ما غري جديد مباء رأسه وميسح [5]

   (3)يديه.«ملا روى عبد هللا بن زيد، قال: »مسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه مباء غري فضل  

 فروع ثالثة يف األذنني

  معه، ميسحان الرأس من األذنان [1]

 
 (235(  مسلم )183(  البخاري )1)

 (. 235( مسلم )185البخاري ) ( 2)

 ( 120(  سنن أبي داود)16487)أحمد  ( 3)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »األذانن من الرأس«  .  والصواب وقفه  ،رواه أبو داود (1) لقول النيب َصلَّى اَّللَّ

 جديد مباء إفرادهما يستحب [2]

 (2) عن ابن عمر، »أنه كان أيخذ لرأسه ماء جديدا«

 كيفية مسح األذنني: [3]

 . إبهباميه  أذنيه ظاهر  وميسح  أذنيه، صماخي  يف   سبابتيه  يدخل   أن  يستحب

 الرجلني الفصل الثامن: غسل

 حكم غسل الرجلني:

 [ 6يغسل رجليه إىل الكعبني، وهو فرض لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }َوأَْرُجَلُكْم إِّىَل اْلَكْعبَ نْيِّ{ ]املائدة:   

 وفيه فروع ثالثة

 املرفقني يف ذكرنا ملا الغسل يف الكعبني ويدخل [1]

 الرجلني مسح جيزئ ال [2]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فقال: " ارجع    ملا روى عمر »أن رجال ترك موضع ظفر يف قدمه اليمىن فأبصره النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه مسلم.  (3) فأحسن وضوءك " فرجع مث صلى«

 
 ( 134(  سنن أبي داود)37الترمذي  )(  443(  ابن ماجه )22277(  أحمد )1)

 (27/ 1) 209( مصنف ابن أبي شيبة 2)

 (243(  مسلم )3)
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  أصابعه خيلل أن يستحب [3]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قال: »إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك  رواه الرتمذي،   (1) ورجليك«  ألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 . ]ضعيف[

 ( 2) –عن مصعب قال: رأى ابن عمر رضي هللا عنهما قوما يتوضؤون، فقال: )خللوا( يعين بني األصابع  و 

 الفصل التاسع: الرتتيب

 وفيه فروع ثالثة

 ذكرنا ما على الوضوء ترتيب جيب [1]

ألن يف اآلية قرينة تدل على الرتتيب، ألنه أدخل املمسوح بني املغسوالت، وقطع النظري عن نظريه، وال   
 يفعل الفصحاء هذا إال لفائدة، وال نعلم هنا فائدة سوى الرتتيب،

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مل ينقل عنه الوضوء إال مرتبا، وهو يفسر كالم هللا سبحان ه بقوله مرة وبفعله وألن النيب َصلَّى اَّللَّ
 مرة أخرى. 

 بوجهه فختم وضوءه نكس إن [2]

  وجهه  غسل   إال  يصح   مل  

  برأسه مسح ثم رجليه غسل ثم ويديه، وجهه غسل إن [3]

 
 (39(  الترمذي  )1)

 (297/ 2) 92( املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 2)
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 . وضوؤهإال غسل رجليه، فيغسلهما ويتم   وضوؤهصح  

 خامتة

 الرتتيب نوعان: 

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

 الفصل العاشر: املواالة

  .ويوايل بني غسل األعضاء

 وفيه فرعان

 املواالة، جتب [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، رأى رجال يصلي ويف رجله ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد    ألن »النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه أبو داود.  (1) الوضوء والصالة« 

 ولو مل َتب املواالة ألجزأه غسلها

  الطهارة يف ألمر عضو غسل أخر إن [2]

 ارته. من إزالة الوسخ، أو عرك عضو مل يقدح يف طه

 
 ( 175(  سنن أبي داود)15534(  أحمد )1)
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 :املواالة ضابط

أال يرتك غسل عضو حىت ميضي زمن جيف فيه العضو الذي قبله يف الزمان املعتدل؛ ألنه قد يسرع جفاف   
 العضو يف بعض الزمان دون بعض؛ وألنه يعترب ذلك فيما بني طريف الطهارة. 

 ثالثا الوضوء

 وفيه فروع ثالثة

 جيزئ، مرة مرة الوضوء [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم توضأ مرة مرة،أفضل؛    والثالث    . (3) توضأ ثالاث ثالاث،و   (2) وتوضأ مرتني،  (1)ألن »النيب َصلَّى اَّللَّ

  بأس، فال بعض من أكثر أعضائه بعض غسل إن [2]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فغسل يديه مرتني، مث مضمض واستنثر   فقد »حكى عبد هللا بن زيد وضوء رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ثالاث وغسل وجهه ثالاث مث غسل يديه مرتني إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه، 

(4) ملكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليه«مث ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها مث رجع إىل ا
 متفق عليه.  

  ثالث على يزيد ال [3]

 
 ( 156(  البخاري )1)

 (235(  مسلم )157(  البخاري )2)

 ديث عثمان في البخاري ومسلم وسبق تخريجه في ح ( 3)

 سبق تخريجه.  ( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

48 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم عن الوضوء، فأراه ثالاث ثالاث مث قال: " هذا الوضوء فمن زاد  ألن »أعرابيا سأل النيب َصلَّى اَّللَّ
 رواه أبو داود،  (1) على هذا فقد أساء وظلم« 

 الوضوء خامتة: أذكار

 أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله   [1]
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ، أنه قال: »من توضأ فأحسن وضوئه مث قال:  ُ َعْنُه  عن النيب  َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ملا روى عمر َرضِّ

فتح هللا له أبواب اجلنة الثمانية يدخل أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  
 رواه مسلم. (2) من أيها شاء«

 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك،  [2]
ملا روي عن أيب سعيد اخلدري، قال: " من قال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن 

 (3) تمت خبامت، مث رفعت حتت العرش، فلم تكسر إىل يوم القيامة "ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، خ

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

 واجعلين من املتطهرين«
عن سامل بن أيب اجلعد، قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه، قال: »أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن 

 (4)دا عبده ورسوله، رب اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين«حمم 

 
 (140(  النسائي    )135(  سنن أبي داود)6684(  أحمد )1)

 (234(  مسلم )2)

 ( 13/  1) 19( مصنف ابن أبي شيبة 3)

 ( 13/  1) 20( مصنف ابن أبي شيبة 4)
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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 احلوائلباب 

 وفيه فصول مخسة

 اخلفني على الفصل األول: املسح

 وفيه مباحث مثانية

 اخلفني على املسح املبحث األول: حكم
ُ َعْنُه    -ملا روى جرير    ؛وهو جائز َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - قال: »رأيت رسول هللا    - َرضِّ ابل، مث   -َصلَّى اَّللَّ

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

 قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة، 

وحكى ابن املنذر عن ابن املبارك قال: ليس يف املسح على اخلفني اختالف أنه جائز. وعن احلسن قال: 
 - صلى هللا عليه وسلم    - »أن رسول هللا    - صلى هللا عليه وسلم    - حدثين سبعون من أصحاب رسول هللا  

 مسح على اخلفني.«. 

 سح عليه كاجلبائر وألن احلاجة تدعو إىل لبسه، وتلحق املشقة بنزعه، فجاز امل

صلى هللا عليه   -قال أْحد: ليس يف قليب من املسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول هللا  
 وما وقفوا -صلى هللا عليه وسلم  - ما رفعوا إىل النيب    - وسلم  

 
 (. 272( مسلم )363البخاري )( 1)
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 تنبيه:
 خيتص جوازه بالوضوء دون الغسل 

ُ َعْنُه   - ملا روى صفوان بن عسال   َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - »كان رسول هللا  قال:    -َرضِّ أيمران إذا   - َصلَّى اَّللَّ

(1)كنا مسافرين، أو سفر أال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم«
أخرجه  

 الرتمذي )صحيح(. 

 شروط جواز املسح على اخلفنياملبحث الثاني: 
 : ان وجلواز املسح عليه شرط

  . أن يكون ساترا حملل الفرض من القدم كله الشرط األول:

 . أن تلبسهما على طهارة كاملة  الشرط الثاين:

 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]

 
 ( 3535سنن الترمذي )( 1)
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لعموم احلديث، وأبنه خف ميكن متابعة املشي فيه، ؛  يبدو منه بعض القدم جاز املسح عليه ما مل يفحش
مبسحها   -صلى هللا عليه وسلم    -فأشبه الصحيح؛ وألن الغالب على خفاف العرب كوهنا خمرقة. وقد أمر النيب  

  . م غالبامن غري تفصيل، فينصرف إىل اخلفاف امللبوسة عنده

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

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

 الثاني:الشرط 

ُ َعْنُه    - ملا روى املغرية    ؛ أن تلبسهما على طهارة كاملة َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ   - قال: »كنت مع النيب    - َرضِّ َصلَّى اَّللَّ
 ، يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، قال: دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما« متفق عليه.-َوَسلََّم  

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

: »دعهما، فإين -صلى هللا عليه وسلم  - ولقول النيب  ؛ ه لبس األول قبل كمال الطهارةمل جيز املسح، ألن
 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 

 تنبيه:

إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها اخلف، مث غسل األخرى فأدخلها مث نزع اخلف األول، مث لبسه، فقد 
 لبسه بعد كمال الطهارة فيصح املسح عليه.
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 املبحث الثالث: 

 أحوال املسح على التحتاني والفوقاني
  جوربا آخر، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما جورباإذا لبس  [1]

 لفوقاين(، ألنه لبسهما على حدث. مل جيز املسح علييهما )ا

  آخريناألولني، ثم لبس اجلوربني إن مسح على  [2]

 مل جيز املسح عليهما أيضا.    

  والتحتاني مجيعاإن لبس الفوقاني  [3]

 بكل حال، سواء كان الذي حتته صحيحا أو خمرقا.   على الفوقاين جاز املسح    

 املبحث الرابع: 

 مدة املسح على اخلفني
 املسح بيوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام ولياليهن للمسافرويتوقت 

ُ َعْنُه    - ملا روى عوف بن مالك   َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -أن رسول هللا    -َرضِّ : »أمر ابملسح على -َصلَّى اَّللَّ

(1)اخلفني يف غزوة تبوك ثالثة أايم ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم«
.  

 - اإلمام أْحد: هذا أجود حديث يف املسح على اخلفني ألنه يف غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النيب  قال  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    ، وهو آخر فعله. -َصلَّى اَّللَّ

 
 ( 23995أحمد )( 1)
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 ابتداء مدة املسحاملبحث اخلامس: 
 يعترب ابتداء املدة من حني املسح

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

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

مث توضأ َتديدا الساعة الثامنة صباحا رجل توضأ لصالة الفجر ولبس اخلفني، وبقي على طهارته، مثاله: 
ومسح على   توضأ الساعة الثانية عشرة مث  ومل يتوضأ،  الساعة التاسعة صباحا  مث أحدث  ومسح على خفيه،  

 . خفيه

 . الثامنة صباحاعلى القول الراجح: ابتداء املدة من الساعة  ف

  املبحث السادس:

 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« وهو حال -صلى هللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛ أنه يتم مسح املسافر  
 ابتدائه ابملسح كان مسافرا. 

 إن مسح يف السفر ثم أقام، [3]
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 أمت مسح مقيم   

 وإن مسح املسافر أكثر من يوم وليلة، [4]

 مث أقام، انقضت مدته يف احلال.   

 تنبيه:
 جواز املسح خمتص باحلدث األصغر

قال: »كان رسول هللا   املرادي،  عليه وسلم    - وقد روى صفوان بن عسال  إذا كنا   -صلى هللا  أيمران 

(1) مسافرين، أو سفرا، أال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن، إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.«
رواه    

 الرتمذي. وقال: حديث صحيح 

 اخلفنيكيفية املسح على املبحث السابع: 
 فيه فروع أربعةو

 السنة أن ميسح أعلى اخلف  [1]

ُ َعْنُه   - ملا روى املغرية  ؛ دون أسفله وعقبه َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قال: »رأيت النيب   -َرضِّ ميسح على   -َصلَّى اَّللَّ
 اخلفني على ظاهرمها« رواه أْحد )حسن(. 

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

56 

 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 اخلفنياملبحث الثامن: 

 ثالثةنواقض املسح على اخلفني 

 انقضاء مدة املسح  [1]

 موجبات الغسل [2]

 خلع خفيه، أو أحدهما بعد املسح  [3]

 :ات ثالثةتنبيه
 ال يلزم من انقضاء مدة املسح انتقاض الطهارة [1]

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]
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 مل تبطل طهارته أيضا   

 لو نزع اجلبرية بعد مسحها،  [3]

 و كنزع العمامة فه

 املسح على اجلواربالفصل الثاني: 

 جيوز املسح على اجلوربني 

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

ُ َعْنُه    -وأما حديث املغرية   َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ وَ   -»أن النيب    -َرضِّ ( 1): مسح على اجلوربني والنعلني«-َسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
 

 أخرجه أبو داود والرتمذي )ضعيف(. 

 ، صلى هللا عليه وسلم  -قال أْحد: يذكر املسح على اجلوربني عن سبعة، أو مثانية، من أصحاب رسول هللا  
-صلى هللا عليه وسلم    - وقال ابن املنذر: ويروى إابحة املسح على اجلوربني عن تسعة من أصحاب رسول هللا  

  .؛ علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والرباء، وبالل، وابن أيب أوىف، وسهل بن سعد 

 املسح على العمامةالفصل الثالث: 

 جيوز املسح على العمامة 

 
 (  99( سنن الترمذي )156سنن أبي داود )( 1)
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ُ َعْنُه   - ملا روى املغرية َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -قال: »توضأ رسول هللا   -َرضِّ ، ومسح على اخلفني -َصلَّى اَّللَّ

(1)والعمامة«
 رواه مسلم.  

َعْنُه    -وعن عمرو بن أمية    ُ َي اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قال: »رأيت رسول هللا    - َرضِّ  ُ مسح على   -َصلَّى اَّللَّ

(2) عمامته وخفيه«
 رواه البخاري.  

 فرعان

 يشرتط أن تكون ساترة لغالب الرأس  [1]

 ال يشرتط أن تكون هلا ذؤابة  [2]

 لعموم النصوص 

 مدة املسح على العمامة
 حكمها يف التوقيت 

 وحكمها يف التوقيت، واشرتاط تقدمي الطهارة، كحكم اخلف ألهنا أحد املمسوحني على سبيل البدل 

 فرعان

 وجيزئه مسح  أكثرها [1]

 وال جيب استيعاب العمامة باملسح [2]

 
 (.  247مسلم ) (1)

 (.  205البخاري )( 2)
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 املسح على اخلمارالفصل الرابع: 

 جيوز املسح على اخلمار للمرأة

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

 وال يشرتط أن يف اخلمار أن يدار حتت حلوقهن

 لعموم النصوص 

 املسح على اجلبريةالفصل اخلامس: 

 اجلبائر: ما يعد لوضعه على الكسر؛ لينجرب.

 وجيوز املسح على اجلبائر املوضوعة على الكسر

 عليه.ألنه ملبوس يشق نزعه، فجاز املسح  

 ال يشرتط تقدم الطهارة للجبرية

 اللصوق على اجلرح
 : هلا أحوال اللصوق على اجلرح

 نزعه، وغسل اجلرح  :إن مل يكن يف نزعه وغسله ضرر [1]
 نزعه، وغسل الصحيح، ومسح على اجلرح  :إن مل يكن يف نزعه ضرر  [2]

 
 (30/ 1) 249( مصنف ابن أبي شيبة 1)
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   .تيمم له  :ضررومسحه  فإن كان يف نزعه  [3]
 وعليه لصوق: مسح اللصوق.إن كان يف نزعه ومسحه ضرر  [4]

 خامتة

 وفيها مباحث أربعة 

 املبحث األول: الفرق بني مسح اجلبرية ومسح اخلف
 ويفارق مسح اجلبرية مسح اخلف من مخسة أوجه:

 أحدها، أنه ال جيوز املسح عليها إال عند الضرر بنزعها، واخلف خبالف ذلك.   

والثاين، أنه جيب استيعاهبا ابملسح؛ ألنه ال ضرر يف تعميمها به، خبالف اخلف؛ فإنه يشق تعميم مجيعه، 
 ويتلفه املسح. 

ها للضرورة، فيقدر بقدرها، الثالث أنه ميسح على اجلبرية من غري توقيت بيوم وليلة وال ثالثة أايم؛ ألن مسح
 والضرورة تدعو يف مسحها إىل حلها، فيقدر بذلك دون غريه.

 الرابع، أنه ميسح عليها يف الطهارة الكربى، خبالف غريها؛ ألن الضرر يلحق بنزعها فيها، خبالف اخلف. 

الناس جدا، فال اخلامس، أنه ال يشرتط هلا تقدم الطهارة لقول عمر؛ وألن هذا مما ال ينضبط، ويغلظ على  
 أبس به. 

 ما افرتق فيه غسل الرجل ومسح اخلفاملبحث الثاني: 
 افرتقا يف أمور مخسة: 
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 األول: ال يتأقت الغسل مبدة خبالف املسح [1]
 الثاين: يسن التثليث يف غسل الرجل خبالف مسح اخلف [2]
 الثالث: جيب تعميم الرجل دون اخلف  [3]
 الرابع: أنه أفضل من املسح. [4]

 ما افرتق فيه الرأس واخلفاملبحث الثالث:  
 افرتقا يف أمور ثالثة: 

 األول يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب اخلف.  [1]
 الثاين: جيزئ مسح بعض الرأس من أي موضع خبالف اخلف [2]
 الثالث: مسح الرأس ال يتأقت خبالف اخلف   [3]

 احلوائل اليت جيوز املسح عليهااملبحث الرابع: 
 ست جيوز املسح عليهااحلوائل اليت 

 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

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

 اخلارج من السبيلني: الناقض األول

 اخلارج من السبيلني نوعان:

  . النوع األول: معتاد

 . النوع الثاين: اندر

 النوع األول: معتاد فينقض الوضوء 
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{ ]املائدة:   ْنُكْم مَِّن اْلَغائِّطِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - [ ولقول النيب  6لقول هللا تعاىل: }أَْو َجاَء َأَحٌد مِّ : -َصلَّى اَّللَّ

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

  

، وكنت أستحيي أن أسأل النيب صلى هللا عليه وسلم ملكان ابنته، فأمرت املقداد وعن علي كنت رجال مذاء

(3)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 

 
 سبق تخريجه. ( 1)

 (.  (361)  - 98( مسلم )137البخاري )( 2)

 (.  (303)  - 17( مسلم )269البخاري )( 3)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - فينقض أيضا؛ ألن النيب   (1)، قال للمستحاضة: »تتوضأ عند كل صالة«-َصلَّى اَّللَّ
رواه   

املعتاد،   أبو داود )ضعيف(.  قال أبو داود: وهذا وهم من راويه أه  والصواب وقفه، وألنه خارج من السبيل، أشبه
 وال فرق بني القليل والكثري. 

 اذا خرج من فرج املرأة الريح فينقض الوضوء

 خروج النجاسة من سائر البدن: الثاني

 واخلارج النجس من سائر البدن  نوعان:

 األول: غائط وبول 

 لدخوله يف النصوص. ؛ فينقض قليله وكثريه

 دم   الالثاني: 

  لقول غري واحد من الصحابة. فينقض كثريه، وال ينقض يسريه  

 ال حد للكثري إال ما فحش.

 الثالث: زوال العقل

 وزوال العقل  نوعان:

 : النوم األول

 
 ( 298سنن أبي داود )( 1)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   - فينقض، لقول النيب    : »ولكن من غائط وبول ونوم«. -َصلَّى اَّللَّ

 وال خيلو النوم من أربع أحوال:

 يكون مضجعا أو متكئا  أحدها: أن

 فينقض الوضوء قليله وكثريه. 

 والثاني: أن يكون جالسا 

 - صلى هللا عليه وسلم   -غري معتمد على شيء فال ينقض قليله، ملا روى أنس »كان أصحاب رسول هللا  

(1) ينامون، مث يصلون وال يتوضؤون«
 وأصله يف املتفق عليه.   ،رواه مسلم 

 احلال الثالث: القائم

 واألشبه إحلاقه حبالة اجللوس، ألنه يف معناه.   

 الرابع: الراكع والساجد

 . وحكمهما كاملضطجع 

 املرجع يف اليسري والكثري 

واملرجع يف اليسري والكثري إىل العرف، ما عد كثريا فهو كثري، وما ال فال، ألنه ال حد له يف الشرع فريجع 
  . فيه إىل العرف

 
 (. (376) - 125مسلم ) (1)
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   النوم( وحيصل بأمور ثالثة)غري النوع الثاني: زوال العقل

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

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

 تنبيه

 من مل يغلب على عقله فال وضوء عليه

 أكل حلم اجلزور: الرابعالناقض 

 وفيه فروع ثالثة

 اجلزور  ينقض الوضوءأكل حلم  [1]

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

 مسلم. 

 واللنب ال ينقض [2]

 ليس بلحم. ألنه   

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

 الفصل الثاني: 

 سبعة ما ال ينقض الوضوء

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

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

 وفيه فروع ثالثة

 ال ينقض  ملس حلقة الدبر [1]

 الذكر   كلمس 

 ذكر الصغري  [2]

    .ال وضوء على من مس ذكر الصغري؛ ألنه جيوز مسه والنظر إليه

 مس املرأة فرجها [3]

 . به الوضوء  ال ينتقض 

 
 (.  483( ابن ماجه )165( النسائي )85( الترمذي )182( أبو داود )16286أحمد )( 1)
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 الثاني: ملس النساء
َها    -ملس النساء وهو أن متس بشرته بشرة أنثى، فال ينقض الوضوء ملا روت عائشة   ُ َعن ْ َي اَّللَّ قالت:   -َرضِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - »فقدت النيب   ، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه، ومها منصوبتان، وهو ساجد« -َصلَّى اَّللَّ

(1)رواه مسلم
.  

 وفيه فروع ثالثة:

 ال فرق بني الصغرية والكبرية، وذوات احملارم وغريهن  [1]

 إن ملست امرأة رجال فال ينقض [2]

 ال ينقض وضوء امللموس  [3]

 الثالث: الردة عن اإلسالم 

لقول هللا تعاىل: }ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم{   وضوؤه؛فال ينتقض  
 [ فشرط املوت 217]البقرة:  

 الرابع: غسل امليت 

(2) من غسل ميتا فليغتسل ومن ْحله فليتوضأ "أما حديث "
 والرتمذي ]ضعيف[ رواه أْحد وأبو داود    .

 
 ( (486) - 222مسلم ) ( 1)

 (. 1463( ابن ماجه )1918( النسائي )993( الترمذي )3161( أبو داود )9862أحمد )( 2)
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 ما عدا الردة من الكالم : الرابع
  .الوضوء ما عدا الردة من الكالم من الكذب، والغيبة، والرفث والقذف وغريهاوال ينقض  

 اخلامس القهقهة

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

 السادس اجلشاء
 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]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - 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 من املسجد حىت 

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

 
 (658سنن الدارقطني )( 1)

 سبق نخريجه ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

70 

 وإن تيقن احلدث، شك يف الطهارة، [2]

 فهو حمدث.   

 الفصل الرابع: ما تشرتط له الطهارة

 ضابط

 ال تشرتط الطهارتان معا اال للصالة فقط

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

 وأما الطواف 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -فيصح من احملدث وأما قول النيب   : »الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أابح فيه  -َصلَّى اَّللَّ
 والصواب وقفه ،  ريهالكالم« رواه الرتمذي وغ

 وأما مس املصحف:

 فال جيوز للمحدث   

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

 وال بأس حبمله يف كمه أو بعالقته

 
 (.  (225)  - 2( مسلم )6954البخاري )( 1)
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 ألنه ليس مبس له. 

 جتديد الطهارةويستحب 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ألن »النيب   (1)كان يتوضأ لكل صالة«  -َصلَّى اَّللَّ
طلبا للفضل. رواه البخاري." »وصلى   

(2)يوم الفتح الصلوات اخلمس بوضوء واحد« ليبني اجلواز. رواه مسلم
.  

 ]باب ما يوجب الغسل[

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول موجبات الغسل

 األول: إنزال املين املوجب

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

 وفيه فروع  ثالثة

  وماء املرأة  ،ماء الرجل [1]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قال النيب    وماء الرجل أبيض ثخني، وماء املرأة أصفر رقيق،  ُ : »إن ماء الرجل -َصلَّى اَّللَّ

(3) غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر« رواه مسلم
فيجب الغسل خبروجه يف النوم واليقظة، »ألن أم سليم قالت:   .

 
 ( 214البخاري ) ( 1)

 ( (277) - 86مسلم ) ( 2)

 ( (311) - 30مسلم ) ( 3)
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ُ   اي رسول هللا، إن هللا ال يستحيي من احلق هل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

(1) َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " نعم إذا رأت املاء« متفق عليه
. 

  الودي:  [2]

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

  املذي  [3]

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

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - فذكرت ذلك لرسول هللا    ُ (2) نه، فقال: " جيزيك من ذلك الوضوء«، وسألته ع-َصلَّى اَّللَّ
رواه    

 أْحد وغريه )حسن(. 

 تنبيهان
 إن خرج ملرض من غري شهوة [1]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ألن النيب )   ؛ مل يوجب    ُ ( وصف املين املوجب أبنه غليظ أبيض، وال خيرج يف -َصلَّى اَّللَّ
 املرض إال رقيقا. 

 إن اغتسل فخرج بعد ذلك،  [2]

 
 (.  (313)  - 32( مسلم )282البخاري )( 1)

 ( 15973أحمد ) ( 2)
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  . مل جيب عليه غسل

 االحتالم
 وفيه فرعان

 إن رأى منيا ومل يذكر احتالما [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - هللا  ملا روت عائشة قالت: »سئل رسول  ؛  فعليه الغسل   عن الرجل جيد البلل،   - َصلَّى اَّللَّ

(1)وال يذكر احتالما، فقال: »يغتسل«
رواه أْحد وغريه. ويف لفظ »وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم، وال جيد   

 البلل، فقال: " ال غسل عليه« رواه أبو داود. 

 إذا رأى أنه قد احتلم [2]

  .ومل جيد منيا، فال غسل عليه

 الثاني: التقاء اخلتاننياملوجب 
 التقاء اخلتانني 

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

(2) ، ويف لفظ "إذا التقى اخلتاانن"هريرة
.   

 
 (. 612( ابن ماجه )113( الترمذي )236( أبو داود )26195أحمد )( 1)

 (.  (348)  - 87( مسلم )291البخاري )( 2)
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 فة يف الفرج حتاذى ختاانمها فيقال: التقيا وإن مل يتماسا. فإذا غابت احلش

 الثالث: إسالم الكافر املوجب 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ألن النيب    .أمر مثامة بن أاثل، وقيس بن عاصم أن يغتسال حني أسلما  - َصلَّى اَّللَّ

 الرابع: احليضاملوجب 

 النفاس اخلامس:املوجب 

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

ابلغسل من احليض يف أحاديث، كثرية، فقال لفاطمة بنت أيب   - صلى هللا عليه وسلم    -وقد أمر النيب  

(1) حبيش »فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي«
متفق عليه وأمر به يف حديث أم   

  .سلمة

: إذا اغتسلن. منع الزوج وطأها قبل [ يعين222وقد قيل يف قول هللا تعاىل }فإذا تطهرن فأتوهن{ ]البقرة:  
 الغسل، فدل على وجوبه عليها.

 والنفاس كاحليض سواء

فإن دم النفاس هو دم احليض، وإمنا كان يف مدة احلمل ينصرف إىل غذاء الولد، فحني خرج الولد خرج 
 الدم لعدم مصرفه، ومسي نفاسا 

 
 (.  (333)  - 62( مسلم )320البخاري )( 1)
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 وجب الغسلتال  الفصل الثاني: مثانية

 األول غسل ميت

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

 الثاني : اإلفاقة من جنون، أو إغماء

 ال جيب الغسل على اجملنون واملغمى عليه إذا أفاقا من غري احتالم 

 ويستحب الغسل من مجيع ما نفينا وجوب الغسل منه

 من اخلالف.  له، واخلروج -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
 غسل عليهإن أحس ابنتقال املين، فأمسك ذكره فلم خيرج، فال  

 من ال يدري املين منه أو من غريه السادس
 إن خرج منه شيء ومل يدر، أمىن هو أو غريه؟ يف يقظة فال غسل فيه
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 االحتالم بال بلل السابع
 إن احتلم فلم ير بلال فال غسل عليه 

 خروج املين بال شهوة الثامن
 إن خرج ملرض من غري شهوة فال غسل عليه

 رم على اجلنبحت الفصل الثالث: ثالثة

  :من لزمه الغسل

 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

ُ َعْنُه    -  لقول علي َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -: »كان رسول هللا  -َرضِّ خيرج من اخلالء فيقرئنا القرآن،   -َصلَّى اَّللَّ

اجلنابة  القرآن شيء ليس  قراءة  قال: حيجزه عن  أو  اللحم، ومل يكن حيجبه.  أبو داود  .وأيكل معنا  (1)رواه 
 . 

 والصواب وقفه 

 
 ( 229سنن أبي داود )( 1)
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 اللبث يف املسجد
ُلوا{ ]النساء:   [ 43وحيرم عليه اللبث يف املسجد لقول هللا تعاىل: }َوال ُجنُ ًبا إِّال َعابِّرِّي َسبِّيٍل َحىتَّ تَ ْغَتسِّ

 يعين مواضع الصالة. 

 تنبيه

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

 وال حيرم العبور يف املسجد

تَ َعاىَل: }إِّال   َسبِّيٍل{ ]النساء:  لَِّقْولِّهِّ  النيب  43َعابِّرِّي  َوَسلََّم    - [، وألن  َعَلْيهِّ   ُ قال لعائشة:   - َصلَّى اَّللَّ

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

 إذا توضأ اجلنب حل له اللبث يف املسجد

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

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

 
 ( 232سنن أبي داود )( 1)

 ( (298) - 11مسلم ) ( 2)
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ملا روى ابن عمر »أن عمر قال: اي رسول هللا أيرقد أحدان وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ أحدكم 

(1)فلريقد«
 متفق عليه.  

: »إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود، -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أيب سعيد قال: قال رسول هللا  

(2) فليتوضأ«
 رواه مسلم.  

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

 صفة الغسل من اجلنابةالفصل الرابع: 

 الغسل من اجلنابة على ضربني: 

 . جمزئ [1]
 كامل.  [2]

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

 الضرب الثاني: الكامل
 الكامل،  يأتي فيه بتسعة أشياء: 

 . النية [1]

 
 (.  (306)  - 23( مسلم )287البخاري )( 1)

 ( (308) - 27مسلم ) ( 2)

 ( وغيره. 24161أحمد ) ( 3)
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  . 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]
 مث يفيض املاء على سائر جسده  [7]
 مث يدلك بدنه بيده  [8]
 مث غسل قدميه آخرا، فحسنوإن توضأ إال غسل رجليه،  [9]

 دليل الغسل الكامل 

 ودليل الغسل الكامل ما جاء عن عائشة وميمونة رضي هللا عنها.

 حديث عائشة:

كان إذا اغتسل من اجلنابة: بدأ   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيب -أما حديث عائشة رضي هللا عنها  
فغسل يديه، مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء، فيخلل هبا أصول شعره، مث يصب املاء 

(1)على رأسه ثالث غرف بيديه، مث يفيض املاء على جلده كله« 
 متفق عليه.  

إذا اغتسل من اجلنابة، يبدأ فيغسل يديه، مث يفرغ بيمينه    - صلى هللا عليه وسلم  - وملسلم: »كان رسول هللا  
للصالة، مث أيخذ املاء، فيدخل أصابعه يف أصول الشعر، حىت إذا   وضوؤهعلى مشاله فيغسل فرجه، مث يتوضأ  

 ض على سائر جسده، مث غسل رجليه« رأى أنه قد استربأ حفن على رأسه ثالث حفنات، مث أفا 

 
 (.  (316)  - 35( مسلم )248البخاري )( 1)
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اغتسل من اجلنابة، فبدأ فغسل كفيه ثالاث ... مث ذكر   -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى له »أن النيب  
 حنو هذه الرواية، ومل يذكر غسل الرجلني«. 

 إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصب عليها من   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قالت: »كان رسول هللا  
املاء فغسلها، مث صب املاء على األذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حىت إذا فرغ من ذلك صب على 

 من إانء واحد وحنن جنبان«.  -صلى هللا عليه وسلم  - رأسه، قالت عائشة: وكنت أغتسل أان ورسول هللا  

من اجلنابة دعا بشيء حنو إذا اغتسل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى هلما قالت: »كان رسول هللا  
احلالب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه األمين، مث األيسر، مث أخذ بكفيه، فقال هبما على رأسه« اخرج الرواايت 

 البخاري ومسلم

 حديث ميمونة:

 وأما حديث ميمونة: 

ا للصالة غري رجليه، وغسل فرجه، وم  وضوؤه- صلى هللا عليه وسلم  -قالت ميمونة: »توضأ رسول هللا  

(1)أصابه من األذى، مث أفاض عليه املاء، مث حنى رجليه فغسلهما، هذا غسله من اجلنابة«
 متفق عليه.  

وهو يغتسل من اجلنابة، فغسل يديه، مث صب   - صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قالت: »سرتت النيب  
للصالة غري   وضوؤهض، مث توضأ  بيمينه على مشاله، فغسل فرجه وما أصابه، مث مسح بيديه على احلائط، أو األر 

 رجليه، مث أفاض على جسده املاء، مث تنحى فغسل قدميه« 

 
 (.  (317)  - 37( مسلم )249البخاري )( 1)
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للصالة، فلما فرغ من غسله   وضوؤه ويف رواية »فغسل فرجه بيده، مث دلك هبا احلائط، مث غسلها، مث توضأ  
 غسل رجليه«. 

على يديه، فغسلهما ماء يغتسل به، فأفرغ    - صلى هللا عليه وسلم  - ويف أخرى قالت: »وضعت للنيب  
مرتني أو ثالاث، مث أفرغ بيمينه على مشاله، فغسل مذاكريه، مث دلك يده ابألرض، مث مضمض واستنشق، مث غسل 

 وجهه ويديه، مث غسل رأسه ثالاث، مث أفرغ على جسده، مث تنحى من مقامه، فغسل قدميه«.

 ا، ومل يردها«. ويف رواية حنوه، ويف آخره قالت: »فناولته خرقة، فقال بيده هكذ 

 ويف أخرى حنوه قالت: »فأتيته خبرقة فلم يردها، وجعل ينفض بيديه«.

 ويف أخرى »فناولته ثواب، فلم أيخذه، وانطلق وهو ينفض يديه«.

- تعين ينفضه  - أيت مبنديل، فلم ميسه، وجعل يقول هكذا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أن النيب 
 .مسلم« اخرج هذه الرواايت البخاري و 

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

ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّروا{ ]املائدة:   [ ومل يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب 6ألن هللا تعاىل قال: }َوإِّْن ُكن ْ
 البداءة مبا ذكرانه 

 وال مواالة فيه [2]

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

82 

 إمرار اليد على اجلسدوال جيب  [3]

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

 ويتوضأ باملد ويغتسل بالصاع  

يغتسل ابلصاع   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »كان النيب    -رضي هللا عنه    -وقد روى أنس بن مالك  
 إىل مخسة أمداد، ويتوضأ ابملد« متفق عليه. 

 ويكره اإلسراف يف املاء، والزيادة الكثرية فيه 

 يض واجلنابة للمرأة:غسل احل

فأما غسل احليض، فهو كغسل اجلنابة سواء إال أنه يستحب هلا أن أتخذ شيئا من املسك أو طيب أو 
َها   - ملا روت عائشة   ؛غريه، فتتبع به أثر الدم، ليزيل زفورته ُ َعن ْ َي اَّللَّ  -: »أن امرأة جاءت إىل رسول هللا  -َرضِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   تسأله عن الغسل من احليض، فقال: " خذي فرصة من مسك، فتطهري هبا " فقالت:   - َصلَّى اَّللَّ

(1) كيف أتطهر هبا؟ فقالت عائشة: قلت: تتبعي هبا أثر الدم«
 متفق عليه.  

 فإن مل جتد مسكا 

 فغريه من الطيب، فإن مل َتد فاملاء كاف. 

 نقض املرأة شعرها للغسل
 اجلنابةأوال نقض املرأة شعرها يف غسل 

 
 (.  (332)  - 60( مسلم )314البخاري )( 1)
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ليس عليها نقضه من اجلنابة إذا أروت وثبت عن أم سلمة. قالت: قلت: اي رسول هللا، إين امرأة اشد ضفر 
راسي فانقضه لغسل اجلنابة؟ قال: ال إمنا يكفيك أن حتثى على راسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاء 

(1)رواه مسلم  ،فتطهرين
 . 

 والرجل واملرأة يف هذا سواء

وتوفريه والرجل   الشعر  بكثرة  اختصاصها  العادة  ألن  ابلذكر؛  املرأة  اختصت  وإمنا  سواء،  هذا  يف  واملرأة 
 وتطويله.

 للغسل من احليض ا ثانيا: نقض املرأة شعره
  مستحب غري واجب.

 ]باب التيمم[

 وفيه فصول ستة

 الفصل األول

 معنى التيمم وحكمه

 [. 267التيمم يف اللغة القصد. قال هللا تعاىل }وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون{ ]البقرة:  

 ابلصعيد الطيب، على وجه خمصوص؛ تعبداً هلل تعاىل.   والكفنيوشرعاً: هو مسح الوجه  

 
 ( (330) - 58مسلم ) ( 1)
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 حكم التيمم:

 وهو جائز ابلكتاب والسنة واإلمجاع  

أما الكتاب، فقوله تعاىل: }فلم َتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ ]املائدة: 
6 .] 

 وأما السنة، فحديث عمار وغريه، 

 وأما اإلمجاع، فأمجعت األمة على جواز التيمم يف اجلملة. 

 الفصل الثاني:

 كيفية التيمم

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

 لتيمم ضربة واحدةا

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

وظاهر كفيه  اليمني،  على  الشمال  مسح  مث  واحدة،  األرض ضربة  بيديه  ضرب  مث  هكذا،  بيديك  تقول  أن 

(1)ووجهه«
  . متفق عليه  .

 
 (.  (368)  - 110( مسلم )338البخاري )( 1)
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 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، 

 لبث يف املسجد. وال
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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   

 الشرط األول: العجز عن استعمال املاء 
 نوعان:وهو 

 أحدهما: عدم املاء

 [.  43لقول هللا تعاىل: }فَ َلْم َتُِّدوا َماًء{ ]النساء:  

 النوع الثاني: اخلوف على نفسه باستعمال املاء

ملرض أو قرح خياف ابستعمال املاء تلفا أو زايدة مرض أو تباطؤ الربء أو شيئا فاحشا يف جسمه، لقول هللا 
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر{ ]النساء:   ُ لَِّيْجَعَل َعَلْيُكْم مِّْن َحرٍَج 43تعاىل: }َوإِّْن ُكن ْ [، وقَ ْوله تَ َعاىَل: }َما يُرِّيُد اَّللَّ

 [ 6َطه ِّرَُكْم{ ]املائدة:  َوَلكِّْن يُرِّيُد لِّيُ 
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 فروع أربعة
 وإن وجد ماءا حيتاج إىل شربه للعطش [1]

أو شرب رفيقه أو هبائمه، أو بينه وبينه سبع أو عدو خيافه على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن تركه 
 وذهب إىل املاء، فله التيمم ألنه خائف الضرر ابستعماله، فهو كاملريض. 

  وإن خاف لشدة الربد [2]

تيمم وصلى، ملا روى عمرو بن العاص قال: »احتلمت يف ليلة ابردة يف غزوة ذات السالسل، فأشفقت 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت أبصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب   ، فقال: -َصلَّى اَّللَّ

ن االغتسال، مث قلت مسعت هللا يقول: " اي عمرو أصليت أبصحابك وأنت جنب؟ " فأخربته ابلذي منعين م
يًما{ ]النساء:  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   - [ فضحك النيب  29}َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن بُِّكْم َرحِّ ومل يقل  -َصلَّى اَّللَّ

(1) شيئا«
 رواه أبو داود. )صحيح(.  

 وألنه خائف على نفس، أشبه املريض، 

 وال إعادة عليه 

 وإن قدر على إسخان املاء،  [3]

 لزمه كما يلزمه شراء املاء 

 جيوز التيمم للجنابةو [4]

 
 ( 334سنن أبي داود )( 1)
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رأى رجال معتزال مل يصل مع القوم،   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى عمران بن حصني »، أن رسول هللا  
فإنه  قال: عليك ابلصعيد،  فقال: أصابتين جنابة، وال ماء.  القوم؟  أن تصلي مع  فقال: اي فالن، ما منعك 

(1)يكفيك«
 متفق عليه.  

 اجلريح واملريض 
 فروع ثالثة

 إذا خاف على نفسه من استعمال املاء،  [1]

 [. 29لقول هللا تعاىل: }وال تقتلوا أنفسكم{ ]النساء:   ؛جاز له التيمم

 الذي ال خياف الضرر باستعمال املاء   [2]

 ال جيوز له التيمم

 إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض، [3]

 لزمه غسل ما أمكنه، وتيمم للباقي    

 الشرط الثاني: طلب املاء
  .[6ىل: }فلم َتدوا ماء فتيمموا{ ]املائدة: لقوله تعا 

 صفة الطلب 

 
 (.  (682)  - 312( مسلم )344البخاري )( 1)
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أن ينظر ميينه، ومشاله، وأمامه، ووراءه، وإن كان قريبا من حائل، من ربوة، أو حائط، عاله فنظر حوله. 
 وإن رأى خضرة أو حنوها استربأها. 

 الشرط الثالث: دخول الوقت

 . ا لو تيمم وهو واجد للماءألنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه، كم

 فروع أربعة

 متى خرج الوقت بطل التيمم  [1]

 ألهنا طهارة عذر وضرورة، فتقدرت ابلوقت كطهارة املستحاضة.

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

ُ َعْنُه    -   لقول علي  َي اَّللَّ  يف اجلنب: يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت  - َرضِّ

 متى تيمم وصلى صحت صالته [3]

 ومىت تيمم وصلى صحت صالته، وال إعادة عليه، وإن وجد املاء يف الوقت 

عن ابن عمر أنه أقبل من اجلرف إذا كان مر مبربد النعم تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، مث دخل 

(1) الشمس مرتفعة، فلم يعد الصالةاملدينة و 
.   

 وإن كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جرحيا [4]

 
 ( 1/45( والشافعي في األم )1/168الدارقطني ) (1)
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 غسل الصحيح، وتيمم للجريح جنبا كان أو حمداث 

 الفصل اخلامس:

 مبطالت التيمم

 يبطل التيمم بأمور ثالثة:
 مبطالت الطهارة  [1]

 القدرة على استعمال املاء  [2]

 خروج الوقت [3]

 فرعان

 جيوز التيمم يف السفر الطويل والقصري  [1]

 [ وألن املاء يعدم يف القصري غالباً، أشبه الطويل 43لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }أَْو َعَلى َسَفٍر{ ]النساء:  

 وجيوز يف احلضر للمرض  [2]

 لآلية، وألنه عذر غالب يتصل، أشبه السفر. 

 الفصل السادس: 

 ما جيوز التيمم به

 وفيه فروع ثالثة

 جيوز التيمم إال برتاب طاهر له غبار يعلق باليدال  [1]
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ْنُه{ ]املائدة:   [ وما ال غبار له ال 6لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }فَ تَ َيمَُّموا َصعِّيًدا طَي ًِّبا فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهُِّكْم َوأَْيدِّيُكْم مِّ
 ميسح شيء منه.

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

(1) وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند املاء " رواه مسلم
    

 السبخة والرمل، و [2]

 ال جيوز التيمم به. إذا مل يكن هلا غبار.  

 صخرة عليها غباروإن ضرب بيده على  [3]

 أو حائط، أو لبد، فعال يديه غبار، أبيح التيمم به؛ ألن املقصود الرتاب الذي ميسح به وجهه ويديه 

 خامتة

 فاقد الطهورين

إن عدم املاء والرتاب ووجد طيناً، مل يستعمله، وصلى على حسب حاله، ألن الطهارة شرط، فتعذرها ال 
  . يبيح ترك الصالة

 وال تلزمه اإلعادة  

 
 ( (522) - 4مسلم ) ( 1)
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 ]ما افرتق فيه الوضوء والتيمم[

 كونه يف الوجه واليدين فقط [ 1]

 ال جيب إيصاله منبت الشعر اخلفيف [ 2]

املسألة فيها خالف بني أهل و هذا على القول الراجح،    ،ال جيمع به بني فرضني [ 3]
 . العلم، يعين يتيمم لكل صالة

فلو تيمم قبل الوقت ال يصح، ألن هللا سبحانه وتعاىل قال:   ،ال جيوز قبل الوقت [ 4]
 .[، إذا دخل وقت الصالة6}إَِّذا ُقْمُتْم إِّىَل الصَّاَلةِّ{ ]املائدة: 

 ال جيوز إال لعذر [ 5]

 ال يرفع احلدث [ 6]

 .ال ميسح اخلف واجلورب  [ 7]

 طألنه إذا وجدان املاء أثناء الصالة فال يسق ؛وال يسقط الفرض مطلقا [ 8]

 وال يسن َتديده  [ 9]

 وال تثليثه   [ 10]
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واألكرب [ 11] األصغر  احلدث  فيه  إمنا    ،ويستوي  واحدة،  لألفعال  ابلنسبة  التيمم  فصفة 
 . االختالف ابلنية 
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 ]باب أحكام النجاسات[

 وفيه فصالن

 الفصل األول: 

 اخلارج من االنسان واحليوان

  : اخلارج من االنسان واحليوان نوعان 

 .اخلارج من السبيلني  :األول

  .اخلارج من غري السبيلني  :الثاين

  اخلارج من السبيلنياألول: 

 واخلارج من السبيلني أنواع:

 اخلارج من اآلدمي

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

 بول اآلدمي  [1]
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -جنس؛ ألن النيب    ُ يف الذي يعذب يف قربه: »إنه كان ال يسترت من بوله« قال    - َصلَّى اَّللَّ
 متفق عليه، والغائط مثله. 

 والودي: [2]

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

 واملذي  [3]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   - لقول النيب  جنس؛  ُ َعْنُه    - لعلي   -َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ (1)يف املذي: »اغسل ذكرك«  - َرضِّ
  

 ومين اآلدمي طاهر [4]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ن عائشة قالت: »كنت أفرك املين من ثوب رسول هللا  أل ، فيصلي فيه« متفق -َصلَّى اَّللَّ

(2)عليه
.   

 طاهرة ورطوبة فرج املرأة [5]

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

 فرعان

 ما خرج من اإلنسان، أو البهيمة اليت ال يؤكل حلمها  [1]

 
 (.  (303)  - 17( مسلم )269البخاري )( 1)

 ( والفرك لفظ مسلم والغسل لفظ البخاري.  (288)  - 106( مسلم )229البخاري )( 2)
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 من بول أو غريه، فهو جنس كالبول، والغائط، واملذي، والودي، والدم، وغريه. 

 بول الغالم الذي مل يأكل الطعام جيزئ فيه الرش [2]

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

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

(1)يغسله.«
  

بصيب، فبال على ثوبه   -صلى هللا عليه وسلم    -قالت »، أيت رسول هللا    -رضي هللا عنها    -وعن عائشة  

(2)أتبعه بوله، ومل يغسله«فدعا مباء ف
 متفق عليهما.  

وعن لبابة بنت احلارث قالت: »كان احلسني بن علي يف حجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبال عليه،  
فقلت: البس ثواب آخر، وأعطين إزارك حىت أغسله. فقال: إمنا يغسل من بول األنثى، وينضح من بول الغالم 

(3)الذكر«
 رواه أبو داود.  

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

 
 (.  (287)  - 103( مسلم )223البخاري )( 1)

 (.  (286)  - 101( مسلم )222البخاري )( 2)

 ( 375سنن أبي داود )( 3)
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 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،

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -ألن النيب   (1)نم«قال: »صلوا يف مرابض الغ - َصلَّى اَّللَّ
حديث صحيح، وكان يصلي فيها   

(2)قبل بناء مسجده، وقال للعرنيني: »انطلقوا إىل إبل الصدقة فاشربوا من ألباهنا وأبواهلا«
 متفق عليه.  

(3)رواه البخاريذا وقع الذابب يف شراب احدكم.  إوحلديث ايب هريرة 
 

 األشياء اليت يعفى عن يسريها

 يعفى عن يسري القيء، واملذي والودي وريق البغل واحلمار وعرقهما 

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

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

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

 
 (. 768( ابن ماجه )348( الترمذي )10611أحمد )( 1)

 (.  (1671)  - 9( مسلم )4610البخاري )( 2)

 (. 3320البخاري )( 3)
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أنه قال: »إذا وطئ أحدكم   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو داود، إبسناده عن أيب هريرة، عن النيب  

(1)طهور«  األذى خبفيه فطهورمها الرتاب« ويف لفظ: »إذا وطئ أحدكم بنعله األذى، فإن الرتاب له 
 )صحيح(.  

الثالث: إذا جرب عظمه بعظم جنس فجرب، مل يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وأجزأته صالته، ألهنا جناسة 
 ابطنة يتضرر إبزالتها، فأشبهت دماء العروق. 

 بول ما يؤكل حلمه وروثه طاهر

(2)أمر العرنيني أن يشربوا من أبوال اإلبل«  -صلى هللا عليه وسلم    -»أن النيب  
والنجس ال يباح شربه،   

 ولو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالة 

 متفق عليه.  (3)يصلي يف مرابض الغنم«  -صلى هللا عليه وسلم   -»، وكان النيب 

(4)وقال: »صلوا يف مرابض الغنم«
 . رواه أْحد وغريه 

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

 اآلدمي  [1]
 ما أكل حلمه  [2]

 
 ( 385سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه. ( 2)

 (. (524) - 9( مسلم )234البخاري )( 3)

 ( 10611أحمد ) ( 4)
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 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 خنامة إال  -صلى هللا عليه وسلم   - وعرقه وخماطه، وخنامته، فإنه جاء »عن النيب  
 وقعت يف كف رجل منهم، فدلك هبا وجهه« رواه البخاري. ولوال طهارهتا مل يفعلوا ذلك، 

 النوع الثاني: جنس، وهو الدم  

(1) ي هللا عنهما أنه رأى يف ثوبه دماً، فغسله، فبفي أثره أسودا، فدعا مبقص فقصهعن ابن عمر رض
. 

 واما تولد من الدم من القيح والصديد،

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

 القسم الثاني: ما أكل حلمه، فاخلارج منه ثالثة أنواع: 
 منه.أحدها، جنس، وهو الدم، وما تولد 

 الثاني، طاهر، وهو الريق والدمع والعرق واللنب. 

 الثالث: القيء،

 وحنوه، فحكمه حكم بوله؛ ألنه طعام مستحيل، فأشبه الروث،   

 
 ( 2/148( ابن املنذر )1/198أخرجه ابن أبى شيبة )( )صحيح(  1)
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 القسم الثالث: ما ال يؤكل حلمه، وميكن التحرز منه،  

 وهو نوعان: 
 أحدهما: الكلب وهو جنس.

 الثاني، ما عدا الكلب  

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

 القسم الرابع: ما ال ميكن التحرز منه، 

 وهو نوعان: 
 أحدهما، ما ينجس باملوت،

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. 

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

 جناسة الدم
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -والدم جنس؛ لقول النيب   (1)ألمساء يف الدم: »اغسليه ابملاء«  - َصلَّى اَّللَّ
متفق عليه، وألنه   

 جنس لعينه، بنص القرآن، أشبه امليتة، إال دم السمك، فإنه طاهر؛ ألن ميتته طاهرة مباحة. 

 ودم ما ال نفس له سائلة، 

 كالذابب والبق والرباغيث والقمل طاهر، 

 وما بقي من الدم يف اللحم معفو عنه،

لقدر، مل يكن جنساً؛ ألنه ال ميكن التحرز وما بقي من الدم يف اللحم معفو عنه، ولو علت ْحرة الدم يف ا
 منه.

 الفصل الثاني: تطهري النجاسات

 أقسام النجاسات من حيث التطهري
 القسم األول جناسة الكلب 

 القسم األول جناسة الكلب فهذا جيب غسلها سبعا، إحداهن ابلرتاب 

قال: »إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله  - صلى هللا عليه وسلم   - ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  

(2)سبعا«
(3) متفق عليه، وملسلم: »أوالهن ابلرتاب« 

.   

 
 سبق تخريجه ( 1)

 (.  (279)  - 90( مسلم )172البخاري )( 2)

 ( (279) - 91مسلم ) ( 3)
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 القسم الثاني: جناسة غري الكلب ال جيب العدد

 واملستحب أن جيعل الرتاب يف الغسلة األوىل

يت املاء عليه بعده فينظفه، ومىت غسل به أجزأه؛ ألنه روي يف حديث: " إحداهن ملوافقته لفظ اخلرب، وليأ

(1) ابلرتاب ". ويف حديث: " أوالهن "، ويف حديث: " يف الثامنة
"، فيدل على أن حمل الرتاب من الغسالت   

 غري مقصود. 

 تطهري النجاسات على األرض

ُ َعَلْيهِّ   - فيذهب عينها ولوهنا؛ لقول النيب  والنجاسات كلها على األرض، يطهرها أن يغمرها املاء،   َصلَّى اَّللَّ

(2): »صبوا على بول األعرايب ذنوابً من ماء«-َوَسلََّم  
متفق عليه، ولو كانت أرض البئر جنسة فنبع عليها املاء   

 طهرها. 

 وتطهر األرض النجسة بالشمس، وبالريح 

 

 
 ( (280) - 93مسلم ) ( 1)

 (.  (284)  - 98( مسلم )219البخاري )( 2)
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 ]باب احليض[

 وفيه فصول عشرة

 تعريف احليضالفصل األول: 

 وهو دم ترخيه الرحم خيرج من املرأة يف أوقات معتادة 
 الفرق بني املين واحليض:

 الفرق األول: املين طاهر واحليض جنس.   -
الفرق الثاين: املين يصح معه الصوم إذا وقع بال اختيار كاالحتالم، خبالف احليض فاحلائض ال يصح   -

 منها الصوم. 
 جيوز معه اجلماع خبالف احليض الفرق الثالث: املين 

 الفصل الثاني: 

 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
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 ويستمر معها، وال ينقطع إال مدة يسرية.وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض من مرض وحنوه،  
 الفصل الثالث: أحكام احليض

 :حكما أحد عشر باحليضويتعلق 
 أحدها: حتريم فعل الصالة 

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

 الصالة فال جيب عليها القضاء والثاني: سقوط فرض

َها    -لقول عائشة     ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - : »كنا حنيض على عهد رسول هللا  -َرضِّ فنؤمر   -َصلَّى اَّللَّ

(2)بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة«
 متفق عليه.  

 والثالث: حتريم الصيام

ُ َعَلْيهِّ َوسَ   -وال يسقط وجوبه، حلديث عائشة، وقول النيب     : »أليس إحداكن إذا حاضت -لََّم  َصلَّى اَّللَّ

(3)مل تصم ومل تصل؟ " قلن: بلى«
 رواه البخاري. 

 ريم مس املصحف: حتوالرابع

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - [ ولقول النيب  79لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }ال مَيَس ُه إِّال اْلُمَطهَُّروَن{ ]الواقعة:     لعمرو بن   - َصلَّى اَّللَّ

(4)س القرآن إال وأنت طاهر«ميحزم: »ال  
 . مالك وغريهرواه   

 
 (.  (333)  - 62( مسلم )228البخاري )( 1)

 (.  (335)  - 69( مسلم )321البخاري )( 2)

 ( 304البخاري ) ( 3)

 ( 1/199املوطأ )( 4)
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 واخلامس: حتريم اللبث يف املسجد

 ملا ذكرانه من قبل.   
 والسادس: حتريم الطالق

 ملا نذكره يف النكاح.   
 والسابع: حتريم الوطء يف الفرج

يضِّ َوال تَ ْقَربُوُهنَّ حَ     [. 222ىتَّ َيْطُهْرَن{ ]البقرة: لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }فَاْعَتزُِّلوا الن َِّساَء يفِّ اْلَمحِّ
النيب   لقول  الفرج؛  هبا يف غري  االستمتاع  حيرم  َوَسلََّم    - وال  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ »اصنعوا كل شيء  -َصلَّى   إال : 

(1)النكاح«
 رواه مسلم.  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -وقالت عائشة: »كان رسول هللا   (2)ائض«أيمرين فأتزر فيباشرين، وأان ح  - َصلَّى اَّللَّ
متفق   

 عليه، وألنه وطء حرم لألذى، فاختص مبحله، كالوطء يف الدبر.
 والثامن: منع صحة الطهارة 

 ألنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره مينع صحتها كالبول. 
 والتاسع: وجوب الغسل 

النيب   َوَسلََّم    -لقول  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ اغتسلي - َصلَّى  مث  فيها  اليت كنت حتيضني  األايم  قدر  الصالة  : »دعي 

(3)وصلي«
 متفق عليه.  

 
 ( (302) - 16مسلم ) ( 1)

 (. (293) - 1( مسلم )300البخاري )( 2)

 سبق ( 3)
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 والعاشر: وجوب االعتداد به 

 ملا نذكره يف العدد. 
 واحلادي عشر: حصول البلوغ به

 ملا نذكره يف موضعه.   
 الفصل الرابع

 زالت أربعة أحكام: تغتسلإذا انقطع دمها ومل 
 سقوط فرض الصالة زال  [1]

 ألن سقوطه ابحليض قد زال، 
 منع صحة الطهارةزال  [2]

 لذلك،   
 حتريم الصيام زال  [3]

 ألن وجوب الغسل ال مينع فعله، كاجلنابة، 
 حتريم الطالقزال  [4]

 ألن حترميه لتطويل العدة، وقد زال هذا املعىن.   
وسائر احملرمات ابقية؛ ألهنا تثبت يف حق احملدث احلدث األكرب، وحدثها ابق، وحترمي الوطء ابق؛ ألن هللا 

  يغتسلن. [ قال جماهد: حىت222تعاىل قال: }َوال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإَِّذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ{ ]البقرة:  
 وطء احلائضالفصل اخلامس: 

 وإن وطئ احلائض قبل طهرها
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، ملا روى ابن عباس عن النيب     »يف الذي أييت   -َصلَّى اَّللَّ

(1)امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار«
قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. والصواب   

 وقفه 
 وإن وطئها بعد انقطاع دمها 

 ؛ ألن حكمه أخف ومل يرد الشرع ابلكفارة فيه.فال كفارة عليه
 االستمتاع باحلائض على أقسام:

 : الوطء بالفرج األولالقسم  -

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

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

 خالف بني أهل العلم ،  وهو جائز وفيه
 كفارة وطء احلائض

 الذي أييت امرأته وهي حائض جيب عليه كفارة 
قال، يف الذي   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو داود، والنسائي، إبسنادمها، عن ابن عباس، »أن النيب  

 نصف دينار«. والصواب وقفه أييت امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو ب
 والكفارة دينار، أو نصف دينار،

 
 ( 264سنن أبي داود )( 1)
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 على سبيل التخيري، أيهما أخرج أجزأه   

 وإن وطئ بعد طهرها،

 وقبل غسلها فال كفارة عليه.   

 وإن كانت مكرهة أو غري عاملة،

(1) : »عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه«-عليه السالم   -لقوله   ؛فال كفارة عليها  
 . 

 فإن انقطع دمها فال توطأ حتى تغتسل

 الفصل السادس: ضوابط تسعة

 قل سن حتيض له املرأةال حد أل [1]

   . فإن رأت قبل ذلك دماً يصلح حيضا فهو حيض، ويتعلق به أحكامه  
 أقل احليض يوم وليلة  [2]

 ألن الشرع علق على احليض أحكاماً ومل يبني قدره، فعلم أنه رده إىل العادة  
 أكثر احليض مخسة عشر يومًا [3]

 أقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يومًا [4]

ُ َعْنُه    - ملا روي عن علي     َي اَّللَّ أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدهتا يف شهر، فقال لشريح: قل  -َرضِّ
فيها، فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدن أهنا حاضت يف شهر ثالث مرات ترتك الصالة فيها، وإال فهي 

 
 ( 2043سنن ابن ماجه )( 1)
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ُ َعْنُه    - كاذبة، فقال علي   َي اَّللَّ (1): قالون -َرضِّ
جيد، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثالث حيضات " يعين    

 يف شهر، وال ميكن إال مبا ذكران من أقل احليض، وأقل الطهر. 
 الطهر يف أثناء احليضة فال توقيت فيه  [5]

 ليس ألكثره حد

 غالب احليض ست أو سبع  [6]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - لقول النيب   ستة أايم أو سبعة،   -  يف علم هللا   - حلمنة بنت جحش: »حتيضي    - َصلَّى اَّللَّ
مليقات حيضهن  يطهرن  النساء، وكما  وعشرين كما حتيض  ثالثة  أو  يوماً،  وعشرين  أربعة  اغتسلي وصلي  مث 

(2)وطهرهن«
 حديث حسن  

 غالب الطهر أربعة وعشرون أو ثالثة وعشرون [7]

 .حلديث ْحنة السابق  
 إذا بلغت املرأة ستني عامًا يئست من احمليض [8]

ألنه مل يوجد ملثلها حيض معتاد، فإن رأت دماً فهو دم فاسد، وإن رأته بعد اخلمسني، هو دم فاسد أيضاً؛   
َها   - ألن عائشة   ُ َعن ْ َي اَّللَّ  قالت: إذا بلغت املرأة مخسني سنة خرجت من حد احليض.   -َرضِّ

 احلامل ال حتيض  [9]

 
 ( 19296( وابن أبي شيبة )883الدارمي )( 1)

 (. 627ابن ماجه )( 128( الترمذي )287( أبو داود )27144أحمد )( 2)
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»يف سبااي أوطاس: " ال توطأ حامل   -َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ  -فإن رأت دماً، فهو دم فاسد؛ لقول النيب  

(1) حىت تضع، وال حائل حىت تستربأ حبيضة«
يعين تستعلم براءهتا من احلمل ابحليضة، فدل على أهنا ال َتتمع   

 معه. 
 فرعان

 إذا ضربها املخاض قبل الوالدة بيوم أو يومني هو نفاس فليس حبيض [1]

 عالمة على قرب الوضع،وأما إن رأت الدم من غري  [2]

مل ترتك له العبادة؛ ألن الظاهر أنه دم فساد فإن تبني كونه قريبا من الوضع، كوضعه بعده بيوم أو بيومني   
 أعادت الصوم املفروض إن صامته فيه.

وإن رأته عند عالمة على الوضع تركت العبادة. فإن تبني بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة؛    
 هنا تركتها من غري حيض وال نفاس. أل

 املستحاضةالفصل السابع: 

 املستحاضة:تعريف 

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

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

 
 ( 1564( الترمذي )2157( أبو داود )11228أحمد )( 1)
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 متى أرادت الصالة؛ غسلت فرجها، وما أصابها من الدم، [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ملا روي أن النيب     »قال حلمنة بنت جحش حني شكت إليه كثرة الدم: " أنعت   - َصلَّى اَّللَّ

(1)ين القطن، حتشي به املكان. قالت: إنه أشد من ذلك، فقال: " تلجمي«لك الكرسف " يع 
   . 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - الدماء على عهد رسول هللا    وعن أم سلمة »أن امرأة كانت هتراق ، فاستفتت هلا - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -أم سلمة رسول هللا  فقال: "لتنظر عدة الليايل واألايم اليت كانت حتيضهن من الشهر،   -َصلَّى اَّللَّ

الشهر فإذا فلترتك الصالة، قدر ذلك من  لتستثفر    قبل أن يصيبها الذي أصاهبا،  خلفت ذلك فلتغتسل، مث 

(2) بثوب، مث لتصل«
 رواه أبو داود، 

 وجيوز للمستحاضة اجلمع بني الصالتني بوضوء واحد؛  [2]

أمر ْحنة بنت جحش ابجلمع بني الصالتني بغسل واحد، وأمر به   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن »النيب  
 سهلة بنت سهيل« 

 وطء املستحاضة

 حيل وطء املستحاضة مطلقًا

لعموم النص يف حل الزوجات، وامتناع قياس املستحاضة على احلائض، ملخالفتها هلا يف أكثر أحكامها،   
 قال ابن قدامة: ثبت يف الطب   ، وألن وطء احلائض ضرره

 
 سبق ( 1)

 ( 274سنن أبي داود )( 2)
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 الغسل للمستحاضة

 ويستحب هلا الغسل لكل صالة؛

َها    -ألن عائشة     ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -روت: »أن أم حبيبة استحيضت، فسألت النيب   -َرضِّ َصلَّى اَّللَّ

(1)تغتسل لكل صالة.«فكانت  فأمرها أن تغتسل    -
 ، البخاريرواه   

ُ    -وإن مجعت بني الصالتني بغسل واحد، فهو حسن، ملا روي أن النيب   قال حلمنة:   - َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
الظهر والعصر مجيعاً، مث  العصر، مث تغتسلني حىت تطهرين، وتصلني  الظهر وتعجلي  »فإن قويت أن تؤخري 
تؤخرين املغرب، وتعجلني العشاء، مث تغتسلني وَتمعني بني الصالتني، وتغتسلني مع الصبح، كذلك فافعلي إن 

 قويت على 
 وهو حديث صحيح،   ذلك هو أعجب األمرين إيل« 

 وإن توضأت لوقت كل صالة أجزأها ملا ذكران سابقاً.   
 على املستحاضة  الغسل عند انقضاء احليض، 

 مث عليها الوضوء لكل صالة 
 أقسام املستحاضةالفصل الثامن: 

من امتد دمها وَتاوز أكثر احليض، فهذه مستحاضة، قد اختلط حيضها ابستحاضتها، فتحتاج إىل معرفة 
 من االستحاضة لنرتب على كل واحد منهما حكمه، وال ختلو من أربعة أحوال:   احليض

 ال عادة هلا، و هلا متييز [1]

 
 ( 327البخاري ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

113 

 معتادة ال متييز هلا،  [2]

 من هلا عادة ومتييز،  [3]

 من ال عادة هلا وال متييز. [4]

 : وال عادة هلا القسم األول: املميزة
 املميزة: وهي اليت لدمها إقبال وإدبار،

بعضه أسود ثخني مننت، وبعضه أْحر مشرق، أو أصفر، أو ال رائحة له، ويكون الدم األسود أو الثخني   
 ال يزيد على أكثر احليض، وال ينقص عن أقله، فحكم هذه أن حيضها زمان الدم األسود أو الثخني أو املننت، 

فقالت:   -هللا عليه وسلم    صلى  - ملا روت عائشة، قالت: »جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول هللا  
: إمنا ذلك عرق، -صلى هللا عليه وسلم    - اي رسول هللا، إين أستحاض، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال النيب  

(1)وليس ابحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي«
 متفق عليه  

 متييز هلا؛القسم الثاني: من هلا عادة وال 
من هلا عادة ولكن ال متييز هلا لكون دمها غري منفصل، أي على صفة ال ختتلف وال يتميز بعضه من   

بعض، على ما ذكرانه يف املميزة جلست أايم عادهتا، واغتسلت عند انقضائها، مث تتوضأ بعد ذلك لوقت كل 
 صالة، وتصلي. 

قال هلا: دعي الصالة   - صلى هللا عليه وسلم   -  حلديث أم سلمة، وقد روي يف حديث فاطمة »أن النيب 
 قدر األايم اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي.« متفق عليه 

 
 سبق ( 1)
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 :القسم الثالث من أقسام املستحاضة 

 من هلا عادة ومتييز
وهي من كانت هلا عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أْحر، فإن كان األسود يف زمن 

 تفقت العادة والتمييز يف الداللة، فيعمل هبما. العادة فقد ا
 وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا، فتقدم التمييز، فتعمل به، وتدع العادة، 

 القسم الرابع من أقسام املستحاضة،

 وهي من ال عادة هلا وال متييز
 وهذا القسم نوعان:

 الناسية، النوع األول:

 املبتدأة.النوع الثاني 

 الناسية، وهلا ثالثة أحوال:  النوع األول:

 أحدها، أن تكون ناسية لوقتها وعددها 

 وهذه يسميها الفقهاء املتحرية. 
بنت  على حديث ْحنة  أو سبعة،  أايم  ستة  تتحيض يف كل شهر  فهذه  وعددها،  لوقتها  الناسية  وهي 

 حيضها،  جحش، وألنه غالب عادات النساء، فالظاهر، أنه
 والثانية، أن تنسى عددها، وتذكر وقتها.
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مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، وال تدري قدره، فحكمها يف قدر ما َتلسه حكم املتحرية، 
واليوم العاشر حيض بيقني، فإن علمته أول حيضها، جلست بقية أايمها بعده، وإن علمته آخر حيضها، 

 جلست الباقي قبله.
 أوله وال آخره جلست مما يلي أول الشهر يف أحد الوجهني، ويف اآلخر َتلس ابلتحري.   وإن مل تعلم

 والثالثة، أن تذكر عددها، وتنسى وقتها.

 حنو أن تعلم أن حيضها مخس وال تعلم هلا وقتاً، فهذه َتلس قدر أايمها من أول كل شهر 
ول من الشهر أو العشر وإن علمته يف وقت من الشهر، مثل أن علمت أن حيضها يف العشر األ

 األوسط، جلست قدر أايمها من ذلك الوقت دون غريه. 
صلى هللا عليه وسلم   - روت ْحنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبرية شديدة، فأتيت النيب  و 

أستفتيه، فوجدته يف بيت أخيت زينب بنت جحش. فقلت: اي رسول هللا، إين أستحاض حيضة كبرية شديدة.   -
رين فيها؟ قد منعتين الصيام والصالة، قال: »أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من فما أتم

سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت   - صلى هللا عليه وسلم    - ذلك. إمنا أثج ثجا فقال النيب  
أايم، يف علم هللا، مث اغتسلي   عليهما فأنت أعلم، فقال إمنا هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أايم، أو سبعة 

فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثالاث وعشرين ليلة وأايمها، وصومي، فإن 
ذلك جيزئك وكذلك فافعلي، كما حتيض النساء، وكما يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت أن تؤخري 

ن وتصلني الظهر والعصر مجيعا، مث تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء، الظهر وتعجلي العصر مث تغتسلني حىت تطهري
مث تغتسلني وَتمعني بني الصالتني، وتغتسلني للصبح، فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول هللا 

وهو أعجب األمرين إيل« رواه أبو داود، والرتمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح.   -صلى هللا عليه وسلم    -
 وسألت حممدا عنه، فقال: هو حديث حسن. وحكي ذلك عن أْحد أيضا. قال:  

 )املبتدأة(النوع الثاني من القسم الرابع؛
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وهي من ال عادة هلا وال متييز، وهي اليت بدأ هبا احليض ومل تكن حاضت قبله؛ َتلس مجيع األايم اليت   
 ع حيض؛ ترى الدم فيها إىل أكثر احليض، فإن انقطع ألكثره فما دون، فاجلمي

 أقسام تغري العادةالفصل التاسع: 

 إن تغريت العادة، مل ختل من ثالثة أقسام: 
 أن تنقص عادتها القسم األول:

أن ترى الطهر قبل متامها، فإهنا تغتسل وتصلي؛ ألن ابن عباس قال: ال حيل هلا ما رأت الطهر ساعة إال   
 أن تغتسل، وألهنا طاهر فتلزمها الصالة، كسائر الطاهرات. 

 وإن عاودها الدم يف عادهتا، فتتحيض فيه؛ ألنه دم صادف العادة، فكان حيضاً كاألول. 
 ها أو تتأخرأن تتقدم عادت القسم الثاني:

أن ترى الدم يف غري عادهتا، قبلها أو بعدها مع بقاء عادهتا، أو طهرها فيها، أو يف بعضها، فتجلس مىت   
َها    -رأت دماً ميكن أن يكون حيضاً، وافق العادة أو خالفها؛ ألن عائشة   َعن ْ  ُ َي اَّللَّ قالت: ال تعجلن   -َرضِّ

ظاهر األخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حىت ترين القصة البيضاء، ومل تقيده ابلعادة و 
 حيضاً من غري افتقاد عادة، 

 الصفرة والكدرة يف أيام احليض 

 إذا رأت يف أايم عادهتا صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أايم حيضها أو قبلها، فليس حبيض. 
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قالت: كنا ال نعتد ابلصفرة والكدرة بعد   -م  صلى هللا عليه وسل  - ألن أم عطية، وكانت ابيعت النيب  

(1)البخاريالغسل شيئا. رواه  
(2)أبو داودو  ،

 وقال: بعد الطهر.  ،
 أن تزيد عادتهاالقسم الثالث: 

 والقصة البيضاء 

هي القطنة اليت حتشوها املرأة، إذا خرجت بيضاء كما دخلت ال تغري عليها فهي القصة البيضاء بضم 
 القاف. 

وقالت عائشة: ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء؛ وألهنا صامت وهي طاهر، فلم يلزمها القضاء، كما 
 لو مل يعد الدم. 

 ]باب النفاس[
 الفصل العاشر: النفاس

 النفاس:تعريف 

 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]

 
 ( 326البخاري ) ( 1)

 ( 307سنن أبي داود )( 2)
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ملا روت أم سلمة قالت: »كانت النفساء على عهد رسول هللا      ُ تقعد بعد   - َصلَّى اَّللَّ

(1)أربعني يوماً أو أربعني ليلة«  نفاسها
 رواه أبو داود. )صحيح(.  

 وليس ألقله حد  [2]

 فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، 
 فروع أربعة

 ويستحب لزوجها اإلمساك عن وطئها حتى تتم األربعني،  [1]

 فإن عاودها الدم يف مدة النفاس،  [2]

 فهو نفاس؛ ألنه يف مدته أشبه األول، 
 األربعني، فليس بنفاس، وما زاد على  [3]

 وحكمها فيه حكم غري النفساء،  [4]

 إذا رأت الدم وصادف عادة احليض فهو حيض، وإال فال. 
ملا روى أبو سهل كثري بن زايد، عن مسة األزدية، عن أم سلمة، قالت: »كانت النفساء َتلس على عهد 

 داود والرتمذي،   أربعني يوما وأربعني ليلة.« رواه أبو  - صلى هللا عليه وسلم   - النيب  
 وقد حكاه الرتمذي إمجاعا، وحنوه حكى أبو عبيد

 حكم النفساء

 وحكم النفساء حكم احلائض

 
 ( 311سنن أبي داود )( 1)
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 يف مجيع ما حيرم عليها، ويسقط عنها،   
 خامتة

 الفرق بني النفساء واحلائض 

 الفرق األول: أن اقل احليض حمدود وهو يوم وليلة وسبق اخلالف فيه والنفاس ال حد ألقله.  -
 الفرق الثاين: غالب احليض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون.   -
 الفرق الثالث: أكثر احليض مخسة عشر يوماً وأكثر النفاس أربعون يوماً.   -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

120 

 كتاب الصالة
 وفيه فصول ثالثة

 األول: معنى الصالة وحكمها الفصل 

 وفيه فروع ثالثة

 معنى الصالة: [1]

  .الصالة يف اللغة: الدعاء

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

 حكمها: [2]

  .وهي واجبة ابلكتاب والسنة واإلمجاع

أما الكتاب فقول هللا تعاىل }وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
 [ 5وذلك دين القيمة{ ]البينة: 

أنه قال: »بين اإلسالم على مخس؛   - صلى هللا عليه وسلم    -وأما السنة فما روى ابن عمر، عن النيب  
حممدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من شهادة أن ال إله إال هللا وأن  

(1)استطاع إليه سبيال«
 متفق عليه مع آي وأخبار كثرية، نذكر بعضها يف غري هذا املوضع، إن شاء هللا تعاىل.  

 وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة. 

 
 (. (16) -  20( مسلم )8البخاري )( 1)
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 ت: مخس الصلوات املكتوبا [3]

ملا روى طلحة بن عبيد هللا، أن أعرابيا قال: اي رسول هللا، ماذا فرض هللا علي من الصالة؟ قال: »مخس 

(1)صلوات يف اليوم والليلة قال: هل علي غريها؟ قال: ال إال أن تطوع شيئا«
 متفق عليه.  

 الفصل الثاني: شروط وجوب الصالة 

 وال جتب إال على:

 مسلم  [1]

 عاقل  [2]

 بالغ  [3]

فأما الكافر، فال َتب عليه، أصليا كان أو مرتدا؛ لقول هللا تعاىل: }قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما 
 [ 38قد سلف{]األنفال:  

 ، وبعده، فلم يؤمروا بقضاء. -صلى هللا عليه وسلم   - وألنه قد أسلم كثري يف عصر النيب  

 . وألن يف إجياب القضاء تنفريا له عن اإلسالم، فعفي عنه

 فروع أربعة: 

 وال جتب على جمنون؛  [1]

 
 (. (11) -  8( مسلم )46البخاري )( 1)
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: »رفع القلم عن ثالثة، عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت -صلى هللا عليه وسلم    - لقول رسول هللا  

(1)يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ«
 حديث حسن، وألن مدته تتطاول، فيشق إجياب القضاء عليه، فعفي عنه.   

 وال جتب على الصيب حتى يبلغ،  [2]

 للحديث السابق. 

 وال جتب الصالة على املغمى عليه  [3]

 ملرض، أو شرب دواء؛ ألن ابن عمر »أغمي عليه ثالثة أايم ولياليهن فلم يقض« 

 وأما السكر  [4]

من شرب حمرما يزيل عقله وقتا دون وقت، فال يؤثر يف إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته يف حال زوال 
 عقله. 

 الفصل الثالث: تارك الصالة

 وفيه فروع ثالثة

 إن جحد وجوبها كفر؛  [1]

 ألنه كذب هللا تعاىل يف خربه. 

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

 
 سبق تخريجه ( 1)
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[ إىل قوله: }فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا 5لقول هللا تعاىل: }فاقتلوا املشركني{ ]التوبة:  
أمجعوا   -رضي هللا عنهم    -[ فدل على أهنم إذا مل يقيموا الصالة يقتلون، وألن الصحابة  5سبيلهم{ ]التوبة:  

 على قتال مانعي الزكاة والصالة آكد منها. 

( 1)وبني الكفر والشرك ترك الصالة(  الرجلصالة مطلقا؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )بني  ويكفر برتك ال
 

 رواه مسلم من حديث جابر

 قوله )بني العبد وبني الكفر( ويف بعض الرواايت والشرك ترك الصالة ومل يقل "ترك صالة" 

 ة ومثت فرق بني ترك الصالة وترك صالة، فرتك صالة يعين ترك صالة واحد 

 أما قوله )ترك الصالة( معناه: ترك الصالة مطلقا   

 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 

 باب أوقات الصلوات
املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة حمدودة، وقد ورد يف ذلك أحاديث صحاح أمجع  

 جياد نذكر أكثرها يف مواضعها، إن شاء هللا تعاىل. 

 مثانية وفيه فصول

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

 وفيه فروع أربعة

 الصالة األوىل هي الظهر، [1]

، يصلي اهلجري اليت تدعوهنا -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو برزة األسلمي قال: »كان رسول هللا    

(1) األوىل حني تدحض الشمس، يعين: تزول«
 يف حديث طويل، متفق عليه،  

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

 أول وقت الظهر: [2]

  . وأول وقتها إذا زالت الشمس

 آخر وقت الظهر: [3]

)فئ الزوال( ملا روى ابن عباس   وآخر وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه
قال: »أمين جربيل عند البيت مرتني، فصلى يب الظهر يف املرة األوىل حني   - لى هللا عليه وسلم  ص  - أن النيب  

زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، مث صلى يب يف املرة األخرية حني صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما 

(2) بني هذين«
 يف حديث طويل، قال الرتمذي: هو حديث حسن.. 

 
 (.  (647)  - 235( مسلم )547البخاري )( 1)

 ( 149( سنن الترمذي )393سنن أبي داود )( 2)
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 تعجيلها، واألفضل  [4]

: »أبردوا  -صلى هللا عليه وسلم    - حلديث أيب برزة إال يف شدة احلر فإنه يستحب، اإلبراد هبا، لقول النيب  

(1)ابلظهر يف شدة احلر، فإن شدة احلر من فيح جهنم«
 متفق عليه.  

 هبا، أتخريها حىت ينكسر احلر، ويتسع يف احليطان،   ومعىن اإلبراد

 الفصل الثاني: صالة العصر

 وفيه فروع مخسة 

 العصر، هي الصالة الوسطى  [1]

يوم األحزاب: »شغلوان   - صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    - ملا روى علي  

(2)عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا«
 متفق عليه،  

 أول وقت العصر: [2]

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

 آخر وقت العصر: [3]

 وآخر وقت العصر على أقسام:

 وآخر وقته املختار إذا صار ظل كل شيء مثليه،  [1]
 

 (.  (615)  - 180( مسلم )533البخاري )( 1)

 (. (627) - 205( مسلم )2931البخاري )( 2)
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يف حديث جربيل: »وصلى يب العصر حني صار ظل كل شيء مثله،   - صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب  
(1)مث صلى يب املرة اآلخرة حني صار ظل كل شيء مثليه«

 مث يذهب وقت االختيار  
 ويبقى وقت الضرورة إىل غروب الشمس.  [2]

 ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب، فقد أدركها،  [4]

أنه قال: »من أدرك سجدة من صالة العصر قبل   - صلى هللا عليه وسلم    - ة عن النيب  ملا روى أبو هرير 

(2)أن تغرب الشمس فليتم صالته«
  . متفق عليه 

 وتعجيلها أفضل بكل حال،  [5]

يصلي العصر، مث يرجع أحدان إىل   -صلى هللا عليه وسلم    - لقول أيب برزة يف حديثه: »كان رسول هللا  

(3) رحله يف أقصى املدينة والشمس حية«
 متفق عليه.  

 الفصل الثالث: صالة المغرب

 وفيه فروع أربعة

 املغرب هي وتر النهار  [1]

 أول وقت املغرب: [2]

 
 سبق تخريجه ( 1)

 (.  (608)  - 163( مسلم )556البخاري )( 2)

 (.  (647)  - 235( مسلم )541البخاري )( 3)
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أمر بالال فأقام املغرب   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى بريدة »أن النيب  ؛  وأول وقتها، إذا غابت الشمس 
(1)حني غابت الشمس، مث صلى املغرب يف اليوم الثاين حني غاب الشفق، مث قال: وقت وصالتكم بني ما رأيتم«

 

  .رواه مسلم
 ويكره تأخريها عن وقتها؛ [3]

يف اليومني يف أول وقتها، وقال   –عليه وسلم  صلى هللا    - صالها ابلنيب    - عليه السالم    - ألن جربيل    

(2) يصلي املغرب إذا وجبت الشمس«  - صلى هللا عليه وسلم    -جابر: »كان النيب 
 متفق عليه.   

 آخر وقت املغرب: [4]

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

 وفيه فروع مخسة

 أول وقت العشاء: [1]

 غاب الشفق األْحر العشاء إذا    وأول وقت
 آخر وقت العشاء: [2]

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

  .رواه مسلم 

 
 ( (613) - 176مسلم ) ( 1)

 (.  (646)  - 233( مسلم )560البخاري )( 2)

 ( (612) - 172مسلم ) ( 3)
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 وقت الضرورة [3]

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

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

 ويستحب أن يراعى حال املأمومني،  [5]

يصلي العشاء أحياان يقدمها وأحياان يؤخرها إذا رآهم  - صلى هللا عليه وسلم  - لقول جابر: »كان النيب 

(2) اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا، أخر«
  .متفق عليه 

 الفصل الخامس: صالة الفجر

 وفيه فروع ثالثة

 أول وقت صالة الفجر: [1]

وهو البياض الذي يبدو من قبل املشرق معرتضا ال ظلمة   ، مث الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاين
   . 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]

 
 (.  (647)  - 235( مسلم )547البخاري )( 1)

 (.  (646)  - 233( مسلم )560البخاري )( 2)
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»أنه أمر بالال فأقام الفجر  - هللا عليه وسلم    صلى  - ملا روى بريدة عن النيب  ؛ وآخره إذا طلعت الشمس
( 1) حني طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاين صلى الفجر، فأسفر هبا، مث قال: وقت صالتكم ما بني ما رأيتم«

 

 رواه مسلم 
 واألفضل تعجيلها،  [3]

يصلي الفجر،   - صلى هللا عليه وسلم    - قالت: »كان رسول هللا    - رضي هللا عنها    - ملا روت عائشة  

(2) فيشهد معه نساء من املؤمنات، مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس«
 متفق عليه.  

 الفصل السادس: مسائل منثورة

 مخسةوفيه فروع 

 جتب الصالة بأول الوقت  [1]

دخول جزء من وقت الصالة، أو حاضت املرأة، لزمها القضاء، ألنه إدراك جزء َتب هبا فلو جن بعد  
 الصالة، فاستقرت به، كآخر الوقت. 

 وال جتب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر  [2]

 ومن أدرك ركعة من الصالة  [3]

 
 سبق تخريجه ( 1)

 (.  (645)  - 230( مسلم )578البخاري )( 2)
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: »من أدرك قال  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو هريرة أن النيب    ؛قبل خروج الوقت، فهو مدرك هلا
ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة« ويف لفظ: »إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، 

(1)فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح، فليتم صالته«
 متفق عليه.  

 القدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبرية اإلحرام. [4]

 ، اجلواز وجيوز تأخري الصالة إىل آخر وقت [5]

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

 ضابط:

 اإلدراكات أنواع:

 . النوع األول: إدراك الوقت حيصل إبدراك جزء من الصالة  

 .النوع الثاين: إدراك الركعة ابلركوع

 . الصالةالنوع الثالث: إدراك اجلماعة إبدراك من  

 . النوع الرابع: إدراك اجلمعة إبدراك الركعة

 الفصل السابع: قضاء الفوائت 

 وفيه فروع مخسة

 
 (.  (608)  - 163( مسلم )556البخاري )( 1)

 سبق تخريجه ( 2)
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 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  

 إن خشي فوات احلاضرة، قدمها  [3]

 اضرة آكد، بدليل أنه يقتل برتكها، خبالف الفائتة. لئال تصري فائتة، وألن فعل احل

 إن نسي الفائتة حتى صلى احلاضرة  [4]

: »عفي ألميت عن اخلطأ -صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    ؛ سقط الرتتيب، وقضى الفائتة وحدها

(2)والنسيان«
 رواه النسائي. 

 إن ذكرها يف احلاضرة،  [5]

 والوقت ضيق، فكذلك. 

 الثامن: الصالة قبل الوقت وبعدهالفصل 

 فيه فروع أربعةو

 
 (.  (684)  - 314( مسلم )597البخاري )( 1)

 سبق تخريجه ( 2)
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 من شك يف دخول الوقت،  [1]

 مل يصل حىت يتيقن، أو يغلب على ظنه ذلك، 

 إن أخربه ثقة عن علم، عمل به،  [2]

 وإن أخربه عن اجتهاد مل يقلده، واجتهد حىت يغلب على ظنه دخوله، 

 إن صلى فبان أنه وافق الوقت  [3]

 ألنه صلى بعد الوجوب.   أو بعده، أجزأه، 

 إن وافق قبله، مل جيزه،  [4]

 ألنه صلى قبل الوجوب. 
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 باب شروط الصالة

 وفيه فصول

 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

 صالة : »ال يقبل هللا-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  الطهارة من احلدث شرط من شروط الصالة؛  

(1)بغري طهور«
 رواه مسلم.  

 
 ( 224مسلم ) ( 1)
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 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 

 وقت اليت بعدها  [2]

 .من فعلها إىل آخر وقتها

 وقت النوافل املطلقة: [3]

 . الزمان وقت هلا إال مخسة أوقاتمجيع  

 الشرط الثالث النية
 النية وهي الشرط الثالث، 

 قاعدة: 

: -صلى هللا عليه وسلم    -قال ابن قدامة: بغري خالف، لقول رسول هللا ال تصح الصالة إال بنية 

(1)»إمنا األعمال ابلنيات«
 وألهنا عبادة حمضة، فلم تصح بغري نية، كالصوم.  

 
 (.  (1907) - 155( مسلم )1البخاري )( 1)
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 ضابط: 

 النية: القلب حمل 

 فإذا نوى بقلبه أجزأه، وإن مل يلفظ بلسانه. 

 :سبعة فروعوفيه 

 .األفضل النية مع تكبرية اإلحرام  [1]

 . ألهنا أول الصالة لتكون النية مقارنة للعبادة

 يستحب استصحاب ذكرها  [2]

 ألهنا أبلغ يف اإلخالص،   ؛يف سائر الصلوات

 إن تقدمت النية على التكبري  [3]

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

 إن كانت فرضا [4]

 لزمه أن ينوي الصالة بعينها، ظهرا أو عصرا لتتميز عن غريها.  

 إن كانت نافلة مطلقة  [5]

 أجزأته نية الصالة. 

 إن نوى اخلروج من الصالة [6]
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 بطلت؛ ألن النية شرط يف مجيع الصالة وقد قطعها.   

 إذا نوى يف صالة الظهر ثم قلبها عصرا [7]

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

 الفصل الثاني: ما ليس من شروط الصالة

 األول: الطهارة من النجس 
 الثاين: سرت العورة 

 استقبال القبلة الثالث:  
 وفيه مباحث 

 المبحث األول: الطهارة من النجس 

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

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

 وفيه فروع ثالثة

 متى كانت عليه يف بدنه أو ثيابه جناسة  [1]

 مقدور على إزالتها غري معفو عنها، مل تصح صالته.

 إن مل جيد إال ثوبا جنسا صلى فيه، [2]

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

137 

لوجوبه يف الصالة وغريها، وتعلق حق اآلدمي به يف سرت عورته،   ألن سرت العورة آكد  ؛ وال إعادة عليه  
 وصيانة نفسه، وال يعيد الصالة، كما لو صلى يف موضع جنس، ال ميكنه اخلروج منه. 

 إن صلى على قماش طرفه جنس [3]

فإن كان القماش عليه، أو متعلقا به، حبيث ينجر معه إذا مشى، صحت صالته،  فصلى على الطاهر منه    
 صالته، ألنه حامل هلا   مل تصح 

 وفيه أمور أربعة

 األمر األول: طهارة موضع الصالة 

 وفيه فرعان:

 جتب طهارة موضع صالته،  [1]

وحلديث األعرايب ملا ابل يف املسجد )اهريقوا عليه ذنواب من ماء(   ، ألنه حيتاج إليه يف الصالة، أشبه الثوب
 متفق عليه

 إن بسط على األرض النجسة ثوبا أو طينها،  [2]

 ألنه ليس حبامل للنجاسة، وال مباشر هلا. صحت صالته عليها؛  

 األمر الثاني: رؤية النجاسة بعد الصالة 

 وفيه فروع ثالثة

 إذا رأى عليه جناسة بعد الصالة،  [1]
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 ألن األصل عدمها يف الصالة. وجوز حدوثها بعدها، مل تلزمه اإلعادة؛  

 أنها كانت عليه يف الصالة،وإن علم  [2]

 فال إعادة عليه   

 وإن علم بها قبل الصالة ثم نسيها، [3]

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

 األمر الثالث: مواضع ستة ال تصح الصالة فيها 

 :ستةوال تصح الصالة يف مواضع  
 املقربة،  [1]

قال: »ال َتلسوا على القبور،   -صلى هللا عليه وسلم    - حديثة كانت أو قدمية، ملا روى أبو مرثد أن النيب  

(1)وال تصلوا إليها«
 رواه مسلم.  

 واحلمام داخله وخارجه، [2]

قال: »األرض كلها مسجد   - صلى هللا عليه وسلم    -لوجود النجاسة، وأما ما روى أبو سعيد أن النيب  

(2)إال املقربة واحلمام«
 رواه أبو داود. )ضعيف(.  

 أعطان اإلبل، [3]

 
 ( (972) - 97مسلم ) ( 1)

 ( 492داود )سنن أبي ( 2)
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وأعطان اإلبل هي اليت تقيم فيها وأتوي إليها؛ ملا روى جابر بن مسرة أن رجال قال: »اي رسول هللا أنصلي   

(1) ابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أنصلي يف مبارك اإلبل؟ قال: ال.«يف مر 
رواه مسلم، وألن هذه املواضع مظنة   

 للنجاسة فأقيمت مقامها. 

 واحلش،  [4]

 الحتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. 

 اجملزرة،  [5]

  .وهي موضع الذبح لوجود النجاسة

 واملزبلة  [6]

 تصح الصالة فيها   األمر الرابع: موضعان

 يف الكعبة نفال أو فرضا.  [1]

(2)صلى يف البيت ركعتني«  -صلى هللا عليه وسلم    - ألن »النيب  
 متفق عليه.  

(3)عن عائشة أم املؤمنني قالت: ما أابيل أصليت يف احلجر أم البيت
. 

 املوضع املغصوب، [2]

 
 سبق تخريجه ( 1)

 (.  (1329)  - 388( مسلم )397البخاري )( 2)

 (  1/364( أخرجه مالك في املوطأ ) 3)
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 ألن النهي ملعىن يف غري الصالة، أشبه املصلي ويف يده خامت من ذهب،    ؛ تصح الصالة مع اإلمث 

 املبحث الثاني: سرت العورة

 وفيه أمور

 سرت العورة واجب،األمر األول: 

 ضابطان 

 عورة الرجل ما بني سرته وركبتيه  [1]

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

  أْحد والرتمذي )حسن(.

 تنبيه

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

لقول هللا تعاىل: }وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{   ؛واملرأة يف الصالة  كلها عورة إال الوجه، وكفيها  
[ قال ابن عباس: وجهها وكفيها، وألنه حيرم سرت الوجه يف اإلحرام، وسرت الكفني ابلقفازين، ولو 31]النور:  

 كاان عورة، مل حيرم سرتمها. 

 
 ( 2798( سنن الترمذي )15932أحمد ) ( 1)
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ال: نعم إذا كان سابغا وعن أم سلمة قالت: »اي رسول هللا تصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار؟ فق

(1) يغطي ظهور قدميها«
 . والصواب وقفه  ،رواه أبو داود 

 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

 العورةاألمر الثالث: ضابط ستر 

 جيب سرت العورة مبا يسرت لون البشرة  [1]

 من الثياب أو اجللود أو غريها، 

 إن وصف لون البشرة،  [2]

 ألنه ليس بساتر.؛ مل يعتد به

 األمر الرابع: اللباس في الصالة

 لباس الرجل وفيه فروع ثالثة:أوال:  

 
 ( 640سنن أبي داود )( 1)
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 يستحب للرجل أن يصلي يف قميص ورداء [1]

، أو قال: قال عمر: -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا  ؛  أو إزار وسراويل  

(1)»إذا كان ألحدكم ثوابن فليصل فيهما«
 رواه أبو داود.  

(2) صلى يف ثوب واحد«  - صلى هللا عليه وسلم    -فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه؛ ألن »النيب  
متفق    

 عليه. 

 القميص أوىل من الرداء، [2]

أعم يف السرت، فإن كان واسع اجليب ترى منه عورته، مل جيزئه، ملا روى سلمة بن األكوع قال: قلت:   ألنه   

(3) »اي رسول هللا إان نصيد أفنصلي يف القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة«
 حديث حسن.  

 فإن كان ذا حلية تسد جيبه فال ترى عورته جاز. 

 إن صلى يف رداء، وكان واسعا،  [3]

ملا روى عمر بن أيب سلمة قال: »رأيت رسول   ؛التحف به. وإن كان ضيقا خالف بني طرفيه على منكبيه

(4)يصلي يف ثوب واحد، قد ألقى طرفيه على عاتقيه« -صلى هللا عليه وسلم   - هللا  
 متفق عليه.   

 
 ( 635سنن أبي داود )( 1)

 (.  (518)  - 281( مسلم )353البخاري )( 2)

 ( 632سنن أبي داود )( 3)

 (.  (517)  - 278( مسلم )355البخاري )( 4)
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قال:   - صلى هللا عليه وسلم    - وإن مل جيد ما يسرت عورته أو منكبيه، سرت عورته، ملا روى جابر أن النيب  

(1)»إذا كان الثوب واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به«
 . ومسلم  رواه البخاري 

 لباس املرأة ثانيا: 

 وفيه فرعان:

 يستحب للمرأة أن تصلي يف درع  [1]

أنه قال: تصلي املرأة يف ثالثة أثواب:   -رضي هللا عنه    - ملا روي عن عمر    ؛ ومخار وجلباب تلتحف به
 درع ومخار وملحفة رواه ابن ايب شيبة وغريه )صحيح(. 

  . هو القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها:  والدرع

  . يغطي رأسها وعنقها  :واخلمار

  . وهو امللحفة، تلتحف به من فوق الدرع  :واجللباب

قال أْحد: قد اتفق عامتهم على الدرع واخلمار، وما زاد فهو خري وأسرت، وألنه إذا كان عليها جلباب، 
 فإهنا َتافيه راكعة وساجدة؛ لئال تصفها ثياهبا، فتبني عجيزهتا، ومواضع عوراهتا املغلظة. 

 درع ومخار  إن صلت يف [2]

 
 (. 3010( مسلم )361البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

144 

ملا روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم سلمة وميمونة أهنما كاان يصليان يف ؛  يسرت مجيع بدهنا أجزأ
 درع ومخار، ليس عليهما أزار. رواه مالك. 

 مسائل ثالث 

 يكره اشتمال الصماء  [1]

(1)أنه »هنى عن اشتمال الصماء«  - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو سعيد عن النيب  
 رواه البخاري   

 . ومسلم

 ومعىن الصماء: أن جيعل الرداء حتت كتفه األمين، ويرد طرفيه على األيسر، فيبقى منكبه األمين مكشوفا. 

 حيرم إسبال القميص  [2]

قال: »من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا   - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب  ؛  واإلزار والسراويل اختياال

(2)إليه«
 عليه. متفق  

  .يكره تغطية الفم يف الصالة [3]

عن جعدة بن هبرية رضي هللا عنه انه رأى رجال يصلي وعليه مغفرة وعمامة قد غطى هبما وجهه، 

(3) فأخذ مبغفرته وعمامته فألقامها من خلفه
.   

 
 (.  (2099)  - 70( مسلم )367البخاري )( 1)

 (.  (2085)  - 42( مسلم )3665البخاري )( 2)

 (7299( أخرجه ابن أبي   شيبة )3)
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: »هنى عن السدل يف الصالة، وأن يغطي الرجل -صلى هللا عليه وسلم    -وأما ما روى أبو هريرة أن النيب  

(1)فاه«
 رواه أبو داود )ضعيف(. .  

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

 [. 144قرة:  شطره{ ]الب

 ضابط

 والناس يف القبلة على ضربني:

 املتيقن: [1]

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

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

 الثاني اجملتهد:  [2]

: »ما بني املشرق واملغرب -؛ حلديث الكعبة، وهو البعيد عنها فال يلزمه إصابة العنيوفرضه إصابة جهة  

(2) قبلة«
وألن اإلمجاع انعقد على صحة صالة االثنني املتباعدين،  ،والصواب وقفه على ابن عمر  ، رواه الرتمذي 

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

 
 ( 643سنن أبي داود )( 1)

 ( 342سنن الترمذي )( 2)
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 الخطأ في االستقبال 

 وصلى، متعمدا ن ترك االستقبالم [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، فاستداروا  ؛  استقبل جهة القبلة، وبىن على صالته  

(1) إليها، وأمتوا صالهتم«
 متفق عليه. 

 ضابط 

 يسقط االستقبال يف ثالثة مواضع:

 األول: عند العجز  [1]

 ألنه فرض عجز عنه أشبه القيام.  ؛لكونه مربوطا إىل غري القبلة، يصلي على حسب حاله

 والثاني: يف شدة اخلوف  [2]

مثل حال التحام احلرب، واهلرب املباح من عدو أو سيل أو سبع ال ميكنه التخلص منه إال ابهلرب، فيجوز 
[ 239له ترك القبلة، ويصلي حيث أمكنه راجال وراكبا، لقول هللا تعاىل: }فإن خفتم فرجاال أو ركباان{ ]البقرة:  

 
 (.  (526)  - 13( مسلم )403البخاري )( 1)
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(1) : »مستقبلي القبلة وغري مستقبليها«-صلى هللا عليه وسلم   - عن النيب   - رضي هللا عنهما  -ابن عمر   قال
 

 . رواه البخاري. وألنه عاجز عن االستقبال، فأشبه املربوط

 الثالث: النافلة يف السفر، [3]

وجهه،   كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر أن »رسول  

(2) يومئ برأسه، وكان يوتر على بعريه«
  .متفق عليه، وكان يصلي على ْحاره 

 
 ( 4535البخاري ) ( 1)

 (.  (700)  - 39( مسلم )1105البخاري )( 2)
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 ]باب األذان[

  .واألصل يف األذان اإلعالم

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

 وفيه مباحث ثالثة

 فضل االذان [1]

  -صلى هللا عليه وسلم    -وفيه فضل كثري وأجر عظيم، بدليل ما روى أبو هريرة، أن رسول هللا  

( 1) قال: »لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه«
 

وقال أبو سعيد اخلدري: »إذا كنت يف غنمك، أو ابديتك، فأذنت ابلصالة، فارفع صوتك  

(2)ابلنداء؛ فإنه ال يسمع صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة«
  

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

يقول: »املؤذنون أطول الناس    -صلى هللا عليه وسلم    -ل هللا  وعن معاوية قال: مسعت رسو 

(3) أعناقا يوم القيامة«
 أخرجه مسلم.   

 
 (.  (437)  - 129( مسلم )615البخاري )( 1)

 (.  609البخاري )( 2)

 ( (387) - 14مسلم ) ( 3)
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 األصل يف األذان [2]

صلى هللا    -واألصل يف األذان، ما روى عبد هللا بن زيد بن عبد ربه، قال: ملا أمر رسول هللا  
 وأان انئم رجل حيمل انقوسا  ابلناقوس يعمل ليضرب به جلمع الناس للصالة، طاف يب  -عليه وسلم  

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: تقول: هللا أكرب هللا أكرب، هللا أكرب هللا  

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

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

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

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

(1) احلمد.«
 رواه أبو داود، وذكر الرتمذي آخره هبذا اإلسناد، وقال: هو حديث حسن صحيح.   

 
 ( 499سنن أبي داود )( 1)
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 وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس.

 سبب مشروعية األذان: [3]

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

(1) ن رجال ينادي ابلصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بالل قم فنادي ابلصالة "تبعثو 
 

 رواه البخاري ومسلم 

 وفيه فصول عشرة

 الفصل األول: حكم األذان

 وفيه فروع سبعة

 األذان مشروع للصلوات اخلمس دون غريها،  [1]

 وهو من فروض الكفاية؛  [2]

 
 (. (377) - 1( مسلم )604البخاري )( 1)
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أان ورجل نودعه، فقال: إذا   -صلى هللا عليه وسلم    -: »أتيت النيب  قال مالك بن احلويرث 

(1) حضرت الصالة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكربكما«
 متفق عليه  

 األذان ال جيب على املسافرين [3]

 لقول ابن عمر 

 وال جيب األذان للصالة الفائتة واملقضية [4]

هللا بن مسعود يف داره فقال " أصلى هؤالء ملا روى مسلم عن األسود وعلقمة قاال أتينا عبد  

(2) 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 األذان، مل  
ابدية أو حنوها، استحب له اجلهر ابألذان؛ لقول أيب سعيد: »إذا    جيهر به. وإن كان يف الوقت، يف

كنت يف غنمك أو ابديتك فأذنت ابلصالة، فارفع صوتك ابلنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت  

 
 (. (674) - 293( مسلم )2848البخاري )( 1)

 ( (534) - 26مسلم ) ( 2)
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املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: مسعت ذلك من رسول هللا  

(1).«-صلى هللا عليه وسلم  -
  

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

 وال جيزئ األذان قبل الوقت،  [7]

 - ألنه ال حيصل املقصود منه، إال الفجر، فإنه جيزئ األذان هلا بعد نصف الليل؛ لقول النيب  

(2): »إن بالال يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم«-صلى هللا عليه وسلم  
متفق   

 عليه. 

 كيفيات االذانل الثاني: الفص

 لألذان كيفيتان:

 الكيفية األوىل: أذان بالل )مخس عشرة مجلة( 

ابلناقوس ليضرب به   -صلى هللا عليه وسلم    -رواه عبد هللا بن زيد، قال: »ملا أمر رسول هللا  
للناس جلمع الصالة، طاف يب وأان انئم رجل حيمل انقوسا، فقلت: اي عبد هللا أتبيع الناقوس؟ قال:  

ت: بلى، وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إىل الصالة، فال: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقل 
فقال: تقول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، 

 
 سبق تخريجه. ( 1)

 (.  (1092)  - 38( مسلم )622البخاري )( 2)
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أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي  
، قال: مث استأخر عين غري بعيد،  على الفالح، حي على الفالح، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا 

مث قال: تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول  
هللا، حي على الصالة، حي على الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، 

فأخربته مبا رأيت، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -   ال إله 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«
رواه أبو    

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

 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 هللا، أشهد  
قال: مث ارجع، فمد من صوتك    -مرتني مرتني    -أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا  

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

( 2) ال إله إال هللا
 

 
 ( 499سنن أبي داود )( 1)

 ( بالتكبير في أوله أربعا وهو اصح. 27252(  بالتكبير في أوله مرتين فقط، أحمد )(379) - 6مسلم ) ( 2)
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 الفصل الثالث: كيفيات اإلقامة

 لإلقامة كيفيتان:

 إقامة بالل )إحدى عشرة مجلة(الكيفية األوىل: 

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

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

 الكيفية الثانية: إقامة أبي حمذورة )سبعة عشر مجلة(

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

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

 وفيه فرعان

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

 
 ( 499سنن أبي داود )( 1)

 ( 27252أحمد ) ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

155 

قال له: »إن كان يف أذان الصبح، قلت:   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو حمذورة أن النيب  

(1)الصالة خري من النوم، مرتني«
 .  وغريه  رواه النسائي 

 ويكره التثويب يف غريه، [2]

أن أثوب يف الفجر، وهناين   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى بالل قال: »أمرين رسول هللا   

(2) العشاء«أن أثوب يف
 رواه ابن ماجه )ضعيف(.   

ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجال يثوب يف أذان الظهر، فخرج وقال: 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]

 
 (. 633( النسائي )500( أبو داود )15376أحمد )( 1)

 ( 715سنن ابن ماجه )( 2)
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وهو التثويب بني األذان واإلقامة يف الفجر، أن يقول: حي على الصالة، مرتني. حي على 
 الفالح. مرتني. 

 تثويب آخر غري مشروع يف غري الفجر  [3]

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

 للفائتة األذان الفصل الرابع: 

 وفيه فروع ثالثة

 يسن األذان للفائتة،  [1]

فاتته الصبح فقال: »اي بالل قم فأذن مث صلى ركعتني، مث   -صلى هللا عليه وسلم  - ألن النيب 

(1) أقام، مث صلى الغداة«
 متفق عليه. 

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

 
 (.  (681)  - 311( مسلم )595البخاري )( 1)
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عن أربع صلوات   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن مسعود أن »املشركني شغلوا رسول هللا   
حىت ذهب من الليل ما شاء هللا، مث أمر بالال، فأذن مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر،  

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

 لصالتني، فكذلك، إن مجع بني ا [3]

(2)صلى الظهر والعصر بعرفة أبذان وإقامتني«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى جابر أن »النيب  
 

 رواه مسلم. 

 صفات المؤذن المشروطة الفصل الخامس: 

 وال يصح األذان إال من:

   .مسلم  [1]
  .عاقل [2]

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

 وليس على النساء أذان وال إقامة  ويصح منهن،

 
 (  662(  النسائي )179سنن الترمذي )( 1)

 ( (1218) - 147مسلم ) ( 2)
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(1) سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال " أان أهنى عن ذكر هللا "  
أخرجه ابن أيب    

 شيبة وابن املنذر إبسناد حسن  

نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة قال ال  وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال " كنا  

(2)وإن فعلن فهو ذكر "
 أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر إبسناد صحيح   

 ويصح أذان الفاسق والصيب العاقل 

 ألنه مشروع لصالهتما، ومها من أهل العبادات.  

 صفات المؤذن المستحبة الفصل السادس: 

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

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

 ويستحب أن يكون املؤذن عدال أمينا ابلغا [2]
يكن كذلك، وألنه ألنه مؤمتن يرجع إليه يف الصالة والصيام، فال يؤمن أن يغرهم أبذانه إذا مل   

 يؤذن على موضع عال، فال يؤمن منه النظر إىل العورات.

 
 (1219( وابن املنذر )2324مصنف ابن أبي شيبة )( 1)

 (1221املنذر )( وابن  2317مصنف ابن أبي شيبة )( 2)

 سبق تخريجه ( 3)
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 وأن يكون عاملا ابألوقات، [3]
 ليتمكن من األذان يف أوائلها.  

 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: 

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

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

   .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 مدى صوته،    -صلى هللا عليه وسلم    -وملا روى أبو هريرة عن النيب  

(1)ويشهد له كل رطب وايبس«
 رواه أبو داود.   

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 جاز،إن أذن حمدثا 

 ألنه ال يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غري مشروطة له.   

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

 مستقبلي القبلة.

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

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

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

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

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

 الرتسل 

 
 ( 520سنن أبي داود )( 1)
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(1)وثبت عن ابن عمر كان حيذم اإلقامة
يعين يسرع يف اإلقامة أخرجه ابن أيب شيبة وأبو نعيم    

 .مبعىن يسرع (حيذم)يف الصالة إبسناد صحيح  

 ويستحب ملن أذن أن يقيم [7]
 وإن أقام غريه جاز 

قال: »ألقه على بالل   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو داود يف حديث األذان أن النيب  

(2)فألقاه عليه فأذن بالل، فقال عبد هللا: أان رأيته، وأان كنت أريده قال: فأقم أنت«
. 

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

   .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،  

 
 (230( ابو نعيم )2237مصنف ابن أبي شيبة )( 1)

 ( 512سنن أبي داود )( 2)
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 وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل املواالة.  

 [. 65بطل أذانه لقول هللا تعاىل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{ ]الزمر: وإن ارتد يف أثنائه 

 وجيوز الكالم فيه،  [3]

فإن تكلم بكالم طويل ابتدأ، إلخالله ابملواالة، وإن كان يسريا بىن، ألن ذلك ال يبطل اخلطبة،  
 وهي آكد منه،  

وثبت عن سليمان بن صرد وكان له صحبة أنه كان يؤذن يف العسكر وكان أيمر غالمه ابحلاجة  

(1)يف أذانه
األثر أخرجه بن أيب شيبة والبيهقي ورواه البخاري  و من الصحابة    وهوهذا سليمان بن صرد    

 . صحيحوهو تعليقا 

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

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

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

 حديث حسن.  

 
 ( 1865( البيهقي )1/126( البخاري قي باب الكالم في االذان )212( ابو نعيم )2198مصنف ابن أبي شيبة )( 1)

 (  521نن أبي داود )( س13668أحمد ) ( 2)
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 األذكار واألدعية يف األذان 

 متابعة املؤذن   [1]

 وهلا صفتان: 

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

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

قال: حي على الصالة، فقال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: حي على الفالح،  رسول هللا، مث  
قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب، هللا أكرب، قال: هللا أكرب، هللا أكرب، مث قال: ال إله 

(1) إال هللا، قال: ال إله إال هللا، من قلبه، دخل اجلنة«
 رواه مسلم.  

 أن يقول مثل ما يقول،  (2

قال: »فإذا مسعتم النداء، فقولوا مثل    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو سعيد أن رسول هللا  

(2) ما يقول املؤذن«
 متفق عليه.   

 
 ( (385) - 12مسلم ) ( 1)

 (.  (383)  - 10( مسلم )611البخاري )( 2)
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 وله ان يقول هذه مرة وهذه مرة.

 الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم  [2]

(1) ويدل عليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم )مث صلوا علي(
أخرجه مسلم من حديث عبد هللا   

   .بن عمرو

 قول اللهم رب هذه الدعوة التامة.   [3]

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

(2) احملمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة«
 أخرجه البخاري.   

 الدعاء  [4]

(3)«ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة» ويدل عليه حديث أنس  
رواه أْحد وأبو داوود والرتمذي   

   .وسنده صحيح 

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

 
 ( (384) - 11مسلم ) ( 1)

 ( 614البخاري ) ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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قول أشهد أن ال إله إله هللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله رضيت ابهلل راب ومبحمد 
قال: »من قال حني    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا وروى سعد أن النيب      رسوال وابإلسالم دينا

يسمع النداء: وأان أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا  

(1) ومبحمد رسوال، غفر له ذنبه«
 رواه مسلم.   

   .وهذه هي اللفظة الصحيحة

   .ال تصح  ،اعتمد على رواية شاذة  ، 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]

 هذه مدرجة  

 ومنها قول الدرجة الرفيعة  [3]

 
 ( (386) - 13مسلم ) ( 1)
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 ال تصح   

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

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

 الفرق بين األذان واإلقامة  الفصل العاشر: 

   :افرتق األذان واإلقامة يف أمور

قبل   :األول [1] اإلقامة  الصلوات وال َتوز  بعض  الوقت يف  قبل  األذان جيوز 
 الوقت حبال 

جيوز أول الوقت وإن أخر الصالة إىل آخر الوقت واإلقامة ال َتوز    :الثاين [2]
 إال عند إرادة الصالة  

 يسن األذان للصبح مرتني وال تسن اإلقامة إال مرة : الثالث [3]
 يسن يف األذان الرتجيع واإلقامة ال يسن فيها الرتجيع  :الرابع [4]
احلي  :اخلامس [5] يف  االلتفات  األذان  يف  يسن    ،علتنييسن  فال  اإلقامة  أما 

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

 وفيه أمور سبعة

 يستحب للرجل، إذا أقبل إىل الصالة، أن يقبل خبوف ووجل وخشوع وخضوع،  [1]
  . والوقاروعليه السكينة   [2]
صلى هللا عليه وسلم   -وإن مسع اإلقامة مل يسع إليها؛ ملا روى أبو هريرة، عن النيب   [3]

  (1)أنه قال: »إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا«  -

 متفق عليه. 
 تنبيه:

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

 . مل يصح شيء يف الذكر للخروج إىل الصالة [4]
 األذكار الواردة يف املشي إىل الصالة 

كان يقول: »اللهم إن أسألك حبق   أوالً: احلديث املشهور حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب  
السائلني عليك وحبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشراً وال بطراً، وال رايًء وال مسعة، خرجت يف اتقاء 
سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذين من النار، وأن تغفر يل ذنويب مجيعاً إنه ال يغفر الذنوب 

 وسنده ضعيف.   ،ين، وغريهمإال أنت« أخرجه ابن ماجة وأْحد، وابن الس

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

(1)نوراً وزدين نوراً«
والصواب أن هذا الدعاء ليس يف املشي إىل الصالة، وإمنا هو يف الدعاء   ،رواه مسلم  

   .يقوله يف السجود  يف السجود، أن هذا الدعاء كان النيب  

 . إذا دخل املسجد قدم رجله اليمىن وقال ما ورد [5]
 الدعاء عند الدخول إىل املسجد أصح ما فيه: 

قال: »إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: اللهم افتح يل   أوالً: حديث أيب أسيد، أو أيب ْحيد أن النيب  
(2)أبواب رْحتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك من فضلك«

أخرجه مسلم، وهذا هو أصح ما ورد عن   ،
يل أبواب رْحتك، ومل يصح عن   يف الدخول إىل املسجد واخلروج منه، فعند الدخول تقول: اللهم افتح النيب 
كذلك   ، والسالم على النيب  مل تصح عن النيب    البسملة، بسم هللا،  وكذلك الصالة على النيب    النيب  

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

 ، إمنا عن الصحابة كما أخرجه ابن أيب شيبة وغريه، هذا اثبت ليس على النيب   إذاً 
الوارد يف الدخول إىل املسجد فقط الدعاء الذي ذكرانه الذي أخرجه مسلم، والسالم على النيب   وعليه،

   لثبوته عن بعض الصحابة كما هو عند ابن أيب شيبة، كذلك يعين عند اخلروج نفس األذكار، واألذكار عند
 الدخول هي نفسها األذكار عند اخلروج، فلم يصح إال الذي ذكرانه قبل قليل يف مسلم، والسالم على النيب  

 قليل.   كما هو اثبت عن كعب بن عجرة وغريه واحد من الصحابة كما ذكرانه قبل
  .وال جيلس حىت يركع ركعتني [6]

 
 ( (763) - 181مسلم ) ( 1)

 ( (713) - 68مسلم ) ( 2)
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قال: »إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو قتادة، أن رسول هللا  
(1) حىت يركع ركعتني«

 متفق عليه.  
 ويستحب أن يقوم إىل الصالة عند قول املؤذن: قد قامت الصالة.  [7]

 ضابط

 القيام إىل الصالة له حاالن: 

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 رْحه هللا يف الفتح. 

: »إذا إذا رأوه؛ حلديث أيب قتادة قال  الثاين: إذا كان اإلمام يف غري املسجد فال يقوموا إال  
(2)أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد خرجت«

 مسلمالبخاري و رواه   

 
 (.  (714)  - 70( مسلم )444البخاري )( 1)

 (.  (604)  - 156( مسلم )637البخاري )( 2)
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 باب أركان الصالة
 وفيه مباحث

 املبحث األول: معنى الركن

  .مجع ركن والركن هو جانب الشيء األقوى  ، األركان 

  :ضابط الركن

 أن يكون يف الصالة  :األول

 ال يسقط عمدا وال سهوا.   :الثاين

 وبعضهم يسمي األركان فروضا، واخلالف لفظي. 

 األركان املتفق عليه:املبحث الثاني: 

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

 أركان الصالة على القول الراجح:املبحث الثالث: 

 القيام  [1]
 تكبرية اإلحرام  [2]
 الفاحتة  [3]
 الركوع [4]
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 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

 الفصل األول 

 القيام  :الركن األول

النيب  238لقول هللا تعاىل: }وقوموا هلل قانتني{ ]البقرة:   لعمران بن   -صلى هللا عليه وسلم    -[ وقال 

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

 الفصل الثاني 

 الركن الثاني: تكبيرة اإلحرام 

(2)سيء يف صالته: »إذا قمت إىل الصالة فكرب« قال للم  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 
  

 
 ( 1117البخاري ) ( 1)

 (.  (397)  - 45( مسلم )793البخاري )( 2)
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(1)وقال: »مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم«
 رواه أبو داود.   

 ضابط

 التكبريات يف الصالة أنواع ثالثة 

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

هذه الزايدة شاذة، فال يشرع رفع اليدين عند القيام من الركعتني، وأما قوله »وإذا قام من الركعتني رفع يديه«  
   . ، وال من فعل ابن عمرال من فعل النيب   ،ال تصح

 ضابط

 األصابع يف الصالة هلا أحوال أربعة: 

 
 ( 61سنن أبي داود )( 1)
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 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 اليدين يف  [3]
   .ء هللاكما سيأيت إن شا،  واالعتدال من الركوع  ،الركوع

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

 وفيه مباحث سبعة

 المبحث األول: 

 حد رفع اليدين،  

 حد رفع اليدين، له صفتان: 

 .حذو منكبيهاألوىل:  الصفة   [1]

رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم   رضي هللا عنه قال:   ويدل عليه أحاديث كثرية جداً: منها حديث ابن عمر 
افتتح التكبري يف الصالة، فرفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع؛ فعل مثله، وإذا قال: 

(1) ولك احلمد، وال يفعل ذلك حني يرفع رأسه من السجود  بنامسع هللا ملن ْحده؛ فعل مثله، وقال: ر 
أخرجه   .

 ومسلم. البخاري  

 
 (.  (390)  - 21( مسلم )735البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

174 

 .الصفة الثانية: رفع اليدين حذو األذننني [2]

رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا كرب؛ رفع يديه حىت   رواه مالك بن احلويرث

(1) حياذي هبما أذنيه، وإذا ركع؛ رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه
 أخرجه مسلم   ،

 المبحث الثاني: وقت رفع اليدين 

 رفع اليدين له أوقات ثالثة:

 رفع اليدين مع التكبري  [1]

هللا عنه قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة، فرفع رواه عبد هللا بن عمر رضي  
يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع؛ فعل مثله، وإذا قال: مسع هللا ملن ْحده؛ فعل مثله، 

 أخرجه البخاري يف " صحيحه "   .(2) وقال: ربنا! ولك احلمد، وال يفعل ذلك حني يرفع رأسه من السجود

 رفع اليدين قبل التكبري  [2]

رواه عبد هللا بن عمر أيضا قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة؛ رفع يديه حىت 

(3) تكوان حذو منكبيه، مث كرب
 أخرجه مسلم  

 رفع اليدين بعد التكبري  [3]

 
 ( (391) - 25مسلم ) ( 1)

 ( 738البخاري ) ( 2)

 ( (390) - 22مسلم ) ( 3)
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 صلى هللا عليه وسلم كان إذا كرب؛ رفع يديه حىت رواه مالك بن احلويرث رضي هللا عنه: أن رسول هللا 

(1)حياذي هبما أذنيه، وإذا ركع؛ رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه
 أخرجه مسلم    ،

 : المبحث الثالث: محل وضع اليدين  

 إذا فرغ استحب وضع ميينه على مشاله،  •

يؤمنا فيأخذ مشاله   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى قبيصة بن هلب عن ابيه، قال، »كان رسول هللا    

(2) بيمينه«
 رواه الرتمذي: )حسن(.   .

 المبحث الرابع: 

 ووضع اليد اليمنى على اليسرى 

 : وضع اليد اليمىن على اليسرى كيفيات أربع 

 الكيفية األوىل: 

قال: »كان الناس يؤمرون أن يضع   وضع اليمىن على ذراع اليسرى، ويدل عليه حديث سهل بن سعد  

(3)اليسرى يف الصالة«  هالرجل اليد اليمىن على ذراع
 رواه البخاري.   ،

 الثانية:  الكيفية

 
 ( (391) - 25مسلم ) ( 1)

 ( 252سنن الترمذي )( 2)

 ( 740البخاري ) ( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

176 

ى وضع يده اليمىن علمث  وضع اليد اليمىن فوق اليد اليسرى، ويدل عليه حديث وائل بن حجر، قال: »

(1)اليسرى«
 . مسلمأخرجه   

 الثالثة: الكيفية

يقبض اليد اليمىن على اليد اليسرى، ويدل عليه حديث وائل بن حجر يف أحد الرواايت »رأيت   : القبض  

(2)إذا كان واقفاً قبض ميينه على مشاله«  النيب  
  .أبو داود والنسائي وغريهمأْحد و أخرجه  

 الكيفية الرابعة

، وضع اليمىن وال تصح، وهي: وضع اليد اليمىن على رسغ اليسرى، يعين على الكوع، »رأيت النيب  

(3) على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد«
  . ال تصح    " الرسغ والساعد "لفظة  و  

 فرعان

 .وجيعلهما حتت السرة [1]

(4) ملا روي عن علي أنه قال: »السنة وضع الكف على الكف يف الصالة حتت السرة«  
 وغريه   رواه أبو داود  

 )ضعيف(.   

 
 ( (401) - 54مسلم )  ( 1)

 ( 887( النسائي )726( سنن أبي داود )18871أحمد ) ( 2)

 ( 889( النسائي )727( سنن أبي داود )18870أحمد ) ( 3)

 ( 756سنن أبي داود )( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

177 

كل أحاديث ضعيفة، حتت و ،  ال يثبت فيها شيء عنه    ، يف مكان وضع اليدين  واألحاديث عن النيب  
  .السرة، أو فوق السرة، أو على الصدر كلها أحاديث ال تصح 

 عل نظره إىل موضع سجوده، ويستحب ج [2]

 ألنه أخشع للمصلي، وأكف لنظره.
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 المبحث الخامس: االستفتاح

 ويستحب أن يستفتح.

 صيغ االستفتاح

 الصيغة األوىل: 

(1) اليت وردت عن عمر بن اخلطاب، »سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك«
  

(2) شيء  يف هذه الصيغة ن النيب  عومل يصح رواه مسلم،  
 . عمر بن اخلطاب إمنا هو عن  و  ،

 الصيغة الثانية: 

»وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً مسلماً وما أان من املشركني، إن صاليت ونسكي 
وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، 

ذنيب مجيعاً إنه ال يغفر الذنوب سبحانك وحبمدك، أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب فاغفر يل  
إال أنت، واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال 
أنت، لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك، أان بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك 

(3)وأتوب إليك«
 أخرجه مسلم،   

 الصيغة الثالثة: 

 
 ( (399) - 52مسلم ) ( 1)

 ( 775سنن أبي داود )( 2)

 ( (771) - 201مسلم ) ( 3)
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»اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاايي كما ينقى الثوب 

(1)األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء والثلج والربد«
أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أيب   

 هريرة. 

 الصيغة الرابعة: 

كرب كبرياً واحلمد هلل كثرياً، وسبحان هللا بكرة وأصياًل« أخرجه مسلم، استفتح به رجل من الصحابة »هللا أ

(2) : »عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء«وقال النيب  
  

 الصيغة اخلامسة: 

: »لقد رأيت اثين عشر »احلمد هلل كثرياً طيباً مباركاً فيه« هذا أخرجه مسلم، استفتح به رجل فقال  

(3) ملكاً يبتدروهنا أيهم يرفعها«
. 

 الصيغة السادسة: 

»اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت قيوم السماوات واألرض ومن 
فيهن، ولك احلمد أنت ملك السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك حق، وقولك حق، 

اللهم لك أسلمت وعليك ولقاؤك حق، واجلنة حق، والن ار حق، والساعة حق، والنبيون حق، وحممد حق، 
توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك املصري، فاغفر يل ما 

 
 (.  (598)  - 147( مسلم )744البخاري )( 1)

 ( (601) - 150مسلم ) ( 2)

 ( (600) - 149مسلم ) ( 3)
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إله إال أنت«  (1)قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر ال 
البخاري    أخرجه 

 ومسلم. 

 يغة السابعةالص

»اللهم رب جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني 

(2)عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم«
 

 أخرجه مسلم.

 : الثامنةالصيغة 

بح عشراً، ويهلل عشراً، ويستغفر عشراً، ويقول: »اللهم اغفر يل، »كان يكرب عشراً، وحيمد عشراً، ويس

(3) وعافين« عشرا، ويقول: »اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم احلساب« عشراً،  واهدين، وارزقين،
 ، أخرجه أْحد   

 بسند صحيح.   ،وابن أيب شيبة

 الصيغة التاسعة:

(4)العظمة«]هللا أكرب[ ثالاثً »ذو امللكوت واجلربوت والكربايء و   
 أخرجه أبو داود، بسند صحيح.   ،

 
 (. (769) - 199( مسلم )6317البخاري )( 1)

 ( (770) - 200مسلم ) ( 2)

 (29336شيبة )( مصنف ابن أبي 25102أحمد ) ( 3)

 ( 874سنن أبي داود ) ( 4)
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 المبحث السادس: االستعاذة  

 وفيه فروع ثالثة

 ثم يستعيذ باهلل، فيقول: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،  [1]

 [. 98لقوله تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم{ ]النحل: 

 صيغ االستعاذة. [2]

  .يف صيغ االستعاذة شيء  تنبيه: مل يصح عن النيب  

إذا قام للصالة ابلليل كرب مث يقول: »أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان   أما حديث كان الرسول  

(1)الرجيم من مهزه، ونفخه، ونفثه«
  . احلديث ضعيفو أخرجه أبو داود، والرتمذي،    ،

 ]نفثه[ الشعر. ]مهزه[ اجلنون ]ونفخه[ الكرب،  

 . يصح  شيء  أنه ليس فيه عن النيب    ،لذلك اختلف العلماء يف صيغة االستعاذة، مع أننا ننبه

 الصيغة األوىل:

»أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه، ونفخه، ونفثه«، هذا استدالاًل ابحلديث، واحلديث   
 ضعيف. 

 الصيغة الثانية: 

 
 (   242( سنن الترمذي )764سنن أبي داود )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

182 

َّللَِّّ مَِّن أعوذ ابهلل من الشيطا ن الرجيم هذا أخذاً من قول هللا سبحانه وتعاىل: }فَإَِّذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتعِّْذ ابِّ
يمِّ{، قال ابن قدامة: »وهذا قول أيب حنيفة والشافعي« واختار ابن قدامة هذه الصيغة، إذاً هذه  الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

 هي الصيغة الثانية من صيغ االستعاذة. 

 ثالثة: الصيغة ال

ألجل أن جيمعوا بني اآليتني،   ،أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم، هذه أحد الصيغ 
 ونقل حنبل عن اْحد: أنه يزيد بعد ذلك: إن هللا هو السميع العليم. 

 ويسر االستعاذة، وال جيهر بها،  [3]

 قال ابن قدامة: ال أعلم فيه خالفا.

 المبحث السابع: البسملة 

 ثم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 وفيه فرعان:

 البسملةال جيهر ب [1]

وأيب بكر وعمر وعثمان،   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أنس بن مالك قال: »صليت خلف النيب    

(1) فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم هللا الرْحن الرحيم«
 رواه مسلم.   

 نسيان االستفتاح [2]

 
 ( (399) - 50مسلم ) ( 1)
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حىت شرع يف البسملة، أو البسملة   ، أو نسي االستعاذة  ، حىت شرع يف االستعاذة  ، ومن نسي االستفتاح
 ألهنا سنة فات حملها.   ؛مل يرجع إليها ،حىت شرع يف الفاحتة

 الفصل الثالث

 الركن الثالث الفاحتة
 ثم يقرأ الفاحتة، وهو الركن الثالث 

 وفيه فروع أربعة:

 يف حق اإلمام املنفردالفاحتة ركن  [1]

(1) ، أنه قال: »ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب«-صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى عبادة عن النيب    
 

 متفق عليه.

 ال جتب على املأموم [2]

 [. 204لقول هللا تعاىل: }وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{ ]األعراف:   

يل أانزع القرآن قال: فانتهى الناس أن يقرأوا قال: »ما   -صلى هللا عليه وسلم   -وروى أبو هريرة أن النيب 

(2)«- صلى هللا عليه وسلم    - فيما جهر فيه النيب  
 رواه مالك يف املوطأ.  

 
 (.  (394)  - 34( مسلم )756البخاري )( 1)

 ( 827( سنن أبي داود )8007( أحمد )79/ 286املوطأ )( 2)
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   . وألهنا لو وجبت عليه مل تسقط عن املسبوق، كسائر األركان 

 إن مسع قراءة اإلمام أنصت له،  [3]

 يقرؤوا فيما جهر فيه، أهنم يقرأون يف غريه. ألن مفهوم قوله: فانتهى الناس أن ؛ ويقرأ يف سكاته وإسراره

 جتب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، [4]

علم املسيء يف صالته، فقال: »اقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر،   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي أن النيب  

(1) مث قال: اصنع يف كل ركعة مثل ذلك«
  

 وفيه مباحث ثالثة

 المبحث األول: التأمين 

 ، قال: آمني، الفاحتة إذا فرغ من

 وفيه فرعان

 بالقراءة،جيهر بها فيما جيهر فيه  [1]

»كان إذا قال: وال الضالني قال: آمني، ورفع   -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى وائل بن حجر أن النيب   

(2) هبا صوته«
 رواه أبو داود.  

 
 (.  (397)  - 45( مسلم )793البخاري )( 1)

 ( 932سنن أبي داود )( 2)
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: »إذا قال اإلمام }وال الضالني{ -صلى هللا عليه وسلم    - ويؤمن املأمومون مع أتمينه، لقول رسول هللا  

(1) ني« ويف لفظ: »إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له«[ ، فقولوا: آم 7]الفاحتة: 
 

 متفق عليه. 

 ويستحب لإلمام أن يسكت  [2]

 - صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى مسرة: أنه حفظ عن رسول هللا  ؛ بعد الفاحتة سكتة، يقرأ فيها من خلفه

(2) سكتتني، سكتة إذا كرب، وسكتة إذا فرغ من قراءة: }غري املغضوب عليهم وال الضالني{
[ رواه 7]الفاحتة:    

 أبو داود. 

 المبحث الثاني: 

 قراءة السورة بعد الفاتحة

 ويسن أن يقرأ بعد الفاحتة سورة 

ملا روى جابر بن   ؛املغرب من قصاره، ويف سائرهن من أوساطه  تكون يف الصبح من طوال املفصل، ويف

(3) »كان يقرأ يف الفجر ب  "ق« -صلى هللا عليه وسلم   - مسرة أن النيب  
 رواه مسلم. 

 
 (.  (410)  - 72( مسلم )780البخاري )( 1)

 ( 777سنن أبي داود )( 2)

 ( (458) - 168مسلم ) ( 3)
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»كان يقرأ يف الظهر والعصر ب  }والسماء والطارق{ ]الطارق:   -صلى هللا عليه وسلم    - وعنه: أن النيب  

(1)[ وحنومها من السور«1[ و }والسماء ذات الربوج{ ]الربوج:  1
 و داود. رواه أب 

إذا دحضت الشمس، صلى الظهر، ويقرأ بنحو:   -صلى هللا عليه وسلم    - وعنه قال: »كان رسول هللا  

(2)[ والعصر كذلك، والصلوات كلها إال الصبح، فإنه كان يطيلها«1}والليل إذا يغشى{ ]الليل:  
 رواه أبو داود.   

 وما قرأ به بعد أم كتاب يف ذلك كله أجزأه. 

 اطه وقصاره:طوال المفصل وأوس

  .طوال املفصل: من ق إىل عم

  . أوساط املفصل: من عم إىل الضحى

  . قصار املفصل: من الضحى إىل الناس

 المبحث الثالث: الجهر واالسرار 

 وفيه فروع ثالثة

 يسن لإلمام اجلهر بالقراءة يف الصبح،  [1]

كان يفعل   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  ؛  واألوليني من املغرب والعشاء، واإلسرار فيما وراء ذلك
 ذلك.

 
 ( 805سنن أبي داود )( 1)

 ( 806سنن أبي داود )( 2)
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  يسن اجلهر لغري اإلمام،ال [2]

 إن جهر املنفرد فال بأس، و [3]

 ألنه ال ينازع غريه، 

 الفصل الرابع 

 الركوع  : الركن الرابع

 وفيه فروع أربعة

 ثم يركع وهو الركن الرابع، [1]

 [. 77قال هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا{ ]احلج:    

 ويكرب للركوع،  [2]

»كان إذا قام إىل الصالة كرب حني يقوم، مث   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  

(1)يكرب حني يركع، مث يكرب حني يسجد، مث يكرب حني يرفع رأسه، يفعل ذلك يف صالته كلها«
 رواه البخاري.  

 االنتقال سنةتكبريات و [3]

 :ويستحب أن يرفع يديه [4]

 مع التكبري  (1
 أو بعده  (2

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 أو قبله (3

 ضابط

 الركوع اجملزئ:

 ألنه ال يسمى راكعا بدونه.   ؛االحنناء حىت ميكنه مس ركبتيه بيديه  

 الفصل الخامس 

 الطمأنينة : الركن الخامس

 وجيب أن يطمئن راكعا

(1)للمسيء يف صالته: »مث اركع حىت تطمئن راكعا«  - صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا  
متفق   

 عليه. 

 وفيه مبحثان 

 املبحث األول: الركوع الكامل ما اشتمل على أمور: [1]

 يضع يديه على ركبتيه، (1
 ويقبضهما  (2
 يفرج بني األصابع (3
 يسوي ظهره،  (4
 ال يرفع رأسه، وال خيفضه،  (5

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 على جنبيه، جيايف يديه   (6

»كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، مث هصر   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو ْحيد أن رسول هللا  

(1) ظهره«
  

(2) ويف لفظ: »ركع مث اعتدل، فلم يصوب رأسه ومل يقنع«
.   

(3)ويف رواية: »ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، فنحامها عن جنبيه«
 حديث صحيح.   

 املبحث الثاني: أذكار الركوع [2]

 يف الركوع أذكار عدة فمن ذلك:   وردت عن النيب  

 األول:الذكر 

العظيم،     ريب  أنه سبحان  حذيفة  حديث  رسول هللا    دليله  ريب   »مسع  سبحان  ركع:  إذا  يقول 

(4)العظيم«
 .مسلمرواه   

 الذكر الثاني: 

 
 ( 828البخاري ) ( 1)

 ( 731سنن أبي داود )( 2)

 ( 734سنن أبي داود )( 3)

 ( (772) - 203مسلم ) ( 4)
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( 1)»اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك مسعي، وبصري وخمي، وعظمي، وعصيب«
 

 . عليمن حديث    مسلمرواه  

 الثالث:  الذكر

(2) »سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل«
، »كان عائشةومسلم من حديث    البخاريرواه    

يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول القرآن«،   رسول هللا  
َْمدِّ َرب َِّك َواْستَ ْغفِّْرُه إِّنَُّه َكاَن تَ وَّااًب{]النصر:تريد قوله تعاىل:    [. 3} َفَسب ِّْح حبِّ

 الذكر الرابع: 

(3) ستغفر هللا وأتوب إليه«»سبحان هللا وحبمده أ
 دليله حديث عائشة مسلم.   ،

 الذكر اخلامس: 

(4) »سبوح قدوس رب املالئكة والروح«
يقول يف   دليله حديث عائشة قالت: »كان رسول هللا    

 ركوع وسجوده: سبوح قدوس رب املالئكة والروح«، رواه مسلم.

 الذكر السادس: 

 
 ( (771) - 201مسلم ) ( 1)

 (.  (484)  - 217( مسلم )794البخاري )( 2)

 ( (484) - 220مسلم ) ( 3)

 ( (487) - 223مسلم ) ( 4)
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»سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة«، دليله حديث عوف بن مالك، أن رسول هللا 

  »(1)قال يف سجوده وركوعه: »سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة
ئي  رواه أبو داود والنسا  

 بسند صحيح. 

أما زايدة ]وحبمده[ قال أبو داود عنها: »وهذه الزايدة خناف أال تكون حمفوظة« فالراجح عدم زايدة 
 هذا اللفظة. 

 وفيه فروع أربعة

 ، حكمه: سنة [1]

 مل يعلمه املسيء يف صالته،   - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 

 وأدىن الكمال ثالث،  

 وإن اقتصر على واحدة أجزأه،  [2]

 ألنه ذكر مكرر، فأجزأت الواحدة، كسائر األذكار. 

 إن كان املأموم يركع واإلمام يرفع مل جيزه؛  [3]

 وعليه أن أييت ابلتكبرية منتصبا، 

 فإن أتى بها بعد أن انتهى يف االحنناء [4]

 
 (  1049(  النسائي )873سنن أبي داود )( 1)
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 إىل قدر الركوع أو ببعضها، مل جيزه؛ ألنه أتى هبا يف غري حملها،   

 الفصل السادس والسابع

 الركن السادس والسابع:

 الرفع واالعتدال من الركوع 
 وفيه فروع ستة

 ثم يرفع رأسه قائال: مسع اهلل ملن محده،  [1]

( 1)للمسيء يف صالته: »مث ارفع حىت تعتدل قائما«  - صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  ؛  حىت يعتدل قائما
  

قال: مسع هللا ملن ْحده ورفع يديه، واعتدل   -صلى هللا عليه وسلم    -ويف حديث أيب ْحيد »أن رسول هللا  

(2)حىت رجع كل عظم يف موضعه معتدال«
.  

 التسميع وجيب [2]

  وهو قول مسع هللا ملن ْحده  

 للمأموم، التسميع وال يشرع  [3]

 م مسع هللا ملن ْحده، فقولوا: ربنا ولك احلمد« : »إذا قال: اإلما-صلى هللا عليه وسلم   -لقول رسول هللا 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 828البخاري ) ( 2)
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     ويقول يف اعتداله: ربنا ولك احلمد.  [4]

 وإن قال: ربنا لك احلمد، جاز، [5]

 ألنه قد صحت به السنة.  

 ويستحب أن يقول: ملء السماء  [6]

صلى هللا عليه  - ملا روى أبو سعيد، وابن أيب أوىف أن النيب   ؛وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد 
»كان إذا رفع رأسه قال: مسع هللا ملن ْحده، ربنا لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت   - وسلم  

(1) من شيء بعد«
 . رواه مسلم 

 الفصل الثامن

 الركن الثامن: 

 السجود والطمأنينة فيه
 وفيه فروع ستة

  ثم خير ساجدا ويطمئن يف سجوده،  [1]

 [ ، 34لقول هللا تعاىل: }اسجدوا{ ]البقرة:    

 
 (. (476) - 202مسلم ) (1)
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( 1) لألعرايب: »مث اسجد حىت تطمئن ساجدا« -صلى هللا عليه وسلم    - وقول النيب  
 

 ينحط إىل السجود مكربا  [2]

 حلديث أيب هريرة، وال يرفع يديه، حلديث ابن عمر. 

 ويكون أول ما يقع منه على األرض [3]

 - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى وائل بن حجر قال: »كان رسول هللا  ؛  ركبتاه، مث يداه، مث جبهته وأنفه  

(2) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه«
 رواه أبو داود.  

 لسجود على هذه األعضاء واجب، وا [4]

قال: »أمرت أن أسجد على سبع أعظم، اجلبهة،   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عباس أن النيب  

(3) وأشار بيده إىل أنفه، واليدين والركبتني، وأطراف القدمني«
 متفق عليه. 

 األنف  وجيب السجود على [5]

 أنفه عند بيان أعضاء السجود. إىل   - صلى هللا عليه وسلم    -إلشارة النيب 

 وال جيب مباشرة املصلي بشيء  [6]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 838سنن أبي داود )( 2)

 (.  (490)  - 230( مسلم )812البخاري )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

195 

فيضع   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أنس قال: »كنا نصلي مع النيب  ؛  من هذه األعضاء إال اجلبهة

(1) أحدان طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود«
 رواه البخاري ومسلم.  

 حائلها كالقدمني. وألهنا من أعضاء السجود، فجاز السجود على  

 مبحث

 والسجود الكامل ما اشتمل على أمور تسعة:

 أن جيايف عضديه عن جنبيه،  [1]

 بطنه عن فخذيه جيايف  [2]

 فخذيه عن ساقيهيباعد  [3]

(2)جاىف عضديه عن إبطيه«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو ْحيد »أن النيب    
»ووصف الرباء سجود   

 - فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول هللا  ،  -صلى هللا عليه وسلم    -النيب  

(3)يسجد«  -صلى هللا عليه وسلم 
 رواه أبو داود.  

 يضم أصابع يديه بعضها إىل بعض،  [4]

 يضعها على األرض حذو منكبيه، [5]

 
 (.  (620)  - 191( مسلم )385البخاري )( 1)

 ( ]صحيح[ 730سنن أبي داود )( 2)

 ( ]ضعيف[  896سنن أبي داود )( 3)
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  يستقبل بأصابع يديه القبلة [6]

 يرفع مرفقيه،  [7]

 يكون على أطراف أصابع قدميه،  [8]

 القبلة،يثنيها حنو  [9]

(1)وضع كفيه حذو منكبيه«  - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو ْحيد »أن النيب   
.  

(2) ويف لفظ: »سجد غري مفرتش، وال قابضهما، واستقبل أبطراف رجليه القبلة«
.   

(3)ويف رواية: »فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه، وصدور قدميه، وهو ساجد«
.  

(4) : »إذا سجد أحدكم فليعتدل وال يفرتش افرتاش الكلب«-صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب  
صحيح    

 متفق على معناه. 

 فرعان

 ويقول: سبحان ربي األعلى، [1]

 
 ( 734سنن أبي داود )( 1)

 ( 828البخاري ) ( 2)

 ( 733سنن أبي داود )( 3)

 (  275( سنن الترمذي )14384أحمد ) ( 4)
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 وحكمه حكم تسبيح الركوع  [2]

  .  يف عدده ووجوبه ملا مضى

 الفصل التاسع

 :الركن التاسع

 الرفع واالعتدال من السجود 
 وفيه فروع أربعة

 ثم يرفع رأسه مكربا، ويعتدل جالسا، [1]

(1) لألعرايب: »مث ارفع حىت تطمئن جالسا« -صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    
  

 جيلس مفرتشا، يفرش رجله اليسرى، وجيلس عليها، وينصب اليمنى،  [2]

: »مث ثىن رجله اليسرى، وقعد عليها، مث -صلى هللا عليه وسلم    - لقول أيب ْحيد يف وصف صالة النيب  

(2)اعتدل حىت رجع كل عظم يف موضعه«
.  

 
 (.  (397)  - 45( مسلم )757البخاري )( 1)

 ( 828البخاري ) ( 2)
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يفرش رجله اليسرى، وينصب  -صلى هللا عليه وسلم  -: »كان النيب -رضي هللا عنها  - وقالت عائشة 

(1) اليمىن، وينهى عن عقبة الشيطان«
 ه مسلم.روا 

 يسن أن يثين أصابع اليمنى حنو القبلة، [3]

ملا روى النسائي عن ابن عمر أنه قال: »من سنة الصالة أن ينصب القدم اليمىن، واستقباله أبصابعها   

(2)القبلة«
.  

 يقول: رب اغفر لي،  [4]

، فكان يقول بني السجدتني: رب اغفر يل -صلى هللا عليه وسلم   - ملا روى حذيفة »أنه صلى مع النيب 

(3) رب اغفر يل«
 ب. رواه النسائي. وال جي  

 الفصل العاشر

 الركن العاشر: 

 اجللوس بني السجدتني
 وفيه فروع ثالثة

 يسجد السجدة الثانية كاألوىل سواء، [1]

 
 ( (498) - 240مسلم ) ( 1)

 (  1158النسائي ) ( 2)

 (  1145النسائي ) ( 3)
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 حلديث أيب هريرة. ؛  وفيها ركنان، مث يرفع رأسه مكربا  

  .وهل جيلس لالسرتاحة فيه؟ الصواب ال جيلس لالسرتاحة

 وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل،  [2]

: »مث ثىن رجله وقعد واعتدل حىت -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو ْحيد يف صفة صالة رسول هللا  

(1)رجع كل عظم يف موضعه، مث هنض«
 . حديث صحيح.  

 وال يعتمد بيده على األرض،  [3]

 ملا ذكران، إال أن يشق ذلك عليه، لضعف أو كرب. 

 وفيه مباحث

 المبحث األول: الركعة الثانية 

 ثم يصلي الركعة الثانية كاألوىل، 

(2)لألعرايب: »مث اصنع ذلك يف صالتك كلها« -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب 
  

 ضابط

 ألوىل عن الثانية يف أمور:ختتلف الركعة ا

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 النية  [1]

 واالستفتاح،  [2]

 ألنه يراد الفتتاح الصالة، 

 االستعاذة  [3]

إذا هنض من الركعة الثانية،   -صلى هللا عليه وسلم  -ال يستعيذ ملا روى أبو هريرة قال: »كان رسول هللا  

(1)استفتح القراءة ابحلمد هلل رب العاملني، ومل يسكت«
 رواه مسلم. 

 املبحث الثاني

 اجللوس للتشهد األول
 وفيه فرعان 

 جيلس مفرتشا، [1]

، »فإذا جلس يف الركعتني، جلس على -صلى هللا عليه وسلم    -لقول أيب ْحيد يف صفة صالة رسول هللا    

(2)اليسرى ونصب األخرى«
  

 
 ( (599) - 148مسلم ) ( 1)

 ( 828البخاري ) ( 2)
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(1) ويف لفظ: »فافرتش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمىن على قبلته«
 صحيح.  

 التشهد األول وجلسته حكم  [2]

ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا   التشهد األول واجللوس للتشهد األول واجب؛ حلديث

(2)التشهد 
 رواه الدارقطين والبيهقي وهو حديث صحيح،  

 املبحث الثالث: كيفية وضع اليد يف التشهد
 وله كيفيات:يستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى    

 أن يضع يده اليسرى على فخذه [1]

 . مضمومة األصابع مستقبال أبطرافها القبلة اليسرى مبسوطة مبسوطة  

 أو يلقمها ركبته،  [2]

ابلسبابة عند   ويضع يده اليمىن على فخذه اليمىن، يعقد الوسطى مع اإلهبام عقد ثالث ومخسني، ويشري 
وضع يده اليمىن   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عمر »أن النيب  ؛  ذكر هللا تعاىل، ويقبض اخلنصر والبنصر

(3) ركبته اليمىن، وعقد ثالاث ومخسني، وأشار ابلسبابة«  على
 رواه مسلم.  

 
 ( 734داود )سنن أبي ( 1)

 ( 3962(سنن البيهقي )1327سنن الدارقطني )( 2)

 ( (580) - 115مسلم ) ( 3)
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إذا قعد يدعو وضع يده اليمىن على   - صلى هللا عليه وسلم  - وملا روى ابن الزبري قال: »كان رسول هللا  
فخذه اليمىن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار إبصبعه السبابة يدعو، ووضع إهبامه على إصبعه الوسطى 

(1)يدعو«
  

 ويف لفظ: »وألقم كفه اليسرى ركبته« رواه مسلم. 

(2)ظ: »وكان يشري إبصبعه إذا دعا، وال حيركها«ويف لف
  .ورواية التحريك ال تصح  رواه أبو داود 

 املبحث الرابع التشهد األول
 وفيه فروع مخسة:

 تشهد ابن مسعود. ثم يتشهد [1]

التشهد، كفي بني كفيه، كما   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن مسعود قال: »علمين رسول هللا    
يعلمين السورة من القرآن: التحيات هلل، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورْحة هللا وبركاته، السالم 

(3) هد أن حممدا عبده ورسوله«علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وأش
 متفق عليه.  

 فإن تشهد بغريه  [2]

 كتشهد ابن عباس وغريه جاز،   -صلى هللا عليه وسلم   -مما صح عن النيب 

 
 ( (579) - 113مسلم ) ( 1)

 ( 989سنن أبي داود )( 2)

 (.  (402)  - 55( مسلم )1202البخاري )( 3)
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 ،التشهد فإذا فرغ من [3]

: -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن مسعود أن النيب  ؛  وكانت الصالة أكثر من ركعتني، مل يزد عليه  

(1) األوليني كأنه على الرضف.«»كان جيلس يف الركعتني
 . رواه أبو داود )ضعيف(. لشدة ختفيفه 

 ثم نهض مبكرا  [4]

 كنهوضه من السجود، 

 ويصلي الثالثة والرابعة كاألوليني  [5]

 إال يف اجلهرية، وال يزيد على فاحتة الكتاب ملا قدمناه. 

 الفصل احلادي عشر والثاني عشر

 الركن احلادي عشر: اجللوس

 الثاني عشر: التشهدوالركن 
 إذا فرغ جلس فتشهد، 

أمر به وعلمه ابن   - صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  ؛  الركن الثاين والثالث عشر  واجللوس والتشهد مها 

(2) مسعود، مث قال: »فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك«
 رواه أبو داود.  

 
 ( 995سنن أبي داود )( 1)

 ( 856سنن أبي داود )( 2)
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 -وعن ابن مسعود قال: »كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السالم على هللا قبل عباده، فقال النيب  

(1): ال تقولوا: السالم على هللا، ولكن قولوا: التحيات هلل«-صلى هللا عليه وسلم 
 . فدل هذا على أنه فرض 

 وفيه مباحث ثالثة

 كيفيتان:املبحث األول: اجللوس للتشهد األخري له 

 جيلس متوركا يفرش رجله اليسرى،  [1]

على  الركعتني جلس  »فإذا جلس يف  وصفه:  أيب ْحيد يف  لقول  ميينه؛  عن  اليمىن، وخيرجهما  وينصب 
اليسرى، وجلس متوركا على شقه  التسليم أخر رجله  اليمىن، فإذا كانت السجدة اليت فيها  اليسرى، ونصب 

(2)األيسر، وقعد على مقعدته«
 خاري. رواه الب 

 جيعل باطن رجله اليسرى أو  [2]

 - صلى هللا عليه وسلم   -حتت فخذه اليمىن، وجيعل إليته على األرض؛ قال ابن الزبري: »كان رسول هللا  

(3)إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه وساقه«
 .رواه أبو داود 

 وأيهما فعل جاز، 

 قاعدة:

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 828البخاري ) ( 2)

 ( 988سنن أبي داود )( 3)
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 تشهدان يف األخري منهما؛ ال يتورك إال يف صالة فيها 

 ألنه جعل للفرق، وال حاجة إليه مع عدم االشتباه. 

 املبحث الثاني:

 الصالة على النيب 
 ، -صلى اهلل عليه وسلم  -ثم يصلي على النيب 

خرج علينا فقلنا: اي رسول هللا، قد علمنا   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى كعب بن عجرة قال: إن النيب  
كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: »قولوا: اللهم صل على حممد، وعلى آل حممد، كما صليت 

ى آل إبراهيم، إنك ْحيد على آل إبراهيم، إنك ْحيد جميد، وابرك على حممد، وعلى آل حممد، كما ابركت عل

(1) جميد«
   . متفق عليه 

 وفيه فروعان 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب جتب الصالة على  [1]

 هبا،   -صلى هللا عليه وسلم    - ألمر النيب    

 األوىل أن يكون هذا األفضل، [2]

 ألهنا رويت أبلفاظ خمتلفة، فوجب أن جيزئ منها ما اجتمعت عليه األحاديث.   وكيفما أتى ابلصالة أجزأه؛  

 
 (.  (405)  - 65( مسلم )4797البخاري )( 1)
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 المبحث الثالث: الدعاء بعد التشهد

 وفيه فروع ثالثة

 يستحب أن يتعوذ من أربع؛  [1]

يدعو: »اللهم إين أعوذ بك من عذاب   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: كان رسول هللا  

(1) القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال«
متفق عليه، وملسلم: »إذا تشهد   

  . أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع« وذكره

 وما دعا به مما ورد [2]

  القرآن واألخبار فال أبس يف   

 جيوز أن يدعو فيها باملالذ [3]

 وشهوات الدنيا، وما يشبه كالم اآلدميني، مثل: اللهم ارزقين زوجة صاحلة، أو زوجا صاحلا وطعاما طيبا؛   

 الفصل الثالث عشر

 السالم :الركن الثالث عشر
 وفيه فروع أربعة

 عشر؛  الثالثثم يسلم، والسالم هو الركن  [1]

 
 (. (589) - 129( مسلم )1377البخاري )( 1)
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(1) : »مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم«-صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب  
رواه   

   .أبو داود، والرتمذي

يسلم تسليمتني، فيقول: السالم عليكم ورمحة اهلل، ويلتفت عن ميينه  [2]
 وعن يساره كذلك، 

كان يسلم عن ميينه، السالم عليكم ورْحة هللا،   -صلى هللا عليه وسلم    - ابن مسعود أن النيب  ملا »روى  
  .وعن يساره السالم عليكم ورْحة هللا

(2)يسلم حىت يرى بياض خده عن ميينه وعن يساره«  -صلى هللا عليه وسلم    - ويف لفظ: رأيت رسول هللا  
 

 رواه مسلم. 

 سنة؛  والواجب تسليمة واحدة، والثانية [3]

صلى فسلم مرة   - صلى هللا عليه وسلم    -ألن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن األكوع رووا أن »النيب  
  . واحدة« وألنه إمجاع حكاه ابن املنذر

 فإن اقتصر على قول: السالم عليكم،  [4]

 قال: »حتليلها التسليم« وهو حاصل بدون الرْحة،    -صلى هللا عليه وسلم   -جيزئه؛ ألن النيب 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (582) - 119مسلم ) ( 2)
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 فصل الرابع عشرال

 الرتتيب :الركن الرابع عشر
 وترتيب الصالة على ما ذكرنا،

 سهو.    عشر، ال يسامح هبا يف عمد وال   أربعة عشر، فصارت أركان الصالة   الرابعوهو الركن    

 الذكر بعد السالممبحث 

 ويستحب ذكر اهلل تعاىل بعد انصرافه

»يقول يف دبر كل صالة  -صلى هللا عليه وسلم   - قال املغرية: كان النيب    من الصالة ودعائه واستغفاره،   
مكتوبة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، حييي ومييت، وهو على كل شيء قدير، اللهم 

 متفق عليه.  (1) اجلد«ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك  
إذا انصرف من صالته استغفر هللا ثالاث، وقال: اللهم   - صلى هللا عليه وسلم   -وقال ثوابن: »كان رسول هللا 

(2) أنت السالم، ومنك السالم، تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام«
 رواه مسلم.  

 األذكار بعد الصالة: بعد االستغفار ثالثا

(3) األول: »اللهم أنت السالم ومنك السالم، تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام«
أخرجه مسلم من حديث   

 ثوابن. 

 
 (.  (593)  - 137( مسلم )844البخاري )( 1)

 ( (591) - 135مسلم ) ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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الثاين: »ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا 

(1)أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد« 
رجه البخاري ومسلم من حديث املغرية بن أخ  

 شعبة.

الثالث: »ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ال حول وال قوة 
 إال ابهلل، ال إله إال هللا، وال نعبد إال إايه، له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن، ال إله إال هللا خملصني له الدين 

(2) ولو كره الكافرون«
 أخرجه مسلم من حديث عبد هللا بن الزبري. 

الرابع: »ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير« عشر مرات بعد 
قال: وإذا قاهلا بعد املغرب فمثل ذلك، وكذلك بعد الفجر؛ ألن يف أول احلديث قال: »من   املغرب، النيب  

(3) ل إذا أصبح«قا
فهذا يف الصباح ويف املغرب، هذا احلديث أخرجه أْحد وابن حبان وسنده حسن من حديث   

 أيب أيوب األنصاري. 

( 4) اخلامس: »اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معاذ   

 بن جبل وسنده صحيح. 

  . والتحميد والتهليل، وهلا صيغ وبعد ذلك التسبيح والتكبري  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (594) - 139مسلم ) ( 2)

 ( 2023( ابن حبان )23568أحمد ) ( 3)

 (  1303(  النسائي )1522سنن أبي داود )( 4)
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 صيغ التسبيح والتهليل

 التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل بعد الفريضة هلا صيغ: 

(1)  ثالثة وثالثنيربوحتمد ثالثة وثالثني، وتك  ،الصيغة األوىل: تسبح ثالثة وثالثني
واجملموع تسع وتسعني   ،

  . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة

ا تسبيحة، وثالثة وثالثني حتميد الصيغة  (2) ، وأربع وثالثني تكبريةلثانية: ثالثة وثالثني 
اجملموع مائة، و   ،

 أخرجه مسلم من حديث كعب بن عجرة. 

الصيغة الثالثة: التسبيح ثالثة وثالثني، التحميد ثالثة وثالثني، التكبري ثالثة وثالثني، متام املائة: »ال إله 

(3)له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير«  إال هللا وحده ال شريك له، 
اجملموع مائة، أخرجه مسلم من و   

 حديث أيب هريرة. 

(4)الصيغة الرابعة: التسبيح عشر، والتحميد عشر، والتكبري عشر
اجملموع ثالثني، أخرجه أبو داود والرتمذي   ،

 من حديث عبد هللا بن عمرو وسنده صحيح. 

الصيغة اخلامسة: التسبيح مخس وعشرين، التحميد مخس وعشرين، التكبري مخس وعشرين، التهليل مخس 
 وعشرين؛ أخرجه النسائي وأْحد والدارمي وغريهم من حديث زيد بن اثبت وسنده صحيح؛  

 
 (.  (595)  - 142( مسلم )843البخاري )( 1)

 ( (596) - 144مسلم ) ( 2)

 ( (597) - 146مسلم ) ( 3)

 ( 926( سنن ابن ماجه )1348( النسائي )3410الترمذي )( سنن 5065( سنن أبي داود )6498أحمد ) ( 4)
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(1)ى عشر، إحدى عشر، إحدى عشرأما صيغة إحد 
 سندها ال يصح.   ،

 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
 سنن الصالة أنواع ثالثة

 سنن األقوال،النوع األول: 

 وهي اثنتا عشرة:  

 االستفتاح،  [1]
 واالستعاذة،  [2]
 الرحيم،   وقراءة بسم هللا الرْحن  [3]
 وقول آمني،  [4]

 
 ( من كالم سهيل أحد الرواة. 926مسلم ) ( 1)
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 وقراءة السورة بعد الفاحتة،  [5]
 واجلهر واإلخفات يف موضعهما،  [6]
 وما زاد على التسبيحة الواحدة يف الركوع والسجود،  [7]
 وعلى املرة يف سؤال املغفرة،  [8]
 التحميد، وقول ملء السماء بعد   [9]
 والدعاء،  [10]
 والتعوذ يف التشهد األخري،  [11]
 وقنوت الوتر.  [12]
 : سنن األفعال، وهي اثنتان وعشرون: النوع الثاني

 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]
 مد الظهر والتسوية بني رأسه وظهره، و  [6]
 والتجايف فيه،  [7]
 والبداءة بوضع الركبتني قبل اليدين يف السجود،  [8]
 ورفع اليدين قبل الركبتني يف النهوض،  [9]
 والتجايف فيه،  [10]
  وفتح أصابع رجليه فيه، [11]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

213 

 ويف اجللوس،  [12]
 ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة، مستقبال هبا القبلة،  [13]
 األخري، والتورك يف التشهد   [14]
 واالفرتاش يف األول، ويف سائر اجللوس،  [15]
 ووضع اليد اليمىن على الفخذ اليمىن مقبوضة حملقة،  [16]
 واإلشارة ابلسبابة،  [17]
 ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة،  [18]
 وااللتفات عن ميينه ومشاله يف التسليم،   [19]
 والسجود على أنفه،  [20]

 والنوع الثالث: ما يتعلق بالقلب:

 اخلشوع، ونية اخلروج يف سالمه.وهو 

 مبحث القنوت 

 وفيه فروع ثالثة

  إال يف النازلة ال يسن القنوت يف صالة فرض [1]
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صلى هللا عليه   - ألن أاب مالك األشجعي، قال: قلت أليب: »اي أبت، إنك قد صليت خلف رسول هللا  
، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، هاهنا يف الكوفة حنوا من مخس سنني، أكانوا يقنتون؟ قال: أي -وسلم  

(1) بين، حمدث«
 قال الرتمذي: هذا حديث حسن.  

( 2)قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، مث تركه«  - صلى هللا عليه وسلم    -وعن أنس: »أن النيب  
 

  .رواه مسلم

 إن نزل باملسلمني نازلة فلإلمام القنوت بعد الركوع  [2]

 -صلى هللا عليه وسلم    -، ملا روى أبو هريرة »أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم    -اقتداء برسول هللا  

(3) يقنت يف صالة الفجر إال إذا دعا لقوم أو دعا على قوم«كان ال 
، وليس ذلك صحيحهيف    ابن خزمية رواه    ،

 آلحاد املسلمني 

 دعاء القنوت [3]

 هللا عنه   ، وقول عمر رضي -صلى هللا عليه وسلم    - يقول يف قنوته حنوا من قول رسول هللا 

وكان عمر يقول يف القنوت: " اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، وألف بني قلوهبم، 
يكذبون رسلك،  الذين  الكتاب،  أهل  العن كفرة  اللهم  وعدوهم،  وانصرهم على عدوك  بينهم،  ذات  وأصلح 

 
 ( 402( سنن الترمذي )15879أحمد ) ( 1)

 ( (677) - 304مسلم ) ( 2)

 (620صحيح ابن خزيمة )( 3)
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لذي ال يرد عن القوم اجملرمني، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بني كلمتهم، وزلزل أقدامهم وأنزل هبم أبسك ا

(1)بسم هللا الرْحن الرحيم، اللهم إان نستعينك "
 .الرزاق  عبد رواه   

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

عن التفات الرجل   - صلى هللا عليه وسلم    - قالت: سألت رسول هللا    -رضي هللا عنها    - ألن »عائشة  

(2) وهو يف الصالة، فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة الرجل«
 رواه البخاري. 

 مبحث: 

 على أقساميف الصالة االلتفات 

 القسم األول: التفات القلب، 

 ، ذكار الصالةوأل  ، ويكون من الشيطان فيخرج اإلنسان عن اخلشوع واالنتباه للصالةوهو التفات معنوي  
ينقصها، فإذا أحس به فيتفل عن يساره ويتعوذ ابهلل سبحانه وتعاىل من هذه   ،وهذا ال يبطل الصالة ولكن 

  . الوساوس

 االلتفات بالرأس ميينا ومشاال  الثاني: القسم

 
 ( 4969مصنف عبد الرزاق )( 1)

 ( 751البخاري ) ( 2)
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اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد«، فيدل على النهي   وحكمه مكروه إال حلاجة، حلديث »هو

(1) ومثله حديث »إايك وااللتفات يف الصالة فإنه مهلكة«
وقلنا: االلتفات مكروه ألنه ورد عن بعض الصحابة   ،

  . االلتفات

 بهبأس  فالالقسم الثالث: إذا كان حلاجة 

(2)ملا أرسل عينا إىل العدو كان ينظر إىل الشعب ويدل عليه أنه
  . نظر ويلحظيأخرجه أبو داود، فكان   

 الرابع االلتفات بالبصر  القسم

وهذا كذلك مكروه فاللحظ يلحظ ميينا ومشاال وذكران بعض اآلاثر الدالة على أن بعض الصحابة كان 
منهي عنه، لكن وردت آاثر تدل على أن هذا نقول: االلتفات  و اللحظ يعين االلتفات ابلبصر،  و يفعل هذا،  

  . وإمنا يعترب من املكروهات  ،االلتفات ليس من احملرمات

 اخلامس: أن يلتفت جبميع بدنه  القسم

فهنا الصالة   ،وحنوها من األعذار  ، إال إذا ترك استقبال القبلة ألجل شدة خوف  ، حكمه: الصالة ابطلة
 . صحيحة

 ويكره رفع البصر  [2]

 
 ( وفيه ضعف 589سنن الترمذي )( 1)

 ( 916سنن أبي داود )( 2)
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: »ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم - صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول هللا 

(1)لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم«  -فاشتد قوله يف ذلك حىت قال:   - إىل السماء يف صالهتم  
  

 ويكره أن يصلي ويده على خاصرته؛  [3]

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

 ويكره أن يكف شعره، أو ثيابه، أو يشمر كميه؛ [4]

( 3): »أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وال أكف شعرا وال ثواب«-صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب  
 

 متفق عليه. 

 ويكره فرقعة األصابع؛  [5]

صليت اىل جانب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصالة عن شعبة موىل ابن عباس قال:  

(4)الصالة  قال: ال أم لك تقعقع أصابعك وانت يف 
.  

قال: »ال تقعقع أصابعك،   - صلى هللا عليه وسلم   - وأما ما روي عن علي بن أيب طالب: أن رسول هللا 

(5) وأنت يف الصالة«
 . ]ضعيف[   رواه ابن ماجه 

 
 ( 750البخاري ) ( 1)

 (.  (545)  - 46( مسلم )1220البخاري )( 2)

 (.  (490)  - 228( مسلم )812البخاري )( 3)

 (7280( أخرجه ابن أبي   شيبة )4)

 (965ابن ماجه ) ( 5)
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 هيه؛ ويكره النظر إىل ما يل [6]

يف مخيصة هلا أعالم، فقال: شغلتين   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روت عائشة قالت: صلى رسول هللا  

(1)«ة أيب جهمأعالم هذه، اذهبوا هبا إىل أيب جهم بن حذيفة، وائتوين أبنبجانيت
 متفق عليه.  

 ويكره أن يصلي وهو يدافع اخلبثني  [7]

قال: »ال صالة حبضرة الطعام،   - صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنها    -عن عائشة  

(2)وال ملن يدافعه األخبثان«
 أخرجه مسلم.  

 مسائل سبع 

  .يكره تغميض العنيال  و [1]

 .ال بأس بعد اآلي والتسبيح [2]

 ال بأس أن ميسك املصحف وهو يف الصالة [3]

(3)قال: كان أنس يصلي وغالمه ميسك املصحف خلفه، فإذا تعااي يف آية فتح عليه  عن اثبت البناين
.   

(4)ملكية أن عائشة أعتقت غالما هلا عن دبر فكان يؤمها يف رمضان يف املصحف  عن ابن أيب
.   

 
 (.  (556)  - 61( مسلم )373البخاري )( 1)

 ( (560) - 67مسلم ) ( 2)

 (7223أخرجه ابن أبي شيبة )( 3)

 (7217( أخرجه ابن أبي شيبة )4)
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 ال بأس بقتل احلية والعقرب؛  [4]

(1) أمر بقتل األسودين يف الصالة، احلية والعقرب« -صلى هللا عليه وسلم    - »ألن النيب  
 رواه أهل السنن 

 إن تثاءب يف الصالة استحب له أن يكظم، [5]

: »إذا تثاءب أحدكم فليكظم  -صلى هللا عليه وسلم    - لقول رسول هللا    ؛فإن مل يقدر وضع يده على فيه  

(2)ما استطاع«
(3) عليه، وللرتمذي: »فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل«متفق    

وهذا حديث حسن   
 صحيح. 

 إن سلم على املصلي، رد باإلشارة؛  [6]

وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إيل، فلما   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روى جابر قال: أدركت النيب  

(4)فرغ دعاين، وقال: إنك سلمت علي آنفا وأان أصلي«
 عليه.   متفق 

 ال بأس يف الصالة بالنعال [7]

يصلي يف نعليه؟   -صلى هللا عليه وسلم   -عن سعيد بن يزيد: قال سألت أنس بن مالك »أكان النيب  

(5) قال: نعم«
 .أخرجه البخاري ومسلم 

 
 ( 1245(  ابن ماجه )1202(  النسائي )390( سنن الترمذي )921( سنن أبي داود )7178أحمد ) ( 1)

 (.  (2994)  - 56( مسلم )3289البخاري )( 2)

 ( 2746سنن الترمذي )( 3)

 (.  (540)  - 36( مسلم )1217البخاري )( 4)

 (.  (555)  - 60( مسلم )386البخاري )( 5)
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 باب أوقات النهي
 إال مخسة أوقات،  مجيع الزمان وقت النوافل املطلقة

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

صلى هللا عليه وسلم   - ، لقول رسول هللا  تطوع على تفصيل أييتفال جيوز التطوع يف هذه األوقات بصالة  

(1)ة بعد الصبح حىت تطلع الشمس« : »ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وال صال-
 متفق عليه.  

 ينهاان أن نصلي   -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 حىت تزول، وحني 

(2)تضيف الشمس للغروب«
 رواه مسلم.  

يتعلق ابلفعل، فلو مل يصل فله التنفل، وإن صلى غريه، ألن لفظ العصر والفجر  والنهي عما بعد العصر  
 إبطالقه ينصرف إىل الصالة. 

 الصلوات اليت جتوز يف أوقات النهي

 
 (.  (827)  - 288( مسلم )586البخاري )( 1)

 ( (831) - 293مسلم ) ( 2)
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 وجيوز قضاء املكتوبات يف كل وقت،  [1]

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

(2): »من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته«-عليه السالم   -ه وقول
  

 وجيوز يف وقتني منهما،  [2]

 ألهنما وقتان طويالن، فاالنتظار فيهما يضر ابمليت، ؛ ومها بعد الفجر، وبعد العصر، الصالة على اجلنازة

 وركعتا الطواف بعده، [3]

: »اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت، وصلى يف أي -صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    

(3) ساعة شاء من ليل أو هنار«
 . أبو داود والرتمذيرواه   

 وإعادة اجلماعة [4]

صالة الفجر، فلما   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى يزيد بن األسود أنه قال: »صليت مع رسول هللا    
قضى صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قاال: اي رسول هللا قد صلينا يف 

 
 (.  (684)  - 314( مسلم )597البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 ( 868( سنن الترمذي )1894سنن أبي داود )( 3)
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(1)رحالنا، قال: ال تفعال، إذا صليتما يف رحلكما مث أتيتما مسجد مجاعة، فصليا معهم فإهنا لكم انفلة«
رواه    

 . أْحد 

يجوز لعموم األدلة اجملوزة، وألهنا صالة جازت فالباقية،  فأما فعل هذه الصلوات الثالث يف األوقات الثالثة  
 النهي، فجازت يف مجيعها، كالقضاء.   يف بعض أوقات

ومىت أقيمت الصالة يف وقت هني، وهو خارج من املسجد، فإن دخل صلى معهم، ملا روي عن ابن عمر 
يف الصالة فلم يزل واقفا حىت صلى أنه خرج من دار عبد هللا بن خالد حىت إذا نظر إىل ابب املسجد إذا الناس  

 الناس، وقال: إين قد صليت يف البيت. 

فأما سائر الصلوات ذوات األسباب، كتحية املسجد، وصالة الكسوف، وسجود التالوة، وقضاء السنن، 
 املنع لعموم النهي، وألهنا انفلة، فأشبهت ما ال سبب له.فعلى  

 باب سجود السهو

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 حيفظ عن النيب يف سجود السهو مخسة أشياء:

  :مخسة أشياء - صلى هللا عليه وسلم    -قال اإلمام أْحد: حيفظ عن النيب 

 
 ( 17474أحمد ) ( 1)
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سجدات السهو إذا هنض من ثنتني سجدمها قبل التسليم ومل يتشهد فيهما على حديث ابن حبينة  (1

(1) متفق عليه
. 

وأيب   رواه أْحد،  الرْحن بن عوف على حديث عبد    وإذا شك فرجع إىل اليقني سجدمها قبل، (2

(2) رواه مسلم  سعيد اخلدري
 )رضي هللا عنهما(  

 وإذا سلم من ثنتني  (3

(3) متفق عليهوتشهد على حديث أيب هريرة   ،بعد التسليم  أو من ثالث سجدمها (4
  

وإذا شك فكان ممن يرجع إىل التحري سجدمها بعد التسليم على حديث ابن مسعود )رضي هللا  (5

(4) متفق عليه  عنه(
 . 

 الفصل الثاني

 أسباب سجود السهو

 وإمنا يشرع جلرب خلل الصالة، وهو ثالثة أقسام: 

 .زايدة [1]
  .ونقص [2]
 وشك. [3]

 
 (.  (570)  - 87( مسلم )829البخاري )( 1)

 ( (571) - 88مسلم ) ( 2)

 (.  (573)  - 97( مسلم )1227البخاري )( 3)

 (.  (572)  - 89( مسلم )401البخاري )( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

224 

 وفيه مباحث 

 املبحث األول

 السبب األول: الزيادة

 والزيادة ضربان: 

 األول: زايدة أقوال،

 الثاين: زايدة األفعال،   

 .زيادة أقوالالضرب األول: 

 تتنوع ثالثة أنواع:وزيادة األقوال 

 أحدها: أن أييت بذكر مشروع يف غري حمله، 

 الثاين: أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها، 

 الثالث: أن يتكلم من صلب الصالة، 

 : أن يأتي بذكر مشروع يف غري حمله، النوع األول

 -صلى هللا عليه وسلم    - على النيب  كالقراءة يف الركوع والسجود واجللوس، والتشهد يف القيام، والصالة  
  .يف التشهد األول، وحنوه فهذا ال يبطل الصالة حبال؛ ألنه ذكر مشروع يف الصالة

 الثاني: أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها، النوع 

 .إن كان عمدا بطلت صالته [1]
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 وذكر قريبا أمت صالته، وسجد بعد السالم.   إن كان سهوا [2]
 النوع الثالث: أن يتكلم يف صلب الصالة، 

 إن كان عمدا أبطل الصالة إمجاعا  [1]
 إن تكلم انسيا، أو جاهال بتحرميه   [2]

- صلى هللا عليه وسلم    - ال يفسدها، ملا »روى معاوية بن احلكم السلمي، قال: بينما أان أصلي مع النيب  
لقوم، فقلت: يرْحك هللا، فرماين القوم أببصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون ، إذ عطس رجل من ا

، - صلى هللا عليه وسلم    -إيل؟! فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم لكي أسكت، فلما صلى رسول هللا  
ضربين، وال شتمين، مث   هللا ما كهرين، وال   فبأيب هو وأمي، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، فو

(1) قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن«
رواه    

 مسلم. 

 ابإلعادة جلهله، والناسي يف معناه.   -صلى هللا عليه وسلم   - فلم أيمره النيب 

 الثاني: زيادة األفعالالصرب 

 :ثالثة أنواع وزيادة األفعال

 . النوع األول: زايدة من جنس الصالة

 . النوع الثاين: زايدة من غري جنس الصالة 

    . النوع الثالث: األكل والشرب

 
 ( (537) - 33مسلم ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

226 

 النوع األول: زيادة من جنس الصالة،

  .كزايدة ركعة أو زايدة ركوع أو زايدة سجود

 حكمها

  .مىت كان عمدا أبطلها [1]
  .إن كان سهوا سجد له [2]

مخسا، فلما انفتل من الصالة   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: صلى بنا رسول هللا  ملا »روى ابن مسعود،  
قالوا: إنك   ،توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: اي رسول هللا، هل زيد يف الصالة شيء؟ قال: ال

ذا نسي صليت مخسا، فانفتل وسجد سجدتني، مث سلم، مث قال: إمنا أان بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإ

(1)أحدكم فليسجد سجدتني
.  

 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

 :من زيادة األفعال النوع الثاني

 زيادة من غري جنس الصالة،

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 كاملشي واحلك، والرتوح.   

 الزيادة من غري جنس الصالةحكم 

  . الصالة إمجاعا  تأبطل   ة:متوالي  تإن كثر  (1
 . بطلهاتمل    ت: وإن قل   (2

صلى وهو حامل أمامة بنت أيب العاص بن الربيع  -صلى هللا عليه وسلم  - ملا »روى أبو قتادة أن النيب    

(1)إذا قام ْحلها، وإذا سجد وضعها«
 متفق عليه.   

  .والسهو فيهوال فرق بني العمد   (3

 ألنه من غري جنس الصالة. 

  .وال يشرع له سجود لذلك  (4

 ضابطان:

فيما رويناه، ومثل تقدمه وأتخره يف   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب    واليسري: ما شابه فعل  (1
  .صالة الكسوف 

 والكثري: ما زاد على ذلك مما عد كثريا يف العرف؛ فيبطل الصالة، إال أن يفعله متفرقا. (2

 : األكل والشرب، من زيادة األفعال النوع الثالث

 
 (.  (543)  - 41( مسلم )516البخاري )( 1)
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ألهنما ينافيان الصالة، إذا أكل أو شرب يف الفريضة عامدا، بطلت   مىت أتى هبما يف الفريضة عمدا بطلت؛
 صالته.

 قال ابن قدامة: وال نعلم فيه خالفا. 

 قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن املصلي ممنوع من األكل والشرب، 

وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب يف صالة الفرض عامدا أن عليه اإلعادة، 
   وأن ذلك يفسد الصوم الذي ال يفسد ابألفعال، فالصالة أوىل.

 املبحث الثاني

 النقص

 ثالثة:النقص أنواع و

 . النوع األول: أن يكون املرتوك ركنا

   .النوع الثاين: أن يكون املرتوك واجبا

 .النوع الثالث: إن يكون املرتوك سنة

 النوع األول: أن يكون املرتوك ركنا

  .كرتك ركوع أو ترك سجود  

 إن كان عمدا

  .فإن كان عمدا أبطل الصالة
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 إن كان سهوا

 أحوال:وإن كان سهوا فله أربعة  

 األول: أن يذكر املرتوك بعد السالم، ويطول الفصل، 

 فتفسد صالته، لتعذر البناء مع طول الفصل.   

 الثاين: أن يذكر املرتوك قريبا من التسليم،  

 فإنه أييت بركعة كاملة؛ ألن الركعة اليت ترك الركن منها، بطلت برتكه، والشروع يف غريها، فصارت كاملرتوكة. 

 يذكر املرتوك قبل شروعه يف قراءة الركعة األخرى، الثالث: أن  

 فإنه يعود فيأيت مبا تركه، مث يبين على صالته، 

 احلال الرابع: أن يذكر املرتوك بعد شروعه يف قراءة الفاحتة يف ركعة أخرى، 

 فتبطل الركعة اليت ترك ركنها وحدها، وجيعل األخرى مكاهنا، ويتم صالته، ويسجد قبل السالم.   

 ع الثاني: ترك واجبالنو

 ان كان عمدا، 
   . بطلت صالته  : كاجللوس للتشهد األول

 وإن ترك الواجب سهوا فله حالتان:
 ترك التشهد األولاحلال األول: 

 أن يكون الواجب املرتوك: التشهد األول 
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 ترك غري التشهد األولاحلال الثاني: 
 أن يكون الواجب املرتوك: غري التشهد األول 

صلى هللا عليه   - للسهو قبل السالم؛ ملا »روى عبد هللا بن مالك ابن حبينة قال: صلى بنا النيب  سجد    
الظهر، فقام يف الركعتني، فلم جيلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه، كرب   -وسلم  

 فسجد سجدتني قبل أن يسلم مث سلم« متفق عليه. 

  .ليه سائر الواجباتفثبت هذا ابخلرب، وقسنا ع

 ترك التشهد األول احلال األول:
 أن يكون الواجب املرتوك: التشهد األول 

 :حاالت ثالثوله  
 : احلال األوىل

  .رجع فأتى به  :أن يذكر التشهد قبل انتصابه قائما

 :ةاحلال الثاني
 ألنه تلبس بركن مقصود، فلم يرجع إىل واجب،  مل يرجع لذلك؛  : أن يذكر التشهد بعد شروعه يف القراءة  

 احلال الثالث:
ملا »روى املغرية بن شعبة، عن ؛  مل يرجع أيضا لذلك  :أن يذكر التشهد بعد قيامه، وقبل شروعه يف القراءة  
مل أنه قال: إذا قام أحدكم يف الركعتني فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب 

 جيلس وسجد سجديت السهو« رواه أبو داود )ضعيف(. وألثر أنس وابن الزبري وسعد بن أيب وقاص 

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

 املبحث الثالث

 السبب الثالث : الشك

 الشك نوعان

 إن كان له غالب ظن النوع األول: 

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

(1)وللبخاري: " بعد التسليم«
. 

 إن مل يكن له غالب ظن النوع الثاني: 

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

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الفصل الثالث

 سهو اإلمام

 وإذا سها اإلمام فزاد أو نقص فعلى املأمومني تنبيهه؛ 
صلى فزاد أو نقص، مث قال: إمنا أان بشر، أنسى   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روى ابن مسعود أن النيب 

(1) كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين«
   

: إذا انبكم أمر فليسبح الرجال، -صلى هللا عليه وسلم    -»وعن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا  
 وليصفح النساء« 

(2) ل، والتصفيق للنساء«ويف لفظ: »التسبيح للرجا
 متفق عليه.  

 الفصل الرابع

 حكم سجود السهو

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

 مثاله 

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (. (422) - 106( مسلم )1203البخاري )( 2)
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 الفصل اخلامس

 حمل سجود السهو

  .ومجيعه قبل السالم
 ها كسجود صلبها، ألنه من متامها وشأهنا، فكان قبل سالم

 إال يف ثالثة مواضع:
 أحدها:

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

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

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

 الفصل السادس

 صفة سجود السهو
  . يسجد سجدتني كسجديت صلب الصالة (1
  .ويسلم عقيبها (2
  .كرب للسجود والرفع منه؛ حلديث ذي اليدين  :وإن سجد بعد السالم (3
 . وال يتشهد بل يسلم (4
 ويقول يف سجوده ما يقول يف سجود صلب الصالة؛  (5

 ألنه سجود مشروع يف الصالة، أشبه سجود صلب الصالة   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

234 

 خامتة

 ضوابط ثالثة

 .النافلة كالفريضة يف السجود [1]

  .لعموم األخبار، وألهنا يف معناها  

 .وال يسجد لسهو يف سجود السهو [2]

  . وال يف صالة جنازة؛ ألنه ال سجود يف صلبها، ففي جربها أوىل  

  .وال يسجد لفعل عمد [3]

 ألن السجود سجود للسهو، 

 باب صالة التطوع

 وفيه فرعان
 وهي من أفضل تطوع البدن؛ [1]

(1) : »واعلموا أن من خري أعمالكم الصالة«- صلى هللا عليه وسلم    - لقول رسول هللا    
رواه ابن ماجه   

 )صحيح(.  

 ويستحب أن يكون لإلنسان تطوعات [2]

 يداوم عليها،   

 
 ( 277سنن ابن ماجه )( 1)
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 وإذا فاتت يقضيها. 
 ويف   ، أي األعمال أفضل؟ قال: أدومه وإن قل  - صلى هللا عليه وسلم    - وقالت عائشة: »سئل رسول هللا  

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

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 أقسام صالة التطوع

 تنقسم صالة التطوع إىل أقسام أربعة: 

 . القسم األول: السنن الرواتب

 .والقسم الثاين: ما سن له اجلماعة

 . القسم الثالث: التطوع املطلق

  .الرابع: صلوات هلا أسبابالقسم  

 وفيه مباحث 

 املبحث األول

 القسم األول: السنن الرواتب

 وهي ثالثة أنواع:

 
 (.  (2818)  - 78( مسلم )6465البخاري )( 1)
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  .النوع األول: الرواتب مع الفرائض

 النوع الثاين: الوتر. 

     .النوع الثالث: صالة الضحى 

 النوع األول: 

 الرواتب مع الفرائض،

 وفيه فروع 

 وآكدها عشر ركعات،  [1]

عشر ركعات: ركعتني قبل الظهر،   - صلى هللا عليه وسلم    -ذكرها ابن عمر، قال: »حفظت من النيب  و 
وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته، وركعتني قبل الصبح، كانت ساعة ال 

ن إذا أذن املؤذن، وطلع الفجر، فيها أحد حدثتين حفصة، أنه كا   - صلى هللا عليه وسلم    -يدخل على النيب  

(1) صلى ركعتني«
 متفق عليه. 

   وآكدها ركعتا الفجر [2]

مل يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه   - صلى هللا عليه وسلم    -قالت عائشة: »إن رسول هللا  
 على ركعيت الفجر« 

 
 (. (729) - 104( مسلم )1172البخاري )( 1)
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(1)وقال: »ركعتا الفجر أحب إيل من الدنيا وما فيها«
 روامها مسلم،   

 ويستحب احملافظة على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، [3]

يقول: »من حافظ على أربع قبل   - صلى هللا عليه وسلم    -هللا  ملا روت أم حبيبة قالت: مسعت رسول    

(2) الظهر وأربع بعدها حرمه هللا على النار«
 وقال الرتمذي: هذا حديث صحيح.  

 وعلى أربع قبل العصر،  [4]

(3) : »رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا«-صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا  
 

 . )ضعيف(. والصواب من فعله  و داودرواه أب

 النوع الثاني: الوتر.

 وفيه فروع 

 : أربعةوالكالم فيه يف أشياء 

 حكم الوتر  (1
  . وقت الوتر (2
  .وعدد صالة الوتر (3

 
 ( (725) 97 - 96مسلم ) ( 1)

 ( 427سنن الترمذي )( 2)

 ( 1271سنن أبي داود )( 3)
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 وقنوت الوتر.  (4

 حكم الوتر

قال: »الوتر حق، فمن أحب أن   - صلى هللا عليه وسلم    - وهو سنة مؤكدة، وروى أبو أيوب: أن النيب  
 رواه أبو داود   (1)خبمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل«يوتر  

  )صحيح(.

 وقت الوتر

  .فمن صالة العشاء إىل صالة الصبح

قال: »إن هللا زادكم صالة، فصلوها ما بني صالة   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو بصرة أن النيب  

(2)صبح، الوتر«العشاء إىل صالة ال 
 رواه اإلمام أْحد.  

 : »فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة« متفق عليه.-صلى هللا عليه وسلم    - وقال النيب  

 واألفضل فعله سحرا؛ 

، فانتهى وتره إىل السحر« متفق -صلى هللا عليه وسلم    - لقول عائشة: »من كل الليل قد أوتر رسول هللا  
 عليه، 

 يستحب أن يقول بعد وتره: 

 
 ( 1422سنن أبي داود )( 1)

 ( 23851أحمد ) ( 2)
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 سبحان امللك القدوس. ثالثا، وميد صوته بها يف الثالثة؛

لوتر قال: سبحان إذا سلم من ا - صلى هللا عليه وسلم   - ملا روى أيب بن كعب، قال: »كان رسول هللا    

(1)امللك القدوس«
 )صحيح(.   رواه أبو داود 

 عدد الوتر

 وفيه فروع 

 أقله ركعة [1]

 حلديث أيب أيوب،   

 وأكثره إحدى عشرة  [2]

 - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا  ؛  يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة

(2)يصلي ما بني صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة«
 متفق عليه.  

 أو بسالم واحدوأدنى الكمال: ثالث بتسليمتني،  [3]

يصلي فيما بني أن   -لى هللا عليه وسلم  ص  -ا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا  يوتر ثالاث بسالمني مل

(3) يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل ركعتني ويوتر بواحدة«
 متفق عليه  

 
 ( 1430سنن أبي داود )( 1)

 (.  (736)  - 121( مسلم )994البخاري )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 وله أن يوتر ثالاث بسالم واحد فعله بعض الصحابة. 

 كيفيات صالة الليل والوتر

 ركعة يفتتحها بركعتني خفيفتني   ( 13)  يصلي [1]

(1)ديث زيد بن خالد اجلهينحل  
 رواه مسلم  

ال جيلس وال   ،مث يوتر خبمس  ، يسلم بني كل ركعتني  ، ركعة منها مثانية  ( 13) يصلي   [2]

(2)وفيه حديث عائشة رضي هللا عنها  ، يسلم إال يف اخلامسة
    أخرجه مسلم    ،

 ؛مث يوتر بواحدة   ، مث يسلم بني كل ركعتني ، ركعة  ( 11)يصلي   [3]

(3)ة رضي هللا عنها شحلديث عائ  
    .رواه مسلم  ،

(4)مث ثالاث  ،مث أربعا مثلها  ، أربعا بتسليمة واحدا  ، ركعة (11يصلي ) [4]
رواه الشيخان   ،

 . وقد مضى لفظه  ، من حديث عائشة  ، مهاوغري 

يتشهد ويصلي   ،ال يقعد فيها إال يف الثامنة  ،منها مثان ركعات   ، ركعة  ( 11)يصلي   [5]
مث يصلي ركعتني وهو  ،مث يسلم ،مث يوتر بركعة ،مث يقوم وال يسلم  ،وسلم على النيب صلى هللا عليه

(5) جالس
   .يث عائشة رضي هللا رواه مسلمد حل  ؛

 
 ( (765) - 195مسلم ) ( 1)

 ( (737) - 123مسلم ) ( 2)

 ( (736) - 122مسلم ) ( 3)

 (. (738) - 125( مسلم )1147البخاري )( 4)

 ( (738) - 126مسلم ) ( 5)
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يتشهد ويصلي   ،ال يقعد إال يف السادسة منها  ،منها ست ركعات   ،ركعات(  9)يصلي   [6]
مث يسلم مث يصلي ركعتني وهو   ،مث يوتر بركعة  ،مث يقوم وال يسلم  ،عليه وسلم  يب صلى هللا على الن

(1) جالس
 حلديث عائشة   ؛

 النوع الثالث: صالة الضحى،

 وفيه فروع 

 وهي مستحبة،  [1]

ملا روى أبو هريرة قال: »أوصاين خليلي بثالث: صيام ثالث أايم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر 

(2)قبل أن أانم«
 متفق عليه.  

 وأقلها ركعتان  [2]

 السابق.   حلديث أيب هريرة

 وأكثرها مثان ركعات، [3]

دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى مثان ركعات،   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روت أم هانئ: أن النيب    

(3)فلم أر قط صالة أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود«
 متفق عليه.  

 
 (  1651النسائي ) ( 1)

 (.  (721)  - 85( مسلم )1178البخاري )( 2)

 (.  (336)  - 80( مسلم )1103البخاري )( 3)
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 ووقتها إذا علت الشمس، واشتد حرها؛ [4]

(1): »صالة األوابني حني ترمض الفصال«-عليه السالم   - لقوله    
 ه مسلم.  روا 

 املبحث الثاني

  القسم الثاني: ما سن له اجلماعة

 منها الرتاويح، وهو قيام رمضان، 

 وفيه فرعان

 وهي سنة مؤكدة؛  [1]

رمضان، وقامه إمياان واحتسااب، غفر له ما تقدم من   قام قال: »من    - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب  

(2) ذنبه«
 متفق عليه،  

أبصحابه ثالث ليال، مث تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون   - صلى هللا عليه وسلم    - وقام النيب  
عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أيب بن كعب. قال   -رضي هللا عنه    - ألنفسهم، حىت خرج عمر  

 ئب بن يزيد: ملا مجع عمر الناس على أيب بن كعب كان يصلي هبم عشرين ركعة؛ السا

 فالسنة أن يصلي بهم عشرين ركعة [2]

ملا روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس ؛ يف اجلماعة لذلك، ويوتر اإلمام هبم بثالث ركعات  
بثالث وعشرين ركعة، قال أْحد: يعجبين أن يصلي مع اإلمام ويوتر   -رضي هللا عنه   - يقومون يف عهد عمر  

 
 ( (748) - 143مسلم ) ( 1)

 (.  (759)  - 173( مسلم )37البخاري )( 2)
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قال: »إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف، حسب له قيام   -صلى هللا عليه وسلم   -معه؛ ألن النيب 

(1)ليلة«
  

 لثاملبحث الثا

 القسم الثالث: التطوع املطلق

 وفيه فروع 

 وهو مشروع يف الليل والنهار  [3]

 وتطوع الليل أفضل [4]

(2): »أفضل الصالة بعد املفروضة صالة الليل«-صلى هللا عليه وسلم   - لقول رسول هللا    
 . رواه مسلم 

 والنصف األخري أفضل،  [5]

(3) »قال عمرو بن عبسة: قلت: اي رسول هللا، أي الليل أمسع؟ قال: جوف الليل األخري«
  رواه أبو داود   

 . )صحيح(

 
 ( 1375سنن أبي داود ) (1)

 ( (1163) - 203مسلم ) ( 2)

 ( 1277سنن أبي داود )( 3)
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: »أحب الصالة إىل هللا، صالة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب  

(1) ثلثه، وينام سدسه«
 متفق عليه. 

 وصالة الليل مثنى مثنى،  [6]

قال: صالة الليل   -صلى هللا عليه وسلم   -ملا »روى ابن عمر أن النيب وان زاد فال أبس؛ يزيد على ركعتني؛    ال

(2) مثىن مثىن قيل البن عمر: ما مثىن مثىن؟ قال: تسلم من كل ركعتني«
، وحلديث عائشة يف متفق عليه 

 الصالة أربعا. 

 املبحث الرابع

 القسم الرابع: صلوات هلا أسباب

 منها حتية املسجد،

: »إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو قتادة قال: قال رسول هللا    

(3)ركعتني قبل أن جيلس«
 متفق عليه. 

 ومنها صالة االستخارة،

يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة   - صلى هللا عليه وسلم    - قال جابر: »كان رسول هللا    
من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم يف األمر؛ فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك 

 
 (.  (1159) - 189( مسلم )1131البخاري )( 1)

 (.  (749)  - 159( مسلم )995البخاري )( 2)

 (.  (714)  - 69( مسلم )444البخاري )( 3)
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أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال  
أو قال: يف عاجل أمري   - اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري  

فاقدره يل، ويسره يل، مث ابرك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل، يف ديين ومعاشي وعاقبة   -وآجله  
فاصرفه عين، واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين   - ل أمري وآجله  أو قال: يف عاج  - أمري  

(1)به«
 أخرجه البخاري.  

 الفصل الثاني

 سجود التالوة

 وفيه فروع

  سنة :سجود التالوةحكم  [1]

(2)فلم يسجد منا أحد«  النجم،  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن زيد بن اثبت قال: »قرأت على النيب  
متفق   

 عليه.

وقال عمر: اي أيها الناس، إمنا منر ابلسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه، ومل 

(3)يكتبها هللا علينا
. 

 سجود التالوة سنة للقارئ واملستمع؛ [2]

 
 (    6382البخاري )  ( 1)

 (. (577) - 106( مسلم )1072البخاري )( 2)

 ( 1077البخاري ) ( 3)
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يقرأ علينا السورة من غري الصالة، فيسجد   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن ابن عمر قال: »كان رسول هللا    

(1)عه، حىت ال جيد أحدان مكاان لوضع جبهته«ونسجد م 
 متفق عليه.  

 وال يفتقر إىل تشهد،  [3]

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

 وال يفتقر إىل قيام؛ [4]

  .ألنه ال قراءة فيه  

 ويقول فيه ما يقول يف سجود الصالة،  [5]

»كان يقول يف سجود القرآن: سجد وجهي   -صلى هللا عليه وسلم    -فإن قال ما روت عائشة: أن النيب  

(2)للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، حبوله وقوته«
 واحلديث )ضعيف(. ،  فال أبس 

 فإن قال غريه مما ورد يف األخبار فحسن.

صلى   - : »أن النيب  -رضي هللا عنها    - شة  قال أْحد: أما أان فأقول سبحان ريب األعلى. وقد روت عائ
كان يقول يف سجود القرآن ابلليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، حبوله   -هللا عليه وسلم  

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح  (3) وقوته«

 
 (. (575) - 103( مسلم )1076البخاري )( 1)

 ( 25821أحمد ) ( 2)

 ( 580سنن الترمذي )( 3)
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 مبحث

 عدد سجدات القرآن

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

  . ومواضع السجدات اثبتة ابإلمجاع، إال سجدات املفصل، والثانية من احلج

 باإلمجاع وهي عشرة: ثبتت سجدات 
  . آخر األعراف (1
   .[15ويف الرعد عند قوله: }ابلغدو واآلصال{ ]الرعد:  (2
  .[50ويف النحل عند: }ويفعلون ما يؤمرون{ ]النحل:  (3
 . [41}يزيدهم إال{ ]اإلسراء:  ويف سبحان عند   (4
  . [58ويف مرمي عند: }خروا سجدا وبكيا{ ]مرمي:  (5
 [ 18ويف احلج: األوىل عند: }يفعل ما يشاء{ ]احلج:  (6
  .[ 60ويف الفرقان عند: }وزادهم نفورا{ ]الفرقان:  (7
  . [26ويف النمل عند: }العرش العظيم{ ]النمل:  (8
]السجدة: [ عند:  2  -   1تنزيل{ ]السجدة:    - ويف }امل   (9 }وهم ال يستكربون{ 

15] .  
 [ 38ويف حم السجدة عند: }وهم ال يسأمون{ ]فصلت:  (10
 وهي:   واختلفوا يف الزائد 

  .ص (1
 . االنشقاق (2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

248 

   .النجم (3
  .العلق (4
  .السجدة الثانية من احلج (5

 فيها اخلالف.   وقع هذه اخلمس هي اليت 

 الفصل الثالث

 سجود الشكر

 وفيه فروع 

 حكمه [1]

إذا  -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو بكرة قال: »كان النيب   ؛عند َتدد النعموسجود الشكر مستحب 

( 1)جاءه شيء يسر به خر ساجدا«
 

(2)عن أيب موسى أن عليا ملا رمى ابملخدج خر ساجداً.و 
 

 صفة سجود الشكر [2]

  . وصفته وشروطه كصفة سجود التالوة وشروطها

 وال يسجد للشكر يف الصالة؛  [3]

 
 ( 1578( سنن الترمذي )2774سنن أبي داود )( 1)

 ( 1/158أخرجه الشافعى في األم ) ( 2)
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 . منهاألن سببه ليس 
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 باب صالة اجلماعة

  .شرعت صالة اجلماعة حلكم كثرية وفوائد 

  .فمن ذلك أهنا شرعت ألجل التواصل والتواد وعدم التقاطع 

 ومن فوائدها كذلك مضاعفة األجر. 

  . وكذلك من فوائد صالة اجلماعة زايدة العمل عند مشاهدة أويل اجلد 

 اجلماعة. وتعليم اجلاهل وحنوها من فوائد صالة  

  فرعانوفيه  

 اجلماعة واجبة على الرجال، [1]

قال: »والذي نفسي بيده،   -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو هريرة: أن رسول هللا  لكل صالة مكتوبة؛  
لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب، مث آمر ابلصالة، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال ال 

(1) يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار«
 متفق عليه.  

 وتنعقد اجلماعة باثنني  [2]

 وفيه فصول 

 
 (.  (651)  - 252( مسلم )644البخاري )( 1)
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 الفصل األول

 أفضل اجلماعة.

 فعل اجلماعة فيما كثر اجلمع أفضل؛  [1]
: »صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلني -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  

(1) أزكى من صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تعاىل«
 من املسند )صحيح(.  

 إن كان يف جواره مسجد،  [2]
  . ختتل اجلماعة فيه بغيبته عنه، ففعلها فيه أفضل

 لعتيق أفضل من اجلديد؛واملسجد ا [3]
 ألن الطاعة فيه أسبق،   

، قال: كنت أكون مع أنس، فيأيت على املسجد فيسمع األذان، فيقول: »حمدث هذا؟« عن اثبت البناين

( 2)فإذا قالوا: نعم، جياوزه إىل غريه 
 

عن احلسن، أنه سئل عن الرجل يدع مسجد قومه وأييت غريه، قال: فقال احلسن: »كانوا حيبون أن يكثر  

(3) الرجل قومه بنفسه«
  

  القريبواملسجد البعيد أفضل من  [4]

 
 ( 21265أحمد ) ( 1)

 )42/ 2)  6245مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

 )42/ 2)  6248مصنف ابن أبي شيبة ( 3)
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 الفصل الثاني

 صالة املرأة يف بيتها

 بيت املرأة خري هلا،  [1]
: »ال متنعوا إماء هللا -صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    فإن أرادت املسجد مل متنع منه، وال تتطيب له؛

(1) مساجد هللا«
(2) متفق عليه، زاد أْحد »وبيوهتن خري« 

 )ضعيف(.  

(3)ويف رواية: »ليخرجن تفالت«
 يعين غري متطيبات،  

عن عبد هللا بن عباس: أن امرأة سألته عن الصالة يف املسجد يوم اجلمعة، فقال: »صالتك يف خمدعك 
أفضل من صالتك يف بيتك، وصالتك يف بيتك أفضل من صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك أفضل 

(4)من صالتك يف مسجد قومك«
  

عن أيب عمرو الشيباين، قال: مسعت رب هذه الدار يعين ابن مسعود: »حلف فبالغ يف اليمني، ما صلت 

(5) امرأة صالة أحب إىل هللا من صالة يف بيتها إال يف حج أو عمرة، إال امرأة قد أيست من البعولة«
  

 ال بأس أن تصلي املرأة بالنساء؛  [2]

 
 (.  (442)  - 136( مسلم )900البخاري )( 1)

 ( 5468أحمد ) ( 2)

 ( 6318أحمد ) ( 3)

 )156/ 2)  7615شيبة مصنف ابن أبي ( 4)

 )157/ 2)  7619مصنف ابن أبي شيبة ( 5)
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(1)م ورقة أن تؤم أهل دارها«أذن أل -صلى هللا عليه وسلم    - »ألن النيب  
 رواه أبو داود.  

 الفصل الثالث

 أعذار ترك اجلماعة واجلمعة

 ويعذر يف ترك اجلماعة واجلمعة بتسعة أشياء: •
 املرض [1]
 واخلوف [2]
 والثالث، املطر [3]
 والرابع: الوحل. [4]

ملا »روي عن ابن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري: إذا قلت: أشهد أن حممدا رسول هللا، فال تقل حي   
على الصالة، وقل: صلوا يف بيوتكم، فعل ذلك من هو خري مين، إن اجلمعة عزمة، وإين كرهت أن أخرجكم 

(2)فتمشوا يف الطني والدحض«
 متفق عليه.  

 الليلة املظلمة الباردة، اخلامس: الريح الشديدة يف  [5]
كان أيمر مناداي فيؤذن،   -صلى هللا عليه وسلم    - وهذا خيتص ابجلماعة؛ ملا روى ابن عمر: »أن رسول هللا  

(3)مث يقول على إثر ذلك: أال صلوا يف الرحال يف الليلة الباردة أو املطرية يف السفر«
 متفق عليه. 

 السادس: أن حيضر الطعام ونفسه تتوق إليه. [6]
 السابع: أن يدافع األخبثني أو أحدهما؛  [7]

 
 ( 592سنن أبي داود )( 1)

 (.  (699)  - 26( مسلم )668البخاري )( 2)

 (.  (697)  - 22( مسلم )632البخاري )( 3)
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قالت: مسعت رسول هللا   يقول: »ال يصلي أحدكم حبضرة   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت عائشة 

(1)الطعام، وال وهو يدافع األخبثني«
 رواه مسلم.  

 الثامن: أن يكون له قريب خياف موته وال حيضره،  [8]
 لي سعيد بن زيد، وقد َتهز للجمعة، فذهب إليه وتركها. ملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما: استصرخ ع

 األعمى   يعذر إذا مل جيد قائدا [9]
عن حممود بن الربيع األنصاري، أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممن 

كرت بصري، وأان أصلي شهد بدرا من األنصار أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا قد أن
لقومي فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيين وبينهم، مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هبم، ووددت اي 
رسول هللا، أنك أتتيين فتصلي يف بييت، فأختذه مصلى، قال: فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »سأفعل 

لى هللا عليه وسلم وأبو بكر حني ارتفع النهار، فاستأذن رسول هللا إن شاء هللا« قال عتبان: فغدا رسول هللا ص
صلى هللا عليه وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت دخل البيت، مث قال: »أين حتب أن أصلي من بيتك« قال: 
فأشرت له إىل انحية من البيت، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكرب، فقمنا فصفنا فصلى ركعتني مث سلم، 
قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، قال: فآب يف البيت، رجال من أهل الدار ذوو عدد، فاجتمعوا، فقال 
قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق ال حيب هللا ورسوله، فقال 

إال هللا، يريد بذلك وجه هللا " قال: هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال تقل ذلك، أال تراه قد قال: ال إله  
ورسوله أعلم، قال: فإان نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فإن هللا قد 

 
 (. (560) -  67مسلم ) (1)
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حرم على النار من قال: ال إله إال هللا، يبتغي بذلك وجه هللا " قال ابن شهاب: مث سألت احلصني بن حممد 

(1)وهو من سراهتم، عن حديث حممود بن الربيع األنصاري: »فصدقه بذلك«  - أحد بين سامل    وهو   - األنصاري  
  

رجل أعمى فقال: اي رسول هللا،   -صلى هللا عليه وسلم    - وتكلموا فيما روى أبو هريرة قال: »أتى النيب  
أتسمع النداء ابلصالة،   ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأله أن يرخص له، فرخص له، فلما وىل دعاه، فقال:

(2) قال: نعم، قال: فأجب«
 رواه مسلم.  

 الفصل الرابع

 وما يدركه املأموم مع اإلمام آخر صالته  •
: »وما -صلى هللا عليه وسلم    - ال يستفتح فيه، وما يقضيه أوهلا يستفتح إذا قام إليه ويستعيد؛ لقول النيب  

   فاتكم فاقضوا« واملقضي هو الفائت.

 فاتته اجلماعة استحب أن يصلي يف مجاعة أخرى، وإن  •
فإن مل جيد إال من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، ملا »روى أبو سعيد: أن رجال جاء وقد صلى 

(3)فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟«  - صلى هللا عليه وسلم    - رسول هللا  
وهذا حديث حسن؛ ولقول   

(4) : »صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة«-وسلم  صلى هللا عليه    - رسول هللا  
وجيوز   

 
 (.  (33)  - 263( مسلم )425البخاري )( 1)

 ( (653) - 255مسلم ) ( 2)

 ( 11408أحمد ) ( 3)

 (.  (650)  - 249( مسلم )645البخاري )( 4)
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صلى هللا   -كرهه يف املسجد احلرام ومسجد الرسول    -رضي هللا عنه    -ذلك يف مجيع املساجد، إال أن أْحد  
 . -عليه وسلم 

 الفصل اخلامس

 حاالت املأموم مع اإلمام

 األوىل: متابعة اإلمام

 م، فيجعل أفعاله بعد أفعاله؛ويتبع املأموم اإلما •
: »إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   

(1) قال: مسع هللا ملن ْحده فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا«
 متفق عليه. والفاء للتعقيب.  

 الثانية: مقارنة اإلمام

 وفيه فرعان

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

 ألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته. 

 إن فعل سائر األفعال معه كره  [2]

 ملخالفة السنة، ومل تفسد صالته؛ ألنه اجتمع معه يف الركن. 

 
 (.  (411)  - 77( مسلم )688البخاري )( 1)
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 الثالثة: مسابقة اإلمام

 وفيه فروع 

 إن ركع أو رفع قبله عمدا أمت؛ [1]

(1): »ال تسبقوين ابلركوع، وال ابلسجود، وال ابلقيام«-صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    
والنهي يقتضي   

 التحرمي. 

أنه قال: »أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن   -صلى هللا عليه وسلم    -وروى أبو هريرة عن النيب  

(2)حيول هللا رأسه رأس ْحار«
 متفق عليه.  

 وإن فعله جاهال أو ناسيا فال بأس.  [2]

 التحرز منه، ألنه سبق يسري ال ميكن  وعليه أن يعود ليأيت بذلك معه، فإن مل يفعل صحت صالته؛  

 وإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه،  [3]
 ألنه مل أيمت إبمامه يف معظم الركعة، وسجد قبل رفعه عمدا عاملا بتحرميه بطلت صالته؛ 

 وإن كان جاهال أو ناسيا مل تبطل صالته للعذر،  [4]

 ومل يعتد بتلك الركعة ملا ذكران، 

 
 (  619( سنن أبي داود )16838أحمد ) ( 1)

 (.  (427)  - 114( مسلم )691البخاري )( 2)
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 باب صفة األئمة

 وفيه فصول 

 الفصل األول:

 الناس باإلمامة،أوىل  

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

ما، وال يؤمن الرجل يف بيته، وال يف سلطانه، وال جيلس على تكرمته يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال: سل

(1)إال إبذنه«
 رواه مسلم.  

 الفصل الثاني

 أقسام الناس يف اإلمامة

 :أربعة الناس يف اإلمامة على أقسام

  .القسم األول: من تصح إمامته بكل حال

 وهو الرجل املسلم العدل القائم أبركان الصالة وشرائطها.  

    .القسم الثاني: من ال تصح إمامته

 
 ( (673) - 290مسلم ) ( 1)
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ألنه ال صالة له يف نفسه كالكافر واجملنون، ومن أخل بشرط أو واجب لغري عذر، فال تصح إمامته حبال؛  
 أشبه الالعب. 

  .القسم الثالث: من تصح إمامته مبثله، وال تصح بغريه

 ثالثة أنواع:وهم 

 . جيوز أن تؤم النساء ملا تقدم ،إحداها: املرأة

  . والثاين: األمي

 . أو حرف منها، أو يبدله بغريه كاأللثغ الذي جيعل الراء غينا  ،وهو: من ال حيسن الفاحتة، أو خيل برتتيلها

 .النوع الثالث: الصيب تصح إمامته مبثله

 ألنه مبنزلته.     

 متهالقسم الرابع: من تكره إما

 ألنه نقص يذهب ببعض من الثواب. يكره إمامة اللحان؛ 

 باب موقف اإلمام واملأموم يف الصالة

 وفيه فروع

 إذا كان املأموم واحدا،  [1]

  .وقف عن ميني اإلمام
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  .أداره اإلمام عن ميينه  : فإن كرب عن يساره

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

  . املوضع ضيقاوال يتقدم اإلمام إال إن كان  

صلى هللا عليه وسلم   -فإن كرب الثاين عن يساره أخرمها اإلمام بيديه؛ ملا »روى جابر قال: سرت مع النيب  
، فأخذ -صلى هللا عليه وسلم    - يف غزوة، فقام يصلي فتوضأت، مث جئت حىت قمت عن يسار رسول هللا    -

ىت قام عن يساره، فأخذان بيديه مجيعا حىت أقامنا بيدي، فأدارين حىت أقامين عن ميينه، فجاء جبار بن صخر ح

(1) خلفه«
 .رواه مسلم 

وإن صليا عن ميينه، أو أحدمها عن ميينه، واآلخر عن يساره جاز؛ ملا روي: »أن ابن مسعود صلى بني 

(2) فعل«  - صلى هللا عليه وسلم    - علقمة واألسود، وقال: هكذا رأيت رسول هللا  
. وألن الوسط مسلمرواه    

 قف إلمام العراة وإمامة النساء.مو 

 فإن اجتمع رجال ونساء،  [3]

 تقدم الرجال مث النساء؛ 

 وفيه فصول 

 
 ( 3010مسلم ) ( 1)

 ( (534) - 28مسلم ) ( 2)
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 الفصل األول: إمامة النساء

 وفيه فروع ثالثة

 السنة للمرأة إذا أمت نساء، أن تقوم وسطهن؛ [1]

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

(1) عن أم احلسن، أهنا رأت أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم: تؤم النساء تقوم معهن يف صفهن
  

(2) عن عائشة، أهنا كانت تؤم النساء تقوم معهن يف الصف
  

 وإن كانت معهما امرأة وقفت عن ميينها،  [2]

 ألن املرأة جيوز وقوفها وحدها؛ بدليل حديث أنس. ز؛  وإن وقفت خلفها جا

 وخري صفوف الرجال أوهلا،  [3]

: »خري صفوف الرجال أوهلا، -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا    وخري صفوف النساء آخرها؛

(3) وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا«
 رواه مسلم.    

 
 )430/ 1)  4953شيبة مصنف ابن أبي ( 1)

 )430/ 1)  4954مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

 ( (440) - 132مسلم ) ( 3)
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 الفصل الثاني

 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،  

 الفصل الثالث

 من أحكام السرتة

 وفيه فروع مخسة:

 يستحب أن يصلي إىل سرتة ويدنو منها؛ [1]

(1) ر الشاة«وبني القبلة مم -صلى هللا عليه وسلم  - »قال سهل: كان بني النيب  
 رواه البخاري ومسلم.  

 وقدر السرتة مثل آخرة الرحل، [2]

 
 (.  (508)  - 262( مسلم )496البخاري )( 1)
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قال: »إذا وضع أحدكم بني يديه مثل   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  أو قدر الذراع أو عظم الذراع؛    

(1) مؤخرة الرحل فليصل، وال يبال ما مر وراء ذلك«
 رواه مسلم. 

 فإن مل جيد سرتة خط خطا؛ [3]

: »إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا    

(2)شيئا، فإن مل جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن معه عصا فليخط خطا، مث ال يضره ما مر أمامه«
رواه أبو داود،   

 والصواب وقفه. 

 وسرتة اإلمام سرتة ملن خلفه؛ [4]

 كان يصلي أبصحابه إىل سرتة، ومل أيمرهم أن يسترتوا بشيء.  -هللا عليه وسلم    صلى   -ألن النيب   

 وإن صلى إىل غري سرتة  [5]

للحديث، ويتقيد ذلك ابلقريب منه، الذي   ؛فمر من بني يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبني السرتة 
بدفع املار، فتقيد به، بداللة أمر    -صلى هللا عليه وسلم    -لو مشى إليه فدفعه مل تفسد صالته؛ ألن النيب  

 اإلمجاع مبا ال يفسد الصالة، فكذلك هذا. 

 
 ( (499) - 241مسلم ) ( 1)

 ( 689سنن أبي داود )( 2)
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 الفصل الرابع

 املرور بني يدي املصلي

 وفيه فروع ثالثة

 وحيرم املرور بني يدي املصلي؛ [1]

: »لو يعلم املار بني يدي -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو جهيم األنصاري قال: قال رسول هللا    

(1) املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري له من أن مير بني يديه«
 متفق عليه.  

 وال يقطعها شيء إال الكلب األسود البهيم، [2]

: إذا قام -صلى هللا عليه وسلم    -ذر قال: قال رسول هللا ؛ ملا »روى أبو  الذي ال لون فيه سوى السواد  
أحدكم يصلي، فإنه يسرته مثل آخر الرحل، فإن مل يكن بني يديه، مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار 
واملرأة والكلب األسود قلت: اي أاب ذر، ما ابل الكلب األسود، من الكلب األْحر، من الكلب األصفر؟ قال: 

كما سألتين فقال: الكلب األسود شيطان« رواه   -صلى هللا عليه وسلم   - أخي، سألت رسول هللا    اي ابن
 مسلم.

 مرور املرأة يقطع الصالة [3]

 للحديث،   

 
 (.  (507)  - 261( مسلم )510البخاري )( 1)
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 باب قصر الصالة

 وفيه فروع 

 حكم القصر

جائز لقول هللا تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن 
 [ 101م الذين كفروا{ ]النساء:  يفتنك

قلت لعمر بن اخلطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن   - يعلى بن أمية    - »قال  
صلى هللا عليه وسلم   - يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول هللا  

(1)قته«فقال: صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صد   -
 أخرجه مسلم.  

 وال جيوز قصر الصبح واملغرب 

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

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 شروط القصر

 شروط القصر ثالثة

 كيلو(.   80)  قدره أربعة برد،  ،الشرط األول: أن تكون يف سفر طويل

 
 ( (686) - 4مسلم ) ( 1)
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 .ابلسفر خبروجه من بيوت قريتهوالثاين: شروعه  

  . الثالث: أال أيمت مبقيم

   . لزمه اإلمتام  :فإن ائتم مبقيم

 الفصل الثاني

 أحكام القصر

 وفيه فروع
 للمسافر أن يقصر، وله أن يتم؛ [1]

 [ 101لقول هللا تعاىل: }فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة{ ]النساء:   

 والقصر أفضل [2]

 وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه.   - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 

 وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد  [3]

 م أمت، وإن نوى دوهنا قصر، اي أ  أربعة أكثر من 

 ه أهل ومتى مر املسافر ببلده له ب [4]

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

 من مل جيمع على إقامة  [5]
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مثل من يقيم حلاجة يرجو إجنازها، أو جهاد أو حبس سلطان أو أايم قصر، وإن أقام دهرا،    أربعةأكثر من  
 عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ 

 أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصالة« رواه البخاري.  - عليه وسلم  صلى هللا   - »ألن النيب  

 باب اجلمع بني الصالتني

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

 وله اخلرية بني تقديم الثانية، 

 فيصليها مع األوىل، وبني أتخري األوىل إىل الثانية،

 املطرالسبب الثاني: 
 وذكران أدلة اجلمع للمطر، وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء، 

 واملطر املبيح للجمع [1]

والوحل مبجرده مبيح   فأما الطل وهو املطر الذي ال يبل الثياب، فال يبيح اجلمع؛،  هو الذي يبل الثياب  
 للجمع؛ 

 وجيوز اجلمع يف الريح الشديدة [2]
 ة. يف الليلة املظلم   
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 السبب الثالث: املرض

 وفيه فرعان

 املرض يبيح اجلمع بني الظهر والعصر [1]
صلى هللا عليه   -ألن »ابن عباس قال: مجع رسول هللا    واملغرب والعشاء إذا حلقه برتكه مشقة وضعف؛   

(1) بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر«  - وسلم  
 متفق عليه.  

 وال جيوز اجلمع لغري من ذكرنا [2]

 
 ( واللفظ ملسلم. (705)  - 54( مسلم )543البخاري )( 1)
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 باب صالة املريض

 وفيه فروع مخسة
 إذا عجز عن الصالة قائما صلى قاعدا؛ [1]

لعمران بن حصني: صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع   -صلى هللا عليه وسلم    - »قال النيب  

(1)فعلى جنب«
 رواه البخاري.  

 فإن عجز عن الركوع والسجود [2]

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

 از؛ فإن سجد على وسادة بني يديه ج [3]

 ألن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد هبا، وال جيعلها أرفع من مكان ميكنه حط وجهه إليه.

 وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود [4]

 صلى قائما، فأومأ ابلركوع، مث جلس فأومأ ابلسجود؛ ألن سقوط فرض ال يسقط فرضا غريه.   

 وإن عجز عن القعود صلى على جنبه األمين [5]

 
 ( 1117البخاري ) ( 1)
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عن   - صلى هللا عليه وسلم-حلديث عمران قال: »كانت يب بواسري، فسألت النيب  مستقبل القبلة بوجهه؛    

(1)فإن مل تستطع فعلى جنب«الصالة؟ فقال: صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا،  
 أخرجه البخاري.  

 باب صالة اخلوف

 وفيه فرعان

 جتوز صالة اخلوف يف كل قتال مباح، [1]

 كقتال الكفارة والبغاة واحملاربني،   

 وال جتوز يف حمرم [2]

 ألهنا رخصة، فال تستباح ابحملرم كالقصر.   

 كيفيات صالة اخلوف

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

 الضرب األول: اخلوف الغري الشديد

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الوجه األول:

يوم ذات الرقاع صالة   - صلى هللا عليه وسلم    - منها ما »روى صاحل بن خوات، عمن صلى مع النيب    
وطائفة وجاه فصلى ابليت معه ركعة، مث ثبت قائما فأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا  اخلوف، أن طائفة صلت معه،  

وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى، فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته، مث ثبت جالسا، وأمتوا 

(1) ألنفسهم مث سلم هبم«
 متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أْحد.  

 الثاني: الوجه 

صلى هللا   - كما »روى أبو بكرة قال: صلى رسول هللا أن يقسمهم طائفتني، يصلي بكل طائفة صالة كاملة،  
يف خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم إبزاء العدو، فصلى ركعتني مث سلم، فانطلق  -عليه وسلم 

لى هبم ركعتني مث سلم، فكان الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحاهبم، مث جاء أولئك فصلوا خلفه، فص

(2)أربعا، وألصحابه ركعتني ركعتني« -صلى هللا عليه وسلم    - لرسول هللا 
 رواه أبو داود.  

 

 الضرب الثاني: اخلوف الشديد،

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

 وصالهتم صحيحة، 

 
 (. (842) - 310( مسلم )4129البخاري )( 1)

 ( 1248سنن أبي داود )( 2)
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 باب صالة اجلمعة

 وهي واجبة ابإلمجاع، 

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 شروط وجوب اجلمعة

 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]
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قال: »اجلمعة حق واجب على كل   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى طارق بن شهاب قال: إن النيب  

(1) مسلم يف مجاعة إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو مسافر، أو مريض«
من رواه أبو داود. وألن املرأة ليست    

 بعرفات يوم مجعة فلم يصل مجعة.   -صلى هللا عليه وسلم  -أهل اجلماعات، وكان النيب 

 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؛  

 واألفضل ملن مل جتب عليه اجلمعة [3]
  .أال يصلي الظهر قبل صالة اإلمام  

 حضور النساء اجلمعة  : [4]

 عليهال أبس حبضور النساء اجلمعة حلديث "ال متنعوا امياء هللا مساجد هللا" متفق  

 
 ( 1067سنن أبي داود )( 1)
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 الفصل الثاني

 شروط صحة اجلمعة

 ويشرتط لصحة اجلمعة أربعة شروط:

 أحدها: الوقت، 

 فال تصح قبل وقتها وال بعده ابإلمجاع، 

 وآخر وقتها

 آخر وقت الظهر بغري خالف،   

 فأما أوله 

 فتجوز يف وقت العيد؛ 

 وجتوز إقامة أهل اجلمعة

 فيما قارب البنيان من الصحراء،   

 الفصل الثالث

 أمور ال يشرتط  لصحة اجلمعة

 األول اجتماع أربعني

 ، بل تنعقد بثالثة؛ ألهنم مجع تنعقد هبم اجلماعة، ال يشرتط اجتماع أربعني ممن تنعقد هبم اجلمعة

 تنبيه
 فإن أدرك أقل من ذلك مل يتمها مجعة. املسبوق إذا أدرك مع اإلمام الركوع يف الثانية أنه يتمها مجعة،  
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 الثاني: تقدم خطبتني

(1)كان خيطب خطبتني يقعد بينهما«  -صلى هللا عليه وسلم    - »ألن النيب  واألفضل أن يتقدمها خطبتان؛  
 

 متفق عليه. 

 الثالث: الطهارة للخطبتني

 ط هلما الطهارة، وال يشرت 

  وال يشرتط أن يتوالهما من يتوىل الصالة لذلك، الرابع: 

 خامتة

 وتصلى خلف كل بر وفاجر، 

 الفصل الرابع

 صفة صالة اجلمعة

 وإذا فرغ من اخلطبة نزل،  [1]

 فأقيمت الصالة فصلى هبم ركعتني،   [2]

 يقرأ يف كل ركعة ابحلمد هلل وسورة معها،  [3]

  وجيهر ابلقراءة  [4]
 تنبيه

 فأما قبل الوقت فيجوز    ال جيوز ملن َتب عليه اجلمعة السفر بعد دخول وقتها؛

 
 (.  (861)  - 33( مسلم )928البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

276 

 الفصل اخلامس

 سنن اجلمعة

 ويستحب التبكري بالسعي، [1]
قال: »من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث   - صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا   

راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا 
راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا أملح، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن  

(1)خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر«
 متفق عليه.   

 ويستحب أن يأتيها ماشيا [2]
: »ال أتتوا الصالة وأنتم  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    ليكون أعظم لألجر، وعليه سكينة ووقار،  

(2) «تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار
 متفق عليه.  

 ويقارب بني خطاه  [3]
 لتكثر حسناته.

 ويستحب أن يغتسل ويتطيب،  [4]
 - صلى هللا عليه وسلم   - ؛ ملا روى أبو سعيد أن النيب ويتنظف بقطع الشعر، وقص الظفر، وإزالة الرائحة

قال: »ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، وميس من طيب بيته، مث خيرج 

 
 (.  (850)  - 10( مسلم )881البخاري )( 1)

 (.  (602)  - 151مسلم )( 636البخاري )( 2)
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(1) فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى«
 

 واه البخاري.  ر 

  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 وسلم  -ويكثر من الصالة على رسول اهلل  [8]
 

 تنبيه

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

 الفصل السادس

 من أحكام اخلطبة

 فإذا جلس اإلمام على املنرب انقطع التنفل،  [1]

 اخلطبة حرم الكالم، يففإذا أخذ  [2]

 
 ( 883البخاري ) ( 1)
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(1): »إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت فقد لغوت«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
متفق   

 عليه.

 ال بأس باالحتباء واإلمام خيطب،  [3]

 يوجز فيهما، ومن دخل واإلمام خيطب مل جيلس حتى يركع ركعتني، [4]

اي فالن قال: ال،  خيطب قال: صليت  - صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر قال: »دخل رجل والنيب    

(2) قال: فصل ركعتني«
متفق عليه، زاد مسلم مث قال: »إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني   

(3)وليتجوز فيهما«
 . 

 الفصل السابع

 نافلة اجلمعة

 ويسن أن يصلي بعد اجلمعة أربعا [1]
: »من كان منكم مصليا بعد اجلمعة -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا    

(4) فليصل بعدها أربعا«
 رواه مسلم.  

 وإن شاء صلى ركعتني، [2]

 
 (.  (851)  - 11( مسلم )934البخاري )( 1)

 (.  (875)  - 54( مسلم )930البخاري )( 2)

 ( (875) - 59مسلم ) ( 3)

 ( (881) - 69مسلم ) ( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

279 

(1)كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني«  -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى ابن عمر: »أن النيب   
 متفق عليه.  

 وإن شاء صلي ستا [3]
 كان يفعله،   -صلى هللا عليه وسلم    - ألن ابن عمر روى أن النيب    

 خامتة

 فإذا اتفق عيد يف يوم مجعة 

صلى هللا   - ؛ ملا روى زيد بن أرقم قال: »شهدت مع رسول هللا مل تلزمهم اجلمعة، ويصلون ظهرا :فصلوا العيد 

(2) عيدين اجتمعا يف يوم، فصلى العيد مث رخص يف اجلمعة، فقال: من شاء أن جيمع فليجمع« -عليه وسلم 
  

م هذا عيدان فمن شاء أنه قال: »اجتمع يف يومك  - صلى هللا عليه وسلم   -وعن أيب هريرة عن رسول هللا 

(3) أجزأه من اجلمعة وإان جممعون إن شاء هللا«
 روامها أبو داود.  

 

 
 (.  (882)  - 72( مسلم )937البخاري )( 1)

 ( 1070سنن أبي داود )( 2)

 ( 1073سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

280 

 ]باب صالة العيدين[

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 حكم صالة العيد 

 صالة العيد مشروعة

 [، املشهور يف التفسري أن املراد بذلك صالة العيد. 2لقول هللا تعاىل: }فصل لربك واحنر{ ]الكوثر:  

كان يصلي صالة العيدين. قال ابن   -صلى هللا عليه وسلم    - وأما السنة فثبت ابلتواتر أن رسول هللا  
عمر، فكلهم يصليها قبل  وأيب بكر، و   -صلى هللا عليه وسلم    - عباس: »شهدت صالة الفطر مع رسول هللا  

(1) اخلطبة«
  

(2)صلى العيد بغري أذان وال إقامة«  -صلى هللا عليه وسلم   - وعنه »أن النيب 
 متفق عليهما.  

 وأمجع املسلمون على صالة العيدين.

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

 فكانت فرضا كاجلهاد، 

 وال جتب على األعيان؛

 
 (. (884) - 1( مسلم )962البخاري )( 1)

 (. (886) - 5( مسلم )960البخاري )( 2)
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ذكر لألعرايب مخس صلوات فقال: هل علي غريها؟ قال: »ال، إال   -صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب    

(1)أن تطوع«
 . متفق عليه 

 الفصل الثاني

 وقت صالة العيد

 وفيه فروع

  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]

صلى هللا عليه   -؛ ملا روى أبو عمري بن أنس عن عمومة له من أصحاب النيب  خرج من الغد فصلى هبم
، فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس، فأمرهم أن -صلى هللا عليه وسلم    - : »أن ركبا جاؤوا إىل رسول هللا  -وسلم  

(2) يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إىل مصالهم«
 رواه أبو داود 

 
 (. (11) -  8( مسلم )46البخاري )( 1)

 ( 1157سنن أبي داود )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

282 

 الفصل الثالث

 العيدمكان صالة 

 والسنة أن يصليها يف املصلى؛ 

 واخللفاء بعده كانوا يفعلوهنا فيه.  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 

 وجيوز أن يصليها يف املسجد 

 الفصل الرابع

 سنن العيد

 وفيه فروع

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

(1)قال: من السنة أن أييت العيد ماشيا  - رضي هللا عنه    -ألن عليا  
رواه الرتمذي وقال، حديث حسن   .

 وألنه أعظم لألجر، 

 إذا غدا من طريق رجع من غريه؛  [2]

(2) عيد خالف الطريق.«إذا كان يوم    - صلى هللا عليه وسلم    - ألن جابرا قال: »كان النيب  
 رواه البخاري.   

 يستحب خروج النساء، [3]

 
 ( 530سنن الترمذي )( 1)

 ( 986البخاري ) ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

283 

، أن خنرجهن يف الفطر واألضحى  - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روت أم عطية قالت: »أمران رسول هللا    

(1)العواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما احليض فيعتزلن املصلى، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني«
متفق عليه.   

 قال القاضي: وظاهر كالم أْحد أن ذلك جائز غري مستحب، 

 تنبه

 وليس هلا أذان وال إقامة

نداء، وال شيء ال نداء   ملا روى عطاء قال: أخربين جابر »أن ال أذان للصالة يوم الفطر وال إقامة وال   

(2) يومئذ وال إقامة«
 متفق عليه.  

العيد غري مرة وال مرتني بال أذان   - صلى هللا عليه وسلم    - وقال جابر بن مسرة: »صليت مع رسول هللا  

(3) وال إقامة«
 رواه مسلم. 

 الفصل اخلامس

 صفة صالة العيد

 وفيه فروع
 وصالة العيد ركعتان،  [1]

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

 
 (.  (890)  - 12( مسلم )324البخاري )( 1)

 (. (886) - 5( مسلم )960البخاري )( 2)

 ( (887) - 7مسلم ) ( 3)
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 وجيهر بالقراءة [3]

 قال ابن قدامة: بال خالف،  

 ويكرب يف األوىل سبع تكبريات [4]

صلى هللا عليه  - ملا روت عائشة أن رسول هللا   منها تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخسا سوى تكبرية القيام،   
وىل سبع تكبريات، ويف الثانية مخس تكبريات سوى تكبرييت قال: »التكبري يف الفطر واألضحى يف األ  - وسلم  

(1)الركوع«
 رواه أبو داود. 

 ويسن أن يرفع يديه يف كل تكبرية، [5]

 وحيمد اهلل، ويثين عليه، [6]

وإن أحب قال: هللا أكرب كبريا، واحلمد   بني كل تكبريتني،  -صلى هللا عليه وسلم    - ويصلي على النيب    
هلل كثريا، وسبحان هللا بكرة وأصيال، وصلى هللا على حممد النيب األمي وآله وسلم تسليما؛ ألنه جيمع بني ما 

 ذكرانه. 

 الفصل السادس

 التكبريات الزوائد

 وفيه فروع
 تكبريات العيد الزوائد والذكر بينها سنة  [1]

 من سبق بالتكبري أو بعضه مل يقضه [2]

 
 ( 1149سنن أبي داود )( 1)
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 ألنه سنة فات حملها.   

  وإن أدركه يف الركوع تتبعه ومل يقض التكبري [3]

 

 الفصل السابع

 الفرق بني خطبة اجلمعة والعيد

 أشياء: ثالثةويفارق خطبيت اجلمعة يف 

 أحدها: أن حملها بعد الصالة،  [1]

وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عمر »أن النيب  

(1) اخلطبة«
 متفق عليه.  

 : أن حيثهم يف الفطر على إخراج الفطر، الثاني [2]

ويبني هلم ما جيزئ فيها، ووقت   ويبني هلم ما خيرجونه ووقته وجنسه، ويف األضحى يرغبهم يف األضحية، 
 ذحبها، وحيثهم على اإلطعام منها؛ ألنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. 

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

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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العيد، فلما قضى   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى عبد هللا بن السائب قال: »شهدت مع رسول هللا  

(1)الصالة قال: إان خنطب فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب«
رواه أبو   

 داود.  

 الفصل الثامن

 التكبري يف العيدين

 وفيه فروع

 العيدين،يشرع التكبري يف  [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. 

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

 وصفة التكبري املشروع  [4]

 )هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا وهللا أكرب، هللا أكرب وهلل احلمد( 

 وموضعه  [5]

 
 ( 1155سنن أبي داود )( 1)
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 .عقيب أدابر الصلوات املفروضات، وال يشرع عقيب النوافل

 باب صالة الكسوف

 وفيه فصول 

 الفصل األول 

 حكم صالة الكسوف

 وفيه فروع
 كسوف الشمس أو القمر،وهي سنة مؤكدة عند  [1]

: »إن الشمس والقمر آتيان من آايت هللا -صلى هللا عليه وسلم    - روى أبو مسعود قال: قال رسول هللا  
تعاىل خيوف هللا هبما عباده وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حىت 

(1)ينكشف ما بكم«
  

، فبعث مناداي -صلى هللا عليه وسلم    - وعن عائشة قالت: »خسفت الشمس على عهد رسول هللا  

( 2)فنادى: الصالة جامعة، وخرج إىل املسجد، فصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات«
 

 متفق عليهما. 

 وجتوز مجاعة وفرادى  [2]

 
 (.  (911)  - 21( مسلم )1041البخاري )( 1)

 (.  (901)  - 4( مسلم )1044البخاري )( 2)
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 إلطالق األمر هبما يف حديث أيب مسعود، 

 هلا يف مجاعة، وينادي هلا: الصالة جامعة؛ للحديث.   -صلى هللا عليه وسلم    - ؛ لفعل النيب  ماعة أفضلواجل

 وتفعل يف ملسجد  [3]

 للخرب، وألن وقتها ضيقا فلو خرجوا إىل املصلى خيف فواهتا.

 الفصل الثاني

 صفة صالة الكسوف
 وصفتها:

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

 وفيه فروع
 وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه،  [1]

فيما روت عائشة قالت: قال: »خسفت   -صلى هللا عليه وسلم    -لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النيب  
، فخرج إىل املسجد فقام وكرب، وصف الناس وراءه فقرأ -صلى هللا عليه وسلم    - الشمس يف حياة رسول هللا  

فركع ركوعا طويال، مث رفع رأسه فقال: مسع هللا ملن ْحده ربنا ولك احلمد، مث قام رسول هللا قراءة طويلة، مث كرب  
فقرأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل مث كرب فركع ركوعا هو أدىن من الركوع األول، مث قال: مسع هللا ملن 

أربع ركعات وأربع سجدات، ْحده ربنا ولك احلمد، مث سجد، مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك حىت استكمل  
 فاجنلت الشمس.« متفق عليه.

(1) ويف رواية أخرى: »فرأيت أنه قرأ يف األوىل بسورة البقرة، ويف الثانية سورة آل عمران«
،   

 وجيهر بالقراءة ليال كان أو نهارا؛  [2]

(2)جهر يف صالة اخلسوف« -صلى هللا عليه وسلم  -ألن عائشة روت »أن النيب 
 رواه مسلم .  

 وإن صلى يف كل ركعة ثالث ركوعات [3]

 
 (.  (907)  - 17( مسلم )1052البخاري )( 1)

 ( (901) - 5مسلم ) ( 2)
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 على حنو ما ذكران جاز؛   

(1) صلى ست ركعات وأربع سجدات«  - صلى هللا عليه وسلم    -ألن عائشة روت »أن رسول هللا  
رواه    

 مسلم.

 وإن جعل يف كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا؛  [4]

 صلى هللا عليه وسلم.  -ألنه يروى عن علي وابن عباس عن النيب 

 ووقتها من حني الكسوف إىل حني التجلي، فإن فاتت مل تقض [5]

(2)»صلوا حىت يكشف هللا ما بكم« -صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب    
  

 وال خطبة للكسوف،  [6]

 أمران ابلصالة دون اخلطبة.  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 

 باب صالة االستسقاء

 وفيه فصول

 الفصل األول

 االستسقاءحكم صالة 

 وهي سنة عند احلاجة إليها.

 
 ( (901) - 7مسلم ) ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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يستسقي، فتوجه إىل القبلة يدعو،   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى عبد هللا بن زيد قال: »خرج النيب    

(1)وحول رداءه وصلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة«
 متفق عليه.  

 الفصل الثاني 

 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 أن يعظ الناس،  [3]
 . وأيمرهم بتقوى هللا، واخلروج عن املظامل، والتوبة من املعاصي

 وحتليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة، وترك التشاحن؛  [4]
القرى آمنوا واتقوا   والتقوى سبب الربكات، قال هللا تعاىل: }ولو أن أهل  القحط،  املعاصي سبب  ألن 

 [ . 96لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذانهم مبا كانوا يكسبون{ ]األعراف: 

 فيه، ويعد الناس يوما خيرجون  [5]
 صلى هللا عليه وسلم  -وأيمرهم أن خيرجوا على الصفة اليت خرج عليها رسول هللا 

 
 (.  (894)  - 4( مسلم )1012البخاري )( 1)
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لالستسقاء متبذال، متواضعا متخشعا، متضرعا   -صلى هللا عليه وسلم    -قال ابن عباس: »خرج رسول هللا  
ركعتني كما   حىت أتى املصلى، فلم خيطب كخطبتكم هذه، ولكن مل يزل يف الدعاء، والتضرع والتكبري، وصلى

(1) كان يصلي يف العيد«
 هذا حديث صحيح.  

ويسن التنظيف وإزالة الرائحة؛ لئال يؤذي الناس هبا، وال يلبس زينة وال يتطيب؛ ألن هذا يوم استكانة 
 وخضوع. 

 وهو خمري يف اخلطبة قبل الصالة وبعدها؛ [6]
 ألن اجلميع مروي.   

 واحدة،فإذا صعد املنرب جلس، ثم قام فخطب خطبة  [7]

 ويكثر الدعاء والتضرع  [8]

 ويستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة،  [9]

 وحيول رداءه، جيعل اليمني يسارا واليسار ميينا [10]
 تفاؤال أن حيول هللا تعاىل اجلدب خصبا،   -صلى هللا عليه وسلم   -كما فعل النيب   

 الفصل الثاني

 واالستسقاء على ثالثة أضرب:

 أحدها: مثل ما وصفنا.
 والثاني: أن يستسقي اإلمام يوم اجلمعة على املنرب

 
 ( 1165سنن أبي داود )( 1)
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خيطب فاستقبل رسول   - صلى هللا عليه وسلم    - كما روى أنس: »أن رجال دخل يوم اجلمعة ورسول هللا    
هللا قائما مث قال: اي رسول هللا، هلكت األموال، وتقطعت السبل، فادع هللا يغيثنا. فرفع رسول هللا يديه فقال: 

(1)اللهم أغثنا، اللهم أغثنا«اللهم أغثنا،  
 وذكر احلديث، متفق عليه. 

 الثالث: أن يدعو عقيب الصلوات،

 
 (.  (897)  - 8( مسلم )1014البخاري )( 1)
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 كتاب اجلنائز

 وفيه فروع
 يستحب اإلكثار من ذكر املوت، واالستعداد له، [1]

 إذا مرض استحب عيادته،  [2]

(1)ابتباع اجلنازة، وعيادة املريض«  - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى الرباء قال: »أمران رسول هللا  
متفق   

 عليه. 

 فإذا دخل عليه سأله عن حاله، [3]

 . -صلى هللا عليه وسلم   -ورقاه ببعض رقى النيب   

 وحيثه على التوبة، [4]

أنه   - صلى هللا عليه وسلم    - عن النيب    - ه  رضي هللا عن  - ويذكر له ما روى ابن عمر    ويرغبه يف الوصية،  

(2) قال: »ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عنده«
 متفق عليه. 

 وفيه فصول 

 
 (.  (2066)  - 3( مسلم )1239البخاري )( 1)

 (.  (1627)  - 1( مسلم )2738البخاري )( 2)
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 الفصل األول 

 أحكام احملتضر

 ويستحب أن يلي املريض أرفق أهله به، 

 وأعلمهم بسياسته، وأتقاهم لربه.

 منزوال به استحب له :وإذا رآه  

 تعاهد بل حلقه  [1]
 فيقطر فيه ماء أو شرااب، ويندي شفتيه بقطنة، 

 ويلقنه قول: ال إله إال اهلل مرة،  [2]

(1) : »لقنوا مواتكم ال إله إال هللا«-صلى هللا عليه وسلم   -لقول رسول هللا 
 رواه مسلم.  

 ويكون ذلك يف لطف ومداراة،

 أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه،وال يكرر عليه فيضجره، إال  

: »من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل -صلى هللا عليه وسلم    -لتكون آخر كالمه، لقول رسول هللا    

(2) اجلنة«
 رواه أبو داود )صحيح(.  

 
 ( (916) - 1مسلم ) ( 1)

 ( 3116سنن أبي داود )( 2)
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 الفصل الثاني

 أحكام ما بعد االحتضار

 إذا مات سن ملن حضره:

 ، امليت غمض عيينن يأ [1]

: »إذا حضرمت مواتكم فأغمضوا -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى شداد بن أوس قال: قال رسول هللا  

(1)البصر، فإن البصر يتبع الروح« 
 من " املسند ".  

 وألنه إذا مل تغمض عيناه بقيتا مفتوحتني فيقبح منظره، 

 ويشد حليته بعصابة عريضة، [2]

 جيمع حلييه ثم يشدها على رأسه،  [3]

 ح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. لئال ينفت

 ويدعو للميت   [4]

حلديث أم سلمة قالت: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه مث   
قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج انس من أهله فقال: "ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة 

 
 ( 17136أحمد ) ( 1)
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قولون". مث قال: "اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين يؤمنون على ما ت

(1)واغفر لنا وله اي رب العاملني وأفسح له يف قربه ونور له فيه"
. 

 ويسجى بثوب؛  [5]

(2)سجي بربد حربة«   -صلى هللا عليه وسلم   - »ألن رسول هللا  
 رواه البخاري.  

 بها قدر ما جيتمع هلا مجاعة، وال بأس باالنتظار  [6]

 ما مل خيف عليه، أو يشق على الناس. 

 ويسارع يف قضاء دينه، [7]

(3)قال: »نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي أن النيب    
وهذا    

 حديث حسن.  

 باب غسل امليت

 وفيه مباحث

 
 ( (920) - 7مسلم ) ( 1)

 (. 5814البخاري )( 2)

 ( 1078سنن الترمذي )( 3)
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 املبحث األول: 

 حكم تغسيل امليت

 على الكفاية؛ وهو فرض 

(1)قال يف الذي وقصته انقة: »اغسلوه مباء وسدر«  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 
 متفق عليه.  

 املبحث الثاني

 أوىل الناس بغسل امليت

 من أوصي إليه بذلك [1]
 أوصى أن تغسله امرأته أمساء بنت عميس فقدمت بذلك.   - رضي هللا عنه   - ألن أاب بكر الصديق    

 وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل، وألنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غريه كتفريق ثلثه.

 فإن مل يكن له وصي فأوالهم بغسل الرجل أبوه،  [2]
 ثم جده،  [3]
 ثم ابنه وإن نزل،  [4]
 األقرب فاألقرب من عصباته، ثم  [5]
 ثم الرجال من ذوي األرحام،  [6]
 ثم األجانب ألنهم أوىل الناس بالصالة عليه. [7]

 
 (.  (1206)  - 93( مسلم )1265البخاري )( 1)
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 املبحث الثالث

 أوىل الناس بغسل املرأة

 أمها،  [1]
 ثم جدتها،  [2]
 ثم ابنتها  [3]
 ثم األقرب فاألقرب،  [4]
 ثم األجنبيات. [5]
 وفيه فرعان

 جيوز للمرأة غسل زوجها  [1]

قال ابن قدامة: بال خالف، حلديث أيب بكر. ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمران ما استدبران ما غسل 

(1) إال نساؤه -صلى هللا عليه وسلم    - رسول هللا  
 رواه أبو داود )صحيح(.   .

 جيوز غسل الرجل امرأته [2]

(2)ك«قال لعائشة: »لو مت قبلي لغسلتك وكفنت  -صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب    
رواه ابن ماجه   

 )صحيح(.  

 ، فلم ينكره منكر،  -رضي هللا عنهما   - وغسل علي فاطمة  

 
 ( 3141سنن أبي داود )( 1)

 (1465ابن ماجه )( 2)
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 وألهنا أحد الزوجني فأبيح لآلخر غسله كالزوج. 

 املبحث الرابع

 ما ينبغي للغاسل

 وينبغي أن يكون الغاسل أمينا،  [1]

 وإن رأى أمارات اخلري استحب إظهارها،  [2]

 ليرتحم عليه، ويرغب يف مثل طريقته. 

 وجيرد امليت عند تغسيله، ويسرت ما بني سرته وركبتيه،  [3]

ألن ذلك أمكن يف تغسيله، وأبلغ يف تطهريه، وأشبه بغسل احلي، وأصون له عن أن يتنجس ابلثوب إذا 
 خلع عنه، 

 ويستحب أن يوضع على سرير غسله، متوجها، منحدرا حنو رجليه،  [4]

 لينصب ماء الغسل منه، وال يستنقع حتته فيفسده، 

 املبحث اخلامس

 فروض الغسل

 غسل امليت له فروض ثالثة:

 النية. (1)
 ألهنا طهارة تعبدية، أشبهت غسل اجلنابة. 
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 وتعميم البدن بالغسل؛ (2)
 ألنه غسل فوجب فيه ذلك، كغسل اجلنابة   

 وتطهريه من النجاسة. (3)
 وهذا الغسل اجملزئ 

 السادساملبحث 

 سنن الغسل

 ويسن فيه مثانية أشياء: 

 التسمية  [1]

 أن يبدأ فيحين امليت حنيا ال يبلغ به اجللوس، [2]

 ومير يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا   

 ليخرج ما يف جوفه من فضلة لئال خيرج بعد الغسل، أو بعد التكفني فيفسده، 

 أن يلف على يده خرقة فينجيه بها  [3]

 ألن رؤيتها حمرمة فلمسها أوىل،  وال حيل له مس عورته؛

 أن يبدأ بعد إجنائه فيوضئه،  [4]
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قال: ابدأن مبيامنها   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت أم عطية أهنا قالت: »ملا غسلنا ابنة رسول هللا  

(1) ومواضع الوضوء منها«
 متفق عليه. وألن احلي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك امليت،  

 تنبيه

 ال يدخل فاه وال أنفه ماء؛

سد وضوءه، لكن يلف على يده خرقة مبلولة، ويدخلها ألنه ال ميكنه إخراجه، فرمبا دخل بطنه مث خرج فأف  
بعود لني كالصفصاف، فيزيله    -إن مل يكن قلمها    -بني شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه، ويتتبع ما حتت أظافره  

 ويغسله، كما يفعل احلي يف وضوئه وغسله. 

 أن يغسله بسدر مع املاء، [5]

(2) اء وسدر«: »اغسلوه مب -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا    
وقال للنساء الاليت غسلن ابنته:    ،

( 3) »اغسلنها ثالاث أو مخسا أو سبعا إن رأينت ذلك مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور«
 

 متفق عليه. 

 أن يبدأ بشقه األمين،  [6]

 
 (.  (939)  - 42( مسلم )167البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

303 

خذه، : »ابدأن مبيامنها« فيغسل يده اليمىن، وصفحة عنقه، وشق صدره، وجنبه، وف-عليه السالم    - لقوله  
وساقه، وقدمه، مث يقلبه على جنبه األيسر ويغسل شق ظهره األمين وما يليه، مث يقلبه على جنبه األمين ويغسل 

 شقه األيسر كذلك. 

 أن يغسله وترا  [7]

ألنه آخر ما انتهى إليه   للخرب، فيغسله ثالاث فإن مل ينق بثالث زاد إىل مخس، أو إىل سبع ال يزيد عليها؛ 
 أمر النيب، ومير يف كل مرة يده، وال يوضئه إال يف املرة األوىل، 

 ويطيبه؛ أن جيعل يف الغسلة األخرية كافورا ليشده ويربده [8]
أمر بذلك ويستحب أن يضفر شعر املرأة ثالثة قرون، ويسدل من   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب    
 ورائها،

صلى هللا عليه   - الت: »ضفران شعرها ثالثة قرون، وألقيناه من خلفها، تعين: ابنة النيب  ملا روت أم عطية ق  
 « متفق عليه.- وسلم  

 فرعان
 يكره تسريح امليت؛ [1]

قالت: عالم تنصون ميتكم؟ يعين: ال تسرحوا رأسه ابملشط. وألنه يقطع   -رضي هللا عنها    - ألن عائشة    
 شعره وينتفه. 

 والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه،  [2]
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(1) قال: »والسقط يصلى عليه«  - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى املغرية بن شعبة أن النيب  
رواه أبو داود،   

 )صحيح(. 

 وألنه ميت مسلم أشبه املستهل، 

أنه قال: »إن خلق أحدكم جيمع   -صلى هللا عليه وسلم    -ودليل أنه ميت: ما روى ابن مسعود عن النيب  
يف بطن أمه فيكون نطفة أربعني يوما، مث علقة مثل ذلك، مث مضغة مثل ذلك، مث يبعث هللا إليه ملكا فينفخ فيه 

(2) الروح«
 متفق عليه.  

 باب الكفن

 وفيه فصول

 الفصل األول

 حكم تكفني امليت

 جيب كفن امليت يف ماله، مقدما على الدين والوصية. واإلرث،  [1]

(3) يف الذي وقصته انقته: »كفنوه يف ثوبيه«  - صلى هللا عليه وسلم    - لقول رسول هللا  
متفق عليه. وألن   

 كسوة املفلس احلي تقدم على دينه، فكذلك كفنه 

 
 ( 3180داود )سنن أبي ( 1)

 (.  (2643)  - 1( مسلم )3208البخاري )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته يف حياته، [2]

 فإن مل يكن ففي بيت املال،  [3]

 الفصل الثاني

 مقدار الكفن

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

 األفضل تكفينه يف ثالث لفائف بيض، [2]

: »كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية -رضي هللا عنها  -لقول عائشة    

(1)ليس فيها قميص وال عمامة«
 متفق عليه.  

 يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيض، [3]

 ليس فيها قميص وال عمامة، [4]

 قميص ومئزر ولفافة جاز؛ وإن كفن يف [5]

(2)ألبس عبد هللا بن أيب قميصه كفنه فيه«  - صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   
 متفق على معناه.  

 
 (.  (941)  - 45( مسلم )1264البخاري )( 1)

 (.  (2400)  - 25( مسلم )1350البخاري )( 2)
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 الفصل الثالث

 صفة تكفني امليت

 واملستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، فيبسط على بساط [1]

 ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ ألن هذه عادة احلي،   

 ثم تبسط الثانية فوقها، [2]

 ثم الثالثة فوقهما،  [3]

 ثم حيمل امليت فيوضع عليهن مستلقيا، [4]

 ليكون أمكن إلدراجه فيها،   

 وجيعل ما عند رأسه من الكفن أكثر مما عند رجليه،  [5]

 ثم يثين طرف اللفافة العليا على شقه األمين،  [6]

 ا اآلخر على شقه األيسر فوق الطرف اآلخر ثم يرد طرفه [7]

 ليمسكه إذا أقامه على شقه األمين، 

 ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، [8]

 ثم جيمع ذلك مجع طرف العمامة فريده على وجهه ورجليه،  [9]

 إال أن خياف انتشارها فيعقدها، 
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 وإذا وضع يف القرب حلها. [10]

 الفصل الرابع

 كفن املرأة

 وتكفن املرأة يف مخسة أثواب، مئزر تؤزر به،  [1]

 وقميص تلبسه بعده،  [2]

 مبقنعة،  ثم ختمر [3]

 ثم تلف بلفافتني، [4]
صلى   -ملا روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: »كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول هللا    

احلقو، مث الدرع، مث   - صلى هللا عليه وسلم    -عند وفاهتا، فكان أول ما أعطاان رسول هللا    -هللا عليه وسلم  

( 1) اخلمار، مث امللحفة، مث أدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخر«
.  

ن املرأة تزيد يف حياهتا على الرجل يف السرت لزايدة عورهتا على عورته، فكذلك يف موهتا، وتلبس املخيط وأل 
 يف إحرامها فتلبسه يف مماهتا. 

 باب الصالة على امليت

 وفيه فروع

 وهي فرض على الكفاية؛ [1]

 
 ( 3157سنن أبي داود )( 1)
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النيب     وسلم    - ألن  عليه  إال هللا«  - صلى هللا  إله  قال ال  من  (1) قال: »صلوا على 
الدارقطين    اخرجه 

 )ضعيف(. 

 وجيوز يف املسجد  [2]

( 2) على سهيل بن بيضاء إال يف املسجد«  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن عائشة قالت: »ما صلى رسول هللا  
 

 رواه مسلم. 

 وجتوز يف املقربة؛  [3]

 صلى على قرب يف املقربة،   - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 

 والسنة أن يقوم اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط املرأة، [4]

لى رجل، فقام عند رأسه، مث صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال ملا روي »أن أنسا صلى ع  
قام على املرأة مقامك منها، ومن الرجل   -صلى هللا عليه وسلم    -له العالء بن زايد: هكذا رأيت رسول هللا  

(3)مقامك منه؟ قال: نعم«
 . وهذا حديث حسن.  

 وفيه فصول 

 
 (1761سنن الدارقطني )( 1)

 ( (973) - 100مسلم ) ( 2)

 ( 13114أحمد ) ( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

309 

 الفصل األول

 أركان صالة اجلنازة

 وأركان صالة اجلنازة اثنان:
 أحدها: القيام:

 ألهنا صالة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر.   

 الثاني: أربع تكبريات؛

(1) كرب على النجاشي أربعا«  -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   
 متفق عليه.  

 الفصل الثاني

 سنن صالة اجلنازة

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

 والثاني: االستعاذة قبل القراءة،
 لقول هللا تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم{.   

 صلى اهلل عليه وسلم  -الثالث: أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمني بدعاء النيب 
إذا صلى  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا . وهو ما روى أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال: »كان رسول -

(2)على اجلنازة قال: اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا، وصغريان وكبريان، وذكران وأنثاان«
 حديث صحيح.  

 
 (.  (952)  - 64( مسلم )1334البخاري )( 1)

 ( 8809سنن أبي داود )( 2)
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حنوه. وزاد: »اللهم من أحييته منا فأحييه على اإلسالم   - صلى هللا عليه وسلم    - وعن أيب هريرة عن النيب  
على اإلميان، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده« ويف آخر: »اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها   ومن توفيته فتوفه

(1)وأنت هديتها لإلسالم وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها، جئناك شفعاء فاغفر له« 
 رواه أبو داود.  

على جنازة فحفظت من دعائه: هللا   - صلى هللا عليه وسلم    - وعن عوف بن مالك قال: »صلى النيب  
اغفر له وارْحه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله ابملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطااي كما 

أهله وزوجا خريا من زوجه، وأدخله نقيت الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من 

(2) اجلنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار حىت متنيت أن أكون أان ذلك امليت«
 رواه مسلم.   

 تنبيه
 وإن كان طفال جعل مكان االستغفار له:

بصاحل »اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورمها، وأحلقه    
سلف املؤمنني، واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه برْحتك عذاب اجلحيم« وإن مل يعلم شرا من العبد قال: »اللهم ال 

 نعلم إال خريا« 

 الرابع: أن يقف بعد الرابعة قليال،
 اخلامس: أن يدعو للميت يف الثالثة لذلك،

(3) : »إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء«-صلى هللا عليه وسلم    - ولقول النيب    
رواه أبو داود.   

 وألنه املقصود فال جيوز اإلخالل به، وما دعا به أجزأه. 

 
 ( 3200سنن أبي داود )( 1)

 ( (963) - 85مسلم ) ( 2)

 ( 3199سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

311 

 السادس: التسليم 

(1): »حتليلها التسليم«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب 
. 

 الفصل الثالث

 صالة اجلنازةما ال يسن يف 

 وال يسن االستفتاح؛ 
 وال يسن تسليمه ثانية؛ 

(2)سلم على اجلنازة تسليمة واحدة«  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن عطاء بن السائب روى »أن النيب  
رواه   

 البيهقي وألنه إمجاع. 

وليس   - لم  صلى هللا عليه وس  -قال أْحد: التسليم على اجلنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النيب  
 فيه اختالف إال عن إبراهيم. 

 الفصل الرابع

 عدد التكبريات

 وال بأس بالزيادة على أربع تكبريات؛ واألفضل أربع [1]
. ومجع عمر الناس على أربع تكبريات، وقال: هو أطول -صلى هللا عليه وسلم    - ألهنا املشهورة عن النيب  

 الصالة. 

 فإن كرب مخسا جاز وتبعه املأموم؛  [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (6982سنن البيهقي )( 2)
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( 1) يكربها«  - صلى هللا عليه وسلم    -ألن »زيد بن أرقم كرب على جنازة مخسا وقال: كان النيب  
 رواه مسلم.   

 وإن كرب ستا  [3]
 أو سبعا  [4]

 جيوز 

 الفصل اخلامس

 قضاء صالة اجلنازة

 وفيه فروع

 ومن سبق ببعض الصالة فأدرك اإلمام بني تكبريتني [1]

صلى هللا عليه   - ، فإذا سلم اإلمام قضى ما فاته، لقول النيب  دخل معه، كما يدخل يف سائر الصلوات  
 : »وما فاتكم فاقضوا«. -وسلم  

 فإن سلم ومل يقضه فال بأس؛  [2]

 ومن فاتته الصالة عليه حتى دفن صلى على قربه،  [3]

(2) منبوذ فأمهم وصلوا خلفه«على قرب   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عباس »أنه مر مع النيب  
 

 متفق عليه.

 
 ( (957) - 72مسلم ) ( 1)

 (.  (954)  - 68( مسلم )1336البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

313 

 وال يصلى على القرب بعد شهر إال بقليل؛  [4]

»أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت   -صلى هللا عليه وسلم    - ألن أكثر ما نقل عن النيب  

(1) بشهر«
 رواه النسائي. وألنه ال يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به.  

 والدفنباب محل اجلنازة 

 وفيه فروع
 فرض على الكفاية؛  محل اجلنازة والدفن [1]

 ألن يف تركها هتكا حلرمتها، وأذى للناس هبا، 

 وأوىل الناس بذلك أوالهم بغسله،  [2]

 وأوىل الناس بإدخال املرأة قربها حمارمها األقرب فاألقرب. [3]

 ويقدم الزوج عليهم  [4]

 والسنة اإلسراع يف املشي بها، [5]

: »أسرعوا ابجلنازة، فإن تكن صاحلة فخري تقدموهنا إليه، وإن تكن -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب    

(2) غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم«
 متفق عليه.  

 
 (  2025النسائي ) ( 1)

 (.  (944)  - 50( مسلم )1315البخاري )( 2)
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 ويكره اتباع النساء اجلنائز [6]

(1) ملا روت أم عطية قالت: »هنينا عن اتباع اجلنائز«  
 متفق عليه.  

 أحكام القرب

 فروع مثانيوفيه 

 ويستحب تعميق القرب وتوسيعه وحتسينه؛  [1]

(2)قال: »احفروا وأوسعوا وأعمقوا«  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب 
 رواه أبو داود،)صحيح(.   

 والسنة أن يلحد له،  [2]

صلى هللا عليه   - لقول سعد بن مالك: »أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول هللا  

(3)«- وسلم  
 رواه مسلم.  

 ومعنى الشق [3]

 أنه إذا وصل إىل األرض شق يف وسطه شقا انزال،   

 فإن كانت األرض رخوة ال يثبت فيها اللحد [4]

 
 (.  (938)  - 35( مسلم )1278البخاري )( 1)

 ( 3215سنن أبي داود )( 2)

 ( (966) - 90مسلم ) ( 3)
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 شق فيها للحاجة.   

 ألمين، مستقبل القبلة، ويضعه يف اللحد على جانبه ا [5]

: »إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  

(1) شقك األمين «
 متفق عليه  

 وينصب عليه اللنب نصبا [6]

 حلديث سعد.   

 ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، [7]

رفع قربه عن األرض قدر شرب، وألنه يعلم أنه قرب فيتوقى،   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أن النيب    
 ويرتحم عليه، 

 وتسنيمه أفضل من تسطيحه.  [8]

(2) مسنما -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قرب النيب 
،   

 باب التعزية والبكاء على امليت

 وفيه فروع تسعة

 
 (.  (2710)  - 56( مسلم )247البخاري )( 1)

 - الحديث الذي يليه-( 1390البخاري ) ( 2)
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 التعزية سنة  [1]

(1)قال: »من عزى مصااب فله مثل أجره«   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن مسعود أن النيب  
 )صحيح(.    

 وجتوز التعزية قبل الدفن وبعده [2]

 لعموم اخلرب.   

 وال يكره اجللوس هلا؛ [3]

ملا ثبت يف صحيح البخاري حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: " ملا جاء قتل زيد بن حارثة   
يعرف فيه احلزن فأاته رجل فقال اي رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم    -وجعفر وعبد هللا بن رواحة جلس النيب 

(2)رب فذهب الرجل"إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن عن البكاء وأن أيمرهن ابلص 
. 

( 3) وأما حديث جرير بن عبد هللا قال: " كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من النياحة "
 

 أخرجه أْحد )ضعيف(.قال أْحد: ال أصل له. 

 ويقول يف تعزية املسلم باملسلم:  [4]

 أعظم هللا أجرك، وأحسن عزاءك، ورحم ميتك، 

 معه ندب وال نياحة، والبكاء غري مكروه إذا مل يكن  [5]

 
 ( 1073سنن الترمذي )( 1)

 (.  (935)  - 30( مسلم )1299البخاري )( 2)

 ( 6905أحمد ) ( 3)
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دخل على سعد بن عبادة، فوجده يف غاشية، فبكى وبكى   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي »أن النيب  
أصحابه وقال: أال تسمعون أن هللا ال يعذب بدمع العني، وال حبزن القلب، ولكن يعذب هبذا، وأشار إىل لسانه 

(1) أو يرحم«
 متفق عليه.  

 تقبيل امليت [6]

(2) عن عاصم بن هبدلة قال: ملا مات أبو وائل قبل أبو بردة جبهته
. 

(3)عن عائشة أن أاب بكر قبل النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته
. 

 وينبغي للمصاب أن يستعني باهلل تعاىل  [7]

؛ لقول هللا تعاىل: }استعينوا ابلصرب والصالة{ ]البقرة: وابلصرب والصالة، ويسرتجع، وال يقول إال خريا
 [ اآلايت. 153

 ويستحب ألقرباء امليت وجريانه إصالح طعام ألهله؛  [8]

ملا جاء نعي جعفر قال: »اصنعوا آلل جعفر طعاما فإهنم قد   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن رسول هللا  

(4)أاتهم أمر شغلهم«
 رواه أبو داود )صحيح(.  

 أهل امليت الطعام للناس فغري مكروه؛وصنيع  [9]

 
 (.  (924)  - 12( مسلم )1304البخاري )( 1)

 ( 12070( أخرجه ابن أبي شيبة )2)

 (.4455( أخرجه البخاري )3)

 ( 3132سنن أبي داود )( 4)
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 زيارة القبور

 وفيه فروع ثالثة

 ويستحب للرجال زيارة القبور؛  [1]

( 1)قال: »كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها إهنا تذكركم املوت«  - صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب  
 

 رواه مسلم. 

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

يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر، فكان قائلهم يقول: السالم   - صلى هللا عليه وسلم    - قال: »كان رسول هللا  

(2)داير من املؤمنني واملسلمني، وإن شاء هللا بكم لالحقون، نسأل هللا لنا ولكم العافية«عليكم أهل ال
.  

( 3) ويف حديث آخر: »يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين«
  

(4)ويف حديث آخر: »اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم«
،  

 
 ( (977) - 106مسلم ) ( 1)

 ( (975) - 104مسلم ) ( 2)

 ( (974) - 103مسلم ) ( 3)

 ( 1546ابن ماجه ) ( 4)
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صلى هللا عليه وسلم قال إن جربيل عليه السالم أاتين وإن زاد: عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  
فقال إن ربك أيمرك أن أتتى أهل البقيع فاستغفر هلم قال قلت وكيف أقول اي رسول هللا قال قويل السالم عليكم 

 أهل الداير من املسلمني ويرحم هللا املستقدمني واملستأخرين وإان إن شاء هللا بكم الحقون رواه مسلم

 ن دخل املقابر خلع نعليه،ويستحب مل [3]

إذ حانت منه   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى بشري بن اخلصاصية قال: »بينما أان أماشي رسول هللا    
نظرة، فإذا رجل ميشي ابلقبور عليه نعالن فقال: اي صاحب السبتيتني وحيك ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما 

(1)ما فرمى هبما«خلعه -صلى هللا عليه وسلم   - عرف رسول هللا  
 رواه أبو داود )صحيح(.  

 
 ( 3230سنن أبي داود )( 1)
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 كتاب الزكاة

 معنى الزكاة

الزكاة لغة: النماء والزايدة، يقال: زكا الزرع: إذا منا وزاد، وتطلق على املدح والتطهري والصالح، 
 .ت ومسي املخرج زكاة؛ ألنه يزيد يف املخرج منه ويقيه اآلفا

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

  الزكاة حكم

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

 [. 43أما الكتاب، فقول هللا تعاىل: }وآتوا الزكاة{ ]البقرة: 

: »بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله  -صلى هللا عليه وسلم    -قول النيب  فوأما السنة،  

البيت« (1) إال هللا وأن حممدا رسول هللا، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج 
متفق   

 عليه.

 يف آي وأخبار سوى هذين كثرية.  و 

  .وأمجع املسلمون يف مجيع األعصار على وجوهبا

 
 سبق تخريجه ( 1)
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على قتال مانعيها، فروى البخاري عن أيب هريرة، قال:    -رضي هللا عنهم    -ة  واتفق الصحاب
   .وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا تويف النيب 

: »أمرت أن أقاتل  -صلى هللا عليه وسلم    - فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول هللا  
 هللا، فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه، وحسابه على هللا؟«    الناس حىت يقولوا ال إله إال

فقال: وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة؛ فإن الزكاة حق املال، وهللا لو منعوين عناقا 

(1) لقاتلتهم على منعها -صلى هللا عليه وسلم  -كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا 
.  

 فيه فرعانو

 الفور،جتب على  [1]

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

 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]

 
 (.  (20)  - 32( مسلم )1399البخاري )( 1)
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 كحديث العهد ابإلسالم، عرف ذلك ومل حيكم بكفره؛ ألنه معذور.  

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

 من أنكرها كذب هللا ورسوله،  فوحكمه حكم املرتد؛ ألن وجوب الزكاة معلوم ضرورة،  

 وإن منعها معتقدا وجوبها  [3]

   .أخذها اإلمام منه وعزره

 شروط وجوب الزكاة

 بشروط أربعة: وال جتب إال 

 اإلسالم، [1]

 فال َتب على كافر أصلي 

 والشرط الثاني: احلرية [2]

 فال َتب على عبد، فإن ملكه سيده ماال،  

 والشرط الثالث: متام امللك، [3]

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

 فرع
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 املغصوب والضال. ال زكاة يف 

 ألنه خارج عن يده وتصرفه،
 مبحث: زكاة الدين

 الدين على ضربني؛  

 أحدهما، دين على معرتف به باذل له، 

 إال أنه ال يلزمه إخراجها حىت يقبضه، فيؤدي ملا مضى، 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]

ملعاذ بن جبل: »أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من    -صلى هللا عليه وسلم    -بدليل قول النيب  

( 1)أغنيائهم فرتد يف فقرائهم«
  .متفق عليه 

 وألن الزكاة َتب مواساة للفقراء، فوجب أن يعترب الغىن، ليتمكن من املواساة،  

 والغنى املعترب: ملك نصاب خال عن دين، 

 
 (.  (19)  - 29( مسلم )1496البخاري )( 1)
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أنه   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو سعيد عن النيب    فال جيب على من ال ميلك نصااب،
قال: »ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخسة ذود صدقة وال فيما دون مخسة أواق  

(1) صدقة«
 متفق عليه.  

 مال الصيب واجملنون

 وجتب الزكاة على مال الصيب واجملنون.

يف أموال اليتامى كيال أتكلها    نه قال: »ابتغوا أ  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي عن النيب  

(2) الزكاة«
إسناده مقال، وروي موقوفا على عمر     الرتمذي ويف  وهو  ،  -رضي هللا عنه    -أخرجه 
 الصواب. 

 األموال اليت جتب فيها الزكاة

 أنواع: أموالوجتب الزكاة يف 

 بهيمة األنعام [1]

 وهي اإلبل والبقر والغنم 

 النقدان [2]

 والفضةومها الذهب 

 
 (.  (979)  - 1( مسلم )1484البخاري )( 1)

 ( 641سنن الترمذي )( 2)
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 عروض التجارة [3]

 اخلارج من األرض [4]

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

 بهيمة األنعام

 وهلا ثالثة شروط:

 أحدها: أن تكون من بهيمة األنعام؛

   ألن اخلرب ورد فيها وغريها ال يساويها يف كثرة منائها ونفعها ودرها ونسلها 

 ال واحلمري والرقيق؛وال زكاة يف اخليل والبغ

(1): »ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة«-صلى هللا عليه وسلم   -لقول النيب   
متفق   

    عليه. 

 الشرط الثاني: احلول 

 الشرط الثالث: السوم، وهو أن تكون راعية، 

 وال زكاة يف املعلوفة،

 
 (.  (982)  - 8( مسلم )1464البخاري )( 1)
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: »يف اإلبل السائمة يف كل أربعني بنت لبون ويف سائمة  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  

(1)الغنم يف كل أربعني شاة«
 فيدل على نفي الزكاة عن غري السائمة؛   

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

 تنبيه

،  وتزكى زكاة عروض التجارة  ،ارة فإهنا تقوم عند متام احلوليراد هبا التج  هبيمة األنعامإذا كانت 
 والواجب فيها ربع العشر.

 باب زكاة اإلبل

 ،-صلى اهلل عليه وسلم  -وهي مقدرة مبا قدره به رسول اهلل 

(2) فروى البخاري
كتب له حني    -رضي هللا عنه    -إبسناده، عن أنس أن أاب بكر الصديق    

صلى هللا    -هللا الرْحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا  وجهه إىل البحرين: بسم  
، فمن سأهلا من  -صلى هللا عليه وسلم    -هللا    على املسلمني، واليت أمر هللا هبا رسول   -عليه وسلم  

  املسلمني على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فال يعطه.

 يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة؛   [1]

 
 (. 1454البخاري )( 1)

 ( 1454البخاري ) ( 2)
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فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض؛ فإن مل يكن بنت  [2]
 خماض فابن لبون ذكر،  

 فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى،  [3]
 ستني فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل، إىل [4]
 فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة،   [5]
 فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها ابنتا لبون،   [6]
 فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الفحل،  [7]
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة ومن  [8]

 . أربع من اإلبل فليست فيها صدقة، إال أن يشاء رهبا مل يكن معه إال
 العدد

 املقدار الواجب
 إىل من 

 شاة 9 5

 شااتن 14 10

 ثالث شياه 19 15

 أربع شياه  24 20
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 بنت خماض 35 25

 بنت لبون  45 36

 حقة  60 46

 جذعة  75 61

 بنتا لبون  90 76

 حقتان 120 91

 بنت لبون  يف كل أربعي 

 حقة  مخسييف كل 

  

 

 باب صدقة البقر

 حكمها

 وهي واجبة ابلسنة واإلمجاع؛  
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أنه قال:    -صلى هللا عليه وسلم    -عن النيب    -رضي هللا عنه    -أما السنة فما روى أبو ذر  
»ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا، إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسن، 

 (1) «تنطحه بقروهنا، وتطؤه أبخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أوالها، حىت يقضى بني الناس
 متفق عليه. 

بعث معاذا إىل   -صلى هللا عليه وسلم    - وروى النسائي، والرتمذي عن مسروق، »أن النيب  
اليمن، وأمره أن أيخذ من كل حامل دينارا، ومن البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعني 

(2)مسنة«
. 

 زكاة يف البقر. فال أعلم اختالفا يف وجوب القال ابن قدامة: وأما اإلمجاع 

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من 

 تبيع  39 30

 مسنة  59 40

 
 (.  (990)  - 30( مسلم )1460البخاري )( 1)

 ( 623( سنن الترمذي )2450النسائي ) ( 2)
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 تبيعان  69 60

 تبيع ومسنة 79 70

 تبيع  يف كل ثالثي 

 مسنة  يف كل أربعي 

  

 باب صدقة الغنم

 وهي واجبة ابلسنة، واإلمجاع؛  

السنة فما روى أنس، يف كتاب أيب بكر، الذي ذكران أوله، قال: »ويف صدقة الغنم يف   أما 
 سائمتها،  

 إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة، شاة،   [1]
 فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني، ففيها شااتن،   [2]
 فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة، ففيها ثالث شياه،  [3]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

331 

ة، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل انقصة من فإذا زادت على ثالمثائ [4]
أربعني شاة واحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، وال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار،  

(1) وال تيسا، إال ما شاء املصدق«
 . 

 وأمجع العلماء على وجوب الزكاة فيها. قال ابن قدامة: 

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من 

 شاة 120 40

 شااتن 200 121

 ثالث شياه 300 201

 شاة يف كل مائة

 

 باب زكاة الزرع والثمار

 وهي واجبة:

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 واألصل فيها الكتاب، والسنة؛  

أما الكتاب فقول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم  
[ والزكاة تسمى نفقة، بدليل قوله تعاىل: }والذين يكنزون الذهب والفضة 267من األرض{ ]البقرة:  

 [.  34وال ينفقوهنا يف سبيل هللا{ ]التوبة: 

يوم حصا }وآتوا حقه  تعاىل:  ]األنعام:  وقال هللا  الزكاة  141ده{  عباس: حقه:  ابن  قال   ]
 املفروضة. وقال مرة: العشر، ونصف العشر.  

(1): »ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة«-صلى هللا عليه وسلم    -ومن السنة قول النيب  
متفق    

 عليه.

قال: فيما سقت السماء والعيون وكان    - صلى هللا عليه وسلم    -وعن ابن عمر، »عن النيب  

(2)عثراي العشر، وفيما سقي ابلنضح نصف العشر«
 أخرجه البخاري.  

يقول: فيما سقت األهنار والغيم العشر،   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن جابر، أنه »مسع النيب 

(3)وفيما سقي ابلسانية نصف العشر«
 أخرجه مسلم.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 1483البخاري ) ( 2)

 ( (981) - 7مسلم ) ( 3)
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قاله ابن املنذر،    وأمجع أهل العلم على أن الصدقة واجبة يف احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب. 
 وابن عبد الرب

 وال جتب إال خبمسة شروط:

 أحدها: أن يكون حبا أو مثرا،

( 1) : »ال زكاة يف حب أو مثر حىت تبلغ مخسة أوسق«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا  
 

 رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة يف احلب والثمر وانتفائها عن غريمها. 

 لتقديره ابألوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها.

 : أن يكون مما يدخر؛الثانيالشرط 

ألن مجيع ما اتفق على زكاته مدخر، وألن غري املدخر ال تكمل ماليته لعدم التمكن من االنتفاع  
 به يف املال.  

 فتجب الزكاة يف مجيع احلبوب  املقتات منها،

 : أن ينبت بإنبات اآلدمي يف أرضه،الثالثالشرط 

 فأما النابت بنفسه، 

 كبزر قطوان والبطم وحب األشنان والثمام،  

 
 ( (979) - 4مسلم ) ( 1)
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 : أن يبلغ نصابا قدر مخسة أوسقالرابعالشرط 

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

 كيلو( 650كيلو( أو )612)

 مقدار الواجب

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

: »فيما سقت  -صلى هللا عليه وسلم    -كماء السماء والعيون واألهنار، واألصل فيه قول النيب    

(2)السماء والعيون أو كان عثراي العشر، وما سقي ابلنضح نصف العشر«
 رواه البخاري،   

 ونصف العشر فيما سقي بكلفة [2]

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

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

 .ففيه ثالث أرابع العشر 

 زكاة العسل

 وفيه فرعان

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 يف العسل العشر، [1]

 لقول عمر 

 العسل عشرة أفراق. نصاب  [2]

 كيلو تقريبا(   60)الفرق ستة عشر رطال ابلعراقي، 

 [والفضة ]باب زكاة الذهب

 وفيه فروع مخسة

 حكمها [1]

 هي واجبة ابلكتاب، والسنة، واإلمجاع.  

أما الكتاب، فقوله تعاىل: }والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم  
 [ واآلية األخرى.  34بعذاب أليم{ ]التوبة: 

 وال يتوعد هبذه العقوبة إال على ترك واجب

ما من صاحب    -صلى هللا عليه وسلم    -وأما السنة، فما روى أبو هريرة، قال: »قال رسول هللا  
وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من انر، فأْحي  ذهب  
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عليها يف انر جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، يف يوم كان مقداره 

(1) مخسني ألف سنة، حىت يقضي هللا بني العباد«
 أخرجه مسلم. 

: »ويف الرقة ربع العشر، فإن مل يكن إال تسعني ومائة، وروى البخاري وغريه، يف كتاب أنس

(2) فليس فيها شيء، إال أن يشاء رهبا«
   . 

 والرقة: هي الدراهم املضروبة.  

(3) : »ليس فيما دون مخس أواق صدقة«-صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
 متفق عليه. 

مخسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا وأمجع أهل العلم على أن يف مائيت درهم  قال ابن قدامة:  
 كان عشرين مثقاال، وقيمته مائتا درهم، أن الزكاة َتب فيه، إال ما اختلف فيه عن احلسن. 

 وال زكاة إال يف نصاب،  [2]

 .( جراما595ونصاب الورق مائتا درهم، )

 . ( جراًما85ونصاب الذهب، عشرون مثقاال؛ )

 الواجب فيها ربع العشر. [3]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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(1) : »يف الرقة ربع العشر«- عليه وسلم  صلى هللا  -لقول النيب  
رواه البخاري. والرقة: الدراهم    

   .املضروبة

 وإن أعد للبس والعارية، فال زكاة فيه، [4]

وألنه مصروف عن جهة النماء إىل استعمال مباح فلم َتب فيه    لقول غري واحد من الصحابة،
 زكاته كثياب البذلة.  

 وال فرق بني كثري احللي وقليله  [5]

 لعدم ورود الشرع بتحديده. 

 زكاة الراتب

 زكاة رواتب السنة كلها؛  فتخرج  إذا بلغ الراتب نصااب وحال عليه احلول وجبت الزكاة 

 والواجب فيه: ربع العشر

 احلساب اجلاري

   إذا بلغ احلساب اجلاري نصااب وحال عليه احلول وجبت فيه الزكاة

 والواجب فيه: ربع العشر

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 املعدنباب زكاة 

 تعريف املعدن:

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

 وفيه فروع

 .جتب فيه الزكاة [1]

 [. 267لقول هللا تعاىل: }ومما أخرجنا لكم من األرض{ ]البقرة: 

 .وقدرها ربع العشر [2]

 ألهنا زكاة يف األمثان، فأشبهت زكاة سائر األمثان، أو تتعلق ابلقيمة أشبهت زكاة التجارة،   

 .وال يعترب هلا حول [3]

 ألنه يراد لتكامل النماء، وابلوجود يصل إىل النماء فلم يعترب له حول كالعشر.   

 باب حكم الركاز

 تعريف الركاز

  .وهو مال الكفار املدفون يف األرض

 وفيه فروع
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 ويعترب ذلك برؤية عالماتهم عليه،  [1]

كأمساء ملوكهم وصورهم وصلبهم؛ ألن األصل أنه هلم، فأما ما عليه عالمات املسلمني كأمسائهم  
   . أو قرآن وحنوه فهو لقطة؛ ألنه ملك مسلم مل يعلم زواله عنه

 وجيب اخلمس يف قليله وكثريه  [2]

صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو هريرة عن رسول هللا  ؛  من أي نوع كان من غري حول لذلك 

(1): أنه قال: »ويف الركاز اخلمس«-
 متفق عليه.  

 وجيب على كل واجد له من أهل الزكاة وغريهم لذلك.  [3]

 الفرق بني زكاة املعدن والركاز

   .ويف املعدن ربع العشر ،أن يف الركاز اخلمس
 باب زكاة التجارة

 وفيه فروع

 واجبة،وهي  [1]

 :نيال جتب إال بشرط [2]

 : نية التجارة، األول

 
 (.  (1710)  - 45( مسلم )1499البخاري )( 1)
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   .: أن يبلغ قيمته نصااب من أقل الثمنني قيمةالثاينالشرط 

  .م السلعة عند احلول مبا فيها من مناء وربحتقّو [3]

ألن الربح من منائها فكان حوهلا كسخال السائمة، وما منا بعد احلول ضم إليه يف احلول الثاين؛ 
 . ألنه إمنا وجد فيه 

 خترج الزكاة من قيمة العروض ال من أعيانها؛ [4]

   .ألن زكاهتا تتعلق ابلقيمة ال ابألعيان 

 كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

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

 وتعترب قيمة عروض التجارة يف الزكاة يوم حيول عليها احلول 

 ]باب صدقة الفطر[

 فروع أربعة

 وهي واجبة على كل مسلم،  [1]

 قال ابن املنذر: أمجع كل من حتفظ عنه من أهل العلم، على أن صدقة الفطر فرض.
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فرض زكاة الفطر من رمضان على    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا  ملا روى ابن عمر، »
الناس، صاعا من متر، أو صاعا من أقط أو صاعا من شعري، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من  

(1)املسلمني.«
 متفق عليه.  

 وللبخاري: »والصغري والكبري من املسلمني.« 

 الصغري والكبري، والذكورية واألنوثية، زكاة الفطر جتب على كل مسلم، مع و [2]

 وال جتب على جنني، [3]

 كما ال َتب على أجنة السائمة،    

 ويستحب إخراجها عنه؛  [4]

 كان خيرج عن اجلنني،    -رضي هللا عنه  - ألن عثمان 

 شروط وجوب زكاة الفطر

 وال جتب إال بشرطني:

 األول: أن يكون غنيا

 غروب الشمس من ليلة الفطر، الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو 
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(1) زكاة الفطر من رمضان«  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول ابن عمر: »فرض رسول هللا  
وذلك   

 يكون بغروب الشمس،  

 فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب، مل تلزمه فطرهتم، 

 وقت إخراج زكاة الفطر

 وفيه فروع

 األفضل إخراجها يوم العيد قبل الصالة [1]

 للخرب،  

 فإذا قدمها قبل ذلك بيومني جاز؛  [2]

  .ألن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك ابليوم واليومني

 ألكثر من ذلك مل جيزوإن عجلها  [3]

 .ألن الظاهر أنه ينفقها فال حيصل هبا الغىن املقصود يوم العيد 

 وإن أخرها عن الصالة [4]

   .ترك االختيار ملخالفته األمر، وأجزأت حلصول الغىن هبا يف اليوم
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 وإن أخرها عن اليوم [5]

يسقط بفوات وقته  أمث لتأخريه احلق الواجب عن وقته ولزمه القضاء؛ ألنه حق مال وجب فال  
 كالدين.

 وخيرجها إذا خرج إىل املصلى [6]

 املستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصالة؛  [7]

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

.   
 فرعان

 جيب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده؛ [1]

   .نفقتهم عليهألن 

 على املوسرة اليت زوجها معسر فطرة نفسها؛  [2]

 ألنه كاملعدوم.  

 الواجب يف زكاة الفطر

 وفيه فرعان
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 والواجب يف الفطرة صاع من كل خمرج،  [1]

 - روى أبو سعيد قال: »كنا نعطيها يف زمن النيب    رضي هللا عنهما، وملا  -حلديث ابن عمر  
طعام أو صاعا من شعري، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب،  صاعا من    -صلى هللا عليه وسلم  

أزال    ،فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين أبو سعيد: فال  قال 

( 1) أخرجه كما كنت أخرجه«
 متفق عليه. 

 جتزئ القيمة؛و [2]

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

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

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

 خامتة

 الفرق بني زكاة الفطر وغريها

 يف أمور:  اافرتق
   .أحدها: أن وقتها حمدود

 
 (.  (985)  - 18( مسلم )1508البخاري )( 1)
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اثنيهما: أن أتخريها عن أول وقتها إىل يوم العيد أفضل واألفضل يف سائر الزكاة املبادرة هبا أول  
  .ما َتب

 والنية فيهباب إخراج الزكاة 

 وفيه فرعان

 ال جيوز إخراج الزكاة إال بنية، [1]

(1) : »إمنا األعمال ابلنيات«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
وألهنا عبادة حمضة فافتقرت    

   .إىل النية كالصالة

 وجيوز تقدميها على الدفع بالزمن اليسري [2]

 كما يف سائر العبادات، وألنه جيوز التوكل فيها بنية غري مفارقة ألداء الوكيل. 

 تعجيل الزكاة

 ال جيوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ [1]

 بغري خالف علمناه.   قال ابن قدامة: 

 وجيوز تعجيلها بعده، [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

346 

  - صلى هللا عليه وسلم    -: »أن العباس سأل رسول هللا  -رضي هللا عنه    -ملا روي عن علي  

(1) أن يرخص له يف أن يعجل الصدقة قبل أن حتل فرخص له«
 رواه أبو داود.   

 وألنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين ودية اخلطأ. 

 ]باب قسم الصدقات[

 وفيه فروع ثالثة

 لرب املال تفريق زكاته بنفسه؛ جيوز  [1]

قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه مث يزكي    -رضي هللا عنه    -ألن عثمان  

(2) بقية ماله
 واجد الركاز أن يتصدق خبمسه.   -رضي هللا عنه  -وأمر علي  .

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

ملا روى سهيل بن أيب صاحل قال: أتيت سعد بن أيب وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج   
رضي    -زكاته، وهؤالء القوم على ما ترى. فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأاب هريرة وأاب سعيد  

(3)، فقالوا مثل ذلك -هللا عنهم 
. 

 
 ( 1624سنن أبي داود )( 1)

 (873موطأ مالك )( 2)

 (10189مصنف ابن أبي شيبة )( 3)
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 وألنه انئب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كويل اليتيم.  

قال أْحد: أعجب إيل أن خيرجها، وذلك ألنه على ثقة من نفسه، وال أيمن من السلطان أن 
 يصرفها يف غري مصارفها.

 ،أخر وجيوز نقلها عنهم إىل بلد  [3]

 باب ذكر األصناف الذين تدفع الزكاة هلم

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 وفيه فروع ثالثة

 وهم مثانية [1]

}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف  ذكرهم هللا تعاىل يف قوله:  
 [. 60الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم{ ]التوبة: 

 فال جيوز صرفها إىل غريهم من بناء مساجد [2]

إمن  بقوله:  تعاىل خصهم هبا  أو كفن ميت؛ ألن هللا  تثبت  أو إصالح طريق  ا وهي للحصر 
 . املذكور وتنفي ما عداه
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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.
     بها.وال جيب تعميمهم  [3]

ملعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فرتد    -صلى هللا عليه وسلم    -قول النيب  ل
(1)يف فقرائهم«

. 
 فأخرب أنه مأمور برد مجلتها يف الفقراء، وهم صنف واحد، ومل يذكر سواهم،  

 املبحث الثاني: 

 ذكر أهل الزكاة.
 واملساكنيالصنف األول والثاني: الفقراء 

 فيه فرعانو

 كالهما يأخذ حلاجته إىل مؤنة نفسه،  [1]

 والفقراء أشد حاجة؛ [2]

ألن هللا تعاىل بدأ هبم والعرب إمنا تبدأ ابألهم فاألهم، وألن هللا تعاىل قال: }أما السفينة فكانت 
 [. 79ملساكني يعملون يف البحر{ ]الكهف: 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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   .فأخرب أن هلم سفينة يعملون هبا 

 الصنف الثالث: العاملون عليها

 وفيه فروع أربعة

 إذا توىل اإلمام القسمة بدأ بالساعي [1]

 الته؛ ألنه أيخذ عوضا فكان حقه آكد ممن أيخذ مواساة.  فأعطاه عم 

 ولإلمام أن يعني أجرة الساعي قبل بعثه، [2]

رضي هللا عنه    - بعث عمر    - صلى هللا عليه وسلم    -وله أن يبعثه من غري شرط؛ ألن النيب   
   .ساعيا ومل جيعل له أجرة فلما جاء أعطاه -

 فإن عني له أجرة دفعها إليه،  [3]

 وإال دفع إليه أجرة مثله.  

  ويدفع منها أجرة احلاسب والكاتب [4]

 واحلمال والكيال وحنو ذلك؛ ألنه من مؤنتها فقدم على غريه. والعداد والسائق والراعي واحلافظ  

 الصنف الرابع: املؤلفة قلوبهم

 معنى املؤلفة قلوبهم

 املؤلفة وهم السادة املطاعون يف عشائرهم، 
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 :واملؤلفة قلوبهم ضربان

 كفار [1]

 ومسلمون،  [2]

 فالكفار من يرجى إسالمهم أو خياف شرهم؛ 

أعطى صفوان بن أمية يوم حنني قبل إسالمه ترغيبا له يف   -وسلم صلى هللا عليه   -ألن النيب 
 اإلسالم.

 واملسلمون أربعة أضرب:

 منهم من له شرف، يرجى بإعطائه إسالم نظريه، [1]

أعطى عدي بن حامت ثالثني فريضة من الصدقة،   -رضي هللا عنه    -فإن أاب بكر الصديق  
 نياهتما. وأعطى الزبرقان بن بدر، مع ثباهتما وحسن 

 الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة يف اإلسالم، فيعطون لتقوى نيتهم فيه،  [2]

صلى هللا عليه وسلم  -فإن أنسا قال »حني أفاء هللا على رسوله أموال هوزان طفق رسول هللا 
يعطي رجاال من قريش املائة من اإلبل وقال: إين أعطي رجاال حداثء عهد بكفر أاتلفهم« متفق    -

 عليه.

 الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن املسلمني. [3]
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 زكاة، ممن ال يعطيها الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا ال [4]

إال أن خياف فكل هؤالء جيوز الدفع إليهم من الزكاة ألهنم داخلون يف اسم املؤلفة وقد مسى هللا 
 تعاىل هلم سهما. 

 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

 ، .فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي ْحالته، وإن كان غنيا 

 -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »حتملت ْحالة فأتيت رسول هللا    ملا روى قبيصة بن خمارق
أسأله فيها فقال: أقم اي قبيصة حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا. مث قال: اي قبيصة إن الصدقة ال 

(1)حتل إال لثالث، رجل حتمل ْحالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك«
   .رواه مسلم 

 
 ( (1044) - 109مسلم ) ( 1)
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 ني، فجاز له األخذ مع الغىن كالغازي.وألنه أيخذ ملصلحة املسلم

 الضرب الثاني: من غرم ملصلحة نفسه يف مباح، 

  .فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه

 تنبيه:

 ال يعطي مع الغىن ألنه أيخذ حلاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغىن كالفقري. 

 الصنف السابع: يف سبيل اهلل

  "يف سبيل اهللمعنى "

 الذين ال حق هلم يف الديوان إذا نشطوا غزوا، ويعطون قدر ما حيتاجون إليه لغزوهم،وهم الغزاة  
من نفقة طريقهم وإقامتهم، ومثن السالح واخليل إن كانوا فرساان، وما يعطون السايس وْحولتهم إن  

 كانوا رجاال مع الغىن؛ ألهنم أيخذون ملصلحة املسلمني. 

 وال يعطى الراتب يف الديوان؛ 

 خذ قدر كفايته من الفيء. ألنه أي

 الصنف الثامن: ابن السبيل

 . "ابن السبيلمعنى "

 وهو املسافر املنقطع به وله اليسار يف بلده،  

 فيعطى من الصدقة ما يبلغه، 
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 فأما املنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ 

ألن السبيل الطريق، وابنها املالزم هلا الكائن فيها، والقاطن يف بلده ليس مبسافر، وال له حكم 
 املسافر. فإن كان هذا فقريا أعطي لفقره، وإال فال. 

 ضابطان

 وال يدفع إىل واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته، [1]

 فال يزاد الفقري واملسكني على ما يغنيهما 

 أجرته،  وال العامل على 

 وال املؤلفة على ما حيصل به التأليف،  

 وال الغارم واملكاتب على ما يقضي دينهما،  

 وال الغازي على ما حيتاج إليه لغزوه،  

 وال ابن السبيل على ما يوصله بلده؛ 

 ألن الدفع حلاجة، فوجب أن يتقيد هبا،   

 إن اجتمع يف واحد سببان كالغارم الفقري دفع إليه بهما؛ [2]

 ألن كل واحد منهما سبب لألخذ، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد.  
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 قواعد ثالث

 :أربعة يأخذون أخذا مستقرا ال يرجع عليهم بشيء [1]

 الفقراء   (1
 واملساكني  (2
 والعاملون   (3
 واملؤلفة،   (4
 :وأربعة يأخذون أخذا مراعى [2]

 الرقاب  (1
 والغارمون  (2
 والغزاة  (3
 وابن السبيل (4

 اسرتجع منهم.إن صرفوه فيما أخذوا له، وإال 

وإن فضل مع املكاتب شيء بعد أداء كتابته أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد   
 غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إىل بلده اسرتجع منهم 

 وإن استغنوا عن اجلميع ردوه، وإن عجز املكاتب رجع على سيده مبا أخذ 

   ألن الدفع إليهم ملعىن مل يوجد.
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 :وأربعة يأخذون مع الغنى [3]

 الغازي  (1
 والعامل   (2
 والغرم لإلصالح  (3
 واملؤلفة؛   (4

 ألهنم أيخذون حلاجتنا إليهم. واحلاجة توجد مع الغىن،  

وسائرهم ال يعطون إال مع الفقر؛ ألهنم أيخذون حلاجتهم، فاعترب ذلك فيهم، إال أن ابن السبيل 
 تعترب حاجته يف مكانه،  

 نه غري مقدور عليه، فهو كاملعدوم. وإن كان له مال يف بلده؛ أل

 فرعان

 اآلخذ أنها زكاة  وال يستحب إعالم [1]

 إذا كان ظاهره االستحقاق؛ ألن فيه كسر قلبه.  
 فإن شك يف استحقاقه أعلمه  [2]

 الرجلني اجللدين. -صلى هللا عليه وسلم  -كما أعلم النيب 

 باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه

 وهم أصناف ستة: 
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  .الكافرالصنف األول: 

 ال جيوز الدفع إليه لغري التأليف،

(1): »تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
وألهنا مواساة    

 َتب على املسلم فال َتب للكافر كالنفقة.

  .الثاني: اململوكالصنف 

 ين بغناه. ألن ما يعطاه يكون لسيده، وألن نفقته على سيده فهو غ

 الثالث: بنو هاشم الصنف 

 ال يعطون منها إال لغزو أو محالة؛

قال: »إمنا الصدقة أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وآل   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  

(2)حممد«
وسواء أعطوا حقهم من اخلمس أو منعوه لعموم اخلرب، وألن منعهم لشرفهم، وشرفهم ابق،    

 املنع. فينبغي 

 الرابع: مواليهم: وهم معتقوهم، الصنف الرابع: 

بعث رجال    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو رافع، »أن رسول هللا    فحكمهم حكمهم،
صلى    -من بين خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع: اصحبين كيما تصب منها، فانطلق إىل النيب  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (1072) - 167مسلم ) ( 2)
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(1) نا الصدقة وإن موىل القوم منهم«فسأله فقال: إان ال حتل ل  -هللا عليه وسلم  
وهذا حديث صحيح،    
 وألهنم ممن يرثهم بين هاشم ابلتعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبين هاشم.

 اخلامس: الغين، ال حتل له الزكاةالصنف 

النيب   لقول  ذكران  من  وسلم    -سوى  عليه  هللا  فيها -صلى  حظ  »ال  لقوي    :  وال  لغين 

(2) مكتسب«
.   

(3) وقوله: »ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي«
 وهذا حديث حسن.  

 .الزكاة الغنى املانع من أخذ

الغىن ما حتصل به الكفاية، فإذا مل يكن حمتاجا حرمت عليه الصدقة، وإن مل ميلك شيئا، وإن  
 كان حمتاجا حلت له الصدقة، وإن ملك نصااب،  

 السادس: من تلزمه مؤنته الصنف 

ألن    كزوجته ووالديه وإن علوا، وأوالده وإن سفلوا، الوارث منهم وغريه، وال جيوز الدفع إليهم؛
 ليهم إغناء هلم عن نفسه، فكأنه صرفها إىل نفسه،  يف دفعها إ

 فروع ثالثة

 جيوز لكل واحد من هؤالء [1]

 
 ( 1650سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 ( 1634سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

358 

 األخذ من صدقة التطوع؛   

 وإذا توىل الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ  [2]

: »صدقتك على ذي القرىب  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب ؛ أبقاربه الذين جيوز الدفع إليهم

(1) صدقة وصلة«
 رواه الرتمذي والنسائي.   

 وخيص ذوي احلاجة؛ [3]

 ألهنم أحق،  

 باب صدقة التطوع

 فروع 

 وهي مستحبة، [1]

له أضعافا كثرية{ ]البقرة:   الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه  تعاىل: }من ذا  لقول هللا 
245  ] 

 
 (  2582(  النسائي )658سنن الترمذي )( 1)
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: »من تصدق بعدل مترة من -صلى هللا عليه وسلم    - وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  
يريب    كسب طيب، وال يصعد إىل هللا إال الطيب، فإن هللا تعاىل يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما

(1)أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل«
 متفق عليه.   

 وصدقة السر أفضل  [2]

الفقراء فهو خري لكم   فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها  الصدقات  لقول هللا تعاىل: }إن تبدوا 
  .[271ويكفر عنكم من سيئاتكم وهللا مبا تعملون خبري{ ]البقرة: 

صلة الرحم تزيد يف العمر وصدقة السر تطفئ  : »أن -صلى هللا عليه وسلم  -وجاء عن النيب 

(2)غضب الرب«
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن غريب.   

 واألفضل الصدقة على ذي الرحم  [3]

]البلد:   يوم ذي مسغبة{  إطعام يف  تعاىل: }أو  ذا مقربة{  14للخرب، ولقول هللا  [ }يتيما 
  .[15]البلد: 

 والصدقة يف أوقات احلاجة أكثر ثوابا [4]

 [ 16لآلية، وكذلك على من اشتدت حاجته، لقول هللا تعاىل: }أو مسكينا ذا مرتبة{ ]البلد:  

 
 (.  (1014)  - 63( مسلم )1410البخاري )( 1)

 ( ]ضعيف[  664سنن الترمذي )( 2)
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 والصدقة يف األوقات الشريفة كرمضان،  [5]

  .ويف األماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غريها من احلسنات 
 والنفقة يف سبيل اهلل تضاعف سبعمائة ضعف،  [6]

م يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل  لقول هللا تعاىل: }مثل الذين ينفقون أمواهل
 [. 261سنبلة مائة حبة{ ]البقرة:  
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 كتاب الصيام 

 وفيه فصول ستة 

 الفصل األول
 وفيه فرعان 

 معنى الصوم  [1]

  . الصيام يف اللغة: اإلمساك

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

 حكم الصوم [2]

 وصوم رمضان واجب، واألصل يف وجوبه الكتاب، والسنة، واإلمجاع؛ 

أما الكتاب فقول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
 [.  185[ إىل قوله: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ ]البقرة: 183من قبلكم{ ]البقرة: 
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(1) : »بين اإلسالم على مخس«-صلى هللا عليه وسلم    - وأما السنة فقول النيب  
ذكر منها صوم    

   .رمضان

اثئر الرأس، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن طلحة بن عبيد هللا، »أن رجال جاء إىل النيب  
غريه؟ قال:   اي رسول هللا أخربين ماذا فرض هللا علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي
صلى هللا    -ال، إال أن تطوع شيئا. قال: فأخربين ماذا فرض هللا علي من الزكاة؟ فأخربه رسول هللا  

بشرائع اإلسالم. قال: والذي أكرمك ال أتطوع شيئا، وال أنقص مما فرض هللا علي   - عليه وسلم  

(2) إن صدق.«: أفلح إن صدق أو دخل اجلنة  -صلى هللا عليه وسلم    -شيئا. فقال النيب  
متفق    

 عليهما. 

 وأمجع املسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. 

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

 اإلسالم،  [1]
 والعقل،  [2]

 والبلوغ [3]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (. (11)  - 8( مسلم )1891البخاري )( 2)
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 اإلطاقة،و  [4]

 اإلسالم،  الشرط األول:  [1]

 فال جيب على كافر، 

 العقل، الشرط الثاني:  [2]

 فال جيب على جمنون،   

 زوال العقل يحصل بثالثة أشياء؛ و

 أحدها، اإلغماء،  

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

 الثاني، النوم،  

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

 الثالث، الجنون،  

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

 البلوغ الشرط الثالث:  [3]

   .فال جيب على صيب 

 وفيه فروع خمسة 
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 ال يجب على من أطاقه من الصبيان  [1]

(1): »رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   
رواه أبو    

 داود 

 فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر؛  [2]

 لزمهم صيام ما يستقبلونه؛ ألهنم صاروا من أهل اخلطاب فيدخلون يف اخلطاب به  

 وال يلزمهم قضاء ما مضى؛ ألنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان املاضي،  

 وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار؛ لم يلزمهم اإلمساك.  [3]

 من يباح له الفطر، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار،  [4]

 يلزمهم اإلمساك يف بقية اليومال  

(2)ار فليأكل آخره: من أكل أول النهعبدهللا بن مسعود   لقول
. 

 ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء، إذا أفطروا،  [5]

(3)فنؤمر بقضاء الصوم  -صلى هللا عليه وسلم    -قالت عائشة: كنا حنيض على عهد رسول هللا  
. 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (9343( أخرجه ابن أبي شيبة )2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 الشرط الرابع: اإلطاقة،  [4]

 وفيه فرعان 

 ال يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام،   [1]

 [. 286وال املريض املأيوس من برئه لقول هللا تعاىل: }ال يكلف هللا نفسا إال وسعها{ ]البقرة:  

وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا لقول هللا تعاىل: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{ 
 [. 184]البقرة: 

للشيخ   ابن عباس: كانت رخصة  الصيام أن يفطرا قال  الكبرية ومها ال يطيقان  الكبري واملرأة 

(1) ويطعما مكان كل يوم مسكينا، واحلامل واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرات وأطعمتا
رواه أبو    .

 داود. 

 ويباح الفطر للمريض  [2]

 [ 184قوله تعاىل: }فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أايم أخر{ ]البقرة:  ل

 الثالث الفصل
 : ستة ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إال 

 احلامل  [1]

 
 ( 2318سنن أبي داود )( 1)
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 واملرضع   [2]
 احلائض  [3]
 والنفساء  [4]

 املريض [5]
 املسافر [6]

 : الحامل والمرضع  األول والثاني 

 وفيه فرعان

 إذا خافتا على ولديهما   [1]

يوم لكل  مسكني  وإطعام  القضاء  وعليهما  الفطر،  لفلهما  الذين ؛  }وعلى  تعاىل:  هللا  قول 
 [ ومها داخلتان يف عموم اآلية.  184يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 

قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبري، واملرأة الكبرية، ومها يطيقان الصيام، أن يفطرا، 

(1) وأطعمتا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، واحلبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدمها، أفطرات،  
رواه    .

 أبو داود.  

 وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما   [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 فعليهما القضاء كاملريض. 

 : الحائض والنفساء  الثالث والرابع 

   . ملا ذكران يف ابب احليض، والنفاس كاحليض فنقيسه عليه  ؛هلما الفطر، وال يصح منهما الصيام

 : المريض  الخامس

}فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أايم   لقول هللا تعاىل:  ؛له الفطر وعليه القضاء
 [ .  184أخر{ ]البقرة: 

 ضابط: 

 المبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، 

فأما ما ال أثر للصوم فيه كوجع الضرس واإلصبع وحنوه فال يبيح الفطر؛ ألنه ال ضرر عليه يف  
 الصوم، 

 : السفر الطويل المباح  السادس

 لآلية،  ؛ يبيح الفطر

 فيه فروع أربعة و

 ال يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره [1]

 وللمسافر أن يصوم ويفطر، [2]
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: »أصوم يف السفر؟  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ْحزة بن عمر األسلمي أنه قال للنيب  

(1)قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر«
 متفق عليه.  

(2) : »ليس من الرب الصوم يف السفر«-صلى هللا عليه وسلم    -والفطر أفضل: لقول النيب  
متفق    

 عليه. 

 والمرضع الصوم، ولو تحمل المريض والحامل  [3]

 كره هلم وأجزأهم؛ ألهنم أتوا ابألصل فأجزأهم كما لو حتمل املريض الصالة قائما.   

 وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر،   [4]

خرج عام الفتح، فصام حىت    -صلى هللا عليه وسلم    -روى جابر »أن رسول هللا  ؛ ملا  فله ذلك 
عه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون  بلغ كراع الغميم، وصام الناس م

ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم، وصام بعضهم،  

(3) فبلغه أن انسا صاموا، فقال: أولئك العصاة.«
 رواه مسلم.   

 الفصل الرابع
 مبحث: 

 
 (.  (1121) - 103( مسلم )1943البخاري )( 1)

 (.  (1115)  - 92( مسلم )1946البخاري )( 2)

 ( (1114) - 90مسلم ) ( 3)
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 أشياء: ال يجب صوم رمضان إال بأحد ثالثة 

 .كمال شعبان ثالثني يومااألول: إ

 .الثاين: الشهادة بدخول الشهر

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

 كمال شعبان ثالثين يوما؛ األول: إ

(1): »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 متفق عليه.   

 الشهادة بدخول الشهر: الثاني: 

 ويقبل فيه شهادة الواحد 

 -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر قال: »تراءى الناس اهلالل، فأخربت رسول هللا   

(2)أين رأيته فصام وأمر الناس ابلصيام«
 رواه أبو داود.   

 الثالث: أن يحول دون مطلع الهالل ليلة الثالثين من شعبان غيم أو قتر 

وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأيب هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأمساء بنيت  
 أيب بكر،  

 
 (.  (1081)  - 18( مسلم )1909البخاري )( 1)

 ( 2342سنن أبي داود )( 2)
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: »إمنا الشهر تسع  -صلى هللا عليه وسلم    - ا روى انفع، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا  مل
 له«   وعشرون، فال تصوموا حىت تروا اهلالل. وال تفطروا حىت تروه، فإن غم عليكم فاقدروا

قال انفع: كان عبد هللا بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، بعث من ينظر له  
اهلالل، فإن رأى فذاك، وإن مل ير ومل حيل دون منظره سحاب وال قرت أصبح مفطرا، وإن حال دون  

(1) منظره سحاب أو قرت أصبح صائما 
 رواه أبو داود.  .

[ أي  7العدد من قوله تعاىل: }ومن قدر عليه رزقه{ ]الطالق:  ومعىن اقدروا له: أي ضيقوا له  
 ضيق عليه. 

 وإذا رأى الهالل أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم 

 [. 185قول هللا تعاىل: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ ]البقرة: ل

من  لألعرايب ملا قال له: هللا أمرك أن تصوم هذا الشهر    -صلى هللا عليه وسلم    -»وقول النيب  

(2)السنة؟ قال: نعم«
. 

 الفصل اخلامس
 وفيه فروع ستة 

 وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس،  [1]

 
 وأوله في الصحيحين. ( 2320سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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لقول هللا تعاىل: }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث  
 [. 187أمتوا الصيام إىل الليل{ ]البقرة: 

 . وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه [2]

 ألن هللا تعاىل ملا أذن يف املباشرة إىل الفجر مث أمر ابلصوم دل على أنه يصوم جنبا.  

كان   -صلى هللا عليه وسلم    -»أن النيب    -رضي هللا عنهما    -وت عائشة وأم سلمة  وقد ر 

(1)يصبح جنبا من مجاع غري احتالم، مث يغتسل ويصوم«
 متفق عليه.  

 وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه؛  [3]

 ألن األصل بقاء الليل،   

 إن أكل شاكا في غروب الشمس، ولم يتبين، فعليه القضاء؛   [4]

    ألن األصل بقاء النهار. 

 وإن كان حين األكل ظانا أن الشمس قد غربت،  [5]

أو أن الفجر مل يطلع، مث شك بعد األكل، ومل يتبني، فال قضاء عليه؛ ألنه مل يوجد يقني أزال  
   ذلك الظن الذي بىن عليه، فأشبه ما لو صلى ابالجتهاد، مث شك يف اإلصابة بعد صالته.

 
 (.  (1109)  - 78( مسلم )1931البخاري )( 1)
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  الصومالفصل السادس: النية يف
 وفيه فروع ثمانية 

 ال يصح صوم إال بنية.   [1]

 إمجاعا، فرضا كان أو تطوعا، ألنه عبادة حمضة، فافتقر إىل النية، كالصالة، 

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

 يوم، 

أنه قال: »من مل يبيت الصيام من الليل   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت حفصة عن النيب   

(1) فال صيام له« 
 والصواب وقفه.رواه أبو داود،  

 وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه  [3]

 للخرب.  

 ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب،  [4]

 ويصح صوم التطوع بنية من النهار  [5]

  - صلى هللا عليه وسلم    - علي رسول هللا   قالت: »دخل  - عنها  رضي هللا  -ملا روت عائشة  

(2) ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: ال. قال: إين إذا صائم«
  .رواه مسلم 

 
 ( 2454سنن أبي داود )( 1)

 ( (1154) - 169مسلم ) ( 2)
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 وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه [6]

 ألنه نوى يف النهار، أشبه ما قبل الزوال.

 من نوى في التطوع من النهار،  [7]

 ، كامال   كتب له يومه  

 شرطه أن ال يكون طعم قبل النية، من  [8]

 وال فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك، مل جيزئه الصيام،  

 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 اخليط األبيض  ؛ لحيرم على الصائم األكل والشرب 
[ مد األكل والشرب إىل تبني 187من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل{ ]البقرة:  

 الفجر، مث أمر ابلصيام عنهما.  

ئم،  : »والذي نفسي بيده خللوف فم الصا-صلى هللا عليه وسلم    -وأما السنة، فقول النيب  

(1) أطيب عند هللا من ريح املسك؛ يرتك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«
. 

 
 (.  (1151) - 164( مسلم )1894البخاري )( 1)
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 وفيه فروع أربعة 

 وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه   [1]

 ؛مل يفطر

 وما ال يمكن التحرز منه   [2]

وغبار الطريق والذاببة تدخل يف حلقه، ال يفطره؛ ألن التحرز   كابتالع ريقه، وغربلة الدقيق،
   .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]

 مسائل معاصرة

  بخاخ األنفبو وبخاخ الر [1]

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

 األقراص التي توضع تحت اللسان  [2]

  :لعالج بعض األزمات القلبية 

 .ال يدخل إىل اجلوف شيء من هذه األقراص فإهنا ال تفطر
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 ة: منظار المعد [3]

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

 :قطرة األنف [4]

  .إن وجد طعمها يف حلقتفطر   

 :قطرة األذن [5]

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

 :قطرة العين [6]

  .لألكل والشرب ال تفطر ألهنا ليس منفذاً 

  أو الوريدية: الحقنة الجلدية أو العضلية [7]

حقن األنسولني غري مفطرة، ألهنا ليست و  ،ال تفطر ألهنا ليست أكاًل وال شرابً وال مبعناها
  .طعاماً وال شراابً وال يف معىن الطعام والشراب 

  :الحقنة الوريدية المغذية [8]

 .والشرب تعترب من املفطرات ألهنا يف معىن األكل 
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  :الغسيل الكلوي [9]

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

 :الحقنة الشرجية [10]

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

 املفطر الثاني: القيء
 فيه فرعان و

 من استقاء عمدا أفطر، [1]

 ومن ذرعه فال شيء عليه  [2]

عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه  
(1) القيء فال قضاء عليه.

 

(2)قال: »من ذرعه  -صلى هللا عليه وسلم    -روى أبو هريرة أن النيب  ما  ما  وأ
القيء فليس عليه   

(3)قضاء ومن استقى عمدا فليقض«
 .  ) ضعيف (  

 ،لم يفطروإن حجم أو احتجم 

 
 ( 1/304( أخرجه مالك في املوطأ )1)

 ر اختيار منه ( معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خروج من غي2)

 ( وغيره 2380سنن أبي داود )( 3)
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البخاري: قال اثبت البناين : »سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون احلجامة للصائم على ويف 

(1)؟ قال: ال، إال من أجل الضعف«-صلى هللا عليه وسلم -عهد رسول هللا هللا 
 

ن أيب سعيد، قال: »رخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف القبلة للصائم ورخص يف احلجامة ع

(2)للصائم«
 أخرجه النسائي.  

  :التبرع بالدم

 ال يفطر 

 املفطر الثالث: إنزال املين
 مبحث 

 ال يخلو من ثالثة أحوال؛ ف، أو باشرإذا قبل 

 أحدها، أن ال ينزل، فال يفسد صومه بذلك،   

»كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم    - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت عائشة، أن النيب  

(3) إلربه«
 رواه البخاري، ومسلم.   

 الحال الثاني، أن يمني فيفطر 

 
 ( 1940البخاري ) ( 1)

 ( 3224النسائي في الكبرى ) ( 2)

 (.  (1106)  - 66( مسلم )1927البخاري )( 3)
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 بغري خالف نعلمه؛  قال ابن قدامة: 

   فال يفطرالحال الثالث، أن يمذي 

 وفيه فروع ثالثة 

 ولو احتلم لم يفسد صومه؛  [1]

 عن غري اختياره. ألنه خيرج 

 الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، و [2]

 مث يغتسل، ويتم صومه،  

 وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، [3]

أنه قال: »إذا أكل أحدكم أو شرب   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة عن النيب  
 عليه،  انسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه« متفق

 الرابع: اجلماعاملفطر 
 من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، 

»إذ جاءه رجل    -صلى هللا عليه وسلم    -أيب هريرة قال: بينا حنن جلوس عند النيب    حلديث
  - فقال: اي رسول هللا، هلكت. قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأيت وأان صائم. فقال رسول هللا  

هل َتد رقبة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟   -م  صلى هللا عليه وسل 
صلى هللا عليه وسلم    -قال: ال، قال: فهل َتد إطعام ستني مسكينا؟ قال: ال، قال: فمكث النيب 
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بعرق فيه متر. والعرق: املكتل، فقال: أين   -صلى هللا عليه وسلم    -فبينا حنن على ذلك أيت النيب    -
هللا ما    ائل؟ فقال: أان، قال: خذ هذا، فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مين اي رسول هللا؟ فوالس 

حىت بدت أنيابه،    -صلى هللا عليه وسلم    -بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بييت. فضحك النيب  

(1) مث قال: أطعمه أهلك«
 متفق عليه.  

 فروع سبعة 

 الجماع؛ وال تجب الكفارة بغير  [1]

 ال تجب كفارةالجماع دون الفرج إذا أنزل  [2]

 تجب الكفارة على الناسي والمكره؛ ال و [3]

 وال كفارة عليه  إن أكره الرجل على الجماع، فسد صومه؛ [4]

 الكفارة على المرأة وتجب [5]

 فإن كانت ناسية أو مكرهة فال كفارة عليها  [6]

 ألهنا تعذر ابلعذر يف الوطء 

 والكفارة عتق رقبة،   [7]

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

 
 (.  (1111)  - 81( مسلم )1936البخاري )( 1)
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 باب قضاء رمضان
 وفيه فروع ثالثة 

 يجوز تفريق قضاء رمضان،  [1]

   .[184لقول هللا تعاىل: }فعدة من أايم أخر{ ]البقرة: 

 . والمتتابع أحسن  [2]

   .ألنه أشبه ابألداء وأبعد من اخلالف 

 ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر؛   [3]

قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه    -رضي هللا عنها    -ألن عائشة  

(1) حىت جييء شعبان
  .متفق عليه .

 مبحث : أحوال تأخير القضاء 

 إن أخره لعذر فال شيء عليه؛  [1]

 وسواء مات أو مل ميت؛ ألنه مل يفرط يف الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات يف رمضان،  

وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل  [2]

 يوم مسكينا؛  

 
 (.  (1146) - 151( مسلم )1950البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

381 

، وألن أتخري القضاء -رضي هللا عنهم  -ألن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة  
  .اء أوجب كفارة، كالشيخ اهلرمعن وقته إذا مل يوجب قض

 وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر، أطعم عنه عن كل يوم مسكين؛  [3]

 .  -رضي هللا عنهما  -ألن ذلك يروى عن ابن عمر  

 باب ما يستحب وما يكره للصائم
 وفيه فصول ثالثة 

 الفصل األول: من المستحبات 

 ويستحب للصائم السحور،   [1]

(1)قال »تسحروا فإن يف السحور بركة« -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى أنس أن النيب 
متفق  

  .عليه

 .ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر [2]

  أنه قال: »ال تزال أميت خبري ما أخروا   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو ذر عن النيب   

(2)السحور وعجلوا الفطور«
 من املسند.  

 
 (.  (1095)  - 45( مسلم )1923البخاري )( 1)

 ( واصله في الصحيحين. 21312مسند أحمد )( 2)
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مث قمنا إىل    - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى زيد بن اثبت، قال: تسحران مع رسول هللا  و 

(1) قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: مخسني آية ،الصالة
 متفق عليه.  .

 تنبيه: 

 يأكل حتى يستيقن طلوعه.  فله أن إذا شك في الفجر 

قال رجل البن عباس: إين أتسحر؛ فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت، 

(2)حىت ال تشك 
.  

 تعجيل الفطر  يستحب  [3]

تعجيل الفطر وهو قول أكثر أهل العلم؛ ملا روى سهل بن سعد الساعدي، أن النيب يستحب 

(3)قال: »ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر«  -صلى هللا عليه وسلم  -
 متفق عليه.   

يستحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى  [4]

 الماء؛ 

 
 (.  (1097)  - 47( مسلم )576البخاري )( 1)

 (9067مصنف ابن أبي شيبة )( 2)

 (.  (1098)  - 48( مسلم )1957البخاري )( 3)
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يفطر على رطبات قبل أن    -صلى هللا عليه وسلم    -  ملا روى أنس، قال: »كان رسول هللا  

(1)يصلي، فإن مل يكن فعلى مترات، فإن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء«
رواه أبو داود،،    

 والرتمذي، وقال: حديث حسن غريب. 

: »إذا أفطر أحدكم -صلى هللا عليه وسلم    - وعن سليمان بن عامر، قال: قال رسول هللا  

(2) فليفطر على متر، فإن مل جيد فليفطر على املاء، فإنه طهور«
أخرجه أبو داود، والرتمذي، وقال:    

 حديث حسن صحيح. 

 الفصل األول: من المباحات 

 وال بأس بالسواك؛  [1]

 يكره أن يذوق الطعام،  ال و [2]

 وال بأس أن يغتسل الصائم؛  [3]

إن كان ليصبح    -صلى هللا عليه وسلم    -فإن عائشة، وأم سلمة، »قالتا: نشهد على رسول هللا  

(3)جنبا من غري احتالم، مث يغتسل، مث يصوم«
 متفق عليه.   

 الفصل الثالث: من المكروهات 

 
 ( 696( سنن الترمذي )2356سنن أبي داود )( 1)

 ( 658( سنن الترمذي )2355سنن أبي داود )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 تكره القبلة لمن تحرك شهوته؛  [1]

   .فضاءها إىل فساد صومهألنه ال أيمن إ 

 يكره الوصال   [2]

قال:   -صلى هللا عليه وسلم    -وهو أن يصوم يومني ال يفطر بينهما، ملا روى أنس أن النيب  

(1)قال: إين لست كأحد منكم إين أطعم وأسقى«  ،»ال تواصلوا قالوا: إنك تواصل
 متفق عليه.  

 خاتمة 

 والغيبة والشتم والمعاصي، ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب 

ال يرفث وال  و أنه قال: »إذا كان يوم صوم أحدكم    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب   

(2)يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم«
  .متفق عليه 

حاجة  : »من مل يدع قول الزور، والعمل به، فليس هلل  -صلى هللا عليه وسلم    - وقال رسول هللا  

(3) يف أن يدع طعامه وشرابه«
.  

: قال هللا تعاىل: »كل عمل ابن آدم  -صلى هللا عليه وسلم   - وقال أبو هريرة: قال رسول هللا 
له، إال الصيام، فإنه يل، وأان أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال  

 
 (.  (1104)  - 59( مسلم )1961البخاري )( 1)

 (.  (1151) - 160( مسلم )1904البخاري )( 2)

 (. 1903البخاري )( 3)
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امرؤ صا قاتله، فليقل: إين  ئم. والذي نفس حممد بيده، خللوف فم  يصخب، فإن سابه أحد أو 
الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح  

(1)بصومه«
 متفق عليهما. 

 باب صوم التطوع
 وهو مستحب 

عن هللا تعاىل: »كل عمل    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  
ابن آدم له، إال الصيام فإنه يل، وأان أجزي به، الصيام جنة، والذي نفس حممد بيده، خللوف فم  

فرح  الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه  

(2)بصومه«
  .متفق عليه 

 وأفضله

: »أحب الصيام إىل  -صلى هللا عليه وسلم   -ما روى عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا  

(3)هللا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما«
 متفق عليه.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 (.  (1159) - 189( مسلم )3420البخاري )( 3)
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 وفيه فصول

 الفصل األول: األيام املسحب صومها

 ويستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر،  [1]

بثالث؛ صيام ثالث أايم    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: »أوصاين خليلي  

(1)من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم«
 متفق عليه.  

 ويستحب أن يجعلها أيام البيض،  [2]

: »اي أاب ذر إذا صمت من -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو ذر قال: قال رسول هللا  

(2)الشهر ثالثة أايم فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة«
 .وهذا حديث حسن 

عمر   فقال: كان  البيض؟  األايم  صوم  عن  عباس  ابن  سألت  قال:  سلمة  بن  موسى  عن 
(3)يصومهن

. 
 االثنين والخميس، ويستحب صوم  [3]

كان يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس فسئل   - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أسامة »أن النيب  

(4)عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم االثنني واخلميس«
 رواه أبو داود.   

 
 (.  (721)  - 85( مسلم )1178البخاري )( 1)

 ( 761سنن الترمذي )( 2)

 (2995( والطبري في تهذيب اآلثار )336أخرجه الحارث في مسنده )بغية الباحث /  (3)

 ( 2436سنن أبي داود )( 4)
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(1)قال: كان أبو هريرة يصوم االثنني واخلميس عن أيب عقبة و 
 . 

 المحرم،ويستحب الصيام في  [4]

: »أفضل الصيام بعد شهر  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  

(2)رمضان شهر هللا احملرم«
  .رواه مسلم 

 ويستحب صيام عشر ذي الحجة،  [5]

: »ما من أايم العمل الصاحل -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى ابن عباس قال: قال رسول هللا 
  - فيهن أحب إىل هللا من هذه األايم قالوا اي رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ فقال رسول هللا  

ع من ذلك  : وال اجلهاد يف سبيل هللا، إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج-صلى هللا عليه وسلم  

(3)بشيء«
 .  رواه البخاري 

وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها، ويستحب االجتهاد  

 في العبادة فيها؛  

: »ما من أايم العمل الصاحل  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عباس، قال: قال رسول هللا  
فيهن أحب إىل هللا من هذه األايم العشر. قالوا: اي رسول هللا، وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ فقال رسول 

 
 (  9230( أخرجه ابن أبي شيبة )1)

 ( (1163) - 202مسلم ) ( 2)

 (.  969البخاري )( 3)
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اله، فلم يرجع من : وال اجلهاد يف سبيل هللا، إال رجال خرج بنفسه وم-صلى هللا عليه وسلم   -هللا  

(1)ذلك بشيء«
 رواه البخاري 

 وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة،   [6]

 وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهو العاشر من المحرم، [7]

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

(2) أن يكفر السنة اليت بعده«
 رواه مسلم.  

 تنبيه: 

 عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم.  

 عاشوراء هو اليوم العاشر من احملرم. وهذا قول سعيد بن املسيب، واحلسن؛ 

بصوم يوم عاشوراء العاشر    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عباس، قال: »أمر رسول هللا  

(3) من احملرم«
 رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.   

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (1162) - 197مسلم ) ( 2)

 ( 755سنن الترمذي )( 3)
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كان يصوم   -صلى هللا عليه وسلم    -وروي عن ابن عباس، أنه قال: التاسع وروي »أن النيب  

(1) التاسع«
 أخرجه مسلم مبعناه.   

(2) ه عطاء، أنه قال: »صوموا التاسع والعاشر، وال تشبهوا ابليهود«وروى عن
  

 يستحب صوم التاسع والعاشر  [8]

 وإمنا يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر.   ، فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أايم

 صوم عاشوراء لم يكن واجبا. 

 يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة،  ويستحب صوم 

 مسي بذلك، ألن الوقوف بعرفة فيه.  حلديث أيب قتادة السابق،  

 وال يستحب لمن بعرفة أن يصوم؛ ليتقوى على الدعاء؛ 

فلم يصمه، ومع أيب    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر قال: »حججت مع النيب   
به، وال أهنى    بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، فأان ال أصومه وال آمر

(3)عنه«
   .حديث حسن 

فكأنما صام    -وإن فرقها    -ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال   [9]

 
 ( (1133) - 132مسلم ) ( 1)

 ( ]ضعيف[   2154أحمد ) ( 2)

 ( 751سنن الترمذي )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

390 

 الدهر

: »من صام شهر رمضان  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو أيوب قال: قال رسول هللا  

(1) وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله«
 رواه مسلم. 

 ال فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره؛ و

   .ألن احلديث ورد هبا مطلقا من غري تقييد
 صيام أشهر الحرمويستحب 

(2)عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يصوم أشهر احلرم
. 

 الفصل الثاني: األيام املكروه صومها

 ويكره إفراد الجمعة بالصيام [1]

يقول: »ال يصومن أحدكم    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى أبو هريرة قال: مسعت رسول هللا  

(3) يوم اجلمعة إال يوما قبله أو يوما بعده«
 متفق عليه.   

 تنبيه: 

 إفراد يوم السبت بالصوم؛ ال يكره 

 
 ( (1164) - 204مسلم ) ( 1)

 ( 4/292الرزاق ) ( أخرجه عبد 2)

 (.  (1144) - 147( مسلم )1985البخاري )( 3)
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يما أنه قال: »ال تصوموا يوم السبت إال ف  -صلى هللا عليه وسلم    -روي عن النيب  وأما ما  

(1) افرتض عليكم«
 .  )ضعيف(  

 ويكره صوم الدهر؛  [2]

»قال لعبد هللا بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي أن النيب   
الليل؟ فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك، ونفهت له النفس، ال صام من  
صام الدهر، صوم ثالثة أايم صوم الدهر كله قلت: فإين أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم  

 وال يفر إذا القى«.  ن يصوم يوما ويفطر يوما،داود، كا

(2) ويف رواية: »وهو أفضل الصيام. فقلت: إين أطيق أفضل من ذلك. قال: ال أفضل من ذلك«
 

 رواه البخاري. 

 وألنه يشبه التبتل املنهي عنه

 يكره صوم يوم الشك  [3]

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

 استقبال رمضان باليوم واليومين؛  كذلك [4]

 
 ( 17686أحمد ) ( 1)

 (.  (1159) - 182( مسلم )1976البخاري )( 2)
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: »ال يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومني إال أن  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  

(1)يكون رجال كان يصوم صياما فليصمه«
 متفق عليه.  

  . وما وافق هذا كله عادة فال أبس بصومه هلذا احلديث

 الفصل الثالث: األيام احملرم صومها

 ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع،   [1]

 فإن صامهما فقد عصى ولم يجزآه عن فرض؛ 

ملا روى أبو عبيد موىل ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب فقال: »هذان يومان   
 عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر   -صلى هللا عليه وسلم    -هنى رسول هللا  

(2)أتكلون من نسككم«
  .متفق عليه 

 وال يجوز صيام أيام التشريق؛  [2]

: »أايم التشريق أايم أكل  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى نبيشة اهلذيل قال: قال رسول هللا   

(3)وشرب وذكر هللا عز وجل« 
 رواه مسلم.  

 يجوز صيامها للفرض و

 
 (.  (1082)  - 21( مسلم )1914البخاري )( 1)

 (.  (1137) - 138( مسلم )1990البخاري )( 2)

 ( (1141) - 144مسلم ) ( 3)
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ملا روي عن ابن عمر وعائشة أهنما قاال: »مل يرخص يف أايم التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد 

(1) اهلدي«
 رواه البخاري.  

 باب اخلروج من الصوم
 وفيه فروع خمسة 

 ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه، وال قضاء عليه،  [1]

ملا روت عائشة قالت: »قلت: اي رسول هللا، أهديت لنا هدية أو جاءان زور، وقد خبأت لك   

( 2) شيئا: قال ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئته به فأكل مث قال: قد كنت أصبحت صائما«
 

   .رواه مسلم؛ وألن كل صوم لو أمته كان تطوعا؛ ال يلزمه إمتامه

 وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤه، [2]

أم هانئ، »قالت: دخلت على رسول هللا  و  فأيت بشراب،   -صلى هللا عليه وسلم    -روت 
فناولنيه فشربت منه، مث قلت: اي رسول هللا، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال هلا: أكنت تقضني 

(3) شيئا؟ قالت: ال. قال: فال يضرك إن كان تطوعا«
   الرتمذي )صحيح( رواه  

 
 ( 1997البخاري ) ( 1)

 ( (1154) - 169مسلم ) ( 2)

 ( 732سنن الترمذي )( 3)
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: إن املتطوع  - صلى هللا عليه وسلم    -مة. فقال رسول هللا  ويف لفظ قالت: »قلت، إين صائ
 أمري نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري«  

 وإن كان الصوم مكروها، فالفطر منه مستحب؛  [3]

دخل عليها يوم اجلمعة    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن جويرية بنت احلارث أن النيب   
قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: ال، قال:   وهي صائمة فقال: »أصمت أمس؟ قالت: ال،

(1) فأفطري«
   رواه البخاري. 

كالصوم  [4] وغيرهما  واالعتكاف  الصالة،  من  التطوعات  جواز   وسائر  في 

 ، إال الحج والعمرة.قطعها

واحلج والعمرة خيالفان غريمها؛ ألنه ميضي يف   ،ألن ما جاز ترك مجيعه جاز ترك بعضه كالصدقة
 وهو رواية عن أْحد    فاسدمها فال يصح القياس عليهما،

له   [5] يجز  لم  كفارة؛  أو  معين،  غير  نذر  أو  كقضاء،  واجب  في  دخل  ومن 

 الخروج منه؛ 

 ألنه تعني بدخوله فيه، فصار كاملتعني، فإن خرج منه لزمه أكثر مما كان عليه.  

 القدرباب ليلة 
 فيه فروع أربعة و

 
 ( .  1986البخاري )( 1)
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 يستحب تحري ليلة القدر؛  [1]

 [ 3لقول هللا تعاىل: }ليلة القدر خري من ألف شهر{ ]القدر:  

 وهي في رمضان  [2]

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

 وأرجاه الوتر في ليالي العشر األواخر؛ [3]

 : »من كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر«  -صلى هللا عليه وسلم  - لقول رسول هللا

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

أهنا    -صلى هللا عليه وسلم    - وقال أيب بن كعب: إهنا ليلة سبع وعشرين، »أخربان رسول هللا  

(2)ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاع. فعددان وحفظنا«
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم   

   .إىل قوله ))شعاع(( فهذا أصح عالماهتا 

»أهنا ليلة بلجة مسحة ال حارة وال ابردة، تطلع   -صلى هللا عليه وسلم    -وقد روي عن النيب  

(3) الشمس صبيحتها بيضاء ال شعاع هلا« 
   .من " املسند " 

 
 (.  (1165) - 205( مسلم )2015البخاري )( 1)

 ( (762) - 179مسلم ) ( 2)

 ( 22765أحمد ) ( 3)
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أنه قال: »قد أريت هذه الليلة مث    -صلى هللا عليه وسلم    -وروى أبو سعيد عن رسول هللا  
يف ماء وطني، قال أبو سعيد: فأمطرت تلك الليلة، وكان  أنسيتها، وقد رأيتين أسجد يف صبيحتها  

انصرف    -صلى هللا عليه وسلم   -املسجد على عريش فوكف املسجد، فأبصرت عيناي رسول هللا  

(1)علينا وعلى جبهته وأنفه أثر املاء والطني من صبح إحدى وعشرين«
  .متفق عليه 

العشر؛ ألن كل واحد منهما يدل على وجود   واحلديثان يدالن على أهنا تتنقل يف ليايل الوتر من
   .عالمتها يف ليلة

لعله   [4] الدعاء  كله، ويكثر من  العشر  الوتر من  ليالي  في  أن يجتهد  فينبغي 

 يوافقها، 

ويدعو مبا روي »عن عائشة أهنا قالت: اي رسول هللا إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قويل: اللهم   

(2)إنك عفو حتب العفو فاعف عين«
 رواه الرتمذي وقال: حديث صحيح.  

 

 
 (.  (1168) - 218( مسلم )2027البخاري )( 1)

 ( 3513سنن الترمذي )( 2)
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 كتاب االعتكاف
 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى االعتكاف وحكمه
 وفيه فرعان 

 معنى االعتكاف   [1]

را كان أو غريه، ومنه قوله تعاىل: }ما  االعتكاف يف اللغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، بِّ و 
[. وقال: }يعكفون على أصنام هلم{ ]األعراف: 52هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون{ ]األنبياء:  

138 .] 

وطاعة.  قربة  وهو  نذكرها،  صفة  على  املسجد،  يف  اإلقامة  الشرع:  يف   وهو 
[ وقال: }وال تباشروهن وأنتم 125:  قال هللا تعاىل: }أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني{ ]البقرة

 [. 187عاكفون يف املساجد{ ]البقرة: 

( 1) يعتكف العشر األواخر«  - صلى هللا عليه وسلم   -وقالت عائشة: »كان النيب  
 متفق عليه.   

 حكم االعتكاف  [2]

 
 (.  (1172)  - 3( مسلم )2026البخاري )( 1)
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 -قالت: »كان رسول هللا    -رضي هللا عنها    -مستحب؛ وليس بواجب؛ ملا روت عائشة   
يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا تعاىل، مث اعتكف أزواجه    -م  صلى هللا عليه وسل 

(1)من بعده«
  .متفق عليه 

مل يفعلوه، وال أمروا به إال من أراده، وجيب   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن أصحاب النيب  و 

(2): »من نذر أن يطيع هللا فليطعه«-صلى هللا عليه وسلم   -ابلنذر؛ لقول النيب 
 رواه البخاري.  

 الفصل الثاني: االعتكاف للرجال والنساء
 فيه فروع ثالثة و

 يصح من الرجال والنساء،   [1]

 وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها  [2]

 . ألنه ميلك استمتاعها فال متلك تفويته بغري إذنه

 وإن كان منذورا مأذونا فيه؛ لم يجز إخراجها منه   [3]

  .ألنه يتعني ابلشروع، وجيب إمتامه فلم جيز التحليل منه كالصوم 

 الفصل الثالث: النية يف االعتكاف
 ان وفيه فرع

 
 (.  (1172)  - 5( مسلم )2026البخاري )( 1)

 ( 6696البخاري ) ( 2)
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 ال يصح إال بنية؛  [1]

النيب   (1) : »إمنا األعمال ابلنيات«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول 
وألنه عبادة حمضة فأشبه    

 الصوم، 

 وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية؛  [2]

 ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. 

 الفصل الرابع: الصوم للمعتكف
 فيه فروع ثالثة و

 يصح بغير صوم،  [1]

ملا روي عن عمر أنه قال: »اي رسول هللا إين نذرت أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام، فقال  

(2) : أوف بنذرك« -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
 متفق عليه.   

ولو كان الصوم شرطا مل يصح يف الليل منفردا؛ وألن كل عبادة صح بعضها بغري صوم صح  
 مجيعها بغريه كاحلج،  

 الصوم؛ واألفضل  [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1656)  - 27( مسلم )2043البخاري )( 2)
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    . ليجمع بني العبادتني 

 وإن نذر أن يعتكف بصوم؛ لزمه؛  [3]

 ألنه صفة مقصودة يف االعتكاف فلزم ابلنذر كالتتابع. 

 الفصل اخلامس: مكان االعتكاف

 فيه فروع أربعة و [1]

 ال يصح من رجل وال امرأة إال في المسجد؛ [2]

 [ 187لقول هللا تعاىل: }وأنتم عاكفون يف املساجد{ ]البقرة: 

 صح من الرجل إال في مسجد تقام فيه الجماعة؛ وال ي [3]

 ألهنا واجبة عليه فال جيوز تركها، وال كثرة اخلروج الذي ميكن التحرز منه؛ 

 واألفضل أن يعتكف في الجامع؛  [4]

 ألن ثواب اجلماعة فيه أكثر،   

 ويصح من المرأة في جميع المساجد   [5]

 لعدم وجوب اجلماعة عيها. 

 املنذورالفصل السادس: االعتكاف 

 فيه فروع خمسة و
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 من نذر االعتكاف في مسجد بعينه، جاز االعتكاف في غيره؛   [1]

  - ألن هللا تعاىل مل يعني ألداء الفرض موضعا، فلم يتعني ابلنذر إال املساجد اليت قال النيب  
: »ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام ومسجدي هذا، -صلى هللا عليه وسلم  

(1)واملسجد األقصى«
   .متفق عليه. فإهنا تتعني ابلنذر  

 الحرام لم يجزئه االعتكاف في غيره؛ فإن نذر االعتكاف في المسجد  [2]

   .ألنه أفضلها 

النبي   [3] في مسجد  نذره  عليه وسلم    -وإن  في   - صلى هللا  يعتكف  أن  جاز 

 المسجد الحرام 

  .لفضله عليه، ومل جيز يف املسجد األقصى؛ ألنه مفضول

 وإن نذر االعتكاف في المسجد األقصى جاز له االعتكاف فيهما؛   [4]

: »صالة يف مسجدي هذا أفضل -صلى هللا عليه وسلم    -ل قول النيب  ألهنما أفضل منه، بدلي

(2) من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام«
 مسلم. البخاري و رواه  

 
 (.  (1397) - 511( مسلم )1189البخاري )( 1)

 (.  (1394) - 505( مسلم )1190البخاري )( 2)
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»أن رجال قال يوم    -صلى هللا عليه وسلم    -ويف " املسند " عن رجال من أصحاب النيب  
صلى هللا عليه وسلم: والذي    -ال النيب  الفتح: اي نيب هللا، إين نذرت ألصلني يف بيت املقدس، فق

(1)بعث حممدا ابحلق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صالة يف بيت املقدس«
 . 

 إن نذر االعتكاف في المسجد الحرام، لم يكن له االعتكاف فيما سواه؛   [5]

 - ألنه أفضلها، وألن عمر »نذر أن يعتكف ليلة يف املسجد احلرام يف اجلاهلية، فسأل النيب  

(2) ؟ فقال: أوف بنذرك« -صلى هللا عليه وسلم 
 متفق عليه. 

 وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان 

 . يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين تطوعا 

 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 إيل رأسه    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا   

(3) فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان«
 متفق عليه.  

 
 ( 23169أحمد ) ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 (.  (297)  - 6( مسلم )2029البخاري )( 3)
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 فيه مبحثان و

 المبحث األول: الخروج المباح 

 وفيه فروع

 إذا خرج لواجب، فهو على اعتكافه، ما لم يطل؛   [1]

ال بد له منه، أشبه اخلروج حلاجة اإلنسان. فإن كان خروجه لصالة اجلمعة، فله  ألنه خروج ملا  
 أن يتعجل.

 وإن أحب الرجوع إلى معتكفه، فله ذلك؛  [2]

 ألنه خرج من معتكفه، فكان له الرجوع إليه، كما لو خرج إىل غري مجعة.   

 إذا خرج لما ال بد منه،   [3]

 .فليس عليه أن يستعجل يف مشيه

 كول أو مشروب  وإن احتاج إلى مأ [4]

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

 وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها   [5]

   .ألهنا واجبة أبصل الشرع فلم جيز تركها ابالعتكاف، كالوضوء فله اخلروج إليها؛

 وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه   [6]
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أو ْحلها، فعليه اخلروج لذلك؛ ألن وجوبه آكد لكونه    أو صالة جنازة تعينت عليه أو دفنها 
  .حق آدمي

 وال يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان؛  [7]

 ألنه خروج يسري مباح مل يبطل به االعتكاف كحاجة اإلنسان.

 تنبيه: 

 يجوز أن يسأل على المريض أو غيره في طريقه 

قالت: إن كنت ألدخل البيت   -رضي هللا عنها    -ملا »روت عائشة    وال يعرج إليه وال يقف؛ 

(1) للحاجة واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأان مارة« 
 . رواه مسلم 

 املبحث الثاني: اخلروج املبطل لالعتكاف
 الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة، مع عدم االشتراط.  ليس له 

: »السنة على املعتكف أال يعود مريضا، وال يشهد جنازة،  -رضي هللا عنها    -لقول عائشة  

(2) وال ميس امرأة وال يباشرها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه«
 رواه أبو داود.   

 
 ( (297) - 7مسلم ) ( 1)

 ( 2473سنن أبي داود )( 2)
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 -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: »كان رسول هللا    -رضي هللا عنها    -ا روي عن عائشة  ومل

البيت إال حلاجة اإلنسان«إذا اعتكف ال ي (1) دخل 
فله ترك     متفق عليه. ولكن إن كان متطوعا 

 اعتكافه لفعل ذلك، مث يعود إىل االعتكاف، وإن كان واجبا مل جيز له تركه ملا ليس بواجب،  

 وإن خرج لما له منه بد، بطل اعتكافه.  

 فروع ثالثة 

 ال يبطل إن كان ناسيا،  [1]

 اعتكافه، عمدا كان أو سهوا  فإن أخرج بعض جسده، لم يفسد  [2]

»كان خيرج رأسه من املسجد وهو معتكف إىل عائشة    -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  

(2)فتغسله وهي حائض«
 متفق عليه. 

 إن شرط العشاء في أهله، جاز؛   [3]

   . ألنه جيب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف

 الفصل الثاني: اجلماع للمعتكف
 أربعة فيه فروع و

 يحرم على المعتكف الوطء [1]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (297)  - 6( مسلم )2029البخاري )( 2)
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   .[187لقول هللا تعاىل: }وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد{ ]البقرة:  

 فإن وطئ فسد اعتكافه؛  [2]

   .ألن الوطء إذا حرم يف العبادة أفسدها كالصوم واحلج  

 وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فال قضاء عليه وال غيره  [3]

   .ألنه ال يلزم ابلشروع فهو كصوم النفل 

 وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف؛  [4]

 ألن التتابع وصف يف االعتكاف أمكن أن أييت به فلزمه، كعدة األايم.   

 الفصل الثالث: ما جيتنبه املعتكف

وليس للمعتكف بيع وال شراء إال لما ال بد منه كالطعام ونحوه، وال يتكسب   [1]

 عة بالصن

صلى هللا    -ألن االعتكاف لزوم طاعة هللا وعبادته يف املسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن »النيب  

(1)هنى عن البيع والشراء يف املسجد« -عليه وسلم 
   .وهو حديث حسن 

 ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش واإلكثار من الكالم،  [2]

 
 ( 1079سنن أبي داود )( 1)
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فإن ذلك مكروه يف غري االعتكاف، ففي االعتكاف الذي هو استشعار بطاعة هللا تعاىل   
   .ولزوم عبادته وبيته، أوىل

 تنبيه: 

 ال يبطل االعتكاف بشيء من ذلك 

 الفصل الرابع: ما يشرع املعتكف
 ويستحب له التشاغل بالصالة والذكر وتالوة القرآن،

واجتناب ما ال يعنيه من األقوال واألفعال، فإن من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، ألنه   
 ملا مل يبطل مبباح الكالم؛ مل يبطل مبحرمه كالصوم. 

 فأما التزام الصمت فليس من شريعة اإلسالم 

،  على امرأة من أْحس  -رضي هللا عنه    -ملا روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق   
فرآها ال تتكلم، فقال: ما هلا ال تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، فقال هلا: تكلمي فإن هذا ال حيل،  

(1)هذا من عمل اجلاهلية، فتكلمت
 رواه البخاري.   .

 الفصل اخلامس: ما يباح للمعتكف
 ويجوز للمعتكف األكل في المسجد، 

 
 ( 3834البخاري ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

408 

ويضع سفرة أو غريها يسقط عليها ما يقع منه كيال يتلوث املسجد، ويغسل يده يف طست  
  .ليفرغ خارج املسجد
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 احلج كتاب

 وفيه أبواب 

 : معنى احلج والعمرة وحكمهماالباب األول
 وفيه مباحث ستة: 

 معنى احلج: [1]

 احلج يف اللغة: القصد.  
 وكسرها.  ،ويف احلج لغتان: بفتح احلاء 
 يف زمن خمصوص.  ،لعمل خمصوص ،واحلج يف الشرع: قصد مكة

 حكم احلج: [2]

   .وهو أحد األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم
   .واألصل يف وجوبه الكتاب والسنة واإلمجاع

أما الكتاب، فقول هللا تعاىل: }وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر 
 [. 97{ ]آل عمران: فإن هللا غين عن العاملني

(1) : »بين اإلسالم على مخس« -صلى هللا عليه وسلم    -وأما السنة، فقول النيب  
وذكر فيها   

   .احلج

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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فقال: اي أيها    -صلى هللا عليه وسلم    -وروى مسلم عن أيب هريرة، قال: »خطبنا رسول هللا  
فقال رجل أكل عام اي رسول هللا؟ فسكت حىت قاهلا   ،الناس، قد فرض هللا عليكم احلج، فحجوا

مث قال: ذروين   ،: لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم-صلى هللا عليه وسلم    -ثالاث، فقال رسول هللا  
ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء  

(1) يتكم عن شيء فدعوه«فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هن
  .يف أخبار كثرية سوى هذين 

 وأمجعت األمة على وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحدة. 

 الفور على واجب احلج [3]

من كملت الشرائط يف حقه؛ لزمه احلج على الفور ومل جيز له أتخريه؛ ملا روي عن أيب هريرة، 
فقال: »أيها الناس قد فرض هللا عليكم احلج، فحجوا«، قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

فقال رجل: أكل عام اي رسول هللا؟ فسكت حىت قاهلا ثالاث، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
" لو قلت: نعم لوجبت، وملا استطعتم "، مث قال: »ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم  

ائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبي
(2)شيء فدعوه«

    
 وألنه أحد أركان اإلسالم فلم جيز أتخريه إىل غري وقته كالصيام.

 حكم العمرة: [4]

 
 ( (1337) - 412مسلم ) ( 1)

 سبق تخريجه.    ( 2)
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يب بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: إين ص َتب العمرة على من جيب عليه احلج؛ ملا روى ال
 وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي فأهللت هبما. فقال: هديت لسنة  أسلمت اي أمري املؤمنني، وإين

(1) نبيك 
 رواه النسائي )صحيح(.  .

 وأما أهل مكة فال َتب عليهم. 

 تنبيه:

   .؛ حلديث أيب هريرةواحدة جيب احلج والعمرة يف العمر مرة

 ال بأس أن يعتمر يف السنة مرارا [5]

عمرة مع قراهنا، وعمرة    -صلى هللا عليه وسلم    -ن عائشة اعتمرت يف شهر مرتني أبمر النيب  أل
(2) قال: »العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما«  -صلى هللا عليه وسلم    - بعد حجها، وألن النيب  

متفق    
 عليه.

 دخول مكة بغري إحرام [6]

 -صلى هللا عليه وسلم    -مرة؛ ألن النيب  جيوز دخول مكة بغري إحرام؛ ملن ال يريد احلج وال الع
(3) »دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر«

 متفق عليه.   

 
 (  2719النسائي ) ( 1)

 (.  (1349) - 437( مسلم )1773البخاري )( 2)

 (.  (1357) - 450( مسلم )1846البخاري )( 3)
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 : شرو احلج والعمرةالباب الثاني
 وفيه فصول 

 الفصل األول

 شروط وجوب احلج والعمرة:

 ال جيب احلج والعمرة إال بشروط مخسة: 

  .اإلسالم [1]

 يلزمه أداء، وال يوجب قضاء.الكافر غري خماطب بفروع الدين خطااب ف

 والبلوغ  [2]

 والعقل   [3]

صلى هللا عليه    - أما الصيب واجملنون فليسا مبكلفني، وقد روى علي بن أيب طالب، عن النيب  
  اجملنون ، وعن  يبلغأنه قال: »رفع القلم عن ثالثة؛ عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت    -وسلم  

(1)حىت يعقل«
 . )حسن(جه، والرتمذي،  رواه أبو داود، وابن ما 

  .واحلرية [4]

 وأما العبد فال جيب عليه؛ ألنه عبادة تطول مدهتا، وتتعلق بقطع مسافة، 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

413 

 فلم جيب عليه كاجلهاد. 

 واالستطاعة [5]

وغري املستطيع ال جيب عليه؛ ألن هللا تعاىل خص املستطيع ابإلجياب عليه، فيختص ابلوجوب، 
 [. 286وسعها{ ]البقرة:  وقال هللا تعاىل: }ال يكلف هللا نفسا إال

 مباحث ثالثة

 املبحث األول

 أقسام االستطاعة أربعة:

   .القسم األول: ان يكون قادرا يف بدنه وماله
   .يلزمه احلج والعمرة بنفسهحكمه: 

   .القسم الثاين: ان يكون قادرا مباله دون بدنه 
   .يلزمه ان يقيم من حيج عنهحكمه: 

   .قادرا ببدنه دون ماله القسم الثالث: ان يكون 
   .إذا وجد ماالً وجب عليه ان حيجحكمه: 

   .أما إذا كان قريبا ملكة ال حيتاج اىل مال فيجب عليه احلج
   . القسم الرابع: ان يكون عاجزا مباله وبدنه

   .يسقط عنه احلج والعمرةحكمه:  

 جيب احلج بعد قضاء هذه األمور الثالثة

 الواجبات قضاء 
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 يةالنفقات الشرع

 احلوائج األصلية

 وكلها إشارة إىل القدرة املالية  

 -مخسة : اتشمل أمورو قضاء الواجبات

 الديون احلالة  [1]
 الديون املؤجلة  [2]
 الزكاة  [3]
 الكفارات [4]
 النذور [5]

 املبحث الثاني

 السالمة

   .فهو شرط للزوم األداء خاصة  ،وكونه على حال ميكنه الثبوت على الراحلة ،أما السالمة

 إن عدم السالمة ملرض ال يرجى برؤه، أو كرب،

   . أقام من حيج عنه ويعتمر 
فقال: »اي رسول هللا إن أيب شيخ    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو رزين أنه أتى النيب  

(1) كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر«
   .حديث حسنوهو  

 
 (. 2906( ابن ماجه )2637النسائي )( 930( الترمذي )1810( أبو داود )16184أحمد )( 1)
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وروى ابن عباس، أن امرأة من خثعم قالت: اي رسول هللا، »إن فريضة هللا على عباده يف احلج  
أدركت أيب شيخا كبريا، ال يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك يف حجة  

(1)الوداع«
 متفق عليه.  

، عليه فريضة هللا يف احلج، وهو ال  ويف لفظ ملسلم، قالت: اي رسول هللا، »إن أيب شيخ كبري
 : فحجي عنه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه. فقال النيب 

 ز عنه.  هَّ ، عن شيخ ال جيد االستطاعة، قال. جيُ -رضي هللا عنه  -وسئل علي، 

 االستطاعة يف حق البعيد:  [1]

 .   (2)النيب صلى هللا عليه وسلم: »الزاد والراحلة«القدرة والزاد والراحلة؛ ملا روى احلسن عن 
 والزاد: هو ما حيتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة يف ذهابه ورجوعه. 

 اذا تويف من وجب عليه احلج  ومل حيج: [2]

 وجب أن خيرج عنه من مجيع ماله ما حيج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغري تفريط. 
عن أبيها، مات ومل حيج؟    -صلى هللا عليه وسلم    - ا روى ابن عباس، »أن امرأة سألت النيب  مل

 قال: حجي عن أبيك« 

 
 (.  (1334) - 407( مسلم )1513البخاري )( 1)

 إال ثالثة، ليس هذا منها. ومرسالت الحسن مقبولة  ( 133املراسيل ألبي داود )( 2)
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فسأله   -وسلم    صلى هللا عليه  -وعنه، »أن امرأة نذرت أن حتج، فماتت، فأتى أخوها النيب  
عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أما كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا دين  

(1) هللا، فهو أحق ابلقضاء«
 روامها النسائي )صحيح(.   

 االستئجار على احلججيوز  [3]

النيب   وسلم    -ألن  عليه  هللا  أجرا كتاب هللا«  -صلى  عليه  أخذمت  ما  »أحق  (2) قال: 
رواه    

 خاري.  الب
اجلعل على الرقية بكتاب هللا، وأخربوا بذلك   -صلى هللا عليه وسلم    -وأخذ أصحاب النيب  

 فصوهبم فيه. -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 الفصل الثاني

 حج الصيب
 فيه فرعانو 

 حج الصيب صحيح  [1]

ملا روى ابن عباس قال: »رفعت امرأة صبيا فقالت: اي رسول هللا أهلذا حج؟ قال: نعم ولك  
(3)أجر«

 رواه مسلم.  

 
 ( وأصله في الصحيح 2632النسائي ) ( 1)

 ( 5737البخاري ) ( 2)

 ( (1336) - 410مسلم ) ( 3)
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 ما قدر الصيب على فعله و [2]

فعله الويل عنه؛ ملا روى جابر   ،فعليه فعله، وما ال ميكنه فعله كالرمي ،كالوقوف بعرفة ومزدلفة
لبينا مع الصبيان    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »كنا إذا حججنا مع النيب    -رضي هللا عنه    -

(1) ورمينا عنهم«
 وفيه ضعف  رواه ابن ماجه وابن ايب شيبة،  

عن ابن عمر قال: »كان حيج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن مل يستطع رمى  
(2)عنه«

   

 الفصل الثالث

 حج املرأة
 ويف حج املرأة أمور ثالثة:

 سفر املرأة بال حمرماألمر األول: 

  .أنه ال حيل هلا السفر بغري حمرم

 منع الزوجة من الفرضاألمر الثاني: 

   .ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض

 خروج املعتدة للحج األمر الثالث:

 
 ( 13841مصنف ابن أبي شيبة ) (3038سنن ابن ماجه )( 1)

 (242/ 3) 13843( مصنف ابن أبي شيبة 2)
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 . أنه ليس هلا اخلروج للحج يف عدة الوفاة 

 فرعان

 من هو حمرم املرأة  [1]

واحملرم هو: زوجها، أو من حترم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، كابنها وأخيها من 
   . وراهبا  ، وربيبها  ،أو رضاع ،نسب

: »ال حيل المرأة تؤمن ابهلل  -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو سعيد، قال: قال رسول هللا  
واليوم اآلخر، أن تسافر سفرا يكون ثالثة أايم فصاعدا، إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو  

(1)حمرم منها«
 رواه مسلم. 

 احملرم للمرأة،  [2]

  .الفقريك  اقه، فال شيء عليهيقبل حتق تإن مات

 الفصل الرابع

 الغرياحلج عن 
 وفيه فرعان

 ومن وجب احلج عليه فمات قبل فعله، وجب احلج عنه؛  [1]

 
 ( (1340) - 423مسلم ) ( 1)
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عن   -صلى هللا عليه وسلم    -»أن امرأة سألت النيب    -رضي هللا عنهما    -ملا روى ابن عباس  
(1) أبيك رواه النسائي أبيها، مات ومل حيج، قال: حجي عن

.  

 ال جيوز أن ينوب يف احلج من مل يسقط فرضه عن نفسه  [2]

مسع رجال يقول: لبيك عن شربمة،    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عباس »أن رسول هللا  
: من شربمة؟ قال: قريب يل، قال: هل حججت قط؟ -صلى هللا عليه وسلم    -فقال رسول هللا  

(2)مة«قال: ال، قال: فاجعل هذه عن نفسك مث حج عن شرب 
 رواه أبو داود والصواب وقفه.  

 الفصل اخلامس

 موانع احلج
 وهي ستة 

 األبوة  :األول

 فلألبوين منع الولد من التطوع ابحلج  

 الرق  :الثاني

إذا منعه كاحملصر  ،وللسيد منع عبده من احلج إذا أحرم    ،ويتحلل  له منعه من اإلمتام  وليس 
   .ابحلج

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 1811سنن أبي داود )( 2)
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 الزوجية :الثالث

 . فاملرأة املستطيعة للحج فللزوج منعها من حج التطوع

 احلجر  :الرابع

   .فال حيج السفيه إال إبذن وليه أو وصية 

 احلبس  :اخلامس

   .يف دم أو دين

 االحصار :السادس

   . وسيأيت الكالم فيه 

 الباب الثالث

 مواقيت احلجباب 
 وفيه فصول 

 الفصل األول
 مواقيت احلج

   .ميقات مكان وميقات زمان وللحج ميقااتن:
صلى    - ملا روى ابن عباس قال: »وقت رسول هللا    ؛ فأما ميقات املكان فاملنصوص عليه مخسة

اليمن   -هللا عليه وسلم   الشام اجلحفة، وألهل جند قرن، وألهل  املدينة ذا احلليفة، وألهل  ألهل 
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يلملم. قال: فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن، ممن كان يريد احلج والعمرة، فمن كان دوهنن  
(1) ن منها« فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلو 

 متفق عليه.  

 امليقات األول

 احلليفة : ذو 

 . لكثرته فيه االسممسي هذا املكان هبذا  ،تصغري احللفاء وهو شجر بري معروفواحلليفة: 
 .ابيار علي ،تسمى اآلن و  كيلو(  437) ويبعد عن مكة 

 امليقات الثاني

 اجلحفة 

ن حل الوابء  أ والنيب صلى هللا عليه وسلم يوم    ،قرية قدمية جرفتها السيل وزالت  وهياجلحفة"  
  .الن اجلحفة كانت بالد كفر ؛الرسول ان ينقله هللا اىل اجلحفة ادع ، يف املدينة

   .وحيرم الناس من رابغ كيلو(  204)واجلحفة تبعد عن مكة 

 امليقات الثالث

 يلملم:

  ،هذا اجلبل ابسمومسي هذا امليقات  ،املوضعيلملم: اسم جبل يف هذا 
 كيلو(.   94، وتبعد عن مكة )وتسمى اآلن السعدية

 
 (.  (1181)  - 11( مسلم )1524البخاري )( 1)
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 امليقات الرابع

 قرن املنازل

    كيلو(.  94)ويبعد عن مكة تقريبا   ،وقرن املنازل
 . ويسمى اآلن السيل الكبري

 امليقات اخلامس

 ذات عرق  

 -رضي اهلل عنه  -وقت ذات عرق عمر و

البخاري، إبسناده عن ابن عمر، قال: ملا فتح هذان املصران، أتوا عمر، فقالوا: اي أمري  روى  
قران، وهو جور عن طريقنا، وإان إن    حد ألهل جند  -صلى هللا عليه وسلم    -املؤمنني، إن رسول هللا  

(1) فحد هلم ذات عرق ،قال: فانظروا حذوها من طريقكم  ، أردان قران شق علينا
. 

 .كلها ضعيفة  ،حدد ذات عرق  ،ن النيب صلى هللا عليه وسلمأ ،حاديث اليت فيهاواأل
 كيلو(.   98، وتبعد عن مكة )وذات عرق يسمى: الضريبة

 الفصل الثاني
 أحوال الناس يف اإلحرام للحج والعمرة

  املذكورة املواقيت على مر من [1]

 
 ( 1531البخاري ) ( 1)
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  ؛ فيحرم من هذه املواقيت  ،من غريهم  وأ  ،سواء كان من أهلها  ،من مر على املواقيت املذكورة
 للخرب السابق.  

  واحلرم امليقات بني منزله من [2]

   .فميقاته: منزله؛ للخرب

  باحلرم كان من [3]

صلى هللا عليه    -سواء يف ذلك أهلها أو غريهم للخرب، وألن النيب    فيحرم للحج من احلرم،
  - صلى هللا عليه وسلم    -أمر املتمتعني من أصحابه فأحرموا منها، قال جابر: »أمران النيب    -وسلم  

(1)ملا حللنا، أن حنرم إذا توجهنا من األبطح«
 رواه مسلم. 

 من مل يكن طريقه على ميقات، [4]

يقات، فإذا حاذى أقرب املواقيت إليه أحرم؛ ملا روى ابن عمر قال؛  من مل يكن طريقه على م
حد    -صلى هللا عليه وسلم    -»ملا فتح هذان املصران أتوا عمر فقالوا: اي أمري املؤمنني إن رسول هللا  

ذوها من طريقكم،  ح ألهل جند قران، وهو جور عن طريقنا، وإان إن أردان قران شق علينا، قال: فانظروا  
(2)م ذات عرق«فحد هل

 رواه البخاري.   

 العمرة للمكي ومن يف احلرم، من احلل  [5]

 
 ( (1214) - 139مسلم ) ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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أمر أخاها عبد الرْحن    -صلى هللا عليه وسلم    - أن النيب    -رضي هللا عنها    -ملا »روت عائشة  
(1)فأعمرها من التنعيم«

 وكانت مبكة يومئذ.   ،متفق عليه 

 تنبيه

 من أي احلل أحرم جاز.  

 الفصل الثالث

 :انمن جتاوز امليقات غري حمرم له حاالت

 إن رجع فأحرم منه   [1]
  . ألنه أدى الواجب فأشبه من مل يتجاوزهفال دم عليه؛ 

 إن مل ميكنه الرجوع   [2]
ألنه    ؛خلوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو أحرم من موضعه لغري عذر، فعليه دم

   .ترك الواجب من مناسك احلج

 الفصل الرابع
 املواقيت الزمانية

 وفيه مباحث

 مواقيت احلج [1]

 
 (.  (1213) - 136مسلم )( 1516البخاري )( 1)
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: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة؛ لقول هللا تعاىل: }احلج   للحجيقات الزماينامل
(1) أشهر معلومات{

 معناه: وقت احلج؛ ألن احلج أفعال وليس أبشهر فلم يكن بد من التقدير.  

 ميقات العمرة [2]

   .العمرة فال ميقات هلا يف الزمانو 

 وجيوز اإلحرام بها يف مجيع السنة؛  [3]

النيب   (2) قال: »عمرة يف رمضان تعدل حجة.«   - م  صلى هللا عليه وسل   - ألن 
متفق عليه.   

(3) ويف ذي احلجة مع حجته« ،»واعتمر يف ذي القعدة
 رواه أنس، وهو حديث صحيح.   

 الباب الرابع

 باب اإلحرام
 وفيه فصول 

 الفصل األول

 سنن االحرام
 ومن سنن االحرام:

 
 [ 197( ]البقرة: 1)

 (.  (1256) - 221( مسلم )1782البخاري )( 2)

 (.  (1253) - 217( مسلم )1779البخاري )( 3)
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 يستحب الغسل لإلحرام؛ [1]

ملا روى جابر قال: »أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت  
(1): كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي«-صلى هللا عليه وسلم   -إىل رسول هللا  

 

 رواه مسلم. 

 ويستحب له التنظيف [2]

ان احتاج  م األظفار؛وتقلي ،وقطع الرائحة ،ويستحب له التنظيف إبزالة الشعر والشعث
  .لذلك ألن الغسل شرع لذلك 

 من املخيط  التجرد [3]

جديدين أو غسيلني؛ ملا روى ابن عمر   ،أبيضني نظيفني  ،مث يتجرد من املخيط يف إزار ورداء
(2)قال: »وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني«  -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا  

  . متفق عليه  
: »خري ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها  -صلى هللا عليه وسلم    -ولقول النيب  

(3)مواتكم«
 وهو حديث صحيح.  ،رواه أبو داود والرتمذي 

 ويستحب أن يتطيب يف بدنه؛ [4]

 
 ( (1218) - 147مسلم ) ( 1)

 ( وأصله في الصحيحين دون هذه الجملة. 4899أحمد ) ( 2)

 ( 994( سنن الترمذي )3566سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

427 

صلى هللا عليه وسلم   -قالت: كنت أطيب، رسول هللا    -رضي هللا عنها    -ملا »روت عائشة  
(1)أن حيرم، وحلله قبل أن يطوف ابلبيت«إلحرامه قبل  -

  
وهو   -صلى هللا عليه وسلم    -وقالت: »كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق رسول هللا   
(2) حمرم«

 . متفق عليهما 

 تنبيه

 ال يتطيب يف ثوبه 

فإن فعل فله استدامته حىت ينزعه، فمىت نزعه مث لبسه فعليه الفدية؛ ألن اإلحرام مينع ابتداء  
 لطيب دون استدامته.  ا

 ويستحب أن حيرم عقيب صالة  [5]

اتين آت  أديث عمر بن اخلطاب عند البخاري »؛ حلإما مكتوبة أو انفلة، أو إذا استوت به انقته 

(3) من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة«
  

   .االحرام بعد الصالةاستحباب قوله "صل يف هذا الوادي" دليل على 

 
 (.  (1189)  - 33( مسلم )1539البخاري )( 1)

 (.  (1190)  - 39( مسلم )271البخاري )( 2)

 ( 2337البخاري ) ( 3)
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 الفصل الثاني

 النية
 وفيه فروع ثالثة

 ينوي اإلحرام بقلبه، وال ينعقد من غري نية؛ [1]

   .: »إمنا األعمال ابلنيات« متفق عليه-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  

 إن لبى من غري نية مل يصر حمرما  [2]

 من غري تلبية، إن نوى اإلحرام [3]

  .فلم جيب يف أوهلا كالصوم ،انعقد إحرامه؛ ألنه عبادة ال جيب النطق يف آخرها 

 الفصل الثالث

 االشرتاط يف االحرام
 وفيه فروع ثالثة

 ويشرتط فيه: [1]
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أن حملي حيث حيبسين، فيقول: اللهم إين أريد النسك الفالين فيسره يل وتقبله مين، فإن حبسين 
قالت: »خرجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنها    -حابس فمحلي حيث حيبسين؛ ملا روت عائشة  

(1)فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج وعمرة، ومنا من أهل حبج«  -صلى هللا عليه وسلم  -
.  

على ضباعة بنت الزبري فقالت: اي رسول    -صلى هللا عليه وسلم    -وعنها قالت: »دخل النيب  
(2) هللا إين أريد احلج وأان شاكية فقال: حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستين«

 متفق عليهما.  

 ويفيد هذا الشرط شيئني: [2]

 أحدمها: أنه مىت عاقه عائق من مرض أو غريه فله التحلل. 
   .من دم وال غريه ، فال شيء عليه ،ه إذا حل لذلك والثاين: أن

 وغري هذا اللفظ مما يؤدي معناه جيري جمراه، [3]

قال ابن مسعود: اللهم إين أريد العمرة إن تيسرت يل وإال فال حرج علي. ألن املقصود املعىن،  
 وإمنا اعترب اللفظ لتأديته له. 

 الفصل الرابع

 أنواع النسك
 وفيه فروع أربعة

 إن شاء أحرم متمتعا، أو مفردا أو قارنا؛ وهو خمري  [1]

 
 (.  (1211) - 118( مسلم )4408البخاري )( 1)

 (.  (1207) - 105( مسلم )5089البخاري )( 2)
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(1)حلديث عائشة
.   

 تعريف التمتع: [2]

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

 تعريف اإلفراد: [3]

 وهو أحد أنواع اإلفراد.اإلفراد: اإلحرام ابحلج مفردا، 

 تعريف القران: [4]

القران: اإلحرام هبما معا أو حيرم ابلعمرة مث يدخل عليها اإلحرام ابحلج قبل الطواف؛ ملا روت  
: من كان معه هدي فليهل  -صلى هللا عليه وسلم    -عائشة قالت: »أهللنا بعمرة فقال رسول هللا  

(2) ابحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا«
 متفق عليه.  

 وفيه مباحث 

 : أنواع اإلحراماألولاملبحث 
 اإلحرام على مخسة أنواع

 النوع االول: االفراد 

 النوع الثاني : التمتع 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1211) - 111( مسلم )1556البخاري )( 2)
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 النوع الثالث: القران 

 النوع الرابع : االطالق 

السابقةاأل  أحدوال يعني    ،وهو ان حيرم بنسك مطلقا  أحدىل  إمث بعد ذلك يصرفه    ،نساك 
   .و اىل العمرةأنساك الثالثة األ

 النوع اخلامس :التعليق 

ودليله حديث ايب موسى االشعري قال )بعثين النيب صلى   ،فالن  كإحرام  إبحرامن حيرم  أوهو  
هللا عليه وسلم اىل قومي ابليمن فجئت وهو منيف ابلبطحاء فقال مبا اهللت قلت اهللت إبهالل 

لبيت والصفاء واملروة  النيب صلى هللا عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت ال فامرين فطفت اب
(1) (فأحللت أمرينمث 

   .رواه البخاري ومسلم 
   .وهذا النوع من االحرام جائز

 : أفضل األنساكاملبحث الثاني
 أفضل األنساك

   . نقل االتفاق ابن تيمية وغريه  ، ابتفاق العلماء  أفضلفهذا    ،فرد احلج بسفرة والعمرة بسفرةأ  إذا
   بني العلماء. اخلالف  فيه فوقع ،مل يفرد احلج بسفرة والعمرة بسفرة إذاما أ
 فعل النيب صلى هللا عليه وسلم  ألنه  ؛له القران أفضل ،الذي يسوق اهلدي و 

 
 (.  (1221) - 154( مسلم )1559البخاري )( 1)
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 : أنواع التمتعاملبحث الثالث
 التمتع انواع ثالثةو

 النوع االول : 

شهر احلج تسمى  أة يف  شهر احلج يعين من غري حج فالعمر أوهو العمرة يف    :التمتع اخلاص 
  ة.متع

 ، رواه مسلم    (1)وهذا يومئذ كافر ابلعرش"  ،دليله: حديث سعد بن ايب وقاص قال: فعلناهاو 
   ة.سئل عن املتع  امل هقال

 النوع الثاني :

  .مث حيرم ابحلج يف عامه ، ويفرغ منها ،شهر احلج أن حيرم ابلعمرة يف أالتمتع العام: وهو  

 النوع الثالث: 

يعين يسوق    ، نه ساق اهلديأمع    ، بعمرة ويتحلل منها  أييتالتمتع مع سوق اهلدي: ومعناه أن 
 اهلدي ويتمتع.  

مجع بني قول النيب صلى هللا عليه  أن  أريد  أان  أ وقال:    – من احلنابلة    – القاضي    هذكر   ،وهذا
   .والنيب صلى هللا عليه وسلم ساق اهلدي   ، فالنيب صلى هللا عليه وسلم متىن التمتع ،وسلم وفعله

   .وهو منكر عند مجاهري اهل العلم :قال ابن تيمية عن هذه الصفة

 
 ( (1225) - 164مسلم ) ( 1)
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 : أنواع اإلفراداملبحث الرابع
 :نواع ستةأاالفراد و

 النوع االول: 

  .نساكاأل أفضلالنسك  وهذا ،مث حيج مفردا ،ىل بلدهإمث يرجع  ، ن يعتمر يف رمضانأ

 النوع الثاني: 

قل أوهذا النوع    ،مث حيج مفردا  ،مث يرجع اىل بلده  -يف شعبان مثال  –احلج    أشهرن يعتمر قبل  أ
وعمرة رمضان   ،وهذا يف غري رمضان ،ن العمرة يف النوع االول يف رمضانأل ؛من النوع االولفضال 
 . أفضل

 النوع الثالث:

 .مث حيج مفردا ،ويقيم يف مكة ، احلج أشهرن يعتمر قبل أ 
مث حيرم ابحلج " وهذا النوع ليس    ،احلج  أييتمث جيلس ينتظر حىت    ،بعمرة يف رمضان  أييت مثاله:   

يعين يفرد العمرة يف سفرة    ، ىل بلدهإن يرجع  أ منا الذي وقع عليه االتفاق  إ  ، هو الذي عليه االتفاق
   .واحلج يف سفرة اخرى

 وع الرابع:الن

ن  ألفضال؛  قل االنواع  أوهذا    ، مث حيرم ابحلج  ، ىل بلدهإمث يرجع    ، احلج  أشهر ن يعتمر يف  أ 
  .كما قال عمر بن اخلطاب   ،شهر احلج انقصةأالعمرة يف 

 النوع اخلامس: 
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 .مث يعتمر بعد احلج من مكة ،ن حيج مفرداأ
اليوم  ذهب يف    ،مث ملا انتهى من احلج  ،ن حيج مفرداأوينوي    ،ن يذهب للحجأ  :صورة ذلك و  

يف حياته صلى    ،هو اثبت من فعل عائشةو دى العمرة  أمث    ،حرم ابلعمرة من احللأو   مثال،  الرابع عشر
   . هللا عليه وسلم وبعد وفاته

 النوع السادس:

 .ن حيج مفردا وال أييت بعمرةأ 

 : أنواع العمرة بعد احلجاملبحث اخلامس
 نوعني : والعمرة بعد احلج على 

 النوع االول :

   . وهذه فيه خالف ،ان تكون يف مكة 
 لثبوهتا عن عائشة. ؛ابس هبا  والراجح ال

 النوع الثاني :

  فهذه الصورة ال   ، بعمرة  وأييت   ، فريجع اىل بلده  ، ن تكون العمرة بعد احلج يف سفرة خاصةأ 
 . وليس فيها خالف بني العلماء ،أبس هبا

 القران: أنواع املبحث السادس
 القران نوعان

 النوع االول: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

435 

   .وهذا هو الذي فعله النيب صلى هللا عليه وسلم ،قران مع سوق اهلدي 

 النوع الثاني : 

مث    ،و يقول لبيك حجا وعمرةأ  ،مبعىن يذهب ويقول لبيك عمرة وحج  ،قران دون سوق اهلدي
   .منا يذحبه يف مكةإو  ، ال يسوق اهلدي

 اهلدي: معنى سوق املبحث السابع
 معنى سوق اهلدي

  .اهلدي معه يف السفر أيخذن أ 
ابس   والصواب ال  ،غري مشرع عند بعض العلماء  ،القران من غري سوق اهلدي  -وهذا النوع  

ن هتل أالنيب صلى هللا عليه وسلم    فأمرهاحرمت ابلعمرة مث حاضت  أعائشة رضي هللا عنها  و   ،به
ن عائشة  أهذا دليل على و ابحلج وقال: طوافك ابلبيت وابلصفاء واملروة يسعك لعمرتك وحجتك" 

   .كانت قارنة
 مل تسق اهلدي.  :وهل ساقت اهلدي؟ نقول

 تنبيه : 

   .وهم ال يسوقون اهلدي أفضل،بعض الناس يظن ان القران 
وهل   ، فيه خالف  ، ديما من دون سوق اهلأو   ،هو االفضل  ،نقول: القران مع سوق اهلدي

  .حال عائشةكللضرورة  إال َتوز  ،ن هذه الصورةأهل العلم يرى أن بعض أل ،يشرع و الأيشرع 

 : هدي املتمتع والقارنالفصل اخلامس
 اهلدي للمتمتع والقارن
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  هديوجيب على املتمتع 

(1)لقول هللا تعاىل: }فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي{
  

 اهلدي للقارن

    . رضي هللا عنهما -جيب على القارن دم؛ ألنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر 

 : التلبيةالفصل السادس
 وفيه مباحث 

 أحكام التلبية: املبحث األول
 وفيه فروع أربعة

 التلبية؛يسن للمحرم  [1]

   .لىب ورفع صوته وأمر برفع الصوت هبا -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

 ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته؛ [2]

»ملا ركب راحلته، واستوت به،    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس، وابن عمر، أن النيب  
(2) أهل«

 رواه البخاري.  

 
 [  196( ]البقرة: 1)

 ( عن ابن عمر.  (1187) - 27( مسلم )2865( عن أنس، والبخاري ) (1232) - 185( مسلم )1546البخاري )( 2)
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 ويستحب رفع الصوت بها  [3]

أنه قال: »أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن   -صلى هللا عليه وسلم    -ن النيب  ملا روي ع
( 1)يرفعوا أصواهتم ابإلهالل«

   .وهو حديث صحيح ، رواه أبو داود 
عن املطلب بن عبد هللا قال: »كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفعون أصواهتم و 

 ]صحيح[  (2)وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا«ابلتلبية حىت تبح أصواهتم، 

 وجيوز أن ترفع املرأة صوتها    [4]

عن عبد الرْحن بن القاسم، عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: 
 (3)من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكرت ذلك لعائشة فقالت: »لو سألين ألخربته«

 ]صحيح[ 

 صيغ التلبية: ث الثانياملبح
 الصيغة األوىل:

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

. 

 الصيغة الثانية:

 
 ( 1814سنن أبي داود )( 1)

 (373/ 3) 15057مصنف ابن أبي شيبة  ( 2)

 (328/ 3) 65146( مصنف ابن أبي شيبة 3)

 (.  (1184)  - 19( مسلم )1549البخاري )( 4)
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تلبية عمر: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال  
(1) شريك لك لبيك مرغواب أو مرهواب، لبيك ذا النعماء والفضل احلسن«

  

 الصيغة الثالثة:

عن عبد هللا بن عمر، أن تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
، إن احلمد، والنعمة، لك وامللك، ال شريك لك "، قال: وكان عبد هللا بن عمر يزيد فيها:  لك لبيك 

(2) لبيك لبيك، لبيك وسعديك، واخلري بيديك، والرغباء إليك والعمل "
  

 الصيغة الرابعة:

(3) وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا
   .فلم ينكر -صلى هللا عليه وسلم  -ومسعهم النيب  ،

تلبيته«    -صلى هللا عليه وسلم    -بر: »وأهل الناس هبذا الذي يهلون، ولزم رسول هللا  قال جا
 رواه مسلم. 

 معنى التلبية:

إذا لزمه، فكأنه قال: أان مقيم على طاعتك وأمرك، غري خارج   ، والتلبية مأخوذة من لب ابملكان
ادوا إقامة بعد إقامة، كما  هذا أو ما أشبهه، وثنوها وكرروها؛ ألهنم أر   ،عن ذلك، وال شارد عليك 

 أي رْحة بعد رْحة، أو رْحة مع رْحة، أو ما أشبهه.   ،قالوا: حنانيك 

 
 (13472مصنف ابن أبي شيبة )( 1)

 ( (1184) - 19مسلم ) ( 2)

 ( 231مسند أبي داود الطيالس ي )( 3)
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 الباب اخلامس

 باب حمظورات اإلحرام
 وفيه فصول

 الفصل األول
 ذكر حمظورات اإلحرام إمجاال

 تسعة   حمظورات اإلحرام

 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:

 أقسام مخسة: ـ، حمظورات اإلحرام من حيث الفدية

 األول: ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاح.
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  احلج قبل التحلل األول. الثاين: ما فديته مغلظة، وهو اجلماع يف

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

 الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية احملظورات. 

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

 الفصل الثاني
 ذكر حمظورات اإلحرام ابلتفصيل، وفيه مباحث. 

 املبحث األول

 اجلماع احملظور األول:

(1) لقول هللا تعاىل: }فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج{
  

 ]صحيح[   (2) عن ابن عباس، قال: " الرفث: اجلماع، ولكن هللا كىن "
 ]صحيح[  .(3) عن ابن عمر يف قوله: }فمن فرض فيهن احلج{ قال: من أهل احلج

 فرع

 نوعان:اجلماع يف احلج 

 
 [ 197( ]البقرة: 1)

 (179/ 3( مصنف ابن أبي شيبة )2)

 ( 2/261( أخرجه الطبري )3)
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 مجاع يفسد احلج [1]

   قبل رمي مجرة العقبة. احلج ابجلماع يف الفرج، يفسد
 قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد إبتيان شيء يف حال اإلحرام إال اجلماع.  
واألصل يف ذلك ما روي عن ابن عمر، أن رجال سأله، فقال: إين وقعت ابمرأيت، وحنن حمرمان. 

ت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلوا، فإذا  فقال: أفسد 
كان يف العام املقبل فاحجج أنت وامرأتك، واهداي هداي، فإن مل َتدا، فصوما ثالثة أايم يف احلج،  

(1)وسبعة إذا رجعتم. وكذلك قال ابن عباس، وعبد هللا بن عمرو
 ]صحيح[    .

 مجاع ال يفسد احلج [2]

 ال يفسد احلج. الوطء بعد رمي مجرة العقبة 

 املبحث الثاني

 الثاني:احملظور 

 املباشرة فيما دون الفرج
 وفيه فرعان

 وحترم املباشرة فيما دون الفرج لشهوة؛ [1]

 واملباشرة دون الفرج هلا حالتان: [2]

 
 (13085مصنف ابن أبي شيبة )( 1)
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 إذا مل ينزل: احلالة األوىل:

 إذا مل ينزل، فإن حجه ال يفسد بذلك. 

 احلالة الثانية: إذا أنزل:

 عليه شاة؛ ألهنا مباشرة دون الفرج، فأشبه ما لو مل ينزل.

 فال يفسدوأما حجه 

 املبحث الثالث

 الثالث: عقد النكاحاحملظور 
 وفيه فروع ثالثة

 ال جيوز للمحرم أن يعقده لنفسه وال لغريه،  [1]

 ال على حمرمة؛وال جيوز عقده حملرم، و [2]

قال: »ال   -صلى هللا عليه وسلم    -أن النيب    -رضي هللا عنه    -ملا روى عثمان بن عفان  
(1) ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب«

 رواه مسلم.     

 وإن فعل فالنكاح باطل؛  [3]

 
 ( (1409) - 41مسلم ) ( 1)
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عن جعفر، عن أبيه، أن عمر، وعليا قاال: »احملرم ال و ألن النهي يقتضي فساد املنهي عنه،  
 ]صحيح[   (1)ينكح، وال ينكح، فإن نكح، فنكاحه ابطل«

 املبحث الرابع

 الرابع: حلق الشعراحملظور 
 وفيه فروع ثالثة

 حلق الشعر من حمظورات االحرام  [1]

[. نص على حلق  196لقول هللا تعاىل: }وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة:  
   .ه يتنظف ويرتفه به، فأشبه حلق الرأسالرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن؛ ألن

 وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه،  [2]

: أنه قال: »لعلك يؤذيك هوام -صلى هللا عليه وسلم    -وروى كعب بن عجرة، عن رسول هللا  
: احلق رأسك، وصم -صلى هللا عليه وسلم    -رأسك؟ قال: نعم، اي رسول هللا. فقال رسول هللا  

(2) مساكني، أو انسك شاة«ثالثة أايم، أو أطعم ستة 
 متفق عليه.  

 وهذا يدل على أن احللق كان قبل ذلك حمرما، وشعر الرأس واجلسد يف ذلك سواء.

 من حلق رأسه وهو حمرم، [3]

 
 (152/ 3) 12972( مصنف ابن أبي شيبة 1)

 (.  (1201)  - 84( مسلم )1814البخاري )( 2)
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لستة مساكني؛ لكل مسكني   من حلق رأسه وهو حمرم، فعليه ذبح شاة، أو إطعام ثالثة آصع 
   .نصف صاع، أو صيام ثالثة أايم

لقول هللا تعاىل: }فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو  
(1)نسك{

  
أنه قال: »لعلك تؤذيك هوام   -صلى هللا عليه وسلم    -وروى كعب بن عجرة عن رسول هللا  

: احلق رأسك وصم ثالثة  -صلى هللا عليه وسلم    -فقال رسول هللا  ،  رأسك؟ قال: نعم اي رسول هللا
(2) أايم، أو أطعم ستة مساكني؛ لكل مسكني نصف صاع متر، أو أنسك شاة«

  .متفق عليه 

 خامتة

 اإلطعام
 . وجيزئ الرب والشعري والزبيب يف الفدية

 املبحث اخلامس

 اخلامس:احملظور 

 تقليم األظافر
 وفيه فروع ثالثة

 ليم األظافر حيرم تق [1]

 
 [ 196( ]البقرة: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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   .ألنه جزء ينمى، ويرتفه إبزالته، أشبه الشعر

 واحلكم يف فدية األظفار  [2]

 .كاحلكم يف فدية الشعر سواء

 يتخري من قلم ما جيب به الدم بني الثالثة أشياء،  [3]

 يتخري من قلم ما جيب به الدم بني الثالثة أشياء، كما قلنا يف الشعر؛ 

 املبحث السادس

 السادس:احملظور 

 لبس املخيط
 وفيه فرعان

 حيرم عليه لبس كل ما عمل للبدن  [1]

 -كالقميص والربنس والسراويل واخلف؛ ملا روى ابن عمر   على قدره أو على قدر عضو منه، 
صلى   -»أن رجال قال: اي رسول هللا ما يلبس احملرم من الثياب؟ قال رسول هللا  -رضي هللا عنه 

: ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخلفاف، إال  -هللا عليه وسلم 
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، وليقطعهما أسفل من الكعبني، وال يلبس من الثياب شيئا مسه  أحدا ال جيد نعلني فيلبس اخلفني

(1) زعفران أو ورس«
   .متفق عليه 

 ومن مل جيد إزارا، فله لبس السراويل وال فدية عليه؛ [2]

صلى    -ومن مل جيد إزارا، فله لبس السراويل وال فدية عليه؛ ملا روى ابن عباس أن رسول هللا  
(2) د إزارا فليلبس السراويل، ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني«قال: »من مل جي  -هللا عليه وسلم  

 

 متفق عليه. 

 خامتة

 لبس املخيط للمحرمة
 وفيه فروع

 احملرمة، فلها لبس املخيط كله، إال النقاب  [1]

هنى   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن عمر أنه »مسع رسول هللا  والقفازين والربقع وشبهه؛
النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما  

 
 (. 1177( مسلم )1543البخاري )( 1)

 (.  (1178)  - 4( مسلم )1843البخاري )( 2)
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(1) أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص أو خف« 
رواه  

 . ، والصواب وقفهأْحد

(2)البخاري منه: »ال تتنقب املرأة، وال تلبس القفازين« وروى
.    

 جيوز لبس اخللخال، وما أشبهه من احللي، مثل السوار  [2]

وقال عن انفع: كان نساء ابن عمر وبناته يلبسن احللي واملعصفر، وهن حمرمات، ال ينكر ذلك 
(3) عبد هللا

 ]صحيح[   .

 وأما لبس القفازين، ففيه الفدية؛ [3]

 ألهنا لبست ما هنيت عن لبسه يف اإلحرام، فلزمتها الفدية، كالنقاب. 

 احملث السابع

 السابع: تغطية الرأساحملظور 
 ثةوفيه فروع ثال

 حيرم على الرجل تغطية الرأس [1]

 
 ( 6003أحمد ) ( 1)

 ( 1838البخاري ) ( 2)

 (12875ابن أبي شيبة )مصنف ( 3)
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  ،عن لبس العمائم، يف حديث ابن عمر يف املتفق عليه  - صلى هللا عليه وسلم    - لنهي النيب   
(1) ولقوله يف الذي مات حمرما »ال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا«

متفق عليه من حديث   
 . ابن عباس

 له أن يتظلل بثوب على عود؛ [2]

  ، حجة الوداع -صلى هللا عليه وسلم    -احلصني قالت: »حججت مع رسول هللا  ملا روت أم  
واآلخر رافع ثوبه    - صلى هللا عليه وسلم    -وأحدمها آخذ خبطام انقة النيب    ، فرأيت أسامة وبالال

(2) يسرته من احلر، حىت رمى مجرة العقبة«
 رواه مسلم.   

 ال بأس بالتظلل باخليمة  [3]

ال أبس ابلتظلل ابخليمة والسقف والشجرة وأشباه ذلك؛ ألنه    وأشباه ذلك؛والسقف والشجرة  
 ال يالزمه، أشبه ظل اجلبال واحليطان. 

 املبحث الثامن

 الثامن: الطيباحملظور 
 حيرم عليه استعماله يف بدنه وثيابه؛ 

(3) يف امليت احملرم »وال تقربوه طيبا«  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
   .عليهمتفق  

 
 (.  (1206)  - 93( مسلم )1265البخاري )( 1)

 ( (1298) - 312مسلم ) ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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(1): »ال يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران«-صلى هللا عليه وسلم    -وقوله  
متفق   

   .ملا ذكران يف اللباس  ؛وَتب به الفدية ،عليه

 ضابط الطيب:

   .الطيب كل ما يتطيب به، أو يتخذ منه طيب، كاملسك والكافور والعنرب

 ما ال ينبت للطيب، وال يتخذ منه،و

من الشيح والقيصوم واخلزامى، والفواكه كلها من األترج والتفاح والسفرجل    كنبات الصحراء،  
 فال يعترب طيبا. وغريه، 

 ما ينبت للطيب، ويتخذ منه طيب، و

 يعترب طيبا ال جيوز استعماله. كالورد والبنفسج واليامسني واخلريي، 

 مسألة معاصرة: 

 استعمال مزيل الرائحة للمحرم. 

 قسمني :مزيل الرائحة ينقسم إىل 

كالذي  ،  ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيباً   ة، القسم األول: معطرة بروائح طيب
 بنكهة الليمون أو التفاح.

 . اجلواز : وحكمها
 كالذي برائحة الورد ودهن العود.   ، مما يتخذه الناس طيباً  ،القسم الثاين: معطرة بروائح عطرية

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 .وحكمها: التحرمي

 املبحث التاسع

 التاسع: الصيداحملظور 
 وفيه فروع مخسة

 للمحرموقتله وأذاه  الرب صيد حيرم [1]

(1)لقوله تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم{
وقوله: }وحرم عليكم صيد   

 الرب ما دمتم حرما{.  

 وحيل للمحرم صيد البحر؛ [2]

(2)ارة{لقوله تعاىل: }أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسي
.   

 حيرم عليه اإلعانة على قتله،  [3]

بداللة، بقول أو إشارة، أو إعارة آلة؛ ملا »روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له، حمرمني وهو  
ْحارا وحشيا، وأان مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوين به، وأحبوا لو أين أبصرته،    امل حيرم، فأبصرو 

  .ولوين السوط والرمح، قالوا: وهللا ال نعينك عليه«فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت هلم: ان

 
 [ 95( ]املائدة: 1)

 [ 96( ]املائدة: 2)
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قال: »هل منكم أحد أمره أن حيمل عليها، أو أشار    -صلى هللا عليه وسلم    -وملا سألوا النيب  
 متفق عليه. (1) إليها؟ قالوا: ال، قال: فكلوا ما بقي من حلمها«
   .وهذا يدل على اعتقادهم حترمي اإلعانة عليه

 حيرم عليه أكل ما صاده، أو صيد ألجله؛ [4]

يقول: »صيد الرب لكم حالل،    -صلى هللا عليه وسلم    -   ملا روى جابر قال: مسعت رسول هللا
(2)ما مل تصيدوه أو يصاد لكم«

 قال الرتمذي: هذا أحسن حديث يف الباب.  

 يباح أكل ما عدا ذلك للحديثني،  [5]

ال خالف يف حترمي الصيد على احملرم إذا صاده أو ذحبه. وقد قال هللا تعاىل: قال ابن قدامة:  
(3) }وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما{

. 

 صيد املدينة
 وشجرها؛  -صلى اهلل عليه وسلم  -وحيرم صيد مدينة النيب 

أحرم ما أشرف على املدينة فقال: »اللهم إين    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس أن النيب  
(4) بني جبليها، مثل ما حرم إبراهيم مكة« ويف لفظ: »وال يقطع شجرها«

 متفق عليه. 

 
 (.  (1196)  - 56( مسلم )2570البخاري )( 1)

 ( 846سنن الترمذي )( 2)

 [ 96( ]املائدة: 3)

 (.  (1365) - 462( مسلم )3021البخاري )( 4)
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 خامتة

 الفرق بني حرم مكة واملدينة
 :  أمور منها ويفارق حرم املدينة حرم مكة يف 

والوسائد    األول: للمساند  إليه،  احلاجة  تدعو  ما  املدينة  حرم  من شجر  يؤخذ  أن  جيوز  أنه 
والرحل، ومن حشيشها ما تدعو احلاجة إليه للعلف؛ ملا روى اإلمام أْحد، عن جابر بن عبد هللا،  

النيب   وسلم    -»أن  عليه  هللا  عمل،    -صلى  أصحاب  إان  رسول هللا،  اي  قالوا:  املدينة،  ملا حرم 
والوسادة،  وأصحاب   القائمتان،  فقال:  لنا،  فرخص  أرضنا،  غري  أرضا  نستطيع  ال  وإان  نضح، 

   والعارضة، واملسند، فأما غري ذلك فال يعضد، وال خيبط منها شيء«.  
 : أن صيد حرم مكة فيه اإلمث واجلزاء، وصيد حرم املدينة فيه اإلمث، وال جزاء فيه. الثاين

 الباب السادس

 رةباب دخول مكة وصفة العم
 وفيه فروع أربعة

 يستحب ملن أراد دخول مكة أن يغتسل، [1]

ص     لى هللا عليه  -»ألن عبد هللا بن عمر كان يغتس     ل، مث يدخل مكة هنارا، ويذكر أن النيب 
كان يفعله« متفق عليه. وللبخاري، »أن ابن عمر، كان إذا دخل أدىن احلرم، أمس  ك عن    -وس  لم 
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 -ص لى هللا عليه وس لم   -التلبية، مث يبيت بذي طوى، مث يص لي الص بح ويغتس ل، وحيدث أن النيب 
(1)يفعل ذلك«كان 

. 
 واملرأة كالرجل، وإن كانت حائضا أو نفساء،  [2]

لعائشة وقد حاضت: »افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 
(2)تطويف ابلبيت«

 .متفق عليه  

 ويدخلها من أعالها من ثنية كداء، وخيرج من أسفلها؛  [3]

ص           لى هللا عليه  -مث يدخل مكة، ويذكر أن النيب  ملا روي »عن ابن عمر أنه كان يغتس           ل،
مكة من ثنية العليا اليت  -ص    لى هللا عليه وس    لم  -كان يفعله« وقال: »دخل رس    ول هللا    -وس    لم 

  .ابلبطحاء، وخرج من الثنية السفلى« متفق عليه
 ومل يصح الدعاء عند رؤيته البيت؛  [4]

كان إذا رأى البيت   - عليه وس   لم ص   لى هللا  -ما روى ابن جريح »أن رس   ول هللا  ،ومن ذلك 
ممن حجه  ،وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من ش رفه وكرمه  ،رفع يديه، وقال: اللهم زد هذا البيت تش ريفا

(3)تشريفا وتعظيما وبرا« رواه الشافعي يف مسنده ،واعتمر
.  

الس         الم ومنك وعن س         عيد بن املس         يب: أنه كان حني ينظر إىل البيت يقول: ))اللهم أنت 
 السالم، حينا ربنا ابلسالم((.

 
 (.  (1259) - 226( مسلم )1573البخاري )( 1)

 (.  (1211)  - 120( مسلم )305البخاري )( 2)

 (874مسند الشافعي )( 3)
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وزاد: احلم د هلل رب الع املني كثريا كم ا هو أهل ه، وكم ا   ،ذكر األثرم ه ذا ال دع اء  :ق ال ابن ق دام ة
ينبغي لكرم وجه ه وعز جالل ه، احلم د هلل ال ذي بلغين بيت ه، ورآين ل ذل ك أهال، احلم د هلل على ك ل 

م، وق د جئت  ك ل ذل ك، اللهم تقب  ل مين، واعف عين، ح ال، اللهم إن ك دعوت إىل حج بيت  ك احلرا
 وأصلح يل شأين كله؛ ال إله إال أنت، وما زاد من الدعاء فحسن.

 وفيه فصول

 الفصل األول

 الطواف

 وفيه مباحث ستة

 املبحث األول
 أحكام الطواف

 وفيه فروع

 ويبدأ بالطواف؛ [1]

حني قدم مكة، توض           أ مث طاف   -ص           لى هللا عليه وس           لم   -ملا روت عائش           ة »أن النيب  
(1)ابلبيت«

متفق عليه، وألن الطواف حتية املس       جد، فاس       تحبت البداءة به، كالركعتني يف غريه من   
  .املساجد

 وينوي املتمتع به طواف العمرة، [2]

 
 (.  (1235) - 190( مسلم )1614البخاري )( 1)
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 وينوي املفرد والقارن الطواف للقدوم. 

 ويسن االضطباع فيه،  [3]

وهو أن جيع ل وس              ط الرداء حت ت منكب ه األمين، ويرتك ه مكش              وف ا، ويرد طرفي ه على منكب ه 
وأص       حابه اعتمروا من اجلعرانة  -ص       لى هللا عليه وس       لم  -األيس       ر؛ ملا روى ابن عباس »أن النيب 
(1)طهم، مث قذفوها على عواتقهم اليسرى«فرملوا ابلبيت، وجعلوا أرديتهم حتت آاب

 رواه أبو داود. 
 ويطوف سبعا، يبتدئ باحلجر األسود فيستلمه؛  [4]

(2)لقول جابر: »حىت أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثالاث، ومشى أربعا«
  

 .ومعىن استالمه: مسحه بيده

 املشروع يف احلجر األسود على مراتب:

التقبيل: ملا روى أس  لم قال: »رأيت عمر بن اخلطاب قبل احلجر، وقال: إين ألعلم   [1]
قبلك ما  -ص          لى هللا عليه وس          لم  -أنك حجر ال تض          ر وال تنفع، ولوال أين رأيت رس          ول هللا  

(3)قبلتك«
  .متفق عليه 

االس      تالم ابليد وتقبيل اليد: فإن مل ميكنه تقبيله، اس      تلمه، وقبل يده؛ ملا روي »أن  [2]
(4)استلمه وقبل يده« -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

  .رواه مسلم 

 
 ( 1884سنن أبي داود )( 1)

 ( (1218) - 147مسلم ) ( 2)

 (.  (1270) - 250( مسلم )1610البخاري )( 3)

 ( (1268) - 246مسلم ) ( 4)
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أبو اس تلمه بش يء يف يده قبله؛ ملا روى    ،وتقبيل اليد: فإن مل ميكنه  ءبش ياالس تالم  [3]
يطوف يف البيت، ويس تلم الركن مبحجن  - عليه وس لم ص لى هللا -قال: »رأيت رس ول هللا    الطفيل

(1)معه ويقبل احملجن«
 رواه مسلم.   

ص    لى هللا  -االش    ارة: وإن مل ميكنه أش    ار بيده إليه؛ ملا روى ابن عباس، »أن النيب  [4]
 طاف على بعري كلما أتى الركن أشار إليه، وكرب.« -عليه وسلم 

 وفيه فروع ثالثة

 ويستحب أن يقول عنده  [1]

  .بسم هللا [1]
 .وهللا أكرب [2]
 .اللهم إمياان بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك  [3]
 .يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم [4]

عن انفع قال: إن ابن عمر رض  ي هللا عنهما كان إذا اس  تفتح الطواف قال: " بس  م هللا، وهللا  
(2)أكرب " قال: أظنه ال يصنع ذلك إال حني يقدم

 ]صحيح[ ين يف الدعاء والطربا أْحدورواه  
وروى العقيلي عن ابن عمر أيض    ا أنه كان إذا أراد أن يس    تلم يقول اللهم إمياان بك وتص    ديقا 

(3)بكتابك واتباعا لسنة نبيك مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم مث يستلمه
 ]صحيح[  

 أربعة. :فصارت األذكار عند ابتداء الطواف

 
 ( (1275) - 257مسلم ) ( 1)

 ( 863الطبراني في الدعاء ) (102/ 1أخبار مكة للفاكهي )( 4628أحمد ) ( 2)

 (4/135( والعقيلي )5486الطبراني في األوسط )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

457 

 يرمل يف الثالث األول منها،  [2]

 .والرمل: هو إسراع املشي مع مقاربة اخلطى، وال يثب وثبا
 وميشي أربعا  [3]

إذا طاف ابلبيت  -ص   لى هللا عليه وس   لم  -حلديث جابر، وروى ابن عمر قال: »كان رس   ول هللا  
(1)الطواف األول خب ثالاث، ومشى أربعا«

 متفق عليه.  
 تنبيهان

 وال يطوف على جدار احلجر،  [1]

 وال شاذروان الكعبة؛ ألنه من البيت، فيجب أن يطوف به.
 وال يستلم الركن العراقي وال الشامي؛  [2]

كان ال يس تلم إال احلجر والركن   -ص لى هللا عليه وس لم  -ملا روى ابن عمر: »أن رس ول هللا  
يس  تلمهما يف ش  دة   -ص  لى هللا عليه وس  لم  -اليماين، وما تركت اس  تالمهما منذ رأيت رس  ول هللا  

(2)وال رخاء«
ذين اس      تلم الركنني الل  -ص      لى هللا عليه وس      لم  -رواه مس      لم، وقال: »ما أرى النيب   

(3)«-عليه السالم  -يليان احلجر، إال ألن البيت مل يتم على قواعد إبراهيم 
  .متفق عليه 

 وفيه فروع مخسة

 
 ( عن ابن عمر، وأما حديث جابر في مسلم وسبق.  (1261) - 230( مسلم )1644البخاري )( 1)

 ( (1268) - 245مسلم ) ( 2)

 (.  (1333) - 399( مسلم )1583البخاري )( 3)
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 ويقول بني الركنني:  [1]

(1)}ربن ا آتن ا يف ال دني ا حس              ن ة ويف اآلخرة حس              ن ة وقن ا ع ذاب الن ار{
مل ا روى عب د هللا بن   

يقول ذلك ما بني ركن بين مجح والركن  -وس    لم ص    لى هللا عليه  -الس    ائب: أنه »مسع رس    ول هللا  
(2)األسود«

 ]صحيح[ رواه أبو داود  
 ويدعو مبا أحب،  [2]

 وال بأس بقراءة القرآن يف الطواف؛  [3]

 ألنه صالة، والصالة حمل القرآن.
 وجيوز الشرب يف الطواف؛  [4]

(3)ش       رب يف الطواف« -ص       لى هللا عليه وس       لم  -»ألن النيب 
  ،بان وابن ح  ،رواه ابن خزمية 

 وال أبس بسنده. ،واحلاكم
 ويستحب أن يدع احلديث كله، إال ذكر اهلل أو قراءة القرآن، [5]

أو دعاء أو أمرا مبعروف، أو هنيا عن منكر؛ لقول ابن عباس: »الطواف يف البيت ص            الة،   
(4)إال أن هللا أابحكم فيه الكالم، فمن تكلم فال يتكلم إال خبري«

 ]صحيح[  .

 
 [ 201( ]البقرة: 1)

 ( 1892سنن أبي داود )( 2)

 (1689( الحاكم )3837( ابن حبان )2750ابن خزيمة )( 3)

 (12808مصنف ابن أبي شيبة )( 4)
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 املبحث الثاني

 الطواف: اركعت

 وفيه فروع ثالثة

 فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم،  [1]

(1)يقرأ فيهما ب          }قل اي أيها الكافرون{
صلى  -وسورة اإلخالص. ملا روى جابر »أن النيب   

طاف يف البيت س             بعا وص             لى خلف املقام ركعتني، قرأ فيهما: }قل اي أيها   -هللا عليه وس             لم 
ص              لى   -«  قال حممد بن علي: وال أعلمه إال ذكره عن النيب (2)الكافرون{ و}قل هو هللا أحد{

(3)هللا عليه وسلم
 رواه مسلم.  

 غري هذا املوضع، أو قرأ غري ذلك أجزأه.وإن صالهما يف  [2]

 حكم ركعيت الطواف [3]

 سنة مؤكدة غري واجبة. 

 املبحث الثالث

 شروط صحة الطواف:
 ويشرتط لصحة الطواف أشياء أربعة :

 
 [ 1]الكافرون: ( 1)

 [ 1( ]اإلخالص: 2)

 ( (1218) - 147مسلم ) ( 3)
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 األول: النية؛

 ألهنا عبادة حمضة، فأشبهت الصالة. 
 الثاني: الطواف جبميع البيت، 

فإن س    لك احلجر، أو طاف على جدار احلجر، أو على ش    اذروان الكعبة؛ مل جيزئه؛ ألن هللا 
(1)تعاىل قال: }وليطوفوا ابلبيت العتيق{

وهذا يقتض           ي الطواف جلميعه، واحلجر منه؛ لقول النيب    
(2): »احلجر من البيت«-صلى هللا عليه وسلم  -

 متفق عليه. 
 الثالث: الطواف سبعا 

   .ترك منها شيئا وإن قل؛ مل جيزئهفإن 
 الرابع: الرتتيب 

    .فإن نكسه؛ مل جيزئه

 املبحث الرابع

 واجبات الطواف

 واجبات الطواف ثالثة:

 األول: الطهارة من النجس 

 : سرت العورة؛ الثاني

 
 [ 29( ]الحج: 1)

 (.  (1333) - 405( مسلم )1584البخاري )( 2)
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(1): »ال يطوف ابلبيت عراين«-ص         لى هللا عليه وس         لم  -حلديث ابن عباس، وقول النيب 
 

  .عليهمتفق  
 من طاف حمدثا 

  .أو كاشفا لبعض عورته انسيا، فحجه ماض، وال شيء عليه ،أو متنجسا
 : املواالة الثالث

ص   لى هللا  -إال أنه إذا أقيمت الص   الة، أو حض   رت جنازة، فإنه يص   لي، مث يبين؛ لقول النيب 
(2): »إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة«-عليه وسلم 

 رواه مسلم. 
 ذا أعيا يف الطواف، وإ

 فال أبس أن يسرتيح.
عن عبد الرْحن بن أيب بكر رض        ي هللا عنهما: أنه " طاف ثالثة أش        واط مث ذهب فقض        ى 

(3)حاجته مث رجع فبىن "
 ]صحيح[  

 املبحث اخلامس

 سنن الطواف:

 ومن سننه:

  .استالم الركن، وتقبيله، أو ما قام مقامه، من اإلشارة  [1]

 
 (.  (1347) - 435( مسلم )1622البخاري )( 1)

 ( (710) - 63مسلم ) ( 2)

 ( 274/  1) 550( أخبار مكة للفاكهي 3)
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 .والدعاء، والذكر يف مواضعه [2]
  .واالضطباع [3]
  .والرمل [4]
واملش       ي يف مواض       عه؛ ألن ذلك هيئة يف الطواف، فلم َتب كاجلهر واإلخفات يف  [5]

 الصالة. 
صلى هللا عليه وسلم  -وركعتا الطواف ليست واجبة؛ »ألن األعرايب؛ ملا سأل النيب   [6]

(1)عن الفرائض، ذكر الص              لوات اخلمس، ق ال: فه ل علي غريه ا؟ ق ال: ال إال أن تطوع« -
متفق  

  .وألهنا صالة مل يشرع هلا مجاعة، فلم َتب، كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة ،عليه
 وفيه فروع ثالثة

 وإن صلى املكتوبة بعد طوافه [1]

 . أجزأته عنهما 

 فإن مجع بني األسابيع  [2]

وصلى لكل أسبوع ركعتني، جاز؛ ألن عائشة واملسور بن خمرمة فعال ذلك، وال َتب املواالة بينهما  
 ملا ذكران،  

(2)عن عائشة، »أهنا كانت تقرن بني األسابيع«
 ]صحيح[  

 
 (. (11) -  8( مسلم )46البخاري )( 1)

 (347/ 3) 14795مصنف ابن أبي شيبة ( 2)
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 وإن طاف راكبا أجزأه؛  [3]

طاف على بعريه، وأمر أم س       لمة فطافت راكبة من  -ص       لى هللا عليه وس       لم  -»ألن النيب 
(1)وراء الناس«

 .متفق عليه 

 املبحث السادس

 عمرة املرأة

 : ثالثة أمورإال يف واملرأة كالرجل، 

ال يس      تحب هلا مزاْحة الرجال الس      تالم احلجر، بل تش      ري بيدها إليه، قال عطاء:  [1]
 ،تطوف حجزة من الرجال ال ختالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نس       تلم اي أم املؤمننيكانت عائش       ة  

  .قالت: انطلقي عنك، وأبت
  .وليس يف حقها رمل [2]

(2)عن ابن عمر قال: »ليس على النساء رمل، وال بني الصفا واملروة«
 ]صحيح[  

  .وال اضطباع؛ ألنه يستحب هلا التسرت [3]
 ولذلك ال يسن الرمل يف حق املكي، ومن جرى جمراهم. 

(3)وقال ابن عباس وابن عمر: ليس على أهل مكة رمل
، -رض  ي هللا عنه  -وكان ابن عمر  .

(4)إذا أحرم يف مكة مل يرمل
 ]صحيح[  .
 

 (.  (1276)  - 258( مسلم )464البخاري )( 1)

 (150/ 3) 12952( مصنف ابن أبي شيبة 2)

 (15065مصنف ابن أبي شيبة )( 3)

 (14166مصنف ابن أبي شيبة )( 4)
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 الفصل الثاني

 السعي

 والسعي واجب من واجبات احلج ؛ 

بني الص  فا  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -: »طاف رس  ول هللا  -رض  ي هللا عنها    -لقول عائش  ة 
(1)واملروة، فطاف املسلمون، فكانت سنة، ولعمري ما أمت هللا حج من مل يطف بينهما«

 . متفق عليه  
يقول: »اس  عوا -ص  لى هللا عليه وس  لم  -قالت: مسعت رس  ول هللا  وعن حبيبة بنت أيب َتراة

(2)فإن هللا كتب عليكم السعي«
 . أْحدرواه  

 وفيه مباحث ثالثة

 املبحث األول
 صفة السعي

 وفيه فروع ستة

 إذا فرغ من الركعتني،  [1]

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

 ليه حىت يرى البيت فيستقبله ويدعوه؛ حلديث جابرفريقى ع

 
 (.  (1277) - 259( مسلم )1790البخاري )( 1)

 ( 27367أحمد ) ( 2)
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عن ابن عباس قال: »ترفع األيدي يف س بع مواطن، إذا رأى البيت، وعلى الص فا واملروة، ويف 
(1)مجع، والعرفات، وعند اجلمار«

 ]صحيح[  
 ثم ينزل وميشي حتى يكون بينه وبني امليل األخضر  [3]

 ثم ميشي حتى يصعد املروى، فريقى عليها،  [4]

  .ويقول كما قال على الصفا
 ثم ينزل فيمشي يف موضع مشيه، ويسعى يف موضع سعيه،  [5]

حىت يكمل ذلك س       بعا، حيتس       ب ابلذهاب س       عية، وابلرجوع أخرى، يفتتح ابلص       فا وخيتم 
   .ابملروة

 بينهما، ويذكر اهلل تعاىل.ويدعو فيما  [6]

 املبحث الثاني

 واجبات السعي

 والواجب من هذا أشياء ثالثة: 

  .استيفاء السبع، فإن ترك منها شيئا وإن قل، مل جيزئه [1]
 .خلرب جابر ؛والبداءة ابلصفا [2]
  .يف العمرة وترتيب السعي على الطواف [3]

 
 (436/ 3) 81574( مصنف ابن أبي شيبة 1)
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 املبحث الثالث

 سنن السعي

 ويسن الطهارة. [1]
لعائش ة حني حاض ت: »اقض ي ما يقض ي احلاج، غري  -ص لى هللا عليه وس لم  -لقول النيب  

(1)أن ال تطويف ابلبيت«
أخرجه مس         لم والبخاري. وحنوه قالت عائش         ة: إذا طافت املرأة يف   

البيت، فص    لت ركعتني، مث حاض    ت، فلتطف ابلص    فا واملروة؛ وألهنا عبادة ال تتعلق ابلبيت،  
  .ذلك كالوقوففلم يشرتط هلا 

  .ويسن أن يرقى على الصفا واملروة [2]
ص       لى هللا عليه  -ويرمل بني العلمني، وميش       ي ما س       وى ذلك؛ ألن النيب  [3]

   .فعله –وسلم 
واىل بينه، وال  -ص         لى هللا عليه وس         لم    -ويس         ن املواالة بينه؛ ألن النيب  [4]

د روي أن جيب؛ ألنه نس          ك ال يتعلق ابلبيت، فلم يش          رتط له املواالة كالرمي. وق
 ]صحيح[ سودة بنت عبد هللا بن عمر سعت، فقضت طوافها يف ثالثة أايم، 

 -ص      لى هللا عليه وس      لم  -ويس      ن أن ميش      ي، فإن ركب جاز؛ ألن النيب  [5]
  .سعى راكبا، وملا ذكران يف املواالة

 كالرجل، لكن يستثنى:يف السعي واملرأة 

  .أهنا ال ترقى على الصفا واملروة [1]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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(1)قال: " ال تصعد املرأة فوق الصفا واملروة وال ترفع صوهتا ابلتلبية "عن ابن عمر  -
موقوف  

 ]صحيح[ 
 وال ترمل يف طواف وال سعي، ملا ذكران يف الرمل يف الطواف.  [2]
 وليس على أهل مكة رمل لذلك. –

 مسألة معاصرة: 

 الطواف والسعي يف الدورين األول والسطح. 
  .قياسا على الصالة يف الدور االول والثاين من املسجد ،احلكم: اجلواز

 الفصل الثالث

 احللق

   .إذا فرغ من السعي
 إن كان متمتعا، ال هدي معه  [1]

ص لى  -قص ر من ش عره، وحل من عمرته، ملا روى ابن عمر قال: »متتع الناس مع رس ول هللا  
مكة قال  -ص لى هللا عليه وس لم  -ابلعمرة إىل احلج، فلما قدم رس ول هللا   -هللا عليه وس لم 

(2)للناس: من كان معه هدي، فإنه ال حيل من ش            يء حرم منه حىت يقض            ي حجته
متفق  .

 عليه
 ق املتمتع عند حله من عمرته التقصري؛ املستحب يف حو

 
 (72/ 5) 9039( السنن الكبرى للبيهقي 1)

 (.  (1227) - 174( مسلم )1691البخاري )( 2)
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أصحابه إال ابلتقصري، فقال يف  -صلى هللا عليه وسلم   -ليكون احللق للحج. ومل أيمر النيب 
(1)حديث جابر: »أحلوا من إحرامكم بطواف بني الصفا واملروة، وقصروا«

.  
 وإن حلق جاز؛ 

 ألنه أحد النسكني، فجاز فيه كل واحد منهما. 
 صري نسك، وهو املشهور، فال حيل إال به. ال حيل إال بعد التقصري، وهذا ينبين على أن التق

  .وإمنا جعل التقصري هاهنا ليكون احللق للحج
 أما من ساق اهلدي و [2]

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

اعتمر من ذي  -ص         لى هللا عليه وس         لم  -فإنه حيل، وإن كان يف أش         هر احلج؛ ألن النيب 
 ديه.القعدة، فحل وحنر ه

 خامتة

ص   لى هللا  -ويس   تحب أن يش   رب من ماء زمزم ملا أحب، ويتض   لع منه؛ ألنه يروى عن النيب 
(2)أنه قال: »ماء زمزم ملا شرب له« -عليه وسلم 

 رواه أْحد وسنده حسن.  

 
 (.  (1216) - 143( مسلم )1568البخاري )( 1)

 ( 14849أحمد ) ( 2)
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 الباب السابع

 باب صفة احلج

 وفيه فصول

 الفصل األول

 أعمال اليوم الثامن

 يستحب ملن مبكة اخلروج يوم الرتوية  [1]

خرج  -ص لى هللا عليه وس لم   -قبل ص الة الظهر؛ ألن النيب  -وهو الثامن من ذي احلجة -
  .يومئذ، فصلى الظهر مبىن

 ألهنم كانوا يرتوون من املاء فيه، يعدونه ليوم عرفة.   ؛ومسي بذلك 
 ويفعل يف إقامته مبنى ورواحه منها، ووقوفه،  [2]

ص لى هللا عليه  -قال جابر: »ركب رس ول هللا   ،ص لى هللا عليه وس لم -ول هللا  ما فعل رس ك
، فص           لى مبىن الظهر والعص           ر واملغرب والعش           اء والفجر، مث مكث قليال حىت طلعت  -وس           لم 

الش    مس، وأمر بقبة من ش    عر فض    ربت له بنمرة، فس    ار حىت أتى عرفة، فوجد القبة قد ض    ربت له 
ت الش مس أمر ابلقص واء، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس،  بنمرة، فنزل هبا حىت إذا زال

مث أذن بالل، مث أقام فص لى الظهر، مث أقام فص لى العص ر، مث مل يص ل بينهما ش يئا، مث ركب رس ول 
حىت أتى املوقف، فجعل بطن انقته القص    واء إىل الص    خرات وجعل   -ص    لى هللا عليه وس    لم   -هللا  

قبل القبلة، فلم يزل واقفا حىت غربت الش   مس، وذهبت الص   فرة قليال، حبل املش   اة بني يديه، فاس   ت
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؛ فهذا أوىل ما فعل اقتداء برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -حىت غاب القرص، ودفع رسول هللا  
(1)«-صلى هللا عليه وسلم  -

.   
 املستحب أن خيرج حمرما من مكة يوم الرتوية،  [3]

صلى هللا   -حىت يصلي هبا الصلوات اخلمس، ويبيت هبا؛ ألن النيب فيصلي الظهر مبىن، مث يقيم 
    . كما جاء يف حديث جابر  ،فعل ذلك  -عليه وسلم 

 الفصل الثاني

 أعمال اليوم التاسع

 )يوم عرفة(
 وفيه مباحث 

 املبحث األول

 خطبة عرفة

 ويستحب أن خيطب اإلمام خطبة،  [1]

  . أول ما تزول الشمسيعلم الناس مناسكهم وفعلهم يف وقوفهم، ودفعهم يف

 ويقصر اخلطبة؛  [2]

 
 ( (1218) - 147مسلم ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

471 

ألن سامل بن عبد هللا قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر اخلطبة، 

(1) وعجل الصالة، قال ابن عمر: صدق
 رواه البخاري.   .

 للخرب.   ؛أبذان وإقامتني ، جيمع بينهما ،وأيمر ابألذان، فينزل فيصلي هبم الظهر والعصر

 املبحث الثاتي

 مكان الوقوف

 ثم يصري إىل موقف عرفة،  [3]

 وأين وقف منها جاز؛  [4]

(2): »عرفة كلها موقف«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 . مسلمرواه  

 ، -صلى اهلل عليه وسلم  -واألفضل الوقوف يف موقف رسول اهلل  [5]

راكبا؛ وألنه أمكن له من الدعاء، وقف    -صلى هللا عليه وسلم    -وأن يقف راكبا؛ ألن النيب  
 وقيل: الراجل أفضل؛ ألنه أروح لراحلته، وحيتمل أن يكوان سواء.

 املبحث الثالث

 ما يستحب يف عرفة

 ويستحب أن يغتسل للوقوف  [6]

 
 (1663البخاري )( 1)

 ( (1218) - 149مسلم ) ( 2)
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   .كان ابن مسعود يفعله
 وجيتهد يف الذكر والدعاء؛  [7]

قال: »ما من يوم  -ص لى هللا عليه وس لم  -ألنه يوم رغبة ترجى فيه اإلجابة، فإن رس ول هللا  
أكثر من يعتق هللا في  ه عبي  دا من الن  ار من يوم عرف  ة، ف  إن  ه لي  دنو عز وج  ل فيب  اهي هبم املالئك  ة.  

(1)فيقول: ما أراد هؤالء«
 .رواه مسلم 

أنه قال: »أكثر دعاء األنبياء قبلي،  -ص            لى هللا عليه وس            لم  -ويدعو مبا روي عن النيب 
ودعائي عشية عرفة، ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال 
ميوت، بيده اخلري وهو على كل ش  يء قدير، اللهم اجعل يل يف قليب نورا، ويف مسعي نورا، ويس  ر يل 

(2)أمري«
 .ه ضعفرواه مالك والرتمذي وغريمها وفي 

 وخيتار من الدعاء ما أمكنه.
 فروع ثالثة

 وحدود عرفة:  [1]

من اجلب ل املش              رف على عرف ة إىل اجلب ال املق ابل ة ل ه، إىل م ا يلي حوائط بين ع امر، إىل بطن 
(3): »كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة«-صلى هللا عليه وسلم   -عرنة؛ لقول النيب 

رواه ابن   
 ]صحيح[.  ماجه.

 
 ( (1348) - 436مسلم ) ( 1)

 ( 3585( سنن الترمذي )428/ 1598املوطا )( 2)

 ( 3012سنن ابن ماجه )( 3)
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 جيوز اجلمع لكل من بعرفة، من مكي وغريه، [2]

رحله؛ ألهنما ص          الات مجع، فش          رع مجعهما يف حق املنفرد  ومن مل يص          ل مع اإلمام، مجع يف
  .كصاليت املزدلفة

 قصر الصالة، ال جيوز ألهل مكة. [3]

 املبحث الرابع

 أحكام الوقوف بعرفة

 والوقوف ركن،  [1]

 ال يتم احلج إال به، إمجاعا. 
 وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع فجر يوم النحر، [2]

 -ص  لى هللا عليه وس  لم  -ملا روى عروة بن مض  رس بن أوس بن الم قال: »أتيت رس  ول هللا  
ابملزدلفة حني خرج إىل الص         الة فقلت: اي رس         ول هللا إين جئت من جبلي طيئ، أكللت راحليت، 

 -وأتعبت نفس          ي، وهللا ما تركت من جبل إال ووقفت عليه، فهل يل من حج؟ فقال رس          ول هللا  
: من ش هد ص التنا هذه، ووقف معنا حىت ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك -ه وس لم ص لى هللا علي

(1)ليال أو هنارا فقد مت حجته وقضى تفثه«
 رواه الرتمذي وغريه وهو حديث صحيح. 

 وأما أول وقت الوقوف بعرفة: [3]

 
 ( 891سنن الترمذي )( 1)
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من طلوع الفجر يوم عرف ة، فمن أدرك عرف ة يف ش              يء من ه ذا الوق ت وهو ع اق ل، فق د مت  
: »من ش هد ص التنا هذه، ووقف معنا حىت ندفع، وقد -ص لى هللا عليه وس لم  -النيب   لقولحجه  

(1)وقف بعرف  ة، قب  ل ذل  ك ليال أو هن  ارا، فق  د مت حج  ه، وقض              ى تفث  ه«
وهو    ،رواه الرتم  ذي وغريه  

 حديث صحيح.
 ومن حصل بعرفة يف وقت الوقوف قائما، [4]

  .أو قاعدا أو جمتازا أو انئما، أو غري عامل أنه بعرفة، فقد أدرك احلج للخرب 
 ومن كان مغمى عليه، أو جمنونا مل حيتسب له به؛  [5]

 ألنه ليس من أهل العبادات، خبالف النائم. 
 ومن فاته الوقوف يف وقته. فقد فاته احلج. [6]

 وال يشرتط للوقوف : [7]

  .طهارة [1]
  .وال سرتة [2]
  .استقبالوال  [3]

 وال جيب أن يقف حتى تغرب الشمس؛  [8]

 إن دفع قبل الغروب فحجه صحيح [9]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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ص   لى  -ملا روى عروة بن مض   رس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي، قال: »أتيت رس   ول هللا  
ابملزدلفة، حني خرج إىل الص  الة. فقلت: اي رس  ول هللا، إين جئت من جبل طي،   -هللا عليه وس  لم 

نفس         ي، وهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه، فهل يل من حج؟ فقال   أكللت راحليت، وأتعبت
: من ش   هد ص   التنا هذه، ووقف معنا حىت يدفع، وقد وقف -ص   لى هللا عليه وس   لم   -رس   ول هللا 

(1)بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا، فقد مت حجه، وقض            ى تفثه«
قال الرتمذي: هذا حديث حس            ن  

 صحيح.
 فإن دفع قبل الغروب  [10]

 حلديث عروة بن مضرس.  ؛م عليه؛ إن مل يعد، فال يبطل حجهفال د
 ومن وافى عرفة ليال أجزأه ذلك، وال دم عليه؛  [11]

: »احلج عرفة، فمن جاء قبل ص الة الفجر ليلة مجع فقد -ص لى هللا عليه وس لم  -لقول النيب  
(2)مت حجه«

 . ]صحيح[  رواه أبو داود 
 املبحث اخلامس

 املبيت مبزدلفة

 ثم يدفع بعد الغروب إىل مزدلفة،  [1]

صلى هللا  -ويسري، وعليه السكينة، وإذا وجد فرجة، أسرع؛ لقول جابر: »وأردف رسول هللا  
أس  امة وس  ار وهو يقول: أيها الناس الس  كينة، الس  كينة حىت أتى املزدلفة، فص  لى هبا   -عليه وس  لم 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 1949سنن أبي داود )( 2)
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ص   لى  -املغرب والعش   اء أبذان واحد وإقامتني، ومل يس   بح بينهما« وقال أس   امة: »كان رس   ول هللا  
(1)يسري العنق، فإذا وجد فرجة، نص« -هللا عليه وسلم 

  .متفق عليه ،يعين: أسرع 
 ويكون يف الطريق يليب، ويذكر اهلل تعاىل، [2]

(2)مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة« -ص  لى هللا عليه وس  لم   -ملا روى الفض  ل: »أن النيب  
 

 متفق عليه. 
والعش       اء قبل حط الرحال، جيمع بينهما،  فإن وص       ل مزدلفة، أانخ راحلته مث ص       لى املغرب 

(3)خلرب جابر
أقام فص لى املغرب، مث أانخ الناس  -ص لى هللا عليه وس لم  -وروى أس امة »أن النيب   ،

(4)يف منازهلم، ومل حيلوا حىت أقام العشاء اآلخرة، فصلوا مث حلوا«
 رواه مسلم.  

 والسنة ملن دفع من عرفة، أن ال يصلي املغرب حتى يصل مزدلفة،  [3]

 .امةويقيم لكل صالة إق، فيجمع بني املغرب والعشاء
 وإن صلى املغرب يف طريق مزدلفة،  [4]

  .ترك السنة وأجزأه؛ ألن اجلمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص
 ثم يبيت مبزدلفة حتى يطلع الفجر، [5]

 .مث يصلي الفجر يف أول وقتها

 
 (.  (1286) - 283( مسلم )1666البخاري )( 1)

 (. 1281( مسلم )1544البخاري )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)

 ( (1280) - 279مسلم ) ( 4)
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   .مث أييت املشعر احلرام فيقف عليه، ويستقبل القبلة ويدعو
مل يزل  -ص    لى هللا عليه وس    لم  -لنيب مث يقف حىت يس    فر جدا، ملا يف حديث جابر؛ »أن ا

(1)واقفا حىت أسفر جدا«
 .رواه مسلم 

 ثم يدفع قبل طلوع الشمس إىل منى،  [6]

 والسنة أن يقف حىت يسفر جدا.  
  ويستحب أن يسري وعليه السكينة، كما ذكران يف سريه من عرفات.

الفض  ل بن عباس، »وقال: اي أيها  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -قال ابن عباس: مث أردف النيب 
فم ا رأيته ا رافع ة ي ديه ا حىت أتى  ،الن اس، إن الرب ليس إبجي اف اخلي ل واإلب ل، فعليكم ابلس              كين ة

(2)مىن«
 

 فإذا أتى بطن حمسر، أسرع، حتى جياوزه،  [7]

وإن كان راكبا حرك دابته؛ ألن جابرا قال يف  وهو ما بني مجع ومىن، فإن كان ماش    يا أس    رع،
(3): »إنه ملا أتى بطن حمسر حرك قليال«-صلى هللا عليه وسلم  -صفة حج النيب 

.  
 ثم يسري حتى يأتي مجرة العقبة، فريميها؛  [8]

حىت طلع الفجر،  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -لقول جابر يف حديثه: »مث اض  طجع رس  ول هللا  
له الص بح أبذان وإقامة، مث ركب القص واء حىت أتى املش عر احلرام، فاس تقبل   فص لى الص بح حني تبني

وهلله ووحده، ومل يزل واقفا حىت أس          فر جدا، فدفع قبل طلوع الش          مس،   ،القبلة، فدعا هللا وكربه
 

 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 1671البخاري ) ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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حىت أتى بطن حمس       ر، فحرك قليال مث س       لك الطريق الوس       طى، حىت أتى اجلمرة، يعين مجرة العقبة 
(1)ات، يكرب مع كل حصاة منها مثل حصى اخلذف«فرماها بسبع حصي

  
 املبحث السادس

 أحكام املزدلفة

 وأين وقف من مزدلفة جاز؛ [1]

( 2): »مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن حمس     ر«-ص     لى هللا عليه وس     لم   -لقول النيب  
  

 .وهو حديث حسن ،رواه مالك وغريه
 وللمزدلفة ثالثة أمساء: [2]

 .مزدلفة [1]
 .مجع [2]
 املشعر احلرام. [3]

 وحدها من مأزمي عرفة إىل قرن حمسر،  [3]

 -وما على ميني ذلك ومشاله من الش       عاب، ففي أي موض       ع وقف منها أجزأه؛ لقول النيب: 
(3)موقف« ومجع كلها» -صلى هللا عليه وسلم 

 .مسلمرواه  
 وليس وادي حمسر من مزدلفة؛  [4]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 166املوطأ )( 2)

 ( (1218) - 149مسلم ) ( 3)
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(1)لقوله: »وارفعوا عن بطن حمسر«
 

 ويستحب أخذ حصى اجلمار منها،  [5]

 ليكون مستعدا ابحلصى، ال يشتغل جبمعه يف مىن عن تعجيل الرمي، 
  .ومن حيث أخذه جاز
  .وعدده سبعون حصاة

 ويستحب أن يكون مثل حصى اخلذف، ويلقطهن لقطا،  [6]

غداة العقبة القط يل  -ص       لى هللا عليه وس       لم  -ملا روى ابن عباس قال: »قال رس       ول هللا 
حص      ا فلقطت له س      بع حص      يات هن حص      ى اخلذف، فجعل ينفض      هن يف كفيه، ويقول: أمثال 
هؤالء، ف  ارموا مث ق  ال: أيه  ا الن  اس، إايكم والغلو يف ال  دين، ف  إمن  ا أهل  ك من ك  ان قبلكم الغلو يف 

(2)الدين«
 ابن ماجه. رواه 

 واملبيت مبزدلفة واجب، جيب برتكه دم؛ [7]

عليه  -وقف به، ومساه موقفا، وليس بركن؛ لقوله  -ص              لى هللا عليه وس              لم  -ألن النيب  
(3): »احلج عرفة«-السالم 

 .]صحيح[ 
 وجيوز الدفع بعد نصف الليل،  [8]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (  3029( سنن ماجه )3057النسائي ) ( 2)

 ( 1949داود )( سنن أبي 889( سنن الترمذي )18774أحمد ) ( 3)
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أبم س   لمة ليلة النحر، -ص   لى هللا عليه وس   لم   -ملا روت عائش   ة قالت: »أرس   ل رس   ول هللا  
(1)فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث أفاضت«

 رواه أبو داود )صحيح(.  
 ومن دفع من مجع قبل نصف الليل، ومل يعد يف الليل، فعليه دم،  [9]

يوافق مزدلفة إال يف النص           ف وإن عاد فيه، فال دم عليه، كالذي دفع من عرفة هنارا. ومن مل 
األخري من الليل، فال ش            يء عليه؛ ألنه مل يدرك جزءا من النص            ف األول، فلم يتعلق به حكمه،  

 كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. 
يف املبيت إىل أن يص  بح، مث يقف   -ص  لى هللا عليه وس  لم   -واملس  تحب االقتداء برس  ول هللا  

 حىت يسفر. 
 بتقديم الضعفة ليالوال بأس  [10]

 -ص    لى هللا عليه وس    لم  -وملا روى ابن عباس قال: »كنت فيمن قدم النيب  ،هلذا احلديث 
(2)يف ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىن«

   .متفق عليه  
 وال جيوز الدفع قبل منتصف الليل،  [11]

 ومن مل يعد فعليه دم. ،فال دم عليه ،مث عاد إليها يف ليله ،فمن خرج قبل ذلك 
 فال دم عليه، كما قلنا يف عرفة سواء. ،فإن وافاها بعد نصف الليل 

 
 ( 1942سنن أبي داود )( 1)

 (.  (1293) - 300( مسلم )1678البخاري )( 2)
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 الفصل الثالث

 أعمال اليوم العاشر ) العيد(

 فإذا وصل منى بدأ برمي مجرة العقبة؛ 

بدأ هبا، وألهنا حتية مىن، فلم يقدم عليها ش   يء كالطواف يف  -ص   لى هللا عليه وس   لم   -ألنه  
  .املسجد

 ملبحث األولا

 وقت رمي مجرة العقبة

 واملستحب رميها بعد طلوع الشمس.  [1]

يرمي اجلمرة ض    حى يوم النحر  -ص    لى هللا عليه وس    لم  -ملا روى جابر: »رأيت رس    ول هللا  
(1)وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس«

 أخرجه مسلم. 
 وأول وقته بعد نصف الليل،  [2]

  .حلديث عائشة
 ولرمي هذه اجلمرة وقتان:  [3]

  .وقت فضيلة، ووقت إجزاء
 فأما وقت الفضيلة  (1

 فبعد طلوع الشمس.

 
 ( (1299) - 314مسلم ) ( 1)
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 وأما وقت اجلواز (2

 فأوله نصف الليل من ليلة النحر.  
 فإن أخر الرمي إىل املساء، رمى وال شيء عليه،  [4]

يس  أل مبىن قال رجل: رميت  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -ملا روى ابن عباس قال: »كان النيب 
(1)بعدما أمس    يت. فقال: ال حرج«

رواه البخاري، قال ابن عبد الرب: أمجع أهل العلم، على أن من   
 رماها يوم النحر قبل املغيب، فقد رماها يف وقت هلا، وإن مل يكن مستحبا هلا. 

 وجيوز الرمي ليال،  [5]

 املبحث الثاني

 صفة رمي مجرة العقبة

 ويستحب ملن كان راكبا أن يأتيها راكبا،  [1]

يرمي على راحلته يوم النحر،   -ص          لى هللا عليه وس          لم   -ملا روى جابر قال: »رأيت النيب 
(2)ويقول: لتأخذوا عين مناسككم«

 رواه مسلم. 
 يرمي على حاجبه األمين،ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة، و [2]

 
 ( 1723البخاري ) ( 1)

 ( (1297) - 310مسلم ) ( 2)
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ملا روى عبد الرْحن بن يزيد قال: »ملا أتى عبد هللا مجرة العقبة، اس     تبطن الوادي، واس     تقبل  
القبلة، وجعل يرمي اجلمرة على حاجبه األمين، مث رمى بس       بع حص       يات مث قال: وهللا الذي ال إله 

(1)غريه، من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة«
  .متفق عليه 

 البداءة بالرمي؛ ويقطع التلبية عند  [3]

(2)مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول الفضل: »إن النيب 
  

 ويكرب مع كل حصاة،  [4]

    .حلديث جابر
 ويرفع يده يف الرمي حتى يرى بياض إبطيه،  [5]

  .من املدر واخلذف ،يف الرمي ،وال جيزئه غري احلجر
 وجيوز حبجر قد رمي به؛  [6]

 إن رمى حبجر جنس أجزأه؛ ألنه حصاة.
 إن رمى السبع دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة؛  [7]

 رمى سبع رميات. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 وال جيزئه الرمي إال أن يقع احلصى يف املرمى،  [8]

 يف قوهلم مجيعا؛ ألنه مأمور ابلرمي ومل يرم.  ،فإن وقع دونه، مل جيزئه

 
 (.  (1296) - 306( مسلم )1747البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 وإذا فرغ من الرمي انصرف، ومل يقف؛ [9]

كان إذا رمى   -ص       لى هللا عليه وس       لم  -ألن ابن عمر، وابن عباس، رواي »أن رس       ول هللا   
(1)مجرة العقبة، انصرف ومل يقف«

  رواه ابن ماجه. 

 املبحث الثالث

 اهلدي

 ، ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه [1]

 وإن كان واجبا عليه، وال هدي معه، اشرتاه فذحبه؛
: »إنه رمى من بطن الوادي، مث انص رف إىل -ص لى هللا عليه وس لم  -لقول جابر عن النيب   

(2)املنحر فنحر ثالاث وستني بدنة بيده«
  .ويسن أن ينحر بيده، هلذا احلديث 

 وجيوز أن يستنيب فيه؛ [2]

 أعطى عليا فنحر ما غرب. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 ن حمسر، وحد منى ما بني العقبة وبط [3]

قال: »كل مىن  -ص     لى هللا عليه وس     لم  -فحيث حنر منها أو من احلرم أجزأه؛ ألن النيب  –
(3)منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق«

. 

 
 ( 3033 -3032سنن ابن ماجه )( 1)

 ( (1218) - 147مسلم ) ( 2)

 ( 1937سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

485 

 املبحث الرابع

 حلق الرأس

  .مث حيلق رأسه
 ومن سنن احللق: [1]

 أن يستقبل القبلة،  [1]
دعا ابحلالق،   -ص لى هللا عليه وس لم  -ويبدأ بش قه األمين ملا روى أنس »أن النيب  [2]

(1)فأخذ بشق رأسه األمين، فحلقه مث األيسر«
 . مسلمرواه  

 وجيوز أن يقصر من شعره،  [2]

من قص       ر، فلم يعب عليه، ولو مل يكن جمزاي  -ص       لى هللا عليه وس       لم   -وقد كان مع النيب 
  .ألنكر عليه

 ضل؛ واحللق أف [3]

حلق وقال: »اللهم اغفر للمحلقني، قالوا: اي رس ول هللا  -ص لى هللا عليه وس لم   -ألن النيب 
واملقص              رين؟ ق   ال: اللهم اغفر للمحلقني، ق   الوا: اي رس              ول هللا واملقص              رين؟ ق   ال يف الرابع   ة: 

(2)واملقصرين«
 .متفق عليه  

 
 ( (1305) - 323مسلم ) ( 1)

 (.  (1302) - 320( مسلم )1728البخاري )( 2)
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قال: »ليس على النس اء حلق،  -ص لى هللا عليه وس لم   -واملرأة تقص ر، وال حتلق؛ ألن النيب 
(1)إمنا على النساء تقصري«

 رواه أبو داود)حسن(. وألن احللق يف حقها مثله، فلم يكن مشروعا. 
 واملرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة  [4]

 األمنلة: رأس اإلصبع من املفصل األعلى.  
 عر له فال شيء عليه؛ومن ال ش [5]

 ألهنا عبادة تتعلق مبحل فسقطت بذهابه، كغسل اليد يف الوضوء،  
 ألن ابن عمر قال ذلك. ؛لكن يستحب أن مير املوسى على رأسه

 وجيوز تأخري احللق والتقصري إىل آخر النحر؛  [6]

  .ألنه إذا جاز أتخري النحر املقدم عليه، فتأخريه أوىل
 .عليهفإن أخره عن ذلك، فال دم 

 تنبيهان

 احلالق والتقصري: نسك،  [1]

(2)لقول هللا تعاىل: }لتدخلن املس  جد احلرام إن ش  اء هللا آمنني حملقني رءوس  كم ومقص  رين{
 . 

ودعا للمحلقني ثالاث وللمقص   رين    ،أمر به بقوله: »فليقص   ر وليحلل« -عليه الس   الم  -وألن النيب 
(3)»إمنا على النساء التقصري« -عليه السالم  -والتفاضل إمنا هو يف النسك، وقال  ،مرة

 

 
 ( 1984سنن أبي داود )( 1)

 [ 27( ]الفتح: 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 وحيصل التحلل األول برمي اجلمرة قبله،  [2]

فيحل له كل حمرم ابإلحرام إال النس      اء، وما يتعلق هبن من الوطء والعقد واملباش      رة، ملا روت 
لنحر: »إن هذا يوم رخص لكم، إذا قال يوم ا -ص    لى هللا عليه وس    لم  -أم س    لمة أن رس    ول هللا  

(1)إال النساء« -يعين من كل شيء  -أنتم رميتم اجلمرة أن حتلوا 
 رواه أبو داود. 

 املبحث اخلامس

 اخلطبة يوم النحر
 ويسن أن خيطب اإلمام يوم النحر مبنى خطبة، 

، وس  ائر مناس  كهم، ملا روى ابن عمر قال: »خطبنا يعلمهم فيها اإلفاض  ة والرمي واملبيت مبىن
(2)يوم النحر فق ال يف خطبت ه: إن ه ذا يوم احلج األكرب«  -ص              لى هللا علي ه وس              لم   -النيب 

رواه    
 البخاري. 

 املبحث السادس

 طواف الزيارة

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

ويس              مى طواف الزايرة، وطواف اإلفاض              ة، وهو ركن احلج ال يتم إال به؛ لقول هللا تع اىل: 
ص     لى هللا  -وروت عائش     ة: »أن ص     فية حاض     ت. فقال رس     ول هللا    (3)}وليطوفوا ابلبيت العتيق{

 
 ( 1999سنن أبي داود )( 1)

 ( 1742البخاري ) ( 2)

 [ 29( ]الحج: 3)
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(1)هللا إهنا قد أفاض ت. قال: فلتنفر إذا«  : أحابس تنا هي؟ قالوا: اي رس ول-عليه وس لم 
 ،متفق عليه 

 فدل على أنه ال بد من فعله. 
 وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى : [2]

 أنه ينوي به طواف الزايرة، ويعينه ابلنية.  [1]
  .وال رمل فيه [2]
»مل يرمل يف  -ص         لى هللا عليه وس         لم  -قال ابن عباس: إن النيب   ،وال اض         طباع [3]

(2)السبع الذي أفاض فيه«
.  

 والنية شرط يف هذا الطواف.  [4]

 وهلذا الطواف وقتان، [3]

  .وقت فضيلة، ووقت إجزاء
 فأما وقت الفضيلة  (1

ص  لى هللا عليه وس  لم  -فيوم النحر بعد الرمي والنحر واحللق؛ لقول جابر يف ص  فة حج النيب 
(3)يوم النحر: فأفاض إىل البيت، فصلى مبكة الظهر -

، 
(4)ويف حديث عائشة، الذي ذكرت فيه حيض صفية، قالت: فأفضنا يوم النحر

.  

 
 (.  (1211) - 382مسلم )( 1757البخاري )( 1)

 ( 2001سنن أبي داود )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)

 سبق تخريجه.  ( 4)
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(1)يوم النحر، مث رجع، فص لى الظهر -ص لى هللا عليه وس لم   -وقال ابن عمر: أفاض النيب 
. 

 متفق عليهما. 
 فإن أخره إىل الليل، فال بأس 

أخر طواف الزايرة إىل   -ص      لى هللا عليه وس      لم   -فإن ابن عباس، وعائش      ة، رواي: أن النيب 
 منهما: حديث حسن. الليل. روامها أبو داود، والرتمذي. وقال يف كل واحد

 وأما وقت اجلواز،  (2

 أوله من نصف الليل من ليلة النحر. 
  .وأما آخر وقته غري حمدود؛ فإنه مىت أتى به صح

 واألفضل فعله يوم النحر؛ [4]

(2)ملا رمى اجلمرة أفاض إىل البيت، يف حديث جابر -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
.  

 وإن أخره جاز؛  [5]

 ألنه أييت به بعد دخول وقته، 
 فإذا فرغ منه، حل له كل شيء؛ [6]

(3)لقول ابن عمر: »أفاض ابلبيت، مث حل من كل ش يء حرم منه« 
ص لى هللا  -يعين: النيب   

 متفق عليهما. ،عائشة: مثله. وعن -عليه وسلم 

 
 (.  (1308) - 335( مسلم )1691البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 خامتة

 يوم احلج األكرب يوم النحر [1]

  .ملا تقدم من حديث ابن عمر، مسي بذلك لكثرة أفعال احلج فيه 
 يفعل فيه ستة أشياء: و [2]

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

  .هكذاوالسنة: ترتيبها 
 رتبها يف حديث جابر وغريه،  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

)الرمي، مث النحر، مث احللق، مث الطواف(  فإن فعل ش          يئا قبل ش          يء، من األش          ياء األربعة
قيل له  -ص     لى هللا عليه وس     لم  -ملا روى ابن عباس »أن النيب  ؛جاهال أو انس     يا فال ش     يء عليه

(1)لق والرمي والتقدمي والتأخري. قال: ال حرج«يوم النحر، يف النحر واحل
 متفق عليه.  

 إن فعله عمدا، عاملا، فال دم عليه.

 
 (.  (1307) - 334( مسلم )1722البخاري )( 1)
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 املبحث السابع

 األطوفة املشروعة
 :مخسة واألطوفة املشروعة

 طواف الزايرة، وهو ركن احلج، ال يتم إال به، بغري خالف.  [1]
 وطواف القدوم، وهو سنة، ال شيء على اتركه.  [2]
 وطواف الوداع، واجب، ينوب عنه الدم إذا تركه.  [3]
 وهو ركن. ،طواف العمرة للمتمتع [4]
 .وهو سنة ،طواف التطوع [5]

 املبحث الثامن

 التحلل األول والثاني
 إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر واحللق، حل له كل شيء حرمه اإلحرام. 

من ش        يء حرم منه، حىت قض        ى  -ص        لى هللا عليه وس        لم  -»مل حيل النيب قال ابن عمر:  
(1)حجه، وحنر هديه يوم النحر، فأفاض ابلبيت، مث حل من كل ش       يء حرمه«

 ،وعن عائش       ة مثله 
 متفق عليهما.

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الفصل الرابع
 املبحث األول

 أعمال أيام التشريق
 التشريق،؛ثم يرجع إىل منى من يومه، فيمكث بها ليالي أيام 

»أفاض يوم النحر، مث رجع فص      لى  -ص      لى هللا عليه وس      لم  -ملا روى ابن عمر، أن النيب  
(1)الظهر مبىن«

 متفق عليه.  
 و املبيت بها واجب 

رخص للعباس بن عبد املطلب   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن ابن عمر روى »أن رسول هللا   
(2)أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته«

 متفق عليه. فيدل على أنه ال رخصة لغريه.  .
 ثم يرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق بعد الزوال، 

 كل مجرة يف كل يوم بسبع حصيات،
أن رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم كان إذا رمى اجلمرة اليت تلي مس   جد مىن عن الزهري، »

يرميها بس  بع حص  يات، يكرب كلما رمى حبص  اة، مث تقدم أمامها، فوقف مس  تقبل القبلة، رافعا يديه  
يدعو، وكان يطيل الوقوف، مث أييت اجلمرة الثانية، فريميها بس بع حص يات، يكرب كلما رمى حبص اة، 

ت اليس  ار، مما يلي الوادي، فيقف مس  تقبل القبلة رافعا يديه يدعو، مث أييت اجلمرة اليت مث ينحدر ذا
 عند العقبة، فريميها بسبع حصيات، يكرب عند كل حصاة، مث ينصرف وال يقف عندها« 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1315) - 346( مسلم )1634البخاري )( 2)
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قال الزهري: مسعت س           امل بن عبد هللا، حيدث مثل هذا، عن أبيه عن النيب ص           لى هللا عليه 
(1)فعلهوسلم وكان ابن عمر ي

.  
 وجيوز لرعاة اإلبل، وأهل سقاية احلاج ترك املبيت مبنى ليالي منى،

أو الث   ال   ث، إن أحبوا أن يرموا اجلميع يف وق   ت واح   د،   وترك رمي اليوم األول، إىل الث   اين، 
 حلديث ابن عمر يف الرخصة للعباس. ؛والرمي يف الليل، فريمون رمي كل يوم يف الليلة املستقبلة

 املبحث الثاني

 أعمال اليوم الثاني عشر

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

نفر قبل غروب الش     مس، وس     قط عنه املبيت تلك الليلة، والرمي بعدها، وإن غربت وهو يف 
فمن تعج  ل يف يومني فال إمث مىن، لزمت  ه البيتوت  ة، والرمي من الغ  د بع  د الزوال؛ لقول هللا تع  اىل: }

(2)عليه ومن أتخر فال إمث عليه{
: »أايم مىن ثالثة،  -ص        لى هللا عليه وس        لم  -وقال رس        ول هللا    .

(3)فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه، ومن أتخر فال إمث عليه«
رواه الرتمذي. واليوم: اس            م لبياض  

 النهار. 
 وإن رحل، وخرج ثم عاد إليها حلاجة،  [2]

 مل يلزمه املبيت، وال الرمي؛ ألن الرخصة قد حصلت له ابلتعجيل. 

 
 ( 179/ 2) 1753( صحيح البخاري 1)

 [ 203( ]البقرة: 2)

 ( 889سنن الترمذي )( 3)
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 إن غربت قبل خروجه من منى مل ينفر،  [3]

  .سواء كان ارحتل أو كان مقيما يف منزله، مل جيز له اخلروج
 املبحث الثالث

 طواف الوداع

 ومن أراد املقام مبكة فال توديع عليه؛ [1]

 ألن الوداع للمفارق.  
 ومن أراد اخلروج مل جيز له ذلك يودع البيت بطواف، [2]

مل  ا روى ابن عب  اس ق  ال: »أمر الن  اس أن يكون آخر عه  دهم ابلبي  ت، إال أن  ه خفف عن  
(1)احلائض«

 متفق عليه.  
 وجيعل الوداع يف آخر أمره، [3]

 ليكون آخر عهده ابلبيت،  
 ته إعادته فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزم [4]

 للخرب.
 وإن صلى يف طريقه، أو اشرتى لنفسه شيئا، مل يعده؛  [5]

 .ألن هذا ال خيرجه عن كونه وداعا

 
 (.  (1328) - 380( مسلم )1755البخاري )( 1)
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 من كان منزله يف احلرم  [6]

 فهو كاملكي، ال وداع عليه. 

 :انتنبيه

 إن قضى حاجة يف طريقه، أو اشرتى زادا [1]

أو شيئا لنفسه يف طريقه، مل يعده؛ ألن ذلك ليس إبقامة خترج طوافه عن أن يكون آخر   
   . عهده ابلبيت

 ويستحب للمودع أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب ويدعو ، [2]

كما روي »عن عبد هللا بن عمر أنه قام بني الركن والباب، فوض         ع ص         دره ووجهه وذراعيه   
(1)يفعله« -ص    لى هللا عليه وس    لم  -ل: هكذا رأيت رس    ول هللا  وكفيه هكذا، وبس    طها بس    طا وقا

 

 رواه أبو داود. والصواب وقفه
(2)عن ابن عباس قال: »امللتزم ما بني الركن والباب«

 ]صحيح[  
عن أيب الزبري قال: " رأيت عبد هللا بن عمر وابن عباس، وعبد هللا بن الزبري رض      ي هللا عنهم 

(3)يلتزمونه"
 ]صحيح[  

 
 ( 1899سنن أبي داود )( 1)

 (236/ 3) 13778( مصنف ابن أبي شيبة 2)

 ( 166/  1) 233( أخبار مكة للفاكهي 3)
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 خامتة

 ومن ترك طواف الزيارة، فطافه عند اخلروج، [1]

جزاء طواف العمرة عن طواف  أأجزأ عن طواف الوداع، ألنه حيصل به املقصود منه فأجزأ عنه، ك 
 القدوم، وصالة الفرض عن حتية املسجد.  

 وإن نوى بطوافه الوداع  [2]

(1)امرئ ما نوى«كل :»وإمنا ل-عليه السالم  -مل جيزئه عن طواف الزايرة لقوله 
   

 الفصل اخلامس

 أركان احلج وواجباته وسننه
 : ثالثة أركان احلج

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

 :مثانية وواجباته

  .اإلحرام من امليقات  [1]
 .بواجبوالوقوف بعرفة إىل الليل، والراجح انه ليس  [2]
 .واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل [3]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 .والرمي [4]
  .وطواف الوداع [5]
  .والسعي [6]
   .واحللق [7]
 واملبيت مبىن. [8]
 وسننه:

  .االغتسال [1]
 .وطواف القدوم [2]
 .والرمل [3]
  .واالضطباع فيه [4]
  .واستالم الركنني [5]
 .وتقبيل احلجر [6]
 .واإلسراع، واملشي يف مواضعهما [7]
 .واخلطب [8]
  .واألذكار [9]
 .والدعاء [10]
 الصفا واملروة.والصعود إىل  [11]
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 الفصل السادس
 وواجباتها أركان العمرة

 :أركان العمرة ثالثة

 .الطواف (1
  .اإلحرام (2
 .والسعي (3

 وواجبها:

 احللق.
 وسننها: 

 .الغسل (1
  .والدعاء (2
 .والذكر (3

  .والسنن اليت يف الطواف والسعي
 ضوابط ثالث

 من ترك ركنا  [1]

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

  .فعليه دم
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 ومن ترك سنة  [3]

 فال شيء عليه.

 خامتة

 إذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون؛  [1]

(1)كان يقوله إذا قفل  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 متفق عليه. .

 صلى اهلل عليه وسلم  مستحبة  -والصالة يف مسجد رسول اهلل  [2]

: »ص  الة يف مس  جدي هذا خري من ألف ص  الة فيما -ص  لى هللا عليه وس  لم   -لقول النيب  
(2)س   واه من املس   اجد إال املس   جد احلرام«

: »ال تش   د الرحال إال إىل ثالثة  -عليه الس   الم  -وقوله  
(3)واملسجد األقصى« مساجد، املسجد احلرام، ومسجدي هذا،

 متفق عليه.  

 
 (.  (1342) - 425( مسلم )6385البخاري )( 1)

 (.  (1394) - 505( مسلم )1190البخاري )( 2)

 (.  (1397) - 511( مسلم )1189البخاري )( 3)
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 الباب الثامن

 باب الفوات واإلحصار
 املبحث األول

 فوات احلج
 من مل يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته احلج،

أنه قال: »ال يفوت احلج حىت يطلع  -ص            لى هللا عليه وس            لم   -ملا روى جابر عن النيب  
(1)الفجر من ليلة مجع«

 .رواه البيهقي وسنده صحيحرواه  
 وعليه:

 أن يتحلل بأفعال العمرة،  (1

 -وهي طواف وس        عي وتقص        ري؛ ألن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن اثبت وابن عباس 
 ، قال عمر أليب أيوب حني فاته احلج: اصنع ما يصنع املعتمر، مث قد حللت. -رضي هللا عنهم 

 وجيب عليه القضاء على الفور. (2

  .ألنه قول الصحابة 
 وجيب على ما فاته احلج هدي. (3

  .ألنه قول الصحابة 
 وخيرجه يف سنة القضاء، لقول عمر يف هبار  

 
 (9816سنن البيهقي )( 1)
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 املبحث الثاني

 أنواع اإلحصار
   .نذكر منهااالحصار له أنواع كثرية  

 النوع األول

 احملرم إذا حصره عدو من املشركني، أو غريهم، فمنعوه الوصول إىل البيت، [1]

ومل جيد طريقا آمنا، فله التحلل. وقد نص هللا تعاىل عليه بقوله: }فإن أحص   رمت فما اس   تيس   ر 
(1)من اهلدي{

أمر أص  حابه يوم حص  روا يف احلديبية أن  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -وثبت أن النيب   .
 ينحروا، وحيلقوا، وحيلوا.

  .وسواء كان اإلحرام حبج أو بعمرة، أو هبما
  .اهلدي :باإلحصاروعلى من حتلل  [2]

 وإن مل جيد هديا، صام عشرة أيام، ثم حل؛ [3]

ألن ه دم واج ب لإلحرام، فك ان ل ه ب دل ينتق ل إلي ه، ك دم التمتع. وال حي ل إال بع د الص              ي ام،   
  .كما ال حيل إال بعد اهلدي

 النوع الثاني

 من صد عن عرفة، ومتكن من البيت، 

 معه أوىل. فله أن يتحلل بعمرة؛ ألن له ذلك من غري حصر، ف

 
 [ 196( ]البقرة: 1)
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 النوع الثالث

 احلصر عن واجب من واجبات احلج 

ك الرمي، وطواف الوداع، واملبي ت مبزدلف ة أو مبىن يف لي اليه ا، فليس ل ه التحل ل؛ ألن ص              ح ة  
احلج ال تقف على ذل  ك، ويكون علي  ه دم؛ لرتك  ه ذل  ك، وحج  ه ص              حيح، كم  ا لو ترك  ه من غري 

 حصر.
 النوع الرابع

 فله التحلل من أحصره مرض أو عدم نفقة 

أنه قال: »من كس     ر أو عرج،  -ص     لى هللا عليه وس     لم   -وألنه يروى عن النيب   ،لعموم اآلية
(1)فقد حل وعليه حجة أخرى«

 وألنه حمصر فأشبه من حصره العدو.  ،رواه النسائي 

 
 (  2861النسائي ) ( 1)
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 كتاب البيع

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول

 وفيه مباحث ثالثة 

 معنى البيع:

 واملال: كل ما ميلكه اإلنسان. ،املال ابملالالبيع: مبادلة 

   البيع حكم 

 البيع جائز ابلكتاب والسنة واإلمجاع.  

 .[275أما الكتاب، فقول هللا تعاىل: }وأحل هللا البيع{ ]البقرة: 

 متفق عليه.   (1)»البيعان ابخليار ما مل يتفرقا« -صلى هللا عليه وسلم  -وأما السنة، فقول النيب 

   . وأمجع املسلمون على جواز البيع يف اجلملة

واحلكمة تقتضيه؛ ألن حاجة اإلنسان تتعلق مبا يف يد صاحبه، وصاحبه ال يبذله بغري عوض، 
 شرع طريق إىل وصول كل واحد منهما إىل غرضه، ودفع حاجته.  ،ففي شرع البيع وَتويزه

 
 (.  (1532)  - 47( مسلم )2079البخاري )( 1)
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 ويستحب اإلشهاد يف البيع؛

وألنه    ،ستحباب [ وأقل أحوال األمر اال282لقول هللا تعاىل: }وأشهدوا إذا تبايعتم{ ]البقرة:  
  .أقطع للنزاع، وأبعد من التجاحد، فكان أوىل

وخيتص ذلك مبا له خطر، فأما األشياء القليلة اخلطر، كحوائج البقال، والعطار، وشبههما، فال  
يستحب ذلك فيها؛ ألن العقود فيها تكثر، فيشق اإلشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها، والرتافع  

 إىل احلاكم من أجلها، خبالف الكثري.  

قول هللا تعاىل: }فإن أمن بعضكم بعضا  ل   ؛ طا لهوليس اإلشهاد بواجب يف واحد منهما، وال شر 
   .وتال هذه اآلية ، [ وقال أبو سعيد: صار األمر إىل األمانة283فليؤد الذي اؤمتن أمانته{ ]البقرة: 

ومل ينقل أنه    (1) »اشرتى من يهودي طعاما، ورهنه درعه«   -صلى هللا عليه وسلم    -وألن النيب  
 أشهد يف شيء من ذلك.

 الثانيالفصل 

 أركان البيع

   ثالثة: وهي 

 .الصيغة [1]

 
 (.  (1603) - 126( مسلم )2252البخاري )( 1)
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   العاقد، ويشمل البائع واملشرتي. [2]
   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]

 وفيه مباحث ثالثة 

 املبحث األول

 الصيغة: الركن األول 

 :نوعان وهي

 .أحدمها: اإلجياب والقبول

 . الثاين: املعاطاة

 .: اإلجياب والقبولاألول

فيقول البائع: بعتك أو   ،من قول أو فعل يقتضي اإلجياب والقبول  ،وما يف معناه  اللفظأي  
 . ملكتك أو لفظا مبعنامها، مث يقول املشرتي: ابتعت أو قبلت أو حنومها
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 .الثاني: املعاطاة

مثل أن يقول: أعطين هبذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه   
هم إىل ما تعارفوه  ألن الشرع ورد ابلبيع، وعلق عليه أحكاما، ومل يعني له لفظا، فعلم أنه رد    ؛فيصح

 بينهم بيعا، والناس يف أسواقهم وبياعاهتم على ذلك. 

 املبحث الثاني

 العاقدالركن الثاني: 

 والعاقد يشمل البائع واملشرتي. 

 ويشرتط فيه شروط: 

 عاقلني. ا)األول( أن يكون

ال يصح من غري عاقل، كالطفل واجملنون والسكران، والنائم واملربسم، ألنه قول يعترب له الرضى،  ف
 فلم يصح من غري عاقل. 

 ويصح تصرف الصيب املميز 

 .ابلبيع والشراء، فيما أذن له الويل فيه

 للسلعة والثمن )الثاني( أن يكونا مالكني  
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -فال يصح أن يبيع شخٌص شيئاً ال ميلكه؛ لقوله  فيهما،    أو وكيلني  - َصلَّى اَّللَّ

 . (1) : )ال تبع ما ليس عندك(-رضي هللا عنه  -حلكيم بن حزام 

  راضيني.)الثالث( أن يكونا 

 [29َتارة عن تراض منكم{ ]النساء: لقول هللا تعاىل: }إال أن تكون 

 وفيه فروع ثالثة

  .إن أكره على بيع غري واجب [1]

  .لعدم الرضى املشرتط ؛مل يصح

  .وإن أكره على بيع واجب صح [2]

 ألنه قول ْحل عليه حبق، فصح كإسالم املرتد. 

 وبيع األعمى، وشراؤه [3]

فإن عدمت الصفة، وأمكنه معرفة املبيع بذوق أو شم صح بيعه وإال  ، ابلصفة كبيع البصري هبا 
 ألنه جمهول يف حقه. ؛مل يصح

 
 ( 3503سنن أبي داود )( 1)
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 املبحث الثالث

 الركن الثالث:املعقود عليه

 واملعقود عليه يشمل الثمن واملثمن.  

 شروط املثمن ) السلعة(

 .أن يكون املباع مما يباح االنتفاع به [1]

هللا   }وأحل  تعاىل  لقوله  ذلك،  وحنو  والعقار،  واملركوب،  وامللبوس،  واملشروب،  كاملأكول، 

 . (1) البيع{

 وفيه فرعان

 ال جيوز بيع اخلمر، واخلنزير واألصنام.  (1

يقول »إن هللا ورسوله حرم بيع   - صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى جابر قال: مسعت رسول هللا 

 متفق عليه. (2) صنام«اخلمر وامليتة، واخلنزير واأل 

 وال جيوز بيع الكلب، وإن كان معلما. (2

 
 [ 275( ]البقرة: 1)

 (.  (1581)  - 71( مسلم )2236البخاري )( 2)
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هللا    رسول  »أن  األنصاري،  مسعود  أبو  روى  وسلم    - ملا  عليه  هللا  مثن   - صلى  عن  هنى 

 . رواه مسلم  (2)وقال »مثن الكلب خبيث« ،متفق عليه (1) الكلب«

 .أن يكون املعقود عليه مقدورًا على تسليمه [2]

كالطري يف اهلواء، والسمك يف املاء، واجلمل الشارد،   يقدر على تسليمه،ال جيوز بيع ما ال  ف

وقال ابن مسعود: ال تشرتوا السمك يف   ،(3)يف النهي عن الغرر  حلديث أيب هريرة  ؛والفرس العائر
   .وألن القصد ابلبيع متليك التصرف، وال ميكن ذلك فيما ال يقدر على تسليمه ،املاء، فإنه غرر

 ( 4) .عن ابن عمر أنه اشرتى بعرياً وهو شاردو 

 شروط الثمن واملثمن

 للمتعاقدين.أن يكون املعقود عليه معلومًا 

 يشرتط معرفة الثمن.

مل يصح، ألنه    إن ابعه سلعة برقمها أو مبا ابع به فالن، ومها ال يعلمان ذلك، أو أحدمها،ف
 جمهول.

 
 (.  (1567)  - 39( مسلم )2237البخاري )( 1)

 ( (1568) - 41مسلم ) ( 2)

 ( (1513) - 4مسلم ) ( 3)

 (20519( أخرجه ابن شيبة )4)
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 يشرتط معرفة املثمن

 وفيه فروع ستة:

 ال جيوز بيع األعيان من غري رؤية  [1]

   .رواه مسلم (1) »هنى عن بيع الغرر« حلديث أيب هريرة؛ أو صفة حيصل هبا معرفة املبيع

 .ويصح البيع بالصفة [2]

 .ألنه ملا عدمت املشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم  تكفي؛  اإذا ذكر أوصاف  

 وإذا وجد على الصفة لزم العقد، [3]

   .وإن وجده على خالفها فله الفسخ 

 وال جيوز بيع املالمسة واملنابذة،  [4]

النيب   أبو سعيد اخلدري »أن  املالمسة   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى  بيعتني:  هنى عن 
واملالمسة: أن ميسه بيده   ،أن يقول: إذا نبذت إيل هذا الثوب فقد وجب البيع  واملنابذة« واملنابذة:

   متفق عليه.  (2)وال ينشره

 .وال جيوز بيع احلصاة [5]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1512)  - 3( مسلم )2147البخاري )( 2)
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 ، رواه مسلم  ( 1) هنى عن بيع احلصاة«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة »أن النيب   
ألنه    ؛غري صحيح   والبيع   ، وهو أن يقول: ارم هذه احلصاة فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بكذا

  .غرر

 .وال جيوز بيع حبل احلبلة [6]

متفق    (2)عن بيع حبل احلبلة«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر قال: »هنى النيب  
 . قال أبو عبيدة: هو بيع ما يلد ْحل الناقة  ،ألنه بيع معدوم جمهول ،عليه

 الفصل الثالث

 البيوع املنهي عنها
 بيع ما يعني على معصيةاألول: 

ملن يقاتل به يف   وال جيوز بيع العنب والعصري ملن يتخذه مخرا، وال السالح ألهل احلرب، أو
 ألنه معونة على املعصية فلم جيز، كإجارة داره لبيع اخلمر.    ؛الفتنة، وال األقداح ملن يشرب فيها اخلمر

 بيع ما ال ميكالثاني: 

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

 
 ( (1513) - 4مسلم ) ( 1)

 (.  (1514)  - 5( مسلم )2143البخاري )( 2)
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حديث    (1): ال تبع ما ليس عندك«-صلى هللا عليه وسلم    -فأشرتيه مث أبيعه منه، فقال النيب  السوق  
 صحيح.  

 بيع النجشالثالث: 

 وفيه مباحث أربعة

 معنى النجش: [1]

   .ألنه خداع  ؛ أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ليغرت به املشرتي، ويقتدي به فهو حرام 

 والنجش حمرم [2]

قال: »ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم  - صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو هريرة أن رسول 

 متفق عليه.   (2) على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد«

 حيح.والشراء ص [3]

   . ألن النهي عاد إىل غري العقد، فلم يؤثر فيه

 وللمشرتي اخليار إن غنب [4]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1515)  - 11( مسلم )2150البخاري )( 2)
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ابلعاقد، فأثبت   غبنا خيرج عن العادة، سواء كان مبواطأة من البائع، أو مل يكن، ألنه غنب للتغرير 
 . اخليار، كتلقي الركبان

 تلقي الركبانالرابع: 

 وفيه فروع ثالثة

 معنى تلقي الركبان [1]

للخرب، وألنه خيدعهم   ؛أن خيرج الرجل من املصر يتلقى اجللب قبل دخوله، فيشرتيه، فيحرم 
   .ويغبنهم، فأشبه النجش

 والشراء صحيح.  [2]

قال: »ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  

 مسلم. رواه (1) فاشرتى منه، فإذا أتى السوق فهو ابخليار« 

واخليار ال يكون إال يف عقد صحيح، وألن النهي لضرب من اخلديعة، أمكن استدراكها ابخليار،  
   .فأشبه بيع املصراة

 .وللبائع اخليار إن غنب [3]

 
 ( (1519) - 17مسلم ) ( 1)
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له    - صلى هللا عليه وسلم    -وجعل النيب    ،غبنا خيرج عن العادة، فإن مل يغنب فال خيار له  
 .إىل معرفته ابلغنب اخليار إذا هبط السوق يفهم منه اإلشارة

 البيع على بيع أخيهاخلامس: 

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

  (1) ع بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد«قال: »ال تلقوا الركبان، وال يب  -

 متفق عليه، وألن فيه إفسادا أو إجناشا. 

 وإن فسخ البيع، واشرتى سلعته

 . فالشراء ابطل للنهي عنه  

 أخيه شراءعلى  الشراءالسادس: 

 وفيه مباحث

 شراؤه على شراء أخيه، كبيعه على بيعه [1]

 فأما سومه على سوم أخيه  [2]

 فننظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشرتي البيع بثمن معلوم، (1

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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قال: »ال يسم   -صلى هللا عليه وسلم    -حرم على غريه سومه، ملا روى أبو هريرة أن النيب   

 .متفق عليه (1) الرجل على سوم أخيه«

 .وإن مل ينعم له جاز سومها (2

الشدة واجلهد، فقال له: ما   - صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أنس »أن رجال شكا إىل النيب  
بقي لك شيء، قال: بلى قدح وحلس، فأاته هبما فقال: من يبتاعهما؟ فقال رجل: أان أبتاعهما  

: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درمهني، فباعهما  -صلى هللا عليه وسلم    -بدرهم، فقال النيب  

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن. (2)منه«

 فإن ظهرت منه أمارة الرضى من غري تصريح به (3

 تحرم لعموم النهي.ف

 بيع العينةالسابع: 

 فأما بيع العينة

  . (3)إذا كان حبيلةفهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، مث يشرتيها منه أبقل من الثمن حاال، فال جيوز   
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعت رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمر  وعن  

 
 (.  (1408)  - 38( مسلم )2727البخاري )( 1)

 ( 1218سنن الترمذي )( 2)

شعبة، عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد  ( ملا روى  3)

أم ولد زيد: إني بعت غالما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم،    بن أرقم، فقالت
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 عليكم ذال ال »إذا تبايعتم ابلعينة، وأخذمت أذانب البقر، ورضيتم ابلزرع، وتركتم اجلهاد، سلط هللا

دينكم« إىل  ترجعوا  عنكم حىت  داود  (1)ينزعه  أبو  العينة،   أخرجه  حترمي  على  يدل  وال  ]ضعيف[ 
 واختلفوا يف تعريف العينة. 

 البيع بعد نداء اجلمعةالثامن: 

 وفيه فروع أربعة

 ال حيل البيع بعد النداء للجمعة  [1]

لقول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ؛ قبل الصالة ملن َتب عليه اجلمعة

   .(2) يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع{

 فإن باع مل يصح  [2]

 .للنهي

 .وجيوز ذلك ملن ال جتب عليه اجلمعة [3]

 . ألن اخلطاب ابلسعي مل يتناوله، فكذلك النهي 

 
  - صلى هللا عليه وسلم  - رقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا فقالت لها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن أ 

 إال أن يتوب.

 ( 3462سنن أبي داود )( 1)

 [ 9( ]الجمعة: 2)
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  .الثاني والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو [4]

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

 بيع عسب الفحلالتاسع: 

جائز الفحل غري  الفحلو   ،وبيع عسب  الفحل   :وبيعه  ،ضرابه  :عسب  وإجارة  أخذ عوضه 
هنى عن بيع    -صلى هللا عليه وسلم    -ا روى ابن عمر، »أن النيب  مل  ؛عقد فاسدللضراب حرام، وال

   .رواه البخاري (1) عسب الفحل«

وال حيرم على املعطي ألنه ،  إذا أعطى أجرة لعسب الفحل، فهو حرام على اآلخذ ملا ذكرانهو 
فإنه خبيث، وقد أعطى  بذل ماله لتحصيل مباح حيتاج إليه، وال متتنع هذا كما يف كسب احلجام،  

 الذي حجمه.  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 وإن أعطى صاحب الفحل هدية، أو أكرمه من غري إجارة، جاز.  

 البيع والشراء يف املسجدالعاشر: 

 فيه فرعانو

 يكره البيع والشراء يف املسجد. (1

 
 (.  (1565)  - 35( مسلم )2284البخاري )( 1)
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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.   (1)فقولوا: ال ردها هللا عليك«

 .فإن باع فالبيع صحيح (2

له،   يثبت وجود مفسد  البيع مت أبركانه، وشروطه، ومل  فالبيع صحيح؛ ألن  فإن ابع 
 .وكراهة ذلك ال توجب الفساد

 الفصل الرابع
 وفيه مباحث

 املبحث األول: التسعري

 وفيه فرعان

 معنى التسعري [1]

 حبيث ال جيوز للبائع أن يتعداه. أن حيدد سعر السلع 

 وال حيل التسعري [2]

 
 ( 1321مسلم ) ( 1)
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فقالوا: اي رسول    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس قال: »غال السعر على عهد رسول هللا  
هللا قد غال السعر فسعر لنا، فقال: إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق إين ألرجو أن ألقى  

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

وألنه ظلم للبائع إبجباره على بيع سلعته بغري حق، أو منعه من بيعها مبا يتفق عليه املتعاقدان،  
 وهو من أسباب الغالء، ألنه يقطع اجللب، ومينع الناس من البيع فريتفع السعر.

 املبحث الثاني

 االحتكار

 وفيه فروع أربعة

 االحتكار حمرم [1]

قال: »من احتكر فهو    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى معمر بن عبد هللا أن رسول هللا   

 رواه مسلم.  (2) خاطئ«

 ثالثة: واالحتكار احملرم: ما مجع أوصاف [2]

 
 ( 1314سنن الترمذي )( 1)

 ( (1605) - 129مسلم ) ( 2)
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روي    ،أحدها، أن يشرتي، فلو جلب شيئا، أو أدخل من غلته شيئا، فادخره، مل يكن حمتكرا

   (1)ليس مبحتكر؛ لقوله: »اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون«عن احلسن ومالك وقال األوزاعي اجلالب  

وألن اجلالب ال يضيق على أحد، وال يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا 
 للبيع، كان ذلك أطيب لقلوهبم من عدمه. 

فأما اإلدام، واحللواء، والعسل، والزيت، فليس فيها احتكار حمرم.  ،  أن يكون املشرتى قوات  :الثاين
 وألن هذه األشياء مما ال تعم احلاجة إليها، فأشبهت الثياب، واحليواانت.  

 أن يضيق على الناس بشرائه.  :الثالث

فأما إن اشرتاه يف   ،أبن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو األموال فيشرتوهنا، ويضيقون على الناس
 ال االتساع والرخص، على وجه ال يضيق على أحد فليس مبحرم. ح

 ومن استغل من أرضه شيئا فهو كاجلالب.  [3]

ألن سعيد بن املسيب راوي احلديث كان حيتكر   ؛وال مينع من احتكار الزيت، وما ليس بقوت 
 .الزيت

 ومن اشرتى يف حال الرخص  [4]

 
 ( ]ضعيف[  2153سنن ابن ماجه )( 1)
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 فيه، بل رمبا كان نفعا.ألنه ال ضرر ؛ على وجه ال يضيق على أحد، فليس مبحتكر

 احملث الثالث

 بيع التلجئة

 وبيع التلجئة:

إايه ليحتمي بذلك، وال يردان    وهو أن خياف الرجل ظاملا أيخذ ماله، فيواطئ رجال يظهر بيعه 
 بيعا حقيقيا فال يصح ألهنما ما قصداه فهو كبيع املكره. 

 املبحث الرابع

 املسرتسل
 ، وال حيسن املبايعة.واملسرتسل هو اجلاهل بقيمة السلعة

 وفيه فروع أربعة

 املسرتسل إذا غنب غبنا خيرج عن العادة،  (1

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

 وتفريطه.

 ال حتديد للغنب (2

 ألن ما ال يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إىل العرف. 
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  إن قال أحد املتعاقدين عند العقد: ال خالبة (3

وذلك    له اخليار إن كان خلبه، وإن مل يكن خلبه فليس له خيارف  وكان سفيها أو يف عقله شيء،
البيوع، فقال: إذا ابيعت فقل ال   -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن رجال ذكر للنيب   أنه خيدع يف 

 (2) ويف رواية " وكان يف عقدته ضعف" ،متفق عليه (1) خالبة«

 وإن باع طعاما إىل أجل بثمن،  (4

 جاز.   فلما حل األجل أخذ منه ابلثمن طعاما

 املبحث اخلامس

 القبض
 وفيه فروع ثالثة

 مل جيز له بيعه حتى يقبضهشيئا من اشرتى  [1]

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

 
 (.  (1533)  - 48( مسلم )2117البخاري )( 1)

 ( 3501سنن أبي داود )( 2)

 (.  (1526)  - 32( مسلم )2136البخاري )( 3)
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صلى هللا    -وقال ابن عمر: »رأيت الذين يشرتون الطعام جمازفة يضربون على عهد رسول هللا  

 متفق عليهما.  (1) أن يبيعوه حىت يؤوه إىل رحاهلم« -عليه وسلم 

 وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة [2]

 فال جيوز بيعه قبل قبضه.  

 :وقبض كل شيء حبسبه [3]

 املكيل املبيع مكايلة قبضه كيله (1

قال: »من اشرتى طعاما فال يبعه    -صلى هللا عليه وسلم    -أبو هريرة أن رسول هللا  ملا روى   

 رواه مسلم.  (2) حىت يكتاله« 

 باليد :وقبض الذهب والفضة واجلوهر (2

 نقله.  :وسائر ما ينقل قبضه (3

 وقبض احليوان أخذه بزمامه، أو متشيته من مكانه (4

 التخلية بني مشرتيه وبينه، ال حائل دونه :وما ال ينقل قبضه (5

 
 (.  (1527)  - 37( مسلم )6157البخاري )( 1)

 ( (1528) - 39مسلم ) ( 2)
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ألن القبض مطلق يف الشرع، فيجب الرجوع فيه إىل العرف، كاإلحياء واإلحراز، والعادة ما   
 .ذكرانه

 املبحث السادس

 الثنيا يف البيع
 وفيه فروع ثالثة

 إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، [1]

»هنى عن الثنيا، إال    -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب    ؛ أو قطيعا واستثىن شاة بعينها صح 

 .وهذه معلومة ،قال الرتمذي: هذا حديث صحيح  (1)أن تعلم«

 وإن باعه دارا إال ذراعا، وهما يعلمان ذرعانها [2]

 .مل جيز  وإن مل يعلمانهجاز،  

 معلومةومن باع شيئا، واستثنى منفعته مدة  [3]

  - صلى هللا عليه وسلم    -استثىن سكناها شهرا، صح ملا روى جابر: أنه »ابع النيب  و دار  ك

 متفق عليه.  (2) مجال واشرتط ظهره إىل املدينة«

 
 ( والحديث في مسلم دون "إال أن تعلم"1290سنن الترمذي )( 1)

 (. (715) - 109مسلم )( 2097البخاري )( 2)
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 باب الشروط يف البيع

 وهي على أربعة أضرب:

 .أحدها: ما هو من مقتضى البيع

 كالتسليم والرد ابلعيب فهذا شرط صحيح الزم.   

 .الثاني: ما هو من مصلحته

 نذكره يف مواضعه. و   ، كاخليار واألجل والرهن والضمني، فهذا شرط صحيح الزم، ورد الشرع به

 الثالث: شرط ينايف مقتضى العقد

 .كشرط أن ال ميلك، وال يتصرف

لعائشة ملا أرادت شراء بريرة، فاشرتط   -  صلى هللا عليه وسلم -فهذا شرط ابطل، لقول النيب  
أهلها والءها: »اشرتيها فأعتقيها، فإمنا الوالء ملن أعتق مث قال: من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا  

 حلديث بريرة. ؛ يفسد البيع به، وال متفق عليه (1)فهو ابطل، وإن كان مائة شرط«

 الرابع: ما ال ينايف مقتضى العقد،

فيصح إذا كانت معلومة،  ، أن يشرتط املشرتي منفعة البائع يف املبيعمثل   مصلحته،وال هو من 
 .  مثل أن يشرتي ثواب، ويشرتط على ابئعه خياطه قميصا، أو حطبا ويشرتط ْحله 

 فإن شرط شرطني 

 
 (.  (1504)  - 8( مسلم )2168البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

526 

 .العقد جاز وصح  : يف احلطب ْحله وتكسريه ،مثل أن اشرتط

 باب اخليار يف البيع

 :أضربوهو على 

 .: خيار اجمللسالضرب األول

 وفيه فروع ثالثة:

 لكل واحد من املتبايعني اخليار  (1

خليار ما  اب: »البيعان -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ؛ يف فسخ البيع ما مل يتفرقا أببداهنما

 متفق عليه.   (1)مل يتفرقا«

 والتفرق:  (2

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

 .فإن تبايعا على أن ال خيار بينهما (3

 
 (.  (1532)  - 47( مسلم )2079البخاري )( 1)
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  - ال خيار هلما، ملا روي أن النيب  فأو قاال: بعد البيع اخرتان إمضاء العقد، أو أجزان العقد،   
خري أحدمها    قال: »البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، أو خيري أحدمها صاحبه، فإن  -صلى هللا عليه وسلم  

 . (1)صاحبه، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع«

ويف لفظ: »املتبايعان ابخليار ما مل يتفرقا إال أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن 

 رواه البخاري.  (2) ويف لفظ »أو يقول أحدمها لصاحبه اخرت«  ،خيار فقد وجب البيع« متفق عليهما

 الشرطالضرب الثاني: خيار 

 وفيه فروع تسعة:

 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 

  ،فإن شرطا خيارا (4

 
 (.  (1531)  - 44( مسلم )2112البخاري )( 1)

 ( 2109البخاري )  (2)
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   .مل يصح يذكرا مدة معلومة:ومل 

 وملن له اخليار الفسخ  (5

ألنه عقد جعل إىل اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه،    ؛من غري حضور صاحبه وال رضاه
 كالطالق.  

 ومتى انقضت مدته قبل الفسخ (6

 .لزم العقد على كل حال 

 وليس لواحد من املتبايعني التصرف يف املبيع (7

لك للبائع، فيتصرف فيه، وال انقطعت عنه عالقته، فيتصرف فيه  ألنه ليس مب  ؛يف مدة اخليار 
   .املشرتي

 وتصرف املشرتي رضى بالبيع، (8

 . خلياره وفسخاً  

 .إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إىل ثالث (9

 فالبيع صحيح.  ،أو مدة معلومة، وإال فال بيع بيننا 

 والعيب خيار التدليسالضرب الثالث: 

 وفيه فروع تسعة:
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 :بيع املصراة (1

والتصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على املشرتي لقول النيب    التصرية: مجع اللنب يف الضرع.

 ( 2)وقوله: »من غشنا فليس منا« (1): »ال تصروا«-صلى هللا عليه وسلم  -

 . فإن ابعها فالبيع صحيح

 فإن كانت من بهيمة األنعام  (2

صلى هللا    -ملا روى أبو هريرة عن النيب    ؛ خمري بني إمساكها وردهاومل يعلم املشرتي مث علم، فهو  
أنه قال: »ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاع فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء    -عليه وسلم  

 متفق عليه.   (3)أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من متر«

 وكل تدليس مبا خيتلف به الثمن  (3

 . قياسا على التصرية ؛يثبت خيار الرد

 العيب (4

هي النقائص املوجبة لنقص املالية يف عادات التجار؛ فما يوجب نقصا فيها يكون  :  العيوب 
 عيبا، واملرجع يف ذلك إىل العادة يف عرف أهل هذا الشأن، وهم التجار.  

 
 ( 2148البخاري ) ( 1)

 ( (101) - 164مسلم ) ( 2)

 (.  (1524)  - 23( مسلم )2148البخاري )( 3)
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 من علم بسلعته عيبا مل حيل له بيعها حتى يبينه (5

: »املسلم أخو املسلم، ال حيل ملسلم ابع من أخيه  -صلى هللا عليه وسلم   -لقول رسول هللا   

 رواه ابن ماجة.   (1) بيعا فيه عيب إال بينه له«

 فإن باع ومل يبني فالبيع صحيح (6

 صحح بيع املصراة مع هنيه عنه.   -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

 خيار العيب على الرتاخي (7

 عيب، فأخر الرد، مل يبطل خياره، حىت يوجد منه ما يدل على الرضا. مىت علم ال

 وله الرد من غري رضى صاحبه وال حضوره،

 ألنه رفع عقد جعل إليه فلم يعترب ذلك فيه، كالطالق.   

 وإن شرط يف املبيع صفة مقصودة،  (8

  . فبان خالف ذلك فله الرد

 إذا اشرتط البائع الرباءة من كل عيب (9

   .مل يربأ 

 
 ( والجملة االخيرة فيها ضعف.  2246سنن ابن ماجه )( 1)
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 خيار التخبري بالثمنالضرب الرابع: 

 ألن الثمن معلوم.  ؛فيقول: رأس مايل فيه مائة، بعتكه هبا وربح عشرة، فهذا جائز غري مكروه

 علم أن رأس ماله تسعون إن ثم 

فالبيع صحيح؛ وللمشرتي الرجوع على البائع مبا زاد يف رأس املال، وهو عشرة، فيبقى على 
 بتسعة وتسعني.املشرتي 

 خامتة

 وفيها فصول ثالثة. 

 الفصل األول

 بيع التقسيط

 .هو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع على أقساط معلومة يف أوقات حمددة، أكثر من مثن احلال

 حكم بيع التقسيط

 جائز إذا توفرت شروط البيع السابقة، مع الشرطني:

 الشرط األول:

النسيئة حرم   أن يكون العوضان مما ال جيري فيهما راب النسيئة، فإن كان مما جيري فيهما راب 
 حاال بذهب مؤجل. ذهباالتأجيل، وذلك كما لو ابع 
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 :الثانيالشرط 

 يشرتط لتأجيل الثمن أن تكون السلعة حالة، حىت ال يؤدي ذلك إىل بيع الدين ابلدين.

 تنبيه

 ئد عند أتخر السداد.ال جيوز اشرتاط دفع مبلغ زا

 الفصل الثاني

 االقالة

 وإقالة النادم يف البيع مستحبة

بيعته أقال هللا عثرته يوم   مسلماأنه قال »من أقال  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي عن النيب 

 أخرجه أبو داود.  (1)القيامة«

 وهي فسخ 

 .وذلك هو الفسخ ،الرفع واإلزالة، ومنه: أقاله هللا عثرته  :ألن اإلقالة

 الفصل الثالث

 اختالف املتبايعني

 وفيه فروع ثالثة

 
 ( 3460سنن أبي داود )( 1)
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 إذا اختلفا يف قدر الثمن والسلعة قائمة حتالفا. (1

 . ويبدأ بيمني البائع

 وإن حلفا ثم رضي أحدهما مبا قال اآلخر (2

   .ألنه قد وصل إليه ما ادعاه؛ أجرب على القبول 

 اختلفا يف أجل، أو شرط، وإن  (3

   .القول قول من ينكره مع ميينه، فأو رهن، أو ضمني وحنوه
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 باب الربا

  وفيه مباحث سبعة

 معنى الربا وحكمه

 معنى الربا [1]

 الراب يف اللغة: هو الزايدة.  

 خمصوصة.  مبادلة أمواليف أو التأجيل وهو يف الشرع: الزايدة 

 حكم الربا: [2]

 . والسنة، واإلمجاع وهو حمرم ابلكتاب، 

 [ وما بعدها من اآلايت.275أما الكتاب، فقول هللا تعاىل }وحرم الراب{ ]البقرة:  

قيل:   ،أنه قال: »اجتنبوا السبع املوبقات   -صلى هللا عليه وسلم    -وأما السنة، فروي عن النيب 
ابحلق، وأكل الراب،    اي رسول هللا ما هي؟ قال: الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال

   .(1)وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت«

 
 (. (89) - 145( مسلم )2766البخاري )( 1)
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  ،(1) أنه لعن آكل الراب، وموكله، وشاهديه، وكاتبه  -صلى هللا عليه وسلم    -وروي عن النيب  
 . متفق عليهما يف أخبار سوى هذين كثرية

 وأمجعت األمة على أن الراب حمرم.

  أنواع الربا

 ربا الفضل

 والربا على ضربني:  [3]

 ربا الفضل (1

 تعريفه:

 . وهو بيع املال الربوي جبنسه متفاضال

 مثاله: 

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

 مثال آخر: 

 
 (.  (1598) - 106و  (1598) - 106( مسلم )2086البخاري )( 1)
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 بيع مائة جرام ذهب جديد مبائة ومخسني جرام ذهب قدمي، يدا بيد.  

 احلكم: 

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

ويقاس على هذه األشياء   (1)اء(مثالً مبثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي سو 
 الستة ما شاركها يف العلة، فيحرم فيه التفاضل.

 ربا النسيئة

 وربا النسيئة  (2

 تعريفه:

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

 مثاله:

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

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

 حكمه

 
 (.  (1584)  - 75( مسلم )2177البخاري )( 1)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -أن رسول هللا    - رضي هللا عنه    -؛ حلديث أيب سعيد اخلدري  التحرمي  -َصلَّى اَّللَّ
قال: )الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والبُ ر  ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح،  

ويقاس على هذه األشياء   (1)مبثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي سواء(  مثالً 
 . على تفصيل أييت  الستة ما شاركها يف العلة،

 األعيان الربوية

  :واألعيان الربوية املنصوص عليها ستة [4]

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

ذهب ابلفضة كيف ابلشعري مثال مبثل، وامللح ابمللح مثال مبثل، من زاد أو ازداد فقد أرىب، بيعوا ال
  ( 2) شئتم يدا بيد، وبيعوا الرب ابلتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعري ابلتمر كيف شئتم يدا بيد«

 رواه مسلم. 

 علة الربا

 علة الربا [5]

 والعلة يف األمثان )الذهب والفضة(: الثمنية.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (1587) - 80مسلم ) ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

538 

امللح(: القوت، أو ما يصلح به القوت،   –الشعري    –الرب  -والعلة يف األصناف األربعة )التمر
 والتمر والتني وامللح. كاحلبوب، واالدخار،  

التفاح والرمان، واخلوخ، واخليار،  و القطن، والصوف، واحلناء، واحلديد، والنحاس،  وال راب يف  
 . واجلوز، والبيض

 فال يشرتط التساوي. ،ن غري جنسهم ، أما إذا بيع الربوي بربوي

  والتفرق قبل القبض. ،جاز التفاضل ، وإذا بيع الربوي بغري ربوي

 مثاله: بيع الذهب ابلثياب. 

 بيع األموال الربوية

 ضوابط ثالثة: [6]

 ثالث: بيع األموال الربوية حاالت 

  احلال األوىل: أن يتحدا يف اجلنس والعلة.

 وخيتلفا يف اجلنس.  ،العلةاحلال الثانية: أن يتحدا يف 

 احلال الثالثة: أن يفرتقا يف اجلنس ويف العلة. 

  احلال األوىل: أن يتحدا يف اجلنس والعلة.
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بتمر  ،ملحاً مبلح أو فضًة بفضة، فهذه املعاملة حىت تصح   ،أو ذهباً بذهب  ،أو متراً 
 وتكون موافقة ألصول الشرع ال بد فيها من شرطني:  

 يف اجمللس. الشرط األول: التقابض

 . الشرط الثاين: املساواة

 احلال الثانية: أن يتحدا يف العلة وخيتلفا يف اجلنس.

   .وهو: التقابض يف اجمللس دون املساواة ،فال بد أن يتوافر يف هذه املعاملة شرط واحد

بيع عشرة كيلو متر بكيلو ملح، أو مخس جرامات ذهب بنصف كيلو جرام فضة،    :مثل
 . فهذا جيوز

 احلال الثالثة: أن يفرتقا يف اجلنس ويف العلة.

  .فهذه بع كيفما شئت، وال يشرتط التساوي وال التقابض

 . مثل: أن تبيع كيلواً من امللح بدراهم أو بذهب

 بيع العرايا

 بيع العرايا [7]

 ثةفيه فروع ثالو

 حكم بيع العرايا (1
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 . جيوز بيع العرااي

 معنى بيع العرايا (2

 ابلتمر على وجه األرض. ، وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا

رخص العرية يف مخسة أوسق أو دون    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة »أن النيب   

 متفق عليه.  (1)مخسة أوسق«

 معنى اخلرص (3

 .  أن ينظر كم جييء منها مترا، فيبيعها مبثله 

 باب الصرف واملعامالت املصرفية

 وفيه مباحث سبعة

 الصرفاملبحث األول 

 : بيع األمثان بعضها ببعض. الصرف

 واألمثان تشمل: الذهب والفضة، وأيضا النقود.

  .والقبض يف اجمللس شرط لصحته

 
 (.  (1541)  - 71( مسلم )2190البخاري )( 1)
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 . (1): »الذهب ابلورق راب إال هاء وهاء«-صلى هللا عليه وسلم  -واألصل فيه قول النيب 

   .(2) »بيعوا الذهب ابلفضة كيف شئتم يدا بيد« -عليه السالم  -وقوله 

عن بيع الذهب ابلورق دينا، وهنى أن يباع غائب منها    -صلى هللا عليه وسلم    -»وهنى النيب  

 كلها أحاديث صحاح.  (3) بناجز«

 بيع العمالت بعضها ببعض:املبحث الثاني: 

 وحنو ذلك. ،برايالت سعودية  مصرية ت كأن يبيع جنيها،  وهو أن يبيع عملة أبخرى

 وفيه فروع ثالثة

 ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض  (1

 .األخرى نسيئة مطلًقا أو بغريه من األجناس النقدية

 مثال: بيع مائة رايل حالة، خبمسني جنيه نسيئة )مؤجلة(.  

 حكمه: التحرمي. 

 ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية (2

 
 ( وأصله في البخاري  (1586) - 79مسلم ) ( 1)

 ( (1586) - 79مسلم ) ( 2)

 (.  (1584)  - 75( مسلم )2177البخاري )( 3)
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 بعضه ببعض متفاضاًل  

 . رايال سعوداي مبائة وعشرين سعودي رايل مائة بيع مثاله: 

 جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلًقا (3

   .إذا كان ذلك يًدا بيد 

 . مصري حال ة  حال ة خبمسمائة جنيهالسعودي  مائة رايلبيع مثاله: 

 احلكم: اجلواز.

 مثال آخر: بيع مخسمائة لرية حال ة مبائة دينار حال ة.  

 احلكم: اجلواز.

 ( جرامات ذهب حال ة مبائة رايل حال ة.  10مثال آخر: بيع )

 احلكم: اجلواز.  

 املبحث الثالث: 

 بيع العمالت ببعضها ضوابط ثالثة يف 

 أن تكون العملة واحدة (1

 فيجب القبض والتساوي. 
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 مثال: بيع داننري كويتية بداننري كويتية. 

 وجلوازها شرطان: 

رضي -حلديث عبادة بن الصامت  ؛شرتي يف جملس العقدأن يتم القبض بني البائع واملاألول: 
: "فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -هللا عنه

 . (1) شئتم إذا كان يًدا بيد" 

   .أال يكون فيه تفاضل وال زايدة إذا كانت العملة واحدةالشرط الثاين: 

، رايل سعودي مثال: بيع   .  دون زايدة حال برايل سعودي  حال 

 احلكم: اجلواز.

 وإذا كان فيه زايدة وتفاضل.

 مثال: بيع مائة رايل سعودي حال ة مبائة وعشرين رايال سعوداي حال ة 

: قال رسول  -رضي هللا عنه -حلديث عبادة بن الصامت    ؛ألنه من راب الفضلاحلكم: التحرمي؛  

 . (2) : "الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة ... " احلديث-لم  صلى هللا عليه وس -هللا 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 أن تكون العملة خمتلفة (2

 فيجب القبض فقط وال جيب التساوي. 

 مثال: بيع ألف رايل ميين حال مبائيت دينار عراقي حال. 

 احلكم: اجلواز.

 املبحث الرابع:

 أخد الفوائد واالستثمار يف املصارف: 

إذا رغب املودع ذلك، ويتم االتفاق   ،على األموال املودعة لديها  ،معينةتعطي البنوك فوائد بنسبة  
 على املدة والنسبة والشروط.

 احلكم:

 الزايدة )الفائدة( على القرض راب حمرم. 

 .ويف وجوه اإلحسان األخرى ،على الفقراء ،الفوائد ع يتم توزيو 
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 املبحث اخلامس: 

 :الغرامة املالية اجلزائية إذا تأخر عن السداد

وهو أن يشرتط الدائن )مصرفًا أو غريه( على املدين أن يدفع له مبلًغا من املال إذا أتخر عن  
 السداد. 

 احلكم الشرعي  

إذا أتخر عن السداد يف   ،أن يشرتط على املدين  ،ال جيوز للدائن سواء أكان مصرفًا أم غريه
 ألن ذلك راًب حمرم.  ؛ةأن يدفع غرامة مالية جزائية حمددة أو بنسبة معين ، املدة احملددة

 إذا كان عليه دين مؤجل،املبحث السادس: 

 مل جيز. ،فقال لغرميه: ضع عين بعضه، وأعجل لك بقيته 

 وحيرم الربا يف دار احلرب، املبحث السابع: 

 كتحرميه يف دار اإلسالم.
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 باب بيع األصول والثمار

   . واألصول: مجع أصل وهو ما يتفرع عنه غريه

 أرض ودور وبساتني وحنوها.  :هنا واملراد به 

 وفيه فصالن

 الفصل األول: بيع األصول

 وفيه فروع ثالثة

 من باع خنال مؤبرا فثمرتها للبائع  [1]

ر، فهي للمشرتي إال أن يشرتطها البائع فتكون  إال أن يشرتطها املبتاع، فتكون له، وإن مل تؤب  
ر فثمرهتا  قال: »من ابع خنال بعد أن تؤب    -صلى هللا عليه وسلم    -له، ملا روى ابن عمر أن النيب  

 متفق عليه.  (1) للبائع إال أن يشرتطها املبتاع«

 معنى التأبري: [2]

 أصل اإلابر عند أهل العلم: التلقيح.  

 
 (.  (1543)  - 77( مسلم )2379البخاري )( 1)
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قال ابن عبد الرب: إال أنه ال يكون حىت يتشقق الطلع، وتظهر الثمرة، فعرب به عن ظهور الثمرة؛  
    .ابلظهور، دون نفس التلقيح، بغري اختالف بني العلماءللزومه منه. واحلكم متعلق  

 وإن باع أرضا حبقوقها [3]

   .دخل ما فيها من غراس وبناء يف البيع  

 الفصل الثاني: بيع الثمار

 وفيه فروع أربعة

  بيع الثمرة قبل بدو صالحها  ال يصح  [1]

النيب   يبدو    -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن  الثمار حىت  بيع  البائع  ،  صالحها هنى عن  هنى 

(1) واملبتاع« 
 متفق عليه.    

 وإذا اشتد حب الزرع، جاز بيعه  [2]

(2) يف احلديث: حىت يبيض  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
فجعل ذلك غاية املنع من   .

عن بيع العنب حىت   -صلى هللا عليه وسلم  - ويف رواية، »هنى النيب  ،بيعه، فيدل على اجلواز بعده

 
 (.  (1534)  - 49( مسلم )2194البخاري )( 1)

 ( (1535) - 50مسلم ) ( 2)
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وع يشتد«يسود،  احلب حىت  بيع  (1)ن 
بدا     إذا  فصار كالثمرة  بدا صالحه،  حبه  اشتد  إذا  وألنه 

 صالحها.  

 وبدو الصالح يف مثرة النخل أن حيمر، أو يصفر،  [3]

ويف العنب أن يسود أو يتموه، ويف احلب أن يشتد أو يبيض، ويف سائر الثمار أن يبدو فيه  
 . النضج، أو يطيب أكله

 ،أنه هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب« متفق عليه  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي »عن النيب   

(2) وهنى عن بيع الثمرة حىت تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: حتمار، أو تصفار
»وهنى عن بيع احلب    .

(3)حىت يشتد، وعن بيع العنب حىت يسود«
   رواه الرتمذي. 

 السماء،وإن تلفت جبائحة من  [4]

أمر بوضع اجلوائح«    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى جابر »أن النيب    ؛فهي من ضمان البائع 
ويف لفظ قال: »إن بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة، فال حيل لك أن أتخذ منه شيئا مب أتخذ  

 
 ( 3371سنن أبي داود ) (1)

 (.  (1536)  - 84( مسلم )2196البخاري )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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(1)مال أخيك بغري حق؟«
ع، كاملنافع  وألهنا تؤخذ حاال فحاال فكانت من ضمان البائ  ،روامها مسلم  

 يف اإلجارة.  

 السلمباب 

 وفيه فصالن

 الفصل األول: معنى السلم وحكمه

 وفيه مباحث أربعة

 تعريف السلم [1]

 بثمن ُمَقدَّم. ،يف الذمة  ، بيُع سلعٍة آجلة موصوفة

 مثاله: [2]

 كيلو متر مؤج لة، أبلف رايل حال ة.   100بيع  (1
 حال ة. من اهلواتف النقالة مؤجلة، بعشرة آالف رايل  10بيع  (2

 مصطلحات: [3]

 . املسلِّم: املشرتي ويسمى أيضا رب السلم (1
 . املسَلم إليه: البائع (2

 
 ( (1554) - 14مسلم ) ( 1)
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 . املسلم فيه: السلعة (3
 .رأس مال السلم: الثمن (4

 حكم السلم [4]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اجلواز، حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قدم رسول هللا     ُ   - َصلَّى اَّللَّ
ووزن    ،سنة والسنتني، فقال: )من أسلف، فليسلف يف كيل معلوماملدينة، وهم يسلفون يف الثمار ال

(1)إىل أجل معلوم( ،معلوم
. 

 شروط السلم: الفصل الثاني

 يشرتط لصحته الشروط املتقدمة يف عقد البيع، ويضاف عليها اآليت: 

 وفيه مبحثان

 املبحث األول: شرط السلعة

   .مما ميكن انضباط صفاته  ،أن يكون املسَلم فيه [1]
 معرفُة قدرِّ املسَلم فيه.  [2]
 أن يذكر جنس املسلم فيه، ونوعه، بصفاته املميزة له.  [3]

 
 (.  (1604) - 127( مسلم )2239البخاري )( 1)
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كون املسَلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول األجل، حىت ُيَسل ِّمه له يف وقته، فإن مل يكن   [4]
 مل يصح؛ ألنه غرر.  -كالرطب يف الشتاء-موجوداً 
 . أن يكون ديناً يف الذمة [5]
 يكون مؤجاًل. أن  [6]

 أن يكون األجل معلوماً وحمدداً من الطرفني. [7]

 املبحث الثاني: شرط رأس مال السلم

   . أن يقبض الثمن كامالً  [1]
  .معلوماً  [2]

 يف جملس العقد قبل تفرقهما.  [3]
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 باب القرض

 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: تعريف القرض وحكمه

 وفيه مباحث ثالثة

 تعريف القرض [1]

   .ويسمى سلفا ،ويرد بدله ، ينتفع بهدفع مال ملن 

 حكم القرض [2]

  - صلى هللا عليه وسلم    -أما السنة، فروى أبو رافع، »أن النيب    ،وهو جائز ابلسنة واإلمجاع 
إبل الصدقة، فأمر أاب رافع   -صلى هللا عليه وسلم    -استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النيب  

فقال:    ،ال اي رسول هللا، مل أجد فيها إال خيارا رابعيافرجع إليه أبو رافع، فق  ، أن يقضي الرجل بكره

(1)أعطه، فإن خري الناس أحسنهم قضاء«
 رواه مسلم.  

 وأمجع املسلمون على جواز القرض.  

 والقرض مندوب إليه يف حق املقرض [3]

 
 (. (1600) - 118مسلم ) (1)
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صلى هللا عليه وسلم   - مباح للمقرتض؛ ملا ذكران من األحاديث، وملا روى أبو هريرة، أن النيب   
قال: »من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا، كشف هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة،   -

(1) وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه«
. 

وذلك ألنه من املعروف، فأشبه صدقة    ، يقرض  ال إمث على من سئل القرض فلم  : قال أْحد
يعين ليس مبكروه؛ وذلك    ،قال أْحد: ليس القرض من املسألة  ،وليس مبكروه يف حق املقرض  ،التطوع

كان يستقرض، بدليل حديث أيب رافع، ولو كان مكروها، كان    -صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب  
 أبعد الناس منه.  

 الفصل الثاني: أحكام القرض

 وفيه مباحث مثانية

 ال جيوز القرض إال يف معلوم القدر [1]

فإن أقرضه فضة ال يعلم وزهنا، أو مكيال ال يعلم كيله، مل جيز؛ ألن القرض يقتضي رد املثل،  
 وإذا مل يعلم، مل يتمكن من القضاء.

 وجيب رد املثل يف املثليات؛  [2]

 ألنه جيب مثله يف اإلتالف، ففي القرض أوىل. 

 
 ( (2699) - 38مسلم ) ( 1)
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 فإن أعوز املثل، فعليه قيمته حني أعوز؛ [3]

 ألهنا حينئذ ثبت يف الذمة.   

استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو رافع »أن النيب  
فقال: اي رسول هللا مل أجد إبل للصدقة، فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع،  

(1) فيها إال خيارا رابعيا، فقال: أعطه إايه، فإن من خري الناس أحسنهم قضاء«
 رواه مسلم.  

 مها السلطان فإن أقرضه فلوسا، فحّر [4]

   .وتركت املعاملة هبا، فعليه قيمتها يوم أخذها

فإن مل ترتك املعاملة هبا، لكن رخصت، فليس له إال   ،ألنه منع إنفاقها، فأشبه تلف أجزائها 
 مثلها؛ ألهنا مل تتلف، إمنا تغري سعرها، فأشبهت احلنطة إذا رخصت.  

 وال جيوز أن يشرتط يف القرض شرطا [5]

   ماليا للمقرض. جير به نفعا، 

    . أن يشرتط رد أجود منه أو أكثر :مثل

 تنبيه:

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 جدا.حديث »كل قرض جر منفعة، فهو راب« فضعيف 

 وإن وفى خريا منه يف القدر،  [6]

 أو الصفة من غري شرط، وال مواطأة، جاز؛ حلديث أيب رافع. 

 وإن أهدى له قبل الوفاء من غري عادة،  [7]

 . فهو خبيث إال أن حيسبه من دينه

 وإذا قال املقرض: إذا مت،   [8]

 فأنت يف حل، فهي وصية صحيحة.

 الفصل الثالث: مسائل معاصرة

 وفيه مبحثان

 املوظفني: مجعيات [1]

مساواًي يف    ،على أن يدفع كل واحد منهم مبلًغا من املال  ،وهي أن يتفق عدد من املوظفني
لواحد منهم، ويف الشهر الثاين   يف الشهر األول  دفع املبلغ كلهالعدد ملا يدفعه اآلخرون شهراًي، مث يُ 

 دون زايدة أو نقص.  ،مثل ما تسلمه من قبله ،دفع لآلخر، وهكذا حىت يتسلم كل واحد منهميُ 

 احلكم: اجلواز.

 األوراق التجارية: [2]
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 الشيك:  (1

من شخص هو الساحب )حمرر الشيك( إىل شخص يسمى ،  تتضمن أمرًا صادرًا  ،ورقة َتارية
  ، لشخص اثلث  ،مبلًغا معينا من النقود  ،أبن يدفع مبجرد االطالع عليها  ، املسحوب عليه )املصرف(

 هو املستفيد.

 .احلكم: اجلواز

 مثال: ابع زيد سيارته على حممد بثمن حال، وكتبوا شيكا، توثيقا للمبلغ. 

 الكمبيالة:  (2

إىل   الكمبيالة(  الساحب )حمرر  من شخص هو  أمرًا صادراً  هي ورقة َتارية )صك( تتضمن 
ني، لشخص اثلث  يف اتريخ مع ،شخص آخر هو املسحوب عليه، أبن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود

 هو املستفيد.

 حوالة.  : وترمجتها ، والكمبيالة كلمة إيطالية

 احلكم: اجلواز، وهي احلوالة يف الفقه اإلسالمي.

 بثمن مؤجل، وكتبوا كمبيالة، لتوثيق الدين. ،على حممد ،مثال: ابع زيد سيارته 

 .ابئع: الساحب )احملرر( أو احمليل )مدين أول(

 . أو )احملال(  مشرتي: املستفيد )الدائن(
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 . املدين: املسحوب عليه أو )احملال عليه(

 : ألمرالسند  (3

من شخص هو الساحب )حمرر السند ألمر( يتعهد   ،هو ورقة َتارية )صك(، تضمن أمرًا صادراً 
 لشخص هو املستفيد. ، يف اتريخ معني ،فيه، أبن يدفع مبلًغا معينا من النقود

 وهو الدين يف الفقه اإلسالمي. ،احلكم: اجلواز

 وكتبوا سندا ألمر.  ،بثمن مؤجل ،مثال: ابع زيد سيارته على حممد

 . ابئع: الساحب )املدين(

 . )الدائن(مشرتي: املستفيد 

ويتميز الشيك عن بقية األوراق التجارية، أنه ال يقبل التأجيل، فهو مستحق الدفع مىت توفرت 
 .شروطه، خبالف الكمبيالة والسند ألمر، فإهنما يقعان يف الغالب مؤجلني

 حكم خصم األوراق التجارية (4

  .عد الدفعسند ألمر( مقابل تعجيل مو  –ما يقتطع من قيمة الورقة التجارية )كمبيالة 

 ألنه راب.  ؛احلكم: حمرم
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 باب الرهن

 وفيه فصول مثانية

 الفصل األول: معنى الرهن وحكمه

 وفيه فروع مخسة

 تعريف الرهن [1]

 . وهو املال جيعل وثيقة ابلدين املستوىف منه إن تعذر وفاؤه من املدين

 حكم الرهن [2]

اشرتى    -صلى هللا عليه وسلم    -: »أن رسول هللا    -رضي هللا عنها    -اجلواز؛ ملا روت عائشة  

(1)من يهودي طعاما ورهنه درعه«
 متفق عليه. 

 مثال الرهن: [3]

 لة، ورهن عمرو أرضه لزيد. ابع زيد سيارته لعمرو خبمسني ألف مؤج  

 مصطلحات: [4]

 .البائع: املرهتن )من له دين( 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 .ن عليه دين(املشرتي: الراهن )م

   .الرهن: الشيء املرهونة

 كل دين ميكن استيفاؤه منه؛ ب وجيوز الرهن  [5]

 كثمن مبيع وأجرة، ومهر.  

 الفصل الثاني: لزوم الرهن

 وفيه فروع ثالثة

 ال يلزم الرهن من جهة املرتهن؛ [1]

 ه وحده، فكان له فسخه. ألن العقد حلظ   

 ويلزم من جهة الراهن  [2]

 ألن احلظ لغريه فلزمه من جهته، وألنه وثيقة فأشبه الضمان.  

 وال يلزم إال بالقبض؛ [3]

 [.  283لقول هللا تعاىل: }فرهان مقبوضة{ ]البقرة:  

 الفصل الثالث: انفكاك الرهن

 وفيه فروع أربعة

 ال ينفك شيء من الرهن  [1]
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 ان.  حىت يقضي مجيع ديونه؛ ألنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضم

 والرهن أمانة يف يد املرتهن،  [2]

 . إن تلفت بغري تعد منه، مل يضمنه، ومل يسقط شيء من دينه

 تنبيه: [3]

رهنه الذي  الرهن من صاحبه  يغلق  غنمه   ، حديث »ال  (1) وعليه غرمه«  ،له 
الدارقطين    ،رواه 

   .واحلاكم ]ضعيف[

 إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن. [4]

 وإن مل يوفه وكان قد أذن يف بيع الرهن، بيع واستويف الدين من مثنه. وما بقي فله.   

وإن مل أيذن، طولب ابإليفاء أو ببيعه، فإن أىب أو كان غائبا، فعل احلاكم ما يراه من إجباره  
 على البيع، أو القضاء، أو بيع الرهن بنفسه، أو أبمينه، وهللا أعلم.

 رهنهالفصل الرابع: ما يصح 

 وفيه فروع أربعة

 يصح رهن كل عني يصح بيعها؛ [1]

 
 (2315( والحاكم )2919سنن الدارقطني )( 1)
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ألن مقصود الرهن االستيثاق ابلدين ابستيفائه من مثنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا   
 حيصل مما جيوز بيعه.  

 وال يصح رهن ما ال جيوز بيعه [2]

 كالوقف، والكلب وحنوها؛ ألنه ال ميكن إيفاء الدين منه وهو املقصود.    

 رهن ما ال يقدر على تسليمه.  وال يصح [3]

 وال يصح رهن الرهون من غري إذن املرتهن؛ [4]

   .ألنه ال ميلك بيعه يف الدين الثاين 

 الفصل اخلامس: التصرف يف الرهن

 فروع مخسةوفيه 

 ال ميلك الراهن التصرف يف الرهن، [1]

   . ابستخدام وال سكىن، وال إجارة وال إعارة، وال غريها بغري رضى املرهتن 

 وال ميلك املرتهن ذلك بغري رضى الراهن [2]

هتلك حتت يد املرهتن حىت يفك؛ ألن الرهن   ،فإن مل يتفقا على التصرف، كانت منافعه معطلة
 عني حمبوسة على استيفاء حق، فأشبهت املبيع احملبوس على مثنه.  

 فقا على إجارته أو إعارته، جازوإن ات [3]
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 عنه.   -صلى هللا عليه وسلم  -وال فائدة يف تعطيل املنافع؛ ألنه تضييع مال هنى النيب  

 وال ميلك الراهن بيع الرهن، وال هبته، [4]

وال جعله مهرا، وال أجرة، وال وقفه؛ ألنه تصرف يبطل به حق املرهتن من الوثيقة، فلم يصح   
  .من الراهن بنفسه

 ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها، [5]

ألنه ملكه فكانت   ؛من نفقة وكسوة وعلف، وحرز وحافظ وسقي، وتسوية وجذاذ وَتفيف 
 نفقته عليه.  

 الفصل السادس: االنتفاع من الرهن

 ه فروع أربعةوفي

 ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء [1]

 ألن املنافع ملك للراهن، فلم جيز أخذها بغري إذنه.      ؛بغري إذن الراهن 

 إال ما كان مركوبا أو حملوبا [2]

للعدل يف ذلك، سواء تعذر اإلنفاق    فللمرهتن اإلنفاق عليه، ويركب وحيلب بقدر نفقته، متحراي 
: »الرهن  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا    ؛من املالك أو مل يتعذر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

563 

(1) ركب بنفقته، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوان، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة«يُ 
رواه    

  الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته، ويركب«.  البخاري. ويف لفظ: »فعلى املرهتن علفها، ولنب

 وإن أنفق املرتهن على الرهن متربعا، [3]

 مل يرجع،   

 وإن أنفق إبذن الراهن بنية الرجوع، رجع مبا أنفق؛ ألنه انئب عنه، فأشبه الوكيل.  

 وإن انتفع به بغري إذن الراهن، [4]

   .فعليه أجرة ذلك  

 الفصل السابع: الشروط يف الرهن

 ستة فروعوفيه 

 يصح شرط جعل الرهن يف يد عدل،  [1]

   .فيقوم قبضه مقام قبض املرهتن

 ، جاز؛الرهن من العدل وإن اتفقا على نقل [2]

 ألن احلق هلما ال يعدومها.  

 
 ( 2512البخاري ) ( 1)
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 إذا شرط أن يبيعه املرتهن،  [3]

أو العدل عند حلول احلق، صح شرطه؛ ألن ما صح توكيل غريمها فيه، صح توكيلهما فيه، كبيع  
 عني أخرى. 

 فإن شرط ما ينايف مقتضى الرهن،  [4]

 مه، أو ال يباع عند احللول، أو ال يستوىف الدين من مثنه، فسد الشرط. حنو أن يشرتط أال يسل  

 وإن شرط أنه متى حل احلق، ومل توفين، [5]

 .يل ابلدين، أو بثمن مساه، فسد فالرهن 

 تنبيه [6]

  ، أنه قال: »ال يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه  -صلى هللا عليه وسلم    -ما روي عن النيب  

(1) له غنمه وعليه غرمه «
 ]ضعيف[   والدارقطين يرواه الشافع 

 الفصل الثامن: اختالف املرتاهنني

 فروع ثالثةوفيه 

 إذا قال: رهنتين كذا فأنكر،  [1]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 أو اختلفا يف قدر الدين،  [2]

 أو قدر الرهن، [3]

   .ر، واألصل عدم ما أنكرهنكِّ فالقول قول الراهن؛ ألنه مُ 
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 الضمان باب

 فيه فصول ستةو

 الفصل األول: معنى الضمان وحكمه

 وفيه فروع أربعة

 معنى الضمان [1]

  .التزام ما وجب على غريه

ضامن ما لك على فالن، أو أان به زعيم أو كفيل أو قبيل أو ْحيل، أو هو  إذا قال لرجل: أان  ف
   .علي، صار ضامنا له، وثبت يف ذمته مع بقائه يف ذمة املدين

 حكمه: [2]

ُْل بَعِّرٍي َوَأاَن بِّهِّ َزعِّيٌم(؛ اجلواز  لقوله تعاىل: )َولَِّمْن َجاَء بِّهِّ ْحِّ

 مثال: [3]

 هللا. طلب زيد من عمرو دينا مائة ألف، وضمنه عبد  

 مصطلحات:

 من التزم مبا وجب على غريه. الضامن:

 عنه: املدين )الذي عليه دين(. املضمون 
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 املضمون له: الدائن )الذي له دين(. 

 الدين.  املضمون:

 ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما؛  [4]

(1) : »الزعيم غارم«-صلى هللا عليه وسلم    -قول النيب  ل
   .والرتمذي  ،رواه أبو داود  ،حديث حسن  

 الفصل الثاني: براءة الضامن واملضمون عنه

 وفيه فروع ثالثة

 ال يربأ املضمون عنه  [1]

صلى هللا   -ملا روى جابر، »أن النيب  فال يربأ إال ابلسداد؛  مبجرد الضمان يف احلياة، ويف امليت  
سأل أاب قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما، فقال: قد قضيتهما، فقال: اآلن بردت   -عليه وسلم 

(2) جلدته«
      .رواه أْحد 

 ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء، [2]

   .ألنه تبع، فزال بزوال أصله برئ الضامن؛ 

 الضامن،  ئبروإن ُأ [3]

 
 ( 1265( الترمذي )3565سنن أبي داود )( 1)

 ( 14536أحمد ) ( 2)
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 املضمون عنه؛ ألن الوثيقة احنلت من غري استيفاء، فلم يسقط الدين.مل يربأ 

 الفصل الثالث: من يصح منه الضمان

 وفيه فرعان

 ال يصح إال من جائز التصرف،  [1]

 أما احملجور عليه لصغر أو جنون أو سفه [2]

   .فال يصح ضمانه 

 الفصل الرابع: فيما يصح ضمانه

 وفيه فروع أربعة

 ويصح ضمان دين امليت املفلس وغريه،  [1]

   .حلديث أيب قتادة

 ضمان كل حق مالي الزميصح و [2]

 املؤجل. األجرة والصداق ك  

 ويصح ضمان عهدة املبيع  [3]

   .وهو أن يضمن الثمن الواجب ابلبيع قبل تسليمه ،عن كل واحد منهما لصاحبه

 ويصح ضمان املعلوم واجملهول  [4]
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(1)لقوله تعاىل: }وملن جاء به ْحل بعري وأان به زعيم{
وْحل البعري خيتلف، فهو غري معلوم، وقد    

 . ضمنه قبل وجوبه

 الفصل اخلامس: رضا املتعاقدين

 وفيه فروع ثالثة

 وال يعترب رضى املضمون له  [1]

   .للخرب وال املضمون عنه،

 وال معرفة الضامن هلما؛  [2]

 .  مل يسأل أاب قتادة عن معرفتهما -وسلم صلى هللا عليه   -ألن النيب 

 وال يصح إال برضى الضامن [3]

 ألنه التزام مال، فلم يصح من غري رضى امللتزم. 

 الفصل السادس: رجوع الضامن

 وفيه فروع ثالثة

 إذا قضى الضامن الدين  [1]

   .فهو كوكيله ألنه قضى دينه إبذنهإبذن املضمون عنه، رجع عليه؛ 

 
 [72( ]يوسف: 1)
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 وإن ضمن بغري إذنه [2]

 . ال يرجع؛ كما لو بىن داره بغري إذنهوقضى بغري إذنه معتقدا للرجوع،  

 وإن قضى املؤجل قبل أجله، [3]

   .ألنه تربع ابلتعجيل مل يرجع قبل األجل؛ 

 باب الكفالة

 وفيه فصول ثالثة

 األول: معنى الكفالة وحكمهاالفصل 

 وفيه فروع أربعة

 الكفالةمعنى  [1]

   .لربه مايلٍ   التزام إحضار َمْن عليه حقٌ 

 الكفالةحكم  [2]

 : »الزعيم غارم« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب اجلواز؛ 

 مثال: [3]

 مسجون بدين لعمرو، وأراد اخلروج ملدة اسبوع، فكفله حممد.زيد 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

571 

 مصطلحات: [4]

 حممد. الكفيل:

 به: من عليه حق )زيد(.  املكفول

 املكفول له: من له احلق )عمرو(. 

 تصح منه الكفالةالفصل الثاني:  من 

 تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه احلضور

 . يف جملس احلاكم 

 الفصل الثالث: آثار الكفالة

 وفيه فروع مخسة

 وإذا صحت الكفالة، فتعذر إحضار املكفول به، [1]

(1): »الزعيم غارم«-صلى هللا عليه وسلم  -لزمه ما عليه؛ لقول النيب   
.    

 فإن غاب املكفول به،  [2]

  .أمهل كفيله قدر ما ميضي إليه فيعيده؛ ألن ما لزم تسليمه مل يلزم إال مبكان التسليم

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 فإن مضى زمن اإلمكان، ومل يفعل،  [3]

   .ل العني اليت كفل هبادلزمه ما عليه، أو ب

 م املكفول نفسه،وإن سّل [4]

الكفيل   األصيل، فربئ  احلق سقط عن  برئ كفيله؛ ألن  إبراء،  أو  أبداء،  احلق  برئ من  أو 
   .كالضمان

 برأ الكفيل، صحوإن ُأ [5]

 .كما يصح إبراء الضامن  

 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 مطالبة الكفيل   [2]
 مع حضور املكفول. 
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 باب احلوالة

 وفيه فصول ثالثة

 األول: معنى احلوالة وحكمهاالفصل 

 وفيه فروع أربعة

 معنى احلوالة: [1]

 إىل ذمة احملال عليه.   ،قل الدين من ذمة احمليلاحلوالة: ن

 حكم احلوالة [2]

قال: »مطل الغين ظلم، وإذا أتبع    -صلى هللا عليه وسلم    -ا روى أبو هريرة، أن النيب  اجلواز؛ مل

(1)أحدكم على مليء فليتبع«
 متفق عليه  

 مثال [3]

 لزيد دين على عمرو، ولعمرو دين على حممد، فأحال عمرو زيدا على حممد.

 مصطلحات [4]

 من له دين وعليه دين )عمرو(.  احمليل:

 
 (.  (1564)  - 33( مسلم )2287البخاري )( 1)
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 )احملتال(: من له دين )زيد(.  احملال

 عليه: من عليه دين )حممد(. احملال 

 به: الدين. احملال 

 الفصل الثاني: شروط احلوالة

 :ثالثة وال تصح إال بشروط

 أحدها: أن حييل على دين مستقر؛ 

 ألنه غري مستقر. ؛  اخليار، مل يصحإن أحال البائع بثمن املبيع يف مدة ف

 الشرط الثاني: أن يكون مبال معلوم 

 واجلهالة متنعها.   ،على مال معلوم؛ ألنه يعترب فيهما التسليم والتماثل

 ؛ رضا احمليل: الثالثالشرط 

   .ألن احلق عليه، فال يلزمه أداؤه من جهة بعينها 

 وفيه فروع ثالثة

 وال يعترب رضى احملال عليه؛  [1]

      .للمحيل أن يستويف احلق بنفسه وبوكيله ألن

 ، فإن كان احملال عليه مليئا، احملالوأما  [2]
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: »إذا أتبع أحدكم - صلى هللا عليه وسلم    - لقول النيب  وهو املوسر غري املماطل، مل يعترب رضاه؛  

(1)على مليء فليتبع«
.   

 وإن مل يكن مليئا، مل يلزمه أن حيتال؛ [3]

 للحديث. 

 الثالث: آثار احلوالةالفصل 

 وفيه فروع ستة 

 إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين.  

   .ألنه قد حتول من ذمته

 فإن تعذر االستيفاء من احملال عليه، [1]

 ملوت أو فلس حادث، أو مطل، مل يرجع على احمليل، كما لو أبرأه.   

 وإن كان مفلسا حني احلوالة،  [2]

 ابحلوالة، فحقه ابق على احمليل؛ ألنه ال يلزمه االحتيال على مفلس.  احملالومل يرض 

 وإن رضي مع العلم حباله، مل يرجع [3]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 . ألن الذمة برئت من احلق، فلم يعد إىل الشغل، كما لو كان مليئا

  وإن رضي مع اجلهل حباله [4]

 فله الرجوع. 

 وإن شرط مالءة احملال عليه، فله شرطه؛ [5]

(1) على شروطهم« املسلمون: »-يه وسلم صلى هللا عل  -لقول النيب 
   .رواه أبو داود 

 فإذا بان خالفه، ملك الرد. [6]

 كما لو شرطه يف املبيع.   

 خامتة

 الُسْفتجة 

 معناها: 

   .آخر بلد يف بدله  ليقبض آخر إىل مااًل  شخص يدفع أن

 حكمها

 اجلواز.

 
 ( 3594سنن أبي داود )( 1)
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 كتاب الصلح

 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: معنى الصلح وحكمه

 فرعانوفيه 

 معنى الصلح [1]

 . وقطع اخلصومة بني املتصاحلني برتاضيهما ،رفع النزاع

 الصلححكم  [2]

ٌر( ل  ؛مشروع َخي ْ )َوالص ْلُح  تعاىل:  َوَسلََّم    - قوله  و   قوله  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ )الصلح جائٌز بني  -َصلَّى   :

(1) املسلمني إال صلحاً أحل حراماً، أو حرَّم حالاًل(
. 

 الفصل الثاني: أنواع الصلح

 ويتنوع أنواعاً:  

 صلح أموال [1]

 صلح بني املسلمني وأهل احلرب  [2]

 وصلح بني أهل العدل وأهل البغي،  [3]

 
 ( 3594سنن أبي داود )( 1)
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 قاق بينهما.وصلح بني الزوجني إذا خيف الش [4]

 الصلح يف األموال نوعان:و

 أحدهما: الصلح على اإلنكار.

مثل أن يدعي على إنسان عينا يف يده، أو دينا يف ذمته، فينكره مث يصاحله مبال، فإنه يصح   
واملدعي    ،ر معتقدا بطالن الدعوى، فيدفع املال افتداء ليمينه، ودفعا للخصومة عن نفسهإذا كان املنكِّ 

صمني،  يعتقد صحتها، فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له؛ ألنه يصح مع األجنيب، فيصح بني اخل
 . كالصلح يف اإلقرار

 تنبيه

الباطن، وما أيخذه ابلصلح حرام؛ ألنه   إن كان أحدمها يعلم كذب نفسه فالصلح ابطل يف 
 . أيكل مال أخيه بباطله

 النوع الثاني: الصلح مع االعرتاف، 

أن يعرتف له بدين فيربئه من بعضه، ويستويف ابقيه، فال أبس بذلك؛ ألن اإلنسان ال مينع   مثل
 .من إسقاط حقه

 فرع 

 ويصح الصلح عن اجملهول الذي ال سبيل إىل معرفته، 
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أنه قال يف رجلني اختصما إليه    -صلى هللا عليه وسلم    -عينا كان أو دينا؛ ملا روي »عن النيب  

(1) تهما وتوخيا احلق، وليحلل أحدكما صاحبه«يف مواريث درست: اس
 رواه أبو دواد. 

 حقوق االرتفاق واجلوارالفصل الثالث: 

 وفيه فروع ستة

 إذا أراد أن جيري يف أرض غريه ماء، [1]

 .له غىن عن إجرائه فيها، مل جيز إال برضاه ألن فيه تصرفا يف أرض غريه بغري إذنه، فلم جيز 

 ليس لإلنسان أن يفتح يف حائط جاره طاقا،  [2]

وال يغرز فيه وتدا، وال مسمارا، وال حيدث عليه حائطا، وال سرتة بغري إذنه؛ ألنه يصرف يف  
 مبا يضر به، فلم جيز، كهدمه.   ملك غريه،

 له وضع خشبة عليه، وليس  [3]

: »ال ضرر  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    إن كان يضر ابحلائط، أو يضعف عن ْحله؛

(2)وال ضرار«
. 

 وإن احتاج إليه،  [4]

 
 ( 3584سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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صلى هللا عليه وسلم   -حبيث ال ميكنه التسقيف إال به جاز؛ ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  

(1) على جداره« قال: »ال مينع أحدكم جاره، أن يضع خشبة -
 متفق عليه. 

 إذا كان بينهما حائط مشرتك، فانهدم،  [5]

فدعا أحدمها صاحبه إىل عمارته فأىب، أجرب؛ ألنه إنفاق على ملك مشرتك يزيل الضرر عنهما،  
 .فأجرب عليه

 ليس للمالك التصرف يف ملكه [6]

 .مبا يضر جاره، حنو أن يبنيه ْحاما بني الدور، أو خمبزا بني العطارين 

 
 (.  (1609) - 136( مسلم )2463البخاري )( 1)
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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]

 أَْمَواَلُكُم(قوله تعاىل: )َواَل تُ ْؤُتوا الس َفَهاَء ل مشروع؛

 مثال احلجر [3]

 مدين خبمسة مليون لعمرو، وامتنع زيد من سدادها، فطلب عمرو احلجر على زيد ليسدد. زيد  

 الفصل الثاني: أنواع احلجر

 احلجر على نوعني:

 النوع األول: احلجر ملصلحة احملجور عليه، 

(1) َفَهاَء أَْمَواَلُكُم(كاحلجر على الصيب والسفيه واجملنون، قال تعاىل: )َواَل تُ ْؤُتوا الس  
. 

 
 [ 5( ]النساء: 1)
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 النوع الثاني: احلجر على اإلنسان ملصلحة غريه، 

 لئال يضر أبصحاب الديون.  ؛كاحلجر على املفلس، فيمنع من التصرف يف ماله

 الفصل الثالث: احلجر على اإلنسان ملصلحته

 وفيه مبحثان 

 األول: تصرف الولياملبحث 

 وفيه فروع أربعة

 التصرف يف مالهليس لوليه  [1]

له فيه،    اليتيم إال ابليت هي   ؛اهلبة والتربعات كمبا ال حظ  تقربوا مال  لقول هللا تعاىل: }وال 
 .أحسن{

 وال يأكل من ماله إن كان غنيا؛  [2]

   .(1)لقوله سبحانه: }ومن كان غنيا فليستعفف{

(2)لقول هللا تعاىل: }ومن كان فقريا فليأكل ابملعروف{  ؛ومن كان فقريا جاز
وليس له إال أقل      

 . األمرين من أجرته، أو قدر كفايته

 
 [ 6( ]النساء: 1)

 [ 6( ]النساء: 2)
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 وله أن يتجر مباله؛  [3]

قال: »من ويل يتيما فليتجر مباله، وال يرتكه حىت    - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي أن النيب  

(1)أتكله الصدقة«
 ، والصواب وقفه.رواه الرتمذي 

 وإذا زال احلجر عنه  [4]

 .ف ماله، فالقول قوله؛ ألنه أمني عليه، فقبل قولهفادعى وليه اإلنفاق عليه، أو تل 

 املبحث الثاني: انفكاك احلجر

 فروع ثالثةوفيه 

 إن بلغ الصيب، وعقل اجملنون، ورشد، [1]

لقول هللا تعاىل: }وابتلوا اليتامى    ؛من غري حاكم، وال يفك قبل ذلك   ،انفك احلجر عنهما 
 حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم{

 والبلوغ للغالم بأحد أشياء: [2]

 أحدها: إنزال املين،  (1

 
 ( 641سنن الترمذي )( 1)
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(1) لقول هللا تعاىل: }وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا{
صلى هللا عليه    -وقول النيب    .

 : »رفع القلم عن ثالثة: عن الصيب حىت-وسلم 

(2) حيتلم«
 رواه أبو داود.  

 : إنبات الشعر اخلشن حول القبل؛ الثاني (2

يوم قريظة،   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: عرضت على رسول هللا    ملا روى »عطية القرظي
أن ينظر إيل هل أنبت؟ فنظروا فلم جيدوين   - م  صلى هللا عليه وسل   -فشكوا يف فأمر رسول هللا  

(3) أنبت، فخلوا عين وأحلقوين ابلذرية«
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والرتمذي وقال: حسن   

 صحيح. 

 تنبيه

 كمال مخسة عشر سنة؛  وأما

 
 [ 59( ]النور: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 (. 2541( ابن ماجه )3429( النسائي ) 1584( الترمذي )4404( أبو داود )18776أحمد )( 3)
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صلى هللا عليه    -ما روى »ابن عمر قال: عرضت على النيب  فليس من عالمات البلوغ، وأما  

(1)وأان ابن أربع عشرة سنة، فلم جيزين يف القتال، وعرضت عليه وأان ابن مخسة عشر فأجازين«  -وسلم  
 

 . " ال تصحومل يرين بلغت ، فال يدل على ذلك، وزايدة "متفق عليه

 وتزيد بشيئني:  ين،وبلوغ اجلارية بهذ

 احليض؛  (1

(2) : »ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار«-صلى هللا عليه وسلم    -سول هللا  لقول ر 
رواه    

 وقال: حديث حسن، وألنه خارج يالزم البلوغ غالبا، أشبه املين.   ،الرتمذي

 والثاني: احلمل؛ (2

 ألنه ال يكون إال من املين.  

 تنبيه:

 الرشد: الصالح يف املال؛ 

 
 (.  (1868)  - 91( مسلم )2664البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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وإمنا يعرف رشده ابختباره؛ لقول   تعاىل: }فإن آنستم منهم رشدا{ألن ابن عباس قال يف قوله  

اليتامى{ (1) هللا تعاىل: }وابتلوا 
واختبارهم: تفويض التصرفات اليت يتصرف فيها    ،يعين: اختربوهم  
 أمثاهلم إليهم، من َتارة أو نيابة. 

 ومن مل يؤنس منه رشد،  [3]

 .يخامل يدفع إليه ماله، ومل ينفك احلجر عنه، وإن صار ش

 خامتة:

 فروع ثالثةوفيها 

 يستحب اإلشهاد عليه واجلهار باحلجر،  [1]

 .فمن عامله ببيع، أو قرض، مل يصح  ،لتجتنب معاملته

 وإن أذن له يف النكاح، صح منه؛ [2]

 ألن حاجته تدعوه إىل ذلك. 

 للمرأة الرشيدة التربع من ماهلاو [3]

 
 [ 6( ]النساء: 1)
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معشر النساء تصدقن ولو من    : »اي-صلى هللا عليه وسلم    -قول النيب  ؛ لبغري إذن زوجها 

(1)حليكن«
 

 الفصل الرابع: احلجر على اإلنسان ملصلحة غريه

 وفيه مباحث ستة

 األول: الدين املؤجلاملبحث 

 فيه فرعانو

 من لزمه دين مؤجل،  [1]

   .مل جيز مطالبته به؛ ألنه ال يلزمه أداؤه قبل أجله

 وال جيوز احلجر عليه به؛ [2]

   .ألنه ال يستحق املطالبة به، فلم ميلك منعه من ماله بسببه 

 املبحث الثاني: الدين احلاّل على املعسر

 وفيه فرعان

 إن كان الدين حاال، والغريم معسرا،  [1]

 
 (.  (1000)  - 45( مسلم )1466البخاري )( 1)
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(1)لقول هللا تعاىل: }وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{ ؛مل َتز مطالبته
. 

 وال ميلك حبسه وال مالزمته؛ [2]

 لك املطالبة به، فلم ميلك به ذلك، كاملؤجل. ألنه دين ال مي 

 املبحث الثالث: الدين احلال على املوسر

 فيه فروع مخسةو

 إن كان موسرا، فلغرميه مطالبته، [1]

(2): »مطل الغين ظلم«-صلى هللا عليه وسلم  -وعليه قضاؤه؛ لقول النيب  
 متفق عليه.   

(3) : »يل الواجد حيل عقوبته وعرضه« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ؛ فإن أىب، فله حبسه
 

 .  رواه أْحد

 فإن مل يقضه، باع احلاكم ماله  [2]

 
 [ 280( ]البقرة: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 (  3628( سنن أبي داود )17946أحمد ) ( 3)
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قال: إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن   -رضي هللا عنه  -ملا روي أن عمر  ؛وقضى دينه
فإان ابئعو ماله وقامسوه بني   ان معرضا، فمن كان له عليه مال فليحضر،يقال: سابق احلاج، فاد  

(1) غرمائه رواه مالك يف املوطأ 
 بنحوه،   

 فإن غيب ماله، حبسه وعزره حتى يظهره.  [3]

 وال جيوز احلجر عليه  [4]

 لعدم احلاجة إليه.   ؛مع إمكان الوفاء

 وإن تعذر الوفاء، [5]

 لئال يدخل الضرر عليهم. ؛إذا طلبه الغرماء ،وخيف من تصرفه يف ماله، حجر عليه 

 بحث الرابع: اإلعسارامل

 فروع ثالثةوفيه 

 إن ادعى اإلعسار من مل يعرف له مال،  [1]

 فالقول قوله مع ميينه؛ ألن األصل عدمه. 

 وإن عرف له مال، [2]

 
 (2846املوطأ )( 1)
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أو كان احلق لزمه يف مقابلة مال، كثمن مبيع، أو قرض، مل يقبل قوله إال ببينة؛ ألن األصل   
   بقاء املال، وحيبس حىت يقيم البينة. 

 وإن أقام البينة على تلف املال،  [3]

 فعليه اليمني معها أنه معسر؛ ألنه صار هبذه البينة كمن مل يعرف له مال.  

 املبحث اخلامس: من ماله ال يفي بدينه

 وفيه فرعان

 فإن كان ماله ال يفي بدينه،  [1]

  - فسأل غرماؤه احلاكم احلجر عليه، لزمته إجابتهم؛ ملا روى »كعب بن مالك: أن رسول هللا  

(1) معاذ، وابع ماله«  حجر على  -صلى هللا عليه وسلم  
رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرْحن    

 بن كعب بن مالك، وألن فيه دفعا للضرر عن الغرماء، فلزم ذلك كقضائهم. 

 ويستحب اإلشهاد على احلجر، [2]

  .ليعلم الناس حاله، فال يعاملوه إال على بصرية 

 املبحث السادس: أحكام احلجر

 عة:ويتعلق باحلجر عليه أحكام أرب

 
 (11260( والبيهقي )2348الحاكم في مستدركه )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

591 

 أحدها: منع تصرفه يف ماله، [1]

فال يصح بيعه وال هبته، وال وقفه، وال غري ذلك؛ ألنه حجر ثبت ابحلاكم، فمنع تصرفه،   
 كاحلجر للسفه. 

 احلكم الثاني: أنه يتعلق حقوق الغرماء [2]

لبعضهم االختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره  املفلس أو   ،بعني ماله، فليس  ولو قضى 
   ألهنم شركاؤه فلم جيز اختصاصه دوهنم.  ؛احلاكم بعضهم وحده، مل يصح

 واحلكم الثالث: أن للحاكم بيع ماله،  [3]

 وقضاء دينه.  

 ويستحب أن حيضره عند البيع؛

لم عليه، وهو أطيب لقلبه، وحيضر الغرماء؛ ألنه  ألنه أعرف بثمن ماله، وجيده ورديئه، فيتك 
أبعد من التهمة، رمبا رغب بعضهم بشراء شيء، فزاد يف مثنه، أو وجد عني ماله فأخذها، فإن مل  

    .يفعل جاز؛ ألن ذلك موكول إليه

 احلكم الرابع: أن من وجد عني ماله عنده، [4]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

592 

قال: »من وجد متاعه   -يه وسلم  صلى هللا عل   -فهو أحق به؛ ملا روى أبو هريرة أن النيب   

(1) بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به«
 متفق عليه.   

 وله اخليار بني أخذه أو تركه، وله أسوة الغرماء، 

يوجبه   للفسخ فال  ثبت  أكثر؛ ألن اإلعسار  أو  أقل  أو  لثمنها،  السلعة مساوية  سواء كانت 
 .كالعيب

 خامتة
 وفيها فروع مخسة

 إنسان، وعليه دين مؤجل،إن مات  [1]

النيب    ؛ال حيل    ، : »من ترك حقا فلورثته« والتأجيل حق له-صلى هللا عليه وسلم    -لقول 
   .فينتقل إىل ورثته؛ ألنه ال حيل به ماله، فال حيل ما عليه 

 إذا حجر على املفلس، وهو ذو كسب [2]

ماله ال خير   تلزمه مؤنته، فذلك يف كسبه؛ ألن  فيما ال حاجة إىل  يفيء مبؤنته ومؤنة من  ج 
 إخراجه فيه.  

 وإن مل يف كسبه مبؤنته، [3]

 
 (.  (1559)  - 24( مسلم )2402البخاري )( 1)
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 كملناها من ماله.    

 وإن مل يكن ذا كسب، أنفق عليه  [4]

-صلى هللا عليه وسلم    -وعلى من تلزمه مؤنته من ماله ابملعروف يف مدة احلجر؛ لقول النيب  

(1): »ابدأ بنفسك مث مبن تعول«
   جة. وفيمن يعوله من تكون نفقته دينا، كالزو  

 وال تباع داره اليت ال غناء له عن سكناها؛ [5]

ألنه ال بد منه أشبه الكسوة، فإن كانت واسعة، يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن  
وإال بيعت كلها، واشرتي له مسكن مثله، وإن مل يكن له مسكن، استؤجر له مسكن؛ ألن ذلك 

   مما ال بد منه.  

 
 ( (997) - 41مسلم ) ( 1)
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 كتاب الوكالة

 سبعةوفيه فصول 

 األول: معنى الوكالة وحكمهاالفصل 

 وفيه فرعان

 معنى الوكالة [1]

 . استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

 حكم الوكالة [2]

فَ ْلَيْأتُِّكْم قوله تعاىل: }فَابْ َعثُوا َأَحدَُكْم بَِّورِّقُِّكْم َهذِّهِّ إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ فَ ْليَ ْنظُْر أَي  َها أَزَْكى طََعاًما  اجلواز؛ ل
ْنُه{  . بِّرِّْزٍق مِّ

 الفصل الثاني: ما تصح فيه الوكالة

 وفيه فروع ستة

 يصح التوكيل يف الشراء؛ [1]

دينارا أشرتي له به    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى عروة بن اجلعد قال: »أعطاين رسول هللا   

(1) شاة«
    . رواه البخاري 

 
 ( 3642البخاري ) ( 1)
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 وجتوز يف سائر عقود املعامالت،  [2]

 وجتوز يف عقد النكاح؛ [3]

 ل عمر بن أمية الضمري، فتزوج له أم حبيبة«  وك   -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  

 ويف إثبات احلدود واستيفائها؛  [6]

(1) امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها«  إىلقال: »واغد اي أنيس    -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  
 

  .متفق عليه

 الفصل الثالث: ما ال تصح فيه الوكالة

 يف العبادات البدنية؛  تصحوال  [1]

 
 (.  1697)  - 25( مسلم )2314البخاري )( 1)
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ألن املقصود، فعلها ببدنه، فال حتصل من فعل غريه إال يف احلج، ملا سبق  كالصالة والصوم؛  
 يف اببه. 

 يف األميان والنذور،  تصحوال  [2]

   .وألهنا تتعلق بعني احلالف، فال تدخلها النيابة 

 الفصل الرابع: من تصح منه الوكالة ومن ال تصح

 وفيه فروع أربعة

 وال يصح التوكيل يف شيء  [1]

 ال يصح تصرفه فيه؛ ألن من ال ميلك التصرف بنفسه، فبنائبه أوىل. مما

 فال يصح توكيل طفل  [2]

 ألن من ال ميلك التصرف بنفسه، فبنائبه أوىل. وال جمنون وال سفيه لذلك،

 وال املسلم لذمي يف شراء مخر لذلك. [3]

 ومن ملك التصرف لنفسه،  [4]

 . الفاسق يف قبول النكاحجيوز توكيل و  ،جاز له أن يتوكل فيه، ومن ال فال

 الفصل اخلامس: انعقاد الوكالة

 وفيه فروع ثالثة
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 وتصح الوكالة بكل لفظ دل على اإلذن،  [1]

 وبكل قول أو فعل دل على القبول، [2]

   .مثل أن أيذن له يف بيع شيء فيبيعه 

 وجيوز تعليقها على شرط،  [3]

 ثويب. حنو أن يقول: إذا قدم احلاج، فأنت وكيلي يف كذا، أو فبع 

 الفصل السادس: أنواع الوكالة

 وفيه فروع ثالثة

 الوكالة نوعان: [1]

 وكالة عامة، ووكالة خاصة. 

 وال تصح إال يف تصرف معلوم، [2]

   .؛ ألنه يدخل فيه كل شيء، فيعظم الغررفإن وكله يف كل قليل وكثري، مل يصح 

 وإن كان وكله يف بيع ماله كله، [3]

أو قبض ديونه كلها، أو اإلبراء منها أو ما شاء منها صح؛ ألنه يعرف ماله    أو ما شاء منه،  
  .ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض، فيقل الغرر
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 الفصل السابع: تصرفات الوكيل

 فيه فروع مخسةو

 ال ميلك من التصرف [1]

   .اإلذنألن تصرفه ابإلذن، فاختص ما تناوله ؛ إال ما يقتضيه إذن املوكل نطقا أو عرفا 

 وإن وكله يف البيع،  [2]

    .مل ميلك اإلبراء من مثنه

 وإن وكله يف بيعه لرجل،  [3]

   .ألنه قد يقصد نفعه، أو نفع املبيع إبيصاله إليه  مل ميلك بيعه لغريه؛

 وإن وكله يف الشراء فأطلق، [4]

 .مل جيز أن يشرتي أبكثر من مثن املثل 

 وإن قال: اشرت لي شاة بدينار، [5]

حلديث عروة، وألنه ممتثل لألمر إبحدامها، والثانية  فاشرتى شاتني تساوي إحدامها دينارا، صح؛   
 زايدة نفع، وإن مل تساو دينارا، مل يصح. 

 خامتة

 وفيها فروع ثالثة
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 الوكالة عقد جائز من الطرفني، [1]

يف    ألنه إذن يف التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، كاإلذن  لكل واحد منهما فسخها؛ 
  .أكل طعامه

 وإذا خرج املوكل عن أهلية التصرف، [2]

ألنه فرعه، فيزول بزوال    ملوت أو جنون أو حجر أو فسق يف والية النكاح، بطلت الوكالة؛ 
 أصله.

 والوكيل أمني ال ضمان عليه [3]

   .ألنه انئب املالك، أشبه املودعفيما تلف حتت يده بغري تفريط، جبعل وبغري جعل؛  
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 الشركةاب ب

 وفيه فصول سبعة

 الفصل األول: معنى الشركة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى الشركة [1]

 الشركة: هي االجتماع يف استحقاق أو تصرف. 

 حكم الشركة [2]

قول هللا تعاىل: }وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا اجلواز؛ ل
 الشركاء.هم  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
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  .شركة العنان [1]

  .واألبدان [2]

  .والوجوه [3]

  .واملضاربة [4]

 واملفاوضة.  [5]

 تنبيه

 وال يصح شيء منها إال من جائز التصرف؛

 ألنه عقد على التصرف يف املال فلم يصح من غري جائز التصرف يف املال، كالبيع. 

 الفصل الثالث

 شركة العنان الشركة األوىل:

 وفيه فروع مخسة

 معنى شركة العنان [1]

   . أن يشرتك اثنان مباليهما على أن يعمال فيه أببداهنما :وهو

 وإن خسرا،  [2]

   . ما صارا كمال واحد يف رحبه، فكذلك يف خسرانهكانت اخلسارة بينهما على قدر املالني؛ ألهن
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 والربح بينهما على ما شرطاه؛  [3]

ألن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضالن فيه؛ لقوة أحدمها وحذقه، فجاز أن جيعل له حظ  
 من الربح كاملضارب.

 ولكل واحد منهما العمل يف املالني [4]

   .حبكم امللك يف حصته، والوكالة يف حصة شريكه  

 وليس له التربع واحلطيطة [5]

 والقرض؛ ألنه ليس بتجارة، وإمنا فوض إليه العمل برأيه يف التجارة.  

 الفصل الرابع

 الشركة الثانية: شركة األبدان

 وفيه فروع مخسة

 شركة األبدان معنى  [1]

  ، أببداهنما، كالصانعني يشرتكان على أن يعمال يف صناعتهماوهو أن يشرتك اثنان فيما يكتسبانه  
   .أو فيما يكتسبان من مباح كاحلشيش واحلطب

 فما رزق اهلل فهو بينهما، فهو جائز، [2]
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ملا روى عبد هللا بن مسعود قال: »اشرتكت أان وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فلم 

(1) أجئ أان وعمار بشيء، وجاء سعد أبسريين«
   .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، واحتج به أْحد   

 ويصح مع اتفاق الصنائع واختالفها؛ [3]

   .ألهنما اتفقا يف مكسب واحد، كما لو اتفقت الصنائع 

 والربح بينهما، [4]

على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل؛ ألهنما يستحقان ابلعمل، والعمل يتفاضل، فجاز أن  
   . يكون الربح متفاضال

 ل أحدهما دون صاحبه،وإن عم [5]

بينهما  ترك    ؛ فالكسب  وإن  اآلخران،  وأخفق  ابن مسعود حني جاء سعد أبسريين  حلديث 
 أحدمها العمل لعجز أو غريه، فلآلخر مطالبته ابلعمل، أو إبقامة من يعمل عنه أو يفسخ.

 الفصل اخلامس

 الشركة الثالثة: شركة الوجوه

 وفيه فروع أربعة

 شركة الوجوه  معنى [1]

 
 ( 2288( سنن ابن ماجه )3937النسائي )(  3388سنن أبي داود )( 1)
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من غري أن يكون هلما رأس    ، وهو: أن يشرتك رجالن فيما يشرتاين جباههما، وثقة التجار هبما
 .   اتفقا عليه مال، على أن ما اشرتايه فهو بينهما على ما

 والربح بينهما على ما اشرتطاه،  [2]

 والوضيعة على قدر ملكيهما يف املشرتى؛ [3]

   .ألنه رأس املال 

 ا جيوز وحكمهما يف جواز م [4]

 لكل واحد منهما، أو مينع منه حكم شركة العنان. 

 الفصل السادس

 الشركة الرابعة شركة املفاوضة

 وفيه فرعان

 شركة املفاوضة معنى [1]

     .وهو أن يشرتكا يف كل شيء ميلكانه 

 ؛ نوعانشركة املفاوضة و [2]

أن يشرتكا يف مجيع أنواع الشركة، مثل أن جيمعا بني شركة العنان والوجوه واألبدان،    :أحدمها
 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، أو   :والثاين
نهما ما يلزم اآلخر من أرش جناية، وضمان غصب،  جيده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد م

 وقيمة متلف، وغرامة الضمان، أو كفالة، فهذا فاسد. 

 الفصل السابع

 املضاربةالشركة اخلامسة شركة 

 وفيه مباحث ستة

 املبحث األول: معناها وحكمها

 وفيه فروع مخسة

 معنى شركة املضاربة [1]

   .والربح بينهما وهو أن يدفع إنسان ماله إىل آخر يتجر فيه، 

 حكمها [2]

   . ابإلمجاع  وهي جائزة

 أمساء شركة املضاربة [3]

   . وتسمى مضاربة وقراضا

 وتنعقد بلفظهما،  [4]
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   .وبكل ما يؤدي معنامها؛ ألن القصد املعىن، فجاز مبا دل عليه كالوكالة

 وحكمها حكم شركة العنان  [5]

، وما مينع لما ميلكه العاميف جوازها وانفساخها، وفيما يكون رأس املال فيها، وما ال يكون، و 
   .منه

 املبحث الثاني: أحكام الربح

 فروع ستةوفيه 

 كون الربح بينهما على ما شرطاه؛ [1]

 ألهنا شركة، فيثبت فيها ذلك، كشركة العنان.  

 ويشرتط تقدير نصيب العامل،  [2]

 - صلى هللا عليه وسلم    -ونصيب كل واحد من الشريكني يف الشركة جبزء مشاع؛ ألن النيب  
 مل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها، واملضاربة يف معناها. عا

 فإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا، [3]

صح وهو بينهما نصفني؛ ألنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غري ترجيح ألحدمها، فاقتضى   
   .التسوية، كقوله: هذه الدار بيين وبينك 

 وإن مل يذكر الربح، [4]
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   .أو قال: لك جزء من الربح، أو شركة، مل تصح املضاربة؛ ألن اجلهالة متنع تسليم الواجب 

 وال جيوز أن يشرط ألحدهما دراهم معلومة؛ [5]

 . فيختص أحدمها جبميع الربح ، ألنه حيتمل أال يرحبها، أو ال يربح غريها 

 ولو شرط ألحدهما ربح أحد األلفني، [6]

ولآلخر ربح اآلخر، أو جعل حقه يف عبد يشرتيه، أو أنه  أو أحد الكيسني، أو أحد العبدين، 
 إذا اشرتى عبدا، أخذه برأس املال، مل يصح، إلفضائه إىل اختصاص أحدمها ابلربح. 

 املبحث الثالث: فساد شركة املضاربة

 فيه فروع أربعةو

 متى فسدت، فالتصرف صحيح؛ [1]

   .ألنه إبذن رب املال

 والوضيعة عليه؛ [2]

   . صحيحه ال ضمان يف فاسدهألن كل عقد ال ضمان يف

 والربح لرب املال؛ [3]

   . ألنه مناء ماله، وإمنا يستحق ابلشرط وهو فاسد ها هنا ال يستحق به شيء
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 وللعامل أجر مثله؛ [4]

  .ألنه بذل منافعه بعوض مل يسلم له

 املبحث الرابع: ما جيب على العامل

 فيه فروع ثالثةو

 على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له،  [1]

وقبض مثن، ووزن ما خف، كالنقود واملسك والعود؛ ألن إطالق    ، وإجياب وقبولوطي ٍ   من نشرٍ 
   .اإلذن حيتمل على العرف، والعرف أن هذه األمور يتوالها بنفسه

 وليس له التصرف إال على االحتياط، كالوكيل؛ [2]

 املعيب خبالف  ألنه وكيل رب املال إال أن له شراء املعيب؛ ألن مقصودها الربح، وقد يربح يف
 الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية. 

 وليس له دفع املال مضاربة؛ [3]

   .ألنه إمنا دفع إليه املال ليضارب به، وهبذا خيرج عن كونه مضاراب

 املبحث اخلامس: ربح املضارب

 وفيه فروع  ستة

 إن ربح، فالربح لرب املال؛ [1]
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      . ألنه مناء ماله وال أجرة لواحد منهما

 إذا تعدى املضارب بفعل ما ليس له، [2]

   .ألنه تصرف بغري إذن املالك فضمن كالغاصب فهو ضامن؛ 

 وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى، [3]

ألنه عقد ال ميلك به منافعه كلها، فلم ميلك عقدا آخر   إذا مل يكن فيه ضرر على األوىل؛ 
 كالوكالة.

 فإن كانت الثانية، تشغله عن األوىل، [4]

 . تصرف يضر به، فلم جيز كالبيع بغنب  ألنه مل جيز؛ 

 وإن فعل ذلك بإذن األول، جاز؛  [5]

 ألن احلق له فجاز إبذنه. 

 وليس للمضارب ربح حتى يويف رأس املال؛ [6]

 ألن الربح هو الفاضل عن رأس املال. 

 تنبيه

 ولكل واحد منهما فسخ املضاربة
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 ألهنا عقد جائز. 

 الشروط يف املضاربة املبحث السادس: 

 تنقسم قسمني؛ 

 صحيح، وفاسد،

مثل أن يشرتط على العامل أال يسافر ابملال، أو أن يسافر به، أو ال يتجر إال يف   :فالصحيح 
فهذا كله صحيح، سواء كان النوع مما    ،بلد بعينه، أو نوع بعينه، أو ال يشرتي إال من رجل بعينه

 يعم وجوده، أو ال يعم، والرجل ممن يكثر عنده املتاع أو يقل.

مضاربة، على أن لكل واحد منهما ربح ألف، أو على أن  دفع إليه ألفني  ين  والفاسد: مثل أ
ألحدمها ربح أحد الثوبني، أو ربح إحدى السفرتني، أو ربح َتارته يف شهر أو عام بعينه، وحنو  
يربح يف غريه دونه،   املعني دون غريه، وقد  يربح يف ذلك  قد  الشرط واملضاربة؛ ألنه  ذلك، فسد 

   .ضوع الشركةفيختص أحدمها ابلربح، وذلك خيالف مو 

 خامتة:

 وفيه فروع

 والعامل أمني ال ضمان عليه [1]

  .ألنه متصرف يف املال إبذن املالك ال خيتص بنفعه، فأشبه الوكيل ؛فيما تلف بغري تعدٍ  

 والقول قوله فيما يدعيه من تلف، [2]
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 أو يدعي عليه من جناية لذلك.

 إن قال: هذا اشرتيته لنفسي، [3]

ألن األصل عدم النهي،   رب املال له عن شرائه، فالقول قوله؛أو للمضاربة، أو اختلفا يف هني   
   .وهو أعلم بنيته يف الشراء

 وإن اختلفا يف رد املال، فالقول قول املالك؛ [4]

  .ألنه قبض املال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله يف الرد، كاملستعري
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 باب املساقاة

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى املساقاة وحكمها

 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 هللا عليه    -قال: »عامل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -اجلواز؛ ملا روى عبد هللا بن عمر.  

 متفق عليه.  (1) «أهل خيرب بشطر ما خيرج منها، من مثر أو زرع -وسلم 

 الفصل الثاني: ما جتوز فيه املساقاة

 وفيه فروع أربعة

 جتوز املساقاة على النخل، [1]

 
 (.  (1551)  - 1( مسلم )2328البخاري )( 1)
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صلى   -ملا روى ابن عمر: »أن رسول هللا    ؛وسائر الشجر جبزء معلوم، جيعل للعامل من الثمر 

(1) عامل أهل خيرب على شطر ما خيرج منها من مثر أو زرع« -هللا عليه وسلم 
 .متفق عليه 

 وإن ساقاه على شجر يغرسه، [2]

ألن الثمرة حتصل ابلعمل عليها كما ؛  ويعمل عليه حىت حيمل، فيكون له جزء من الثمرة، جاز 
   .حتصل على النخل املغروس 

  تصح إال على شجر معني وال [3]

   .ألهنا معاوضة خيتلف الغرض فيها ابختالف األعيان، فأشبهت املضاربة  معلوم برؤية، أو صفة؛

 ،البستاننيولو قال: ساقيتك على أحد هذين  [4]

 مل يصح.  

 الفصل الثالث: فسخ املساقاة

 وفيه فروع مخسة

 عقد جائز،هي  [1]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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: أن يقرهم خبيرب  -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روي عن ابن عمر »أن اليهود سألوا رسول هللا   
شطر ما خيرج منها من مثر أو زرع،    -صلى هللا عليه وسلم    - على أن يعملوها ويكون لرسول هللا  

(1) : نقركم على ذلك ما شئنا«-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
 رواه مسلم. 

نت الزمة، لقدر مدهتا، ومل جيعل إخراجهم إليه إذا شاء، وألنه عقد على مال جبزء من  فلو كا
   .منائه، فكان جائزا كاملضاربة 

 فلذلك ال يفتقر إىل ضرب مدة، 

 وإن وقتاها، جاز، كاملضاربة، وتنفسخ مبوت كل واحد منها وجنونه، وفسخه هلا. 

 فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة،  [2]

  .حدثت على ملكهما  فهي بينهما؛ ألهنا

 وعلى العامل متام العمل، [3]

   . كعامل املضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض املال  

 وإن انفسخت قبل ظهورها،  [4]

  . بفسخ العامل، فال شيء له؛ ألنه رضي إبسقاط حقه 

 
 ( (1551) - 4مسلم ) ( 1)
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 وإن انفسخت بغري ذلك،  [5]

 ألنه منع إمتام عمله الذي يستحق به العوض.  فللعامل أجرة مثله؛

 الفصل الرابع: ما يلزم العامل ورب املال

 فيه فروع أربعةو

 يلزم العامل ما فيه صالح الثمرة وزيادتها [1]

كاحلرث وآلته وبقره واستقاء املاء، وإصالح طرقه وقطع الشوك، واحلشيش املضر، واليابس من   
   .، واحلفظ والتشميس، وإصالح موضعه، وحنو ذلك الشجرة، وزابر الكرم، وتسوية الثمرة 

 وعلى رب املال ما فيه حفظ األصل،  [2]

  .كسد احليطان وإنشاء األهنار، وحفر بئر املاء، وعمل الدوالب ونصبه

 واجلذاذ واحلصاد واللقاط على العامل، [3]

دفع خيرب إىل يهود، على أن يعملوها من أمواهلم، وهذا   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب   
   . من العمل مما ال تستغين عنه الثمرة، أشبه التشميس

 إن شرط على أحدهما ما يلزم اآلخر،ويصح  [4]

 خامتة

 فيها فرعانو
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 العامل أمني، [1]

   . ة، أو تفريطوالقول قوله فيما يدعيه من تلف، أو يدعى عليه من خيان  

 وإن اختلفا يف اجلزء املشروط للعامل، [2]

 فالقول قول رب املال. 

 باب املزارعة

 وفيه فصالن

 الفصل األول: معنى املزارعة وحكمها

 وفيه فرعان

 املزارعةمعنى  [1]

   .وهي: دفع األرض إىل من يزرعها جبزء من الزرع

 حكم املزارعة [2]

صلى هللا عليه    -قال: »عامل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -اجلواز؛ ملا روى عبد هللا بن عمر.  

(1) أهل خيرب بشطر ما خيرج منها، من مثر أو زرع« -وسلم 
 متفق عليه.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

617 

 الفصل الثاني: ما جتوز فيه املزارعة

 فيه فروع أربعةو

 جتوز يف األرض البيضاء  [1]

 السابق.، -رضي هللا عنه  - خلرب ابن عمر ؛واليت بني الشجر

 بالورق،ة األرض جتوز إجار [2]

 . والذهب، وسائر العروض 

 يشرتط كون البذر من رب األرض؛ال  [3]

   صح. فإن دفع بذرا إىل ذي أرض؛ ليزرعه فيها جبزء،  

 فإن قال: أجرتك هذه األرض بثلث اخلارج منها. [4]

   .املزارعة، وحكمها حكمها هذه مزارعة بلفظ اإلجارة، فيشرتط فيها شروط ف

 خامتة

 حكم املزارعة حكم املساقاة فيما ذكرناه، 

 ومن اجلواز واللزوم، وما يلزم العامل ورب األرض وغري ذلك من أحكامها؛ 
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 اإلجارة باب

 وفيه فصول تسعة

 الفصل األول:

 معنى اإلجارة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى اإلجارة [1]

 . أو على عمل معلوم بعوض معلوم ،عقد على منفعة مباحة

 حكم اإلجارة [2]

َر َمنِّ اْسَتْأَجْرَت اْلَقوِّي  اأْلَمِّنُي(اجلواز؛ ل ْرُه إِّنَّ َخي ْ  قوله جل شأنه: )قَاَلْت إِّْحَدامُهَا اَي أََبتِّ اْسَتْأجِّ

 الفصل الثاني: ما جتوز إجارته وما ال جتوز

 فيه فروع ستةو

 مباحةإجارة كل عني جتوز  [1]

   كالبيت والسيارة وحنومها.   اء املنفعة املباحة منها مع بقاء عينها دائما، ميكن استيف

 وال جيوز عقد اإلجارة على املنافع احملرمة، [2]

   . كالغناء والنياحة  
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 وال إجارة داره ملن يتخذها كنيسة، [3]

   .أو يبيع فيها اخلمر وحنوه؛ ألنه حمرم، فلم َتز اإلجارة لفعله 

 وال جتوز إجارة الفحل للضراب، [4]

النيب    (1)هنى عن عسب الفحل«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر »أن 
أخرجه    

      .البخاري

 ص فاعلهتما خيجيوز االستئجار و [5]

صلى هللا عليه    -وهم املسلمون، كاحلج وتعليم القرآن؛ لقول النيب    أن يكون من أهل القربة، 

(2) : »إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا« -وسلم 
 . رواه البخاري 

 االستئجار لتعليم الفقه والشعر املباح وجيوز  [6]

 اإلجارة على ثالثة أضرب.الفصل الثالث: 

 إجارة عني معينة،  [1]

 وهذه السيارة. ،لداركهذه ا

 وموصوفة يف الذمة،  [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 5737البخاري ) ( 2)
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   .للركوب  كسيارة

 وعقد على عمل يف الذمة،  [3]

 كخياطة ثوب وْحل 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 ْحل شيء معلوم إىل مكان معني.  

 والثاني: تقدير املدة 

  .ىن شهركْ كسُ 

 جارة ذكر األجرة؛يشرتط يف صحة اإلالشرط الثالث: 

   .ألنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غري ذكره 
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 فيه فروع ثالثةو

 يشرتط أن تكون معلومة لذلك،  [1]

 بتسليم العني؛ املنفعة وجيب تسليم [2]

  .ألهنا عوض يف معاوضة، فتستحق مبطلق العقد كالثمن 

 وإن كانت اإلجارة على عمل يف الذمة، [3]

: »أعطوا -صلى هللا عليه وسلم    -استحق استيفاء األجرة عند انقضاء العمل؛ لقول النيب   

(1)األجري أجره قبل أن جيف عرقه«
 والصواب وقفه.  

 الفصل اخلامس: استقرار اإلجرة

 فيه فروع أربعةو

 إذا استوفى املنفعة، استقرت األجرة؛ [1]

   .ألنه قبض املعقود عليه، فاستقر بدله، كما لو قبض املبيع 

 م إليه العني مدة ميكن االستيفاء فيها،وإن سّل [2]

   .استقرت األجرة عليه؛ ألن املعقود عليه تلف حتت يده، فأشبه تلف املبيع حتت يده 

 
 ( 2443سنن ابن ماجه )( 1)
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 وإن عرض عليه العني ومضت مدة، [3]

ميكن االستيفاء فيها، استقرت األجرة؛ ألن املنافع تلفت ابختياره، فأشبه تلف املبيع بعد عرضه  
  .على املشرتي

 وإن كان العقد على عمل يف الذمة، [4]

مل تستقر األجرة إال ابستيفاء العمل؛ ألنه عقد على ما يف الذمة، فلم يستقر عوضه ببذل   
      .التسليم

 ةفسخ اإلجارالفصل السادس: 

 فيه فروع أربعةو

 هي: عقد الزم  [1]

   .ليس لواحد منهما فسخها؛ ألهنا بيع فأشبهت بيوع األعيان

 وإن تلفت قبل مضي شيء من املدة [2]

   .فال أجرة عليه؛ ألنه مل يقبض شيئا من املعقود عليه 

 وإن تلفت بعد مضي شيء منها، [3]

 .فعليه من األجرة بقدر ما استوىف 

 وال تنفسخ اإلجارة  [4]
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، وال موت أحدمها؛ ألنه عقد الزم، فال يبطل مبوت املتعاقدين مع سالمة ؤجر واملستأجراملمبوت  
    .املعقود عليه

 الفصل السابع:

 وما هلما فعله املؤجر واملستأجرما يلزم 

 وفيه فرعان

 ما حيتاج إليه املؤجرجيب على  [1]

؛ ألن عليه التمكني من االنتفاع، ومفتاح السيارةمن التمكني، من االنتفاع، كمفتاح الدار،   
  .وال حيصل إال بذلك 

 مؤنة رد العني؛ املستأجرعلى و [2]

 ألنه غري مأذون له يف إمساكها بعد انقضاء مدهتا، فلزمه مؤنة ردها. 

 الفصل الثامن: استيفاء املنفعة

 وفيه فروع تسعة

 يفاء املنفعة باملعروف؛است للمستأجر [1]

  .ألن إطالق العقد يقتضي املتعارف، فصار كاملشروط 

 فإذا استأجر دارا للسكنى،  [2]
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فله وضع متاعه فيها؛ ألنه متعارف يف السكىن، ويرتك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن 
   .به لذلك 

 وليس له جعلها خمزنا للطعام؛ [3]

   .ألنه غري متعارف وفيه ضرر 

 يف طريق، سيارة راستأجفإن  [4]

منه،  أوعر، واملسافة واملخافة، وال يركبه يف الوعورةفله ركوبه إىل ذلك البلد يف مثله، ودونه يف  
   .وال أبعد، وال أخوف

 قطنا، اليحمل عليه سيارة استأجروإن  [5]

    السيارة. حديدا؛ ألنه أضر على  امل جيز أن حيمل عليه 

 وله أن يؤجر العني؛  [6]

   .ألن اإلجارة كالبيع، وبيع املبيع جائز، وكذلك إجارة املستأجر

 وجتوز إجارتها مبثل األجرة وزيادة، [7]

   . كالبيع برأس املال وزايدة  

 فإن استوفى أكثر من املنفعة [8]
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   .فحمل اثنني طن مترإىل مكان، فجاوزه، أو ليحمل  استأجرمثل إن  ، بزايدة متميزة 

 املسمى، ملا عقد عليهلزمه  [9]

      .وأجرة املثل للزايدة؛ ألنه استوىف املعقود عليه، فاستقر املسمى ولزمته أجرة الزايدة  

 تضمني األجريالفصل التاسع: 

 وفيه فروع سبعة

 ك، رَتْشاألجري على ضربني: خاص وُم [1]

 اخلاص: تعريف   [2]

فال ضمان عليه فيما  ،  ليعمل عنده، كاخلادم يف املنزل  ،وهو من يستأجره اإلنسان مدة معلومة
، أو ابحلرث، فيكسر آلته بغري  املكنسة، فيكسر  ابلتنظيفيتلف يف يده بغري تفريط، مثل أن أيمره  

   .تفريطه

 املشرتك:تعريف  [3]

يضمن ما تلف  ، فوهو من يشرتك يف نفعه أكثر من واحد، كاحلداد والصباغ واخلياط وحنوهم 
    .: كان يضمن األجري-رضي هللا عنه  -الس بن عمرو: أن عليا خملا روى اخلياط مثل بعمله، 

 وال ضمان على املستأجر  [4]

 . يف العني املستأجرة إن تلفت بغري تفريط؛ ألنه قبضها ليستويف ما ملكه فيها، فلم يضمنها
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 وإن تلفت بفعله بغري عدوان،  [5]

    . ألهنا تلفت من فعل مستحق، فلم يضمنها  ، مل يضمن؛كتعطل السيارة اثناء استخدامها املعتاد

 وإن تلفت بعدوان،  [6]

  .ألنه جناية على مال الغري ضمن؛ كقيادة السيارة يف أماكن وعرة

 ،ابعد نزوله عنه تلفتوإن  [7]

     .إىل صاحبه، مل يضمنه؛ ألنه برئ بتسليمه إليه اوتسليمه 

 مسألة معاصرة:

 التأجري املنتهى بالتمليك:

 معناه

يدفعها املستأجر    ،مقابل أجرة معينة  ،يؤجر فيه أحدمها اآلخر سلعة معينة  ،طرفنيعقد بني  
 ،عند سداده آلخر قسط  ،تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر  ،خالل مدة حمددة  ،على أقساط
 .بعقد جديد

 احلكم

 اجلواز.
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 السبقباب 

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى السبق وحكمه

 معنى السبق [1]

 . اجملاراة بني حيوان وغريه الباء: العوض الذي يسابق عليه، وبسكوهنا: املسابقة، بتحريك 

 حكم السبق [2]

 -صلى هللا عليه وسلم    -: »أن النيب  -رضي هللا عنهما    -ملا روى ابن عمر  اجلواز يف اجلملة؛  
(1) سابق بني اخليل املضمرة 

من احلفياء إىل ثنية الوداع، وبني اليت مل تضمر من ثنية الوداع إىل مسجد   
(2) بين زريق«

 .متفق عليه 
 الفصل الثاني: العوض يف املسابقة

 وفيه فروع سبعة

 املسابقة على األقدام والدوابجتوز  [1]

 بال عوض؛ حلديث ابن عمر وغريه.  وابلسهام وغريها، 

 وال جيوز بعوض إال يف اخليل واإلبل والسهام، [2]

 
 . الجري   على  وتقوى   لحمها  فيجف  ،عرقها  ويجف  لتعرق   فيه   وتجلل  ،كنينا   بيتا  وتدخل  ،مدة  علفها  يقلل  أناملضمرة:  (   1)

 (.  (1870)  - 95( مسلم )2868البخاري )( 2)
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قال: »ال سبق إال يف نصل أو خف أو   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة أن النيب  

(1)حافر«
 رواه أبو داود.  

اخليل   :، واملراد ابحلافرروى ابن عمر وغريهمجعا بينه وبني ما  ،ضفتعني ْحله على املسابقة بعو 
   .السهام :اإلبل، وابلنصل :خاصة، وابخلف 

  ولكل واحد منهما فسخها  [3]

 وجيوز بذل العوض من بيت املال،  [4]

الرعية؛   وآحاد  املتسابقني  ومن  السلطان،  اجلميع  ومن  من  فجاز  ملصلحة،  مال  إخراج  ألنه 
    .سبيل هللا، فإن بذل العوض فيها حتريض على التعلم، واالستعداد للجهادكارتباط اخليل يف 

 وإن أخرج اجلعل أحد املتسابقني، جاز؛ [5]

 ألن فيهما من أيخذ وال يعطي، فال يكون قمارا.  

 وإن أخرجا معا، مل جيز؛  [6]

   .ألنه يكون قمارا؛ ألنه ليس فيهما إال من أيخذ إذا سبق، ويعطي إذا سبق

 إال أن يدخال معهما ثالثا  [7]

 
 ( 2574سنن أبي داود )( 1)
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قال: »من أدخل   -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أبو هريرة أن النيب   ؛يساوي فرسه فرسيهما 
فرسا بني فرسني وهو ال يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن أن 

(1) يسبق، فهو قمار«
احمللل املكافئ فيهم من أيخذ وال  وألنه مع وجود  )ضعيف(  رواه أبو داود،    

 يعطي، فيخالف القمار. 

 املناضلة الفصل الثالث: 

 وفيه فرعان

 معناها [1]
 . وهي املسابقة ابلرمي وَتوز بني اثنني وحزبني

 حكمها [2]

النيب  اجلواز؛   يتناضلون    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي »عن  أنه خرج على أصحاب له 
ارموا وأان مع بين فالن، فأمسك اآلخرون، فقالوا: اي رسول هللا، كيف نرمي وأنت معهم  فقال: 

(2)فقال: ارموا وأان معكم كلكم«
   . رواه البخاري 

 الفصل الرابع: أحكام املسابقات املعاصرة

 وفيه فرعان

 املسابقات يف اإلذاعة [1]

 
 ( 2579سنن أبي داود )( 1)

 ( 3373البخاري ) ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

630 

إن كان املتسابق يدفع نقوًدا ليحصل على املسابقة أو ليتم االتصال   أو التليفزيون أو غريمها: 
ابجلهة صاحبة املسابقة فهذه ال َتوز، ألنه هنا إما غامن أو غارم فإما أن يكسب املسابقة ويكون  

تصال ابجلهة املعنية، ألنه من أكل أموال غامنًا أو ال يكسب ويكون غارًما قيمة املسابقة أو قيمة اال
 الناس ابلباطل، لكن لو كانت املسابقة جمانية أو كان االتصال جمااًن فاألصل اجلواز. 

 عملية اليانصيب: [2]

 . جبميع املالمن خرج رقمه كان هو الفائز و  ،مبلًغامتسابق يدفع كل  ،وهي لعبة

 احلكم

 التحرمي
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 باب العارية

 وفيه فصالن

 األول: معنى العارية وحكمهاالفصل 

 وفيه فرعان

 معنى العارية [1]

   . وهي هبة املنافع

 حكمها [2]

(1)وهي مندوب إليها؛ لقول هللا تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى{
وألن فيها عوان ألخيه    

(2) املسلم، وقضاء حاجته " »وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه«
  

 أحكام العاريةالفصل الثاني: 

 وفيه فروع ستة

 وتصح يف كل عني ينتفع بها [1]

 
 [ 2( ]املائدة: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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استعار من أيب طلحة فرسا فركبها،   -صلى هللا عليه وسلم   -مع بقاء عينها، " ألن النيب  

(1) »واستعار من صفوان بن أمية أدراعا«
وسئل عن حق اإلبل فقال: »إعارة دلوها،    ، رواه أبو داود 

(2)وإطراق فحلها«
   .فثبتت إعارة ذلك ابخلرب، وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه 

 فإن قبض العني ضمنها؛  [2]

النيب   أدراعا يوم حنني،    استعار منه   -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى صفوان بن أمية: أن 

(3) فقال: أغصبا اي حممد؟ قال: »بل عارية مضمونة« وروي: »مؤداة«
 رواه أبو داود.   

 وعليه مؤنة ردها  [3]

 فإن شرط نفي الضمان، مل ينتف؛ [4]

  .شرطألن ما يضمن ال ينتفي ابل  

 والعارية عقد جائز [5]

   .لكل واحد منهما فسخها 

 ومن استعار شيئا، فله استيفاء نفعه [6]

 
 ( 3562سنن أبي داود )( 1)

 ( (988) - 27مسلم ) ( 2)

 ( 3562سنن أبي داود )( 3)
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    . وليس له أن يعريه ،بنفسه، ووكيله؛ ألنه انئب عنه 
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 باب الغصب

 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى الغصب وحكمه

 معنى الغصب

   .وهو استيالء اإلنسان على مال غريه بغري حق

 الغصبحكم 

قال يف خطبته    - صلى هللا عليه وسلم    - وهو حمرم ابإلمجاع، وقد روى جابر: أن رسول هللا  

(1)يوم النحر: »إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا«
 متفق عليه.   

 الفصل الثاني: مناء املغصوب ونقصانه

 وفيه فروع أربعة

 من غصب شيئا، لزمه رده؛  [1]

( 2) أنه قال: »على اليد ما أخذت حىت ترده«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى مسرة، عن النيب  
 

 فإن نقصت العني دون القيمة، [2]

 
 (.  (1679) - 29( مسلم )67البخاري )( 1)

 ( 3561سنن أبي داود )( 2)
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أغاله، فذهب نصفه، ومل تنقص قيمته، فعليه قيمة ما   زيتكوكان الذاهب يضمن مبقدر،   
 .نقص من الزيت مع ردمها

  يده،وإن زاد املغصوب يف [3]

 .مسنت، أو ولدت، أو شجرة أمثرت، أو طالت، فالزايدة للمالك مضمونة على الغاصب  كناقة  

 وإن غصب أمثانا، فاجتر بها،  [4]

 .فالربح لصاحبها؛ ألنه مناء ماله

 الفصل الثالث: التصرف يف املغصوب

 وفيه فروع مخسة

 إن عمل فيه عمال،  [1]

فصله وخاطه، أو خشب جنره، فعليه رده؛ ألنه عني ماله، وال شيء للغاصب؛ ألنه    كقماش
 . عمل يف ملك غريه بغري إذنه، فلم يستحق شيئا

 وإن غصب أرضا فغرسها، أو بنى فيها، [2]

قال: »ليس لعرق ظامل   -صلى هللا عليه وسلم    -لزمه قلعه؛ ملا روى سعيد بن زيد: أن النيب   

(1)حق«
   . وغريه )صحيح(  رواه أبو داود 

 
 ( 3073سنن أبي داود )( 1)
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يقول: "من أخذ شربًا من    -صلى هللا عليه وسلم    -سعيد بن زيد قال: مسعت رسول هللا  وعن  

نَي" (1)األرضِّ ُطو َِّقُه من سبعِّ أََرضِّ
 .أخرجه البخاري  ومسلمٌ  

 وعليه تسوية احلفر،  [3]

 ورد األرض إىل ما كانت عليه، وضمان نقصها إن نقصت؛ ألنه حصل بفعله.

 بذل له املالك قيمة غرسه،وإن  [4]

 . وبنائه، ليملكه، فأىب إال القلع، فله ذلك  

 فإن حفر فيها بئرا، [5]

 .لزمه : فطالبه املالك بطمها 

 الفصل الرابع: رد املغصوب

 فيه فروع أربعةو

 إن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغريه، [1]

 فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها؛ ألنه بتعديه.  

 و مما له مثل، إذا تلف املغصوب، وه [2]

 
 (.  (1610) - 138( مسلم )3198البخاري )( 1)
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 . كاألمثان واحلبوب واألدهان، فإنه يضمن مبثله

 فإن كان مما ال مثل له، وجبت قيمته؛  [3]

: »من أعتق شركا له يف عبد، -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا  كالسيارة املستعملة؛  

(1)م وأعطي شركاؤه حصصهم«و  فكان له ما يبلغ مثن العبد، ق ُ 
 . فأوجب القيمةمتفق عليه.  

 وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة [4]

 فأقام يف يده مدة ملثلها أجرة، فعليه األجرة.  ،تستباح ابإلجارة  

 خامتة

 وفيها فرعان

 إذا غصب عينا فباعها لعامل بالغصب، [1]

فتلفت عند املشرتي، فللمالك تضمني أيهما شاء، قيمتها وأجرهتا مدة مقامها يف يد املشرتي   
   .لغصبه، واملشرتي لقبضه ملك غريه بغري إذنهفيضمن الغاصب 

 .فإن ضمن الغاصب، رجع على املشرتي

وإن ضمن املشرتي، مل يرجع على أحد؛ ألنه غاصب تلف املغصوب يف يده، فاستقر الضمان  
 عليه، كالغاصب إذا تلف حتت يده. 

 
 (.  (1501)  - 1( مسلم )2491البخاري )( 1)
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 وإن أطعم املغصوب ملالكه  [2]

 أنه يرجع. فاه، عاملا به، وإن مل يعلم، فأكله عاملا به، برئ الغاصب؛ ألنه أتلف ماله برض 
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 باب الشفعة
 فيه فصول ثالثةو

 الفصل األول: معنى الشفعة وحكمها

 وفيه فروع ثالثة

 معنى الشفعة [1]

 . شريكه من مشرتيها مثل مثنها  حصةهي استحقاق انتزاع اإلنسان 

 حكمها [2]

ابلشفعة يف كل شرك   -صلى هللا عليه وسلم    -روى جابر قال: »قضى رسول هللا  ملا    اجلواز؛
وإن شاء ترك،   ،مل يقسم، ربعة، أو حائط، ال حيل له أن يبيع حىت يستأذن شريكه، فإن شاء، أخذ

(1) فإن ابع ومل يستأذنه، فهو أحق به«
 رواه مسلم. 

 مثال: [3]

اشرتى زيد وعمرو أرضا مشاعة بينهما خبمسمائة ألف، مث ابع زيد أرضه حملمد بثالمثائة ألف،  
 يشرتيها من حممد بثالمثائة ألف. فعمرو له أن  

 
 ( (1608) - 134مسلم ) ( 1)
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 الفصل الثاني: شروط الشفعة

 وال تثبت إال بشروط سبعة.

 أحدها: أن يكون املبيع أرضا

 . للخرب، وألن الضرر يف العقار يتأبد من جهة الشريك، خبالف غريه  

 فأما غري األرض فنوعان:

 أحدهما: البناء والغراس. 

ألنه يدخل يف قوله حائط، وهو البستان احملوط، وألنه    فيه؛فإذا بيعا مع األرض، ثبتت الشفعة  
  .يراد للتأبيد، فهو كاألرض

 وإن بيع منفردا، فال شفعة فيه؛

ألنه ينقل وحيول، ويف سياق اخلرب ما يدل على أنه أراد األرض؛ لقوله: فإذا طرقت الطرق، فال   
 شفعة.

 النوع الثاني: الزرع والثمرة الظاهرة،

ئر املبيعات، فال شفعة فيه تبعا وال أصال؛ ألهنا ال تدخل يف البيع تبعا، فال تدخل  واحليوان وسا  
    .يف الشفعة تبعا

 الشرط الثاني: أن يكون املبيع مشاعا؛ 
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أن الشفعة فيما مل يقسم، فإذا وقعت    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى جابر قال: »قضى النيب  

(1) وصرفت الطرق، فال شفعة« ،احلدود
  رواه البخاري.   

 الشرط الثالث: أن يكون مما جتب قسمته

  والدار الصغرية، فال شفعة فيه؛  ،والبئر الصغرية ،عند الطلب، فأما ما ال َتب قسمته كالرحى 

(2)أنه قال: ال شفعة يف بئر وال خنل -رضي هللا عنه   -ملا روي عن عثمان 
.    

 منتقال بعوض،ص ْقـشِّـالشرط الرابع: أن يكون ال

   .فأما املوهوب واملوصى به فال شفعة فيه؛ ألنه انتقل بغري بدل، أشبه املوروث  

 الشرط اخلامس: الطلب بها على الفور

  .ساعة العلم 

 وفيه فروع ثالثة

 إن أخرها مع إمكانها [1]

 سقطت الشفعة.  

 لكن إن أخره لعذر  [2]

 
 (. 2213البخاري )( 1)

 (22071شيبة )مصنف ابن أبي ( 2)
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أو حلاجته إىل أكل أو شرب، أو طهارة،  مل تبطل شفعته؛ مثل أن يعلم ليال فيؤخره إىل الصباح،  
     . ألن العادة البداءة هبذه األشياء  أو إغالق ابب، أو خروج من احلمام، أو خروج لصالة أو حنو هذا

 فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع، [3]

 . فهو على شفعته، أو لكون املخرب ال يقبل خربه، أو إلظهار املشرتي أن الثمن أكثر مما هو 

 دس: أن يأخذ مجيع املبيع، الشرط السا

فإن عفا عن البعض، أو مل يطلبه سقطت شفعته؛ ألن يف أخذ البعض تفريقا لصفقة املشرتي، 
الشفعة على وجه يرجع املشرتي مباله، من غري ضرر به، فمىت سقط   وفيه إضرار به، وإمنا ثبتت 

   .بعضها، سقطت كلها كالقصاص

 .ى الثمنالشرط السابع: أن يكون الشفيع قادرا عل

    . ألن أخذ املبيع من غري دفع الثمن إضرار ابملشرتي 

 الفصل الثالث:  الثمن يف الشفعة

 فيه فروع مخسةو

 يأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه؛ [1]

 ألنه استحقه ابلبيع، فكان عليه الثمن كاملشرتي.   

 وتعترب قيمته حني وجوب الشفعة، [2]
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  .كما أيخذ ابلثمن الذي وجب ابلشفعة  

 فإن حط بعض الثمن عن املشرتي،  [3]

العقد، وأيخذه الشفيع مبا استقر عليه العقد؛ ألن زمن اخليار  قَ أو زيد عليه يف مدة اخليار؛ حلِّ 
 كحال العقد. 

 وإن كان الثمن مؤجال،  [4]

 . أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإال أقام ضمينا مليا وأخذ به

 الشفيع األخذ بغري احلاكموميلك  [5]

   .ألنه حق ثبت ابإلمجاع، فلم يفتقر إىل احلكم، كالرد ابلعيب 
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 باب الوديعة
 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى الوديعة وحكمها

 وفيه فروع ثالثة

 معنى الوديعة [1]

  : توكيل يف احلفظ تربعا، واالستيداع  :واإليداع  ،من ودع الشيء: إذا تركه؛ ألهنا مرتوكه عند املودع
 تربعا. 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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 فإن استودع من صيب غري مأذون له (4

وال يربأ   ،غصبهأو سفيه، أو جمنون ضمن؛ ألنه أخذ ماله من غري إذن شرعي فضمنه كما لو   
 إال بتسليمه إىل وليه، كما لو غصبه إايه.  

 فإن خاف أنه إن مل يأخذ منهم أتلفوه، (5

مل يضمنه إن أخذه؛ ألنه قصد ختليصه من اهلالك فلم يضمنه، كما لو وجده يف سيل فأخرجه   
 منه.

 الفصل الثاني: ضمان الوديعة

 وفيه فرعان

 الوديعة أمانة  [1]

بن شعيب، عن أبيه، عن   وإذا تلفت من غري تفريط، مل يضمن املودع ابإلمجاع؛ ملا روى عمر 

(1)قال: »من أودع وديعة فال ضمان عليه« - صلى هللا عليه وسلم -جده: أن النيب 
  

 فإن تلفت من بني ماله [2]

    .ال يضمن للخرب، وألنه أمني مل تظهر منه خيانة، فلم يضمن 

 
 ( 2401سنن ابن ماجه )( 1)
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 الفصل الثالث: حفظ الوديعة

 وفيه فروع أربعة

 إن مل يعني هلا صاحبها احلرز؛  [1]

 . لزمه حفظها يف حرز مثلها

 وإن تركها يف دون حرز مثلها ضمن؛ [2]

   .ألن اإليداع يقتضي احلفظ  

 فإذا أطلق، محل على املتعارف [3]

   .وهو حرز املثل

 وإن أحرزها يف حرز مثلها أو فوقه مل يضمن؛ [4]

 ألن من رضي حبرز مثلها رضي مبا فوقه.  

 الفصل الرابع: سفر املودع

 وفيه فروع ثالثة

 إذا أراد املودع السفر،  [1]

ومل جيز دفعها إىل احلاكم؛ ألنه ال والية    أو عجز عن حفظها، ردها على صاحبها أو وكيله،
   .للحاكم على حاضر
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 وإن مل يرد السفر بها، [2]

ومل جيد مالكها، دفعها إىل احلاكم؛ ألنه متربع ابحلفظ، فال يلزمه ذلك يف الدوام، واحلاكم يقوم   
   .مقام صاحبها عند غيبته 

 وإن مل جيد حاكما أودعها ثقة؛ [3]

ملا أراد أن يهاجر أودع الودائع اليت كانت عنده ألم أمين،   -م  صلى هللا عليه وسل   -ألن النيب   
 وألنه موضع احلاجة. 

 الفصل اخلامس: رد الوديعة

 وفيه فروع ثالثة

 إن طالبه برد الوديعة، فأخره لعذر [1]

   . مل يضمن؛ ألنه ال تفريط من جهته 

 وإن أخره لغري عذر، [2]

 .ضمنها لتفريطه 

 ومؤنة ردها على مالكها؛  [3]

 ألن اإليداع حلظة. 
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 باب إحياء املوات

 وفيه فصول مثانية

 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 أحيا - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  اجلواز؛  

(1) أرضا ميتة فهي له« 
 رواه أْحد، والرتمذي وصححه.   

 الفصل الثاني: األرض املوات نوعان

 وهي نوعان:

 أحدهما: ما مل جير عليه ملك،

 
 ( 1379( سنن الترمذي )14636أحمد ) ( 1)
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- صلى هللا عليه وسلم    -فهذا ميلك ابإلحياء؛ ملا روى جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا   

(1) : »من أحيا أرضا ميتة فهي له«
 رواه أْحد، والرتمذي وصححه.   

 وال يفتقر إىل إذن اإلمام

 للخرب، وألنه متلك مباح، فلم يفتقر إىل إذن كالصيد.  

 له،الثاني: ما جرى عليه ملك، وباد أه

  .للخرب؛ ميلك ابإلحياء ،ومل يعرف له مالك  

 الفصل الثالث: ما جيوز إحياؤه

 فيه فروع أربعةو

 جيوز إحياء ما قرب من العامر  [1]

   .للخرب  ؛إذا مل يتعلق مبصاحله

 وال جيوز إحياء ما فيه مصلحة الناس [2]

 ما بني العامر وال جيوز إحياء [3]

ألنه ليس مبوات، وَتويز إحيائه، تضييق على الناس  ؛ من الرحاب والشوارع، ومقاعد األسواق 
 يف أمالكهم وطرقهم، وهذا ال جيوز. 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 وجيوز اإلحياء من كل من ميلك املال [4]

 ميلك املال كالصيد.  للخرب، وألنه فعل ميلك به، فجاز ممن 

 صفة اإلحياءالفصل الرابع: 

 وفيه فروع مخسة

 اإلحياء:صفة  [1]

صلى هللا عليه وسلم    -أن يعمر األرض ملا يريدها له، ويرجع يف ذلك إىل العرف؛ ألن النيب   
 أطلق اإلحياء ومل يبني، فحمل على املتعارف.   -

 فإن كان يريدها للسكنى،  [2]

  .فإحياؤها حبائط جرت عادهتم ابلبناء به وتسقف، فإهنا ال تصلح للسكىن، إال بذلك 

 لغنم أو حطب،  وإن أرادها حظرية [3]

  . فبحائط جرت العادة مبثله

 وإن أرادها للزرع،  [4]

فبسوق املاء إليها من هنر أو بئر، وال يعترب حرثها؛ ألنه يتكرر كل عام، فأشبه السكىن، ال 
   .حيصل اإلحياء به لذلك 

 وال يعترب يف اإلحياء للسكنى نصب أبواب؛ [5]
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  . ألن السكىن ممكنة بدونه 

 ميلك يف اإلحياءالفصل اخلامس: ما 

 وفيه فروع مخسة

 .من حفر بئرا يف موات، ملك حرميها [1]

حرميها ما حتتاج إليه من ترقية املاء منها، كقدر مدار الثور، إن كان بدوالب، وقدر طول البئر   
 لغري ترقية املاء، ملوقف املاشية، وعطن اإلبل وحنوه. و إن كان ابلسواين، 

 حريم البئر البديء و [2]

 راعا من كل جانب.  مخسة وعشرون ذ

 ومن سبق إىل بئر عادية فاحتفرها، [3]

قال: »السنة يف حرمي    فحرميها مخسون ذراعا من كل جانب؛ ملا روي عن سعيد بن املسيب أنه 

(1)البئر العادي مخسون ذراعا، والبديء مخسة وعشرون ذراعا«
 رواه أبو عبيد يف األموال.  

 من حتجر مواتا،  [4]

 
 (729االموال )( 1)
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: »من سبق - صلى هللا عليه وسلم    -وشرع يف إحيائه ومل يتم، فهو أحق به؛ لقول رسول هللا  

(1) إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به«
 رواه أبو داود.   

 وإن باعه مل يصح؛ [5]

  .ألنه مل ميلكه، فلم يصح بيعه، كحق الشفعة 

 الفصل السادس : االرتفاق

 وفيه فروع ثالثة

 لقعود يف الرحابجيوز االرتفاق با [1]

إنكار، وألنه    والشراء، التفاق أهل األمصار عليه من غري  للبيع  الواسعة،  والطرق  والشوارع 
 ارتفاق مبباح من غري إضرار، فال مينع منه، كاالجتياز. 

 ومن سبق إليه كان أحق به؛ [2]

أحق : »من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا   

(2) به«
 رواه أبو داود.   

 وله أن يظلل عليه مبا ال يضر باملارة؛ [3]

 
 ( 3071سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

653 

   .ألن احلاجة تدعو إليه من غري ضرر بغريه 

 القطائعالفصل السابع :

 وفيه مباحث

 املبحث األول: معنى اإلقطاع

 .لذلك  أهال يراه  ملن شيئا  هللا مال من تسويغه :اإلمام إقطاع

 هي ضربان املبحث الثاني: أنواع اإلقطاع: 

 إقطاع إرفاق،الضرب األول: 

فلإلمام إقطاعها ملن جيلس فيها، فيصري كالسابق إليها، إال    وهي مقاعد األسواق والرحاب، 
 .  أنه أحق هبا 

 الضرب الثاني: موات األرض، 

 وفيه فرعان

 لإلمام إقطاعها ملن حيييها؛ [1]

(1) أقطعه أرضا«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روى وائل بن حجر أن رسول هللا   
حديث   

   صحيح.  

 
 ( 27239أحمد ) ( 1)
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 وال يقطع من ذلك إال ما قدر على إحيائه؛ [2]

    .ألن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على املسلمني بال فائدة

 الفصل الثامن: احلمى

 وفيه فروع أربعة

 معنى احلمى [1]

 منها.  الناس مينع مواات،  أرضا حيميأن 

 ال جيوز ألحد أن حيمي لنفسه مواتا [2]

صلى هللا عليه    -مينع الناس الرعي فيها؛ ملا روى الصعب بن جثامة قال: مسعت رسول هللا   

(1)يقول: »ال ْحى إال هلل ولرسوله« -وسلم 
    رواه البخاري. 

 ولإلمام أن حيمي مكانا  [3]

؛ ألن كرية حلماية املسلمني، وما فيه مصلحتهمأو لتكون قواعد عس لرتعى فيه خيل اجملاهدين،  
    .ْحى النقيع، خليل املسلمني -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 وليس له أن حيمي قدرا  [4]

 
 ( .  2370البخاري )( 1)
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   . للمصلحة، فال جيوز ذلك بضرر أكثر منها يضيق به على الناس؛ ألنه إمنا جاز
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 باب اجلعالة

 وفيه فصول أربعة

 اجلعالة وحكمهاالفصل األول: معنى 

 

 وفيه فرعان 

 معنى اجلعالة [1]

من رد آبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة، وسائر ما    ، ملن يعمل له عمال  ، وهي أن جيعل جعال
  .يستأجر عليه من األعمال

 حكم اجلعالة  [2]

(1) بعري وأان به زعيم{  ؛ لقول هللا تعاىل: }وملن جاء به ْحلاجلواز
وملا روى أبو سعيد »أن انسا      

أتوا حيا من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينا هم  -صلى هللا عليه وسلم   -من أصحاب رسول هللا 
كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: مل تقروان فال نفعل، أو َتعلوا لنا 

ن، وجيمع بزاقة ويتفل فربئ الرجل، فأتوهم جعال، فجعلوا هلم قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ أبم القرآ
فقال: وما أدراك   -صلى هللا عليه وسلم    -ابلشياه، فقالوا: ال أنخذها حىت نسأل عنها رسول هللا  

 
 [72( ]يوسف: 1)
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بسهم« منها  يل  واضربوا  خذوها  رقية  (1) أهنا 
 

 متفق عليه. 

 الفصل الثاني: اجلهالة يف اجلعالة

 وفيه فروع ثالثة

 لعامل غري معني،وجيوز عقد اجلعالة  [1]

لآلية، وألن احلاجة داعية إليه مع اجلهل، فجاز    ؛وعمل جمهول، فيقول: من رد ضاليت فله كذا 
 . كاملضاربة

 وال جيوز إال بعوض معلوم؛ [2]

   .ألنه عقد معاوضة، فاشرتط العلم بعوضه كاإلجارة 

 فإن شرط جمهوال فسد، [3]

 بت أجرة املثل يف فاسده كاإلجارة. وله أجرة املثل؛ ألنه عقد جيب املسمى يف صحيحه، فوج 

 الفصل الثالث: فسخ اجلعالة

 وفيه فروع مخسة

 وهي عقد جائز؛ [1]

 
 (.  (2201)  - 65( مسلم )2276البخاري )( 1)
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   .ألهنا تنعقد على جمهول، فكانت جائزة كاملضاربة  

 وأيهما فسخ قبل الشروع يف العمل  [2]

  .فال شيء للعامل

 وإن فسخه العامل قبل متام العمل، [3]

   . 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 

 وإن مت العمل،  [5]

   .لزم العقد ووجب اجلعل؛ ألنه استقر بتمام العمل

 الفصل الرابع: استحقاق اجلعل

 مخسةوفيه فروع 

 ال يستحق اجلعل إال بعد فراغه من العمل؛  [1]

   .ألنه كذا شرط

 بعريوإن جعل له جعال على رد  [2]
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، فهرب، أو مات قبل تسليمه مل يستحق شيئا؛ ألنه مل أيت مبا جعل اجلعل مكانهفرده إىل   
   .فيه

 ومن عمل لغريه عمال بغري جعل،  [3]

   .فال شيء له؛ ألنه بذل منفعته بغري عوض، فلم يستحقه

 وإن التقط لقطة قبل اجلعل، [4]

العوض عن    أخذ  له  جيز  فلم  ابلتقاطها،  ردها  عليه  ألنه وجب  يستحقه؛  مل  اجلعل  بلغه  مث 
  .الواجب

 وإن التقطها بعد اجلعل،  [5]

   .ومل يعلم بذلك مل يستحقه؛ ألنه تطوع اباللتقاط
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 باب اللقطة

 فيه فصالنو

 الفصل األول: معنى اللقطة وحكمها

 فرعانوفيه 

 معنى اللقطة [1]

   .هي املال املضاع عن ربه 

 حكمها [2]

 اجلواز.  

 الفصل الثاني: أنواع اللقطة

   .وهي ضرابن: ضال وغريه 

 وفيه مباحث ثالثة

 غري الضال  املبحث األول:

   . فيجوز التقاطه ابإلمجاعكالذهب، والنقود واألشياء الرخيصة، 

 نوعان:  وغري الضال

 التصرف فيه بغري تعريف؛يسري يباح النوع األول: 
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صلى هللا    -ملا روى جابر قال: »رخص لنا رسول هللا    كالعصا وكسرة اخلبز واألشياء التافهة؛ 

(1) يف العصا والسوط واحلبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به«  -عليه وسلم 
 رواه أبو داود.  

 وال حتديد يف اليسري 

يف احلديث وشبهه، مثل    - صلى هللا عليه وسلم    - إال أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النيب  
   .التمرة والكسرة واخلرقة، وما ال خطر له؛ فال أبس

  .والنوع الثاني: الكثري

 فيه فرعانو

 .ال جيب أخذه [1]

ملا فيه من حفظ فيأخذه  مبضيعة، وأمن نفسه عليه،    هإذا وجدو ألنه أمانة، فلم جيب كالوديعة،   
 . من الغرقمال املسلم، فكان أوىل كتخليصه 

 .ومن مل يأمن نفسه عليه [2]

 ويقوى على أداء الواجب، مل جيز له أخذه؛ ألنه تضييع ملال غريه، فحرم كإتالفه. 

 املبحث الثاني: ما جيب على امللتقط

 وفيه فرعان

 
 ( 1717سنن أبي داود )( 1)
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 إذا أخذها، عرف جنسها  [1]

 - صلى هللا عليه وسلم   -؛ ملا روى زيد بن خالد اجلهين قال: سئل رسول هللا وصفاهتا وقدرها
عن لقطة الذهب والورق فقال: »اعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة، فإن مل تعرف، فاستنفقها،  

(1) ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه«
 متفق عليه.   

نص على الوكاء والعفاص، وقسنا عليهما    وكاءها وهو: الذي تشد به، عفاصها، وهو: وعاؤها. و 
القدر واجلنس، وألنه إذا عرف هذه األشياء، مل ختتلط بغريها، 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 

 الثالث: التعريف املبحث

 وفيه فروع ستة

 معنى التعريف [1]

 هو البحث عن صاحبه. 
 وجيب تعريفها،  [2]

 
 (.  (1722)  - 2( مسلم )2436البخاري )( 1)
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به، وألنه طريق وصوهلا إىل صاحبها فوجب كحفظها،   -صلى هللا عليه وسلم    -ألمر النيب  
أمر به عند   -صلى هللا عليه وسلم    -وجيب التعريف حوال من حني التقاطها متواليا؛ ألن النيب  

بذلك؛ ألن    وجداهنا، واألمر يقتضي الفور، وألن الغرض وصول اخلرب وظهور أمرها، وإمنا حيصل
   . صاحبها إمنا يطلبها عقيب ضياعها

 ويكون التعريف يف جمامع الناس، [3]

   .كاألسواق وأبواب املساجد، وأوقات الصلوات؛ ألن املقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه  

 فوصفها بصفاتهافإذا جاء مدعيها،  [4]

    . به –صلى هللا عليه وسلم  -املذكورة، لزم دفعها إليه؛ ألمر النيب  

 فإن مل تعرف،  [5]

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -دخلت يف ملك امللتقط عند احلول حكما، كاملرياث؛ لقول النيب 

(1)حديث زيد: »وإن مل تعرف فاستنفقها« ويف لفظ: »وإال فهي كسبيل مالك«
  

 حلرم متلك بالتعريف ولقطة ا [6]

 لظاهر اخلرب 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الضرب الثاني: الضوال، 

 وهي احليوانات الضائعة، وهى نوعان:

 : ما ميتنع من صغار السباعالنوع األول

إما بقوته: كاإلبل واخليل، أو جبناحه: كالطري، أو بسرعته: كالظباء، أو بنابه: كالفهد، فال جيوز  
سئل عن ضالة اإلبل،    -صلى هللا عليه وسلم    - هللا    التقاطه؛ ملا روى زيد بن خالد: »أن رسول

( 1) فقال: ما لك وهلا، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد املاء، وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا«
 

 متفق عليه. 

 النوع الثاني: ما ال ينحفظ عن صغار السباع

  .كالشاة وصغار اإلبل والبقر وحنوها

 وفيه فروع أربعة

 التقاطها؛  جيوز [1]

سئل عن الشاة، فقال: خذها فإمنا    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى زيد بن خالد: »أن النيب  

(2)هي لك أو ألخيك أو للذئب«
 متفق عليه.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 ومتى التقط هذا النوع خري بني [2]

: »هي  -صلى هللا عليه وسلم  -أكله يف احلال، وحفظه لصاحبه وبيعه، وحفظ مثنه؛ لقول النيب  
   .حبفظها، وألن إبقاءها حيتاج إىل غرامة، ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها هومل أيمر لك« 

 فإذا جاء صاحبها، دفع إليه مثنها، [3]

   .أو غرمه له إن أكلها 

 ومن ترك دابة مبهلكة،  [4]

ها؛ ملا روى الشعيب قال: حدثين غري واحد من أصحاب رسول كَ لَ مَ   :فأخذها إنسان، فخلصها
قال: »ومن وجد دابة عجز    -صلى هللا عليه وسلم    - : أن رسول هللا  -وسلم    صلى هللا عليه   - هللا  

أهلها فسي   له«عنها  فأحياها فهي  (1) بوها، فأخذها 
اهلالك،    للحيوان من  إنقاذا  فيه  نبذ    وألن  مع 

  .صاحبه له، فأشبه السنبل الساقط

 باب اللقيط

 وفيه فصول مخسة

 التقاطهالفصل األول: معنى اللقيط وحكم 

 وفيه فرعان

 
 ( 3524سنن أبي داود )( 1)
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 معنى اللقيط [1]

   .وهو الطفل املنبوذ
 حكم التقاطه [2]

  .والتقاطه فرض على الكفاية؛ ألنه إجناء آدمي من اهلالك فوجب، كتخليص الغريق
 الفصل الثاني: حريته وإسالمه

 فيه فروع ثالثةو

 هو حمكوم حبريته؛ [1]

فقال: اذهب   - رضي هللا عنه    -ملا روى سنني أبو مجيلة قال: وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر   
(1) فهو حر، ولك والؤه، وعلينا نفقته

 .وألن األصل يف اآلدميني احلريةابن أيب شيبة )صحيح(  رواه    ،
 وحيكم بإسالمه [2]

   . يف دار اإلسالم إذا كان فيها مسلم؛ ألنه اجتمع الدار وإسالم من فيها 

 وإن وجد يف بلد فيه كفار، [3]

  .وال مسلم فيه فهو كافر؛ ألن الظاهر أنه ولد كافرين 

 الفصل الثالث: ما وجد معه من مال

 وفيه فروع ثالثة

 
 (31569مصنف ابن أبي شيبة )( 1)
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 وما يوجد عليه من ثياب أو حلي [1]

   . فهو له؛ ألنه آدمي حر فما يف يده له ،أو يف يده من نفقة

 وينفق عليه من ماله؛ [2]

 وإن مل يكن له مال [3]

وعلينا نفقته، وألنه آدمي حر له حرمة،   -رضي هللا عنه  -فنفقته يف بيت املال؛ لقول عمر  
  .فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقري

 الفصل الرابع: نسب اللقيط

 وفيه فرعان

 نسبه رجل حلق به؛وإن ادعى  [1]

    .ألنه أقر له حبق ال ضرر فيه على أحد فقبل، كما لو أقر له مبال 

 وإن ادعت امرأة نسبه، [2]

   يقبل قوهلا؛ ألهنا أحد األبوين، فثبت النسب بدعواها كاألب، ويلحق هبا دون زوجها. 

 الفصل اخلامس: القافة

 فيه فروع أربعةو

 القافة:معنى  [1]
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قوم من العرب عرفت منهم اإلصابة يف معرفة األنساب، واشتهر ذلك يف بين مدجل رهط جمزز،   
  .وسراقة بن مالك بن جعشم

 فإن ادعى نسبه رجالن،  [2]

   . وألحدمها بينة، فهو ولده؛ ألن له حجة

 فإن كان هلما بينتان، [3]

إن أحلقته أبحدمها،  أو ال بينة هلما، عرض على القافة معهما، أو من عصبتهما عند فقدمها، ف 
دخل مسرورا   -صلى هللا عليه وسلم    -: »أن النيب  -رضي هللا عنها    -أحلق به؛ ملا روت عائشة  

  رؤوسهما تربق أسارير وجهه، فقال: أمل تري أن جمززا املدجلي نظر آنفا إىل زيد وأسامة، وقد غطيا  

(1)وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض«
فلوال أن ذلك حق، ملا  ،  متفق عليه  

    .-صلى هللا عليه وسلم  - سر به النيب 

 وال يقبل قول القائف [4]

 إال أن يكون ذكرا عدال جمراب يف اإلصابة؛ ألن ذلك جيري جمرى احلكم، فاعترب ذلك فيه.   

 
 (.  (1459)  - 39( مسلم )6771البخاري )( 1)
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 باب الوقف

 فيه فصول ستةو

 الفصل األول: معنى الوقف وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى الوقف [1]

  املنفعة.حتبيس األصل، وتسبيل  

 حكمه [2]

أنه قال: »إذا مات اإلنسان انقطع   -صلى هللا عليه وسلم    -مستحب؛ ملا روي عن النيب  

(1) عمله إال من ثالث: علم ينتفع به من بعده، وولد صاحل يدعو له، أو صدقة جارية«
 رواه مسلم. 

 الفصل الثاني: ما يصح وقفه وما ال يصح

 وفيه مباحث

 املبحث األول: ما يصح وقفه

 ةوفيه فروع أربع

 جيوز وقف األرض؛ [1]

 
 ( (1631) - 14مسلم ) ( 1)
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فقال:   -صلى هللا عليه وسلم    -: »أن عمر أتى النيب  -رضي هللا عنهما    -ملا روى ابن عمر   
مل أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما أتمرين فيها؟ قال: إن    ، اي رسول هللا، إين أصبت أرضا خبيرب

يوهب، وال يورث قال:    شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، غري أنه ال يباع أصلها، وال يبتاع، وال
فتصدق هبا عمر يف الفقراء، وذوي القرىب، والرقاب، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها 

(1) أن أيكل منها، أو يطعم صديقا ابملعروف«
 متفق عليه.  

 ويصح وقف كل عني ينتفع بها [2]

 مع بقاء عينها دائما، قياسا على املنصوص عليه.   

 وقف السالح واحليوانيصح و [3]

: »أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   

(2) هللا«
   .ويف رواية: »وأعتده« ،متفق عليه 

 ويصح وقف املشاع؛ [4]

 -صلى هللا عليه وسلم    -ألن يف حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيرب، فأمره النيب   
     . بوقفها، وهذا صفة املشاع

 
 (.  (1632)  - 15مسلم )( 2737البخاري )( 1)

 (.  (983)  - 11( مسلم )1468البخاري )( 2)
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 املبحث الثاني: ما ال يصح وقفه

 وفيه فرعان

 ما ال جيوز بيعه: يصح وقف ال  [1]

 املنفرد؛ ألن الوقف متليك، فال جيوز يف هذه، كالبيع.   كالكلب، واخلنزير، واحلمل

 وال جيوز يف غري معني،  [2]

 ؛ ألنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح يف غري معني. وفرس ،  ودار،  العقارينكأحد هذين  

 الفصل الثالث: شروط الوقف

 الشرط األول: أن يكون على بر

    .كاملساجد، والفقراء، واألقارب 

  بر.وال يصح على غري 

    .على املعصية وكتب التوراة واإلجنيل؛ ألن هذا إعانة كالكنيسة

 الشرط الثاني: أن يكون على معني 

 على غري معني: يصح ال ف

 كرجل أو امرأة؛ ألن متليك غري املعني ال يصح. 

 الشرط الثالث: أن يكون منجزا
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 وفيه فرعان

 ال يصح تعليقه على شرط مستقبل؛ [1]

تربع مشروط  : هو وقف بعد مويت فيصح، ويكون وصية يعترب خروجه من الثلث؛ ألنه  وإن قال
    . ابملوت فكان وصية

 وال جيوز الوقف إىل مدة؛ [2]

  .ألنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم جيز إىل مدة 

 على سبيل غري منقطع: الشرط الرابع: أن يكون 

  .كالفقراء، واملساكني، وطلبة العلم، واملساجد، أو على رجل بعينه، مث على ما ال ينقطع

   فإن وقفه على رجل بعينه وسكت، صح 

    . فإذا انقرض املسمى صرف إىل أقارب الواقف؛ ألهنم أحق الناس بصدقته

 الفصل الرابع: شروط الواقف

 وفيه فروع ثالثة

 إن شرط أن يأكل منه أيام حياته، [1]

 أو مدة يعينها، فله شرطه.  

 وإن وقف على نفسه ثم على أوالده، [2]
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 ط لنفسه منه شيئا، جاز أن خيتص به أايم حياته. صح؛ ألنه ملا جاز أن يشرت 

 وإن قال: وقفت داري  [3]

   .سبيل القربة، فصح مطلقا ألنه إزالة ملك على ؛ ومل يذكر سبلها، صح

 الفصل اخلامس: التصرف يف الوقف

 وفيه فروع أربعة

 وال جيوز التصرف يف الوقف  [1]

يف حديث عمر: »ال   -صلى هللا عليه وسلم   -لقول النيب كالبيع واهلبة؛ مبا ينقل امللك يف الرقبة؛  

(1) يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث«
. 

 وميلك املوقوف عليه  [2]

   .غلته ومثرته، وصوفه ولبنه؛ ألنه من غلته، فهو كالثمرة 

 وتصرف الغلة على ما شرط الواقف  [3]

  .من التسوية، أبن يقول: على أوالدي (1
   .يقول: على أوالدي الفقهاء أبن، والتفضيل (2
   .يقدم األفقه ،أبن يقف على أوالده مثال، والتقدمي (3

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 ينتفع به،وكل وقف خرب ومل  [4]

وإن وقف مسجدا فخرب، وكان يف مكان ال  ،  أهل الوقف  ينتفع به بيع، واشرتي بثمنه ما   
 . ينتفع به، بيع، وجعل يف مكان ينتفع به

 امللكالفصل السادس: عقد الوقف وإزالة 

 فيه فروع ثالثةو

 الوقف يزيل ملك الواقف؛ [1]

 .ألنه يزيل ملكه عن التصرف يف العني واملنفعة، فأزال ملكه عن الرقبة 

 ويزيل امللك مبجرد لفظه؛ [2]

    .-رضي هللا عنه  -حلديث عمر ، و ألن الوقف حيصل به 

 وينتقل امللك يف الوقف  [3]

 .إىل املوقوف عليه

 خامتة

 حيث شرط الواقف،وينظر يف الوقف من 

: جعل النظر يف وقفه إىل حفصة ابنته، مث إىل ذوي الرأي من -رضي هللا عنه    -ألن عمر   
 أهلها. 
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 باب اهلبة
 فيه فصول أربعةو

 الفصل األول: معنى اهلبة وحكمها

 وفيه فروع أربعة

 معنى اهلبة [1]

    .هي التربع بتمليك مال يف حياته 

 حكمها [2]

 -قالت: »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنها    -عائشة  حلديث    مستحبة؛

(1)يقبل اهلدية، ويثيب عليها« 
 . أخرجه البخاري 

 وهي أفضل من الوصية، [3]

: أي الصدقة أفضل؟ قال: - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: »سئل رسول هللا   
أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أتمل الغىن، وختشى الفقر، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت:  

(2) لفالن كذا ولفالن كذا«
 رواه البخاري، ومسلم مبعناه. 

 
 ( 2585البخاري ) ( 1)

 (.  (1032)  - 92( مسلم )1419البخاري )( 2)
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 وهبة القريب أفضل، [4]

من الرْحن، فمن وصلها وصله    (1) : »الرحم شجنة-صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا   

(2)هللا، ومن قطعها قطعه هللا«
 . متفق عليه 

 الفصل الثاني: عطية األوالد

 وفيه فروع ثالثة

 ال جيوز تفضيل بعض ولده على بعض [1]

ملا روى النعمان بن بشري قال: »تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت أمي عمرة   ؛يف العطية 
صلى هللا عليه وسلم   -بنت رواحة: ال أرضى حىت تشهد عليها رسول هللا، فجاء أيب إىل رسول هللا  

ولدك أعطيت مثله؟ قال: ال، قال: فاتقوا هللا، واعدلوا بني    ل  ليشهده على صدقيت، فقال: أكُ   -

(3)قال: فرجع أيب، فرد تلك الصدقة«أوالدكم،  
(4) رواه مسلم، ويف لفظ: »ال تشهدين على جور«  

 

    . متفق عليه. فسماه جورا، واجلور حرام، وألن ذلك يوقع العداوة، وقطيعة الرحم، فمنع منه

 فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين:  [2]

 
 .القرابة املشتبكة كاشتباك العروق  -بضم الشين وكسرها  -( الشجنة  1)

 (.  (2554)  - 16( مسلم )5988البخاري )( 2)

 ( (1623) - 13مسلم ) ( 3)

 (.  (1623)  - 16( مسلم )2650البخاري )( 4)
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وأمره    أمره برده،  - عليه وسلم  صلى هللا  - إما رد عطية األول، أو إعطاء اآلخر مثله، ألن النيب  
  .يقتضي الوجوب 

 فإن خص بعض ولده لغرض صحيح [3]

قال    -رضي هللا عنه    - ا روي أن أاب بكر  مل ،  جاز  من زايدة حاجة، أو عائلة، أو اشتغاله بعلم
لعائشة: كنت قد حنلتك جذاذ عشرين وسقا، ووددت أنك حزتيه، وإمنا هو اليوم مال الوارث، وإمنا  

(1) مها أخواك وأختاك
.    

 الفصل الثالث: من أحكام اهلبة

 وفيه فروع أربعة

 ما جاز بيعه جازت هبته، [1]

 ألنه عقد يقصد به متليك العني.  

 وال يثبت امللك للموهوب له إال بقبضه، [2]

. فإن مات املوهوب له قبل القبض، بطلت، ألنه غري -رضي هللا عنه    -حلديث أيب بكر   
 . الزم، فيبطل ابملوت كالشركة

 واهلبة املطلقة ال تقتضي ثوابا، [3]

 
 ( 2/752املوطأ )( 1)
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 ى وجه التربع، فلم تقتض ذلك. سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدىن، ألهنا عطية عل  

 وإن شرط ثوابا معلوما صح، [4]

  أنه قال: من وهب هبة أراد هبا   -رضي هللا عنه    -ملا روي عن عمر  وُتسم ى هبة الثواب؛  

(1) الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا مل يرض منها 
.   

 الفصل الرابع: الرجوع يف اهلبة

 وفيه فروع ثالثة

 إن وهب لغري ولده شيء،  [1]

أنه قال: »العائد    - صلى هللا عليه وسلم   - ملا روي عن النيب    ؛ ومتت اهلبة، مل ميلك الرجوع فيه

(2) هبته كالعائد يف قيئه«  يف
 متفق عليه.  

قال: »ال حيل لرجل أن يعطي عطية،    - صلى هللا عليه وسلم    -وروى ابن عباس أن النيب  

(3)ا يعطي ولده«فريجع فيها إال الوالد فيم
 رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. 

 وإن وهب الرجل لولده، فله الرجوع [2]

 
 (2790املوطأ )( 1)

 (.  (1622)  - 7( مسلم )2589البخاري )( 2)

 ( 2132سنن الترمذي )( 3)
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   .للخرب 

 وللرجوع يف اهلبة شروط أربعة: [3]

 أحدها: أن تكون باقية يف ملكه،

   .ألن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال مللك غريه 

 الثاني: أن يكون تصرف االبن فيها باقيا.

    .لس، سقط الرجوع ملا فيه من إسقاط حق الغرماءفَ عليه لِّ جر فإن حُ  

 الثالث: أن ال يزيد زيادة متصلة، 

 . من والتعلمكالس  

 وإن كانت منفصلة،

 والزايدة لالبن. مل مينع الرجوع، 

 الرابع: أن ال يتعلق بها رغبة لغري الولد،

   . حنو أن يرغب الناس يف تزوجيه، فيزوجوه من أجله أو يداينوه 

 امتةخ

 لألب أن يأخذ من مال ولدهليس و

   .ما شاء مع غناه 
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 جيوز لألب أن يأخذ من مال ابنه و

   .حاجتهعند 

 تنبيه

(1): »أنت ومالك ألبيك«-حديث 
   . )ضعيف( رواه ابن ماجه  

 باب العمرى
 وفيه فصالن

 الفصل األول: معنى العمرى وحكمها

 معنى العمرى

 وهي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، أو جعلتها لك عمرك، أو عمري.  

 الفصل الثاني: صور العمرى

 وهلا ثالث صور:

 إحداهن: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك،

 
 ( 2291سنن ابن ماجه )( 1)
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: »من -صلى هللا عليه وسلم    -ولعقبك من بعدك، فهذه هبة صحيحة؛ لقول رسول هللا   

(1) أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا«
 رواه مسلم. 

 الثانية: أن يقول: أعمرتكها حياتك. ومل يزد،

هللا صلى    -يرجع بعد موته إىل املعمر، ملا روى جابر قال: »إمنا العمرى اليت أجازها رسول هللا  
وسلم   إىل    -عليه  ترجع  فإهنا  عشت،  ما  لك  هي  قال:  إذا  فأما  ولعقبك،  لك  هي  يقول:  أن 

(2) صاحبها«
 .متفق عليه 

 الثالثة: أن يقول مع ذلك: فإذا مت عادت 

 .إيل إن كنت حيا، أو إىل ورثيت

والرقىب مثل ذلك، إال أنه يقول: إن مت قبلي، عادت إيل، وإن مت قبلك، فهي لك. أو  
 : أرقبتك داري هذه.  يقول

 وفيه فروع ثالثة

 هي الزمة ترجع إىل املعمر واملرقب، و [1]

 
 ( (1625) - 26مسلم ) ( 1)

 (.  (1625)  - 23( مسلم )2625البخاري )( 2)
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(1) شروطهم« على املسلمون: »-صلى هللا عليه وسلم  -حلديث جابر، ولقول رسول هللا 
.  

 وتصح العمرى والرقبى يف العقار [2]

 . والثياب واحليوان، ألهنا نوع هبة، فجازت يف ذلك كله، كسائر اهلبات  

 . ولو شرط يف اهلبة شرطا منافيا ملقتضاها، [3]

   . حنو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أال تبيعه، أو بشرط أن تبيعه أو هتبه، فسد الشرط 

 
 ( 3594داود )سنن أبي ( 1)
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 كتاب الوصايا

 وفيه فصول مثانية

 الفصل األول: معنى الوصايا وحكمها

 عانوفيه فر

 الوصية: معنى  [1]

   .بعد املوت ينفذ هي تربع 

 حكمها [2]

 وهي مستحبة ملن ترك خريا، 

(1)عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني{  كتبقوله تعاىل: }ل
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -وملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا   ما حق امرئ  »:  -َصلَّى اَّللَّ
(2)«مسلم، يبيت ليلتني، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عند رأسه 

 . متفق عليه 
 جتب الوصية و

 .إذا كان على اإلنسان دين ال بينة به وال أحد يعرفه

 
 [ 180( ]البقرة: 1)

 (.  (1627)  - 1( مسلم )2738البخاري )( 2)
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 الفصل الثاني: مقدار الوصية

 وفيه فرعان

 . بالثلثواملستحب فيها اإليصاء  [1]

روى عامر بن سعد عن أبيه قال: »مرضت مرضا أشفيت منه على املوت، فأاتين رسول هللا    ملا
يعودين، فقلت: اي رسول هللا يل مال كثري، وليس يرثين إال ابنيت، أفأوصي    -صلى هللا عليه وسلم    -

قا فبالثلث؟ قال: مبايل كله؟  فبالشطر، قال: ال، قلت:  فبالثلثني؟ قال: ال، قلت:  ل: ال، قلت: 

(1) الثلث والثلث كثري، إنك أن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«
متفق   

    يعين يطلبون الناس أبكفهم.  ،عليه

 أما قليل املال ذو العيال،  [2]

: »إنك أن ترتك ورثتك أغنياء  -صلى هللا عليه وسلم    -  فال تستحب له الوصية، لقول النيب

(2) خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«
. 

 الفصل الثالث: احليف يف الوصية

 فيه فروع أربعة

 ويستحب ملن رأى موصيا حييف [1]

 
 (.  (1628)  - 5( مسلم )1295البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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}فمن  ،الثلث سعدا عن الزايدة يف -صلى هللا عليه وسلم  -لنهي النيب  ؛يف وصيته أن ينهاه 
}جنفا{ ميال عن   خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن هللا غفور رحيم{

}فأصلح بينهم{ بني الوصي واملوصى له   احلق خطأ }أو إمثا{ أبن تعمد ذلك ابلزايدة على الثلث
 .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

 وال يعترب الرد واإلجازة إال بعد املوت، [4]

    .ه ال حق للوارث قبل املوت، فلم يصح إسقاطهألن 

 تنبيه:

 أما من ال وارث له،
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لقوله   النهي معلل ابإلضرار ابلورثة،  :  -صلى هللا عليه وسلم    -َتوز وصيته مباله كله، ألن 

(1) »إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس« 
. 

 الفصل الرابع: من تصح وصيته

 وفيه فروع مخسة

 من صح تصرفه يف املال، صحت وصيته، [1]

 . ألهنا نوع تصرف 

 ومن ال متييز له، ال تصح وصيته، [2]

       .كالطفل واجملنون، ومن عاين املوت 

 وال تصح الوصية مبعصية،  [3]

   .كالوصية للكنيسة، وابلسالح ألهل احلرب، ألن ذلك ال جيوز يف احلياة فال جيوز يف املمات 

 الوصية لوارث،وال جتوز  [4]

(2) قال: »ال وصية لوارث« -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روي أن النيب  
   . وهذا حديث صحيح 

 فإن فعل صحت  ووقفت على إجازة الورثة، [5]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( 2714سنن ابن ماجه )( 2)
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قال: »ال جيوز لوارث وصية، إال أن    -عليه وسلم    صلى هللا  -ملا روى ابن عباس، أن النيب   

(1) يشاء الورثة« 
     .كانت وصية جائزة  شاءوافيدل على أهنم إذا  

 الفصل اخلامس: ما تصح الوصية به

 وفيه فروع ثالثة

 تصح الوصية بكل ما ميكن نقل امللك فيه، [1]

    .من مقسوم، ومشاع 

 .وجتوز الوصية باملنافع [2]

 لك ابلعقد واإلرث، فكذلك يف الوصية.  ألهنا كاألعيان يف امل 

 وجتوز الوصية بالعني دون املنفعة،  [3]

   ألهنما كالعينني، فجاز فيهما ما جاز يف العينني.  ؛وابلعني لرجل واملنفعة آلخر

 الفصل السادس: ما يعترب من الثلث

 وفيه فروع مخسة

 ما وصي به من التربعات،  [1]

 سواء كانت الوصية يف الصحة، أو املرض. كاهلبة والوقف، اعترب من الثلث، 

 
 ( 349املراسيل ألبي داود )( 1)
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 فأما الواجبات، [2]

كقضاء الدين واحلج والزكاة، فمن رأس املال، ألن حق الورثة بعد أداء الدين، لقوله تعاىل:    

(1) بعد وصية يوصى هبا أو دين{ من}
.    

 فأما عطيته يف صحته، [3]

 ال حق ألحد فيه.   ماله،ألنه مطلق يف التصرف يف  ؛ فمن رأس ماله 

 وإن كان يف مرض غري خموف،  [4]

 .وجع الضرس، والصداع اليسريواملرض غري املخوف ك  ،، ألنه يف حكم الصحيحفمن رأس ماله

 وإن كان خموفا اتصل به املوت، [5]

ه، مل يكن  ملا روى عمران بن حصني: »أن رجال أعتق ستة أعبد له عند موت  ؛فعطيته من الثلث 
، فدعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء، فأقرع  -صلى هللا عليه وسلم    -له مال غريهم، فبلغ ذلك رسول هللا  

(2)بينهم، فأعتق اثنني وأرق أربعة، وقال له قوال شديدا« 
واملرض املخوف كالطاعون،    ،رواه مسلم  

   والسرطان املنتشر ابلبدن.

 
 [ 12( ]النساء: 1)

 ( (1668) - 56مسلم ) ( 2)
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 الفصل السابع: الرجوع يف الوصية

 فرعانوفيه 

 جيوز الرجوع يف الوصية، [1]

 ألهنا عطية مل تزل امللك، فجاز الرجوع فيها.   

 فإن قال: رجعت فيها، أو: فسختها، [2]

   .ألنه صريح فيه ؛ فهو رجوع 

 الفصل الثامن: األوصياء

 وفيه فروع مخسة

  .ال تصح الوصية إال إىل عاقل [1]

 فأما اجملنون والطفل، [2]

إليهما  التصرف يف ماهلما، فال جيوز توليتهما على    ؛ فال تصح الوصية  ألهنما ليسا من أهل 
  .غريمها

 وال تصح وصية مسلم إىل كافر، [3]

  ألنه ليس من أهل الوالية على مسلم.  

 وجيوز أن يوصي إىل نفسني، [4]
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   .وابنه عبد هللاملا روي أن ابن مسعود كتب يف وصيته: إن مرجع وصييت إىل هللا، مث إىل الزبري   

 وجيوز أن يوصي إىل رجل،  [5]

قال يف جيش مؤتة: »أمريكم زيد،   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب    ؛فإن مات فإىل آخر

(1) فإن قتل فأمريكم جعفر، فإن قتل، فأمريكم عبد هللا بن رواحة«
 رواه أْحد والنسائي. 

 يف معىن التأمري.   والوصية

 خامتة

 وفيها فرعان

 للموصي عزل الوصي متى شاء،  [1]

 وللوصي عزل نفسه متى شاء  [2]

 .ألنه إذن يف التصرف، فملك كل واحد منهما فسخه ؛يف حياة املوصي، وبعد موته

 
 ( وأصله في الصحيحين.8550(  النسائي في الكبرى )1750أحمد ) ( 1)
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 كتاب الفرائض

 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى الفرائض

 وفيه فرعان

 معنى الفرائض [1]

 وعلم الفرائض اصطالحا: فقه املواريث وحساهبا.  

 معنى اإلرث [2]

 واإلرث هو كل ما يرتكه امليت بعده قليالً كان أ وكثرياً. 

 تنبيه:

(1)»تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم«حديث 
 ]ضعيف[  

 الفصل الثاني

 احلقوق املتعلقة بالرتكة

 كاآليت:  ،مرتبة حبسب أمهيتها ،يتعلق ابلرتكة حقوق

 
 ( 2719سنن ابن ماجه )( 1)
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وحافر  [1] الغاسل،  وأجرة  وحنوطه،  وكفنه،  تغسيله،  ماء  مثن  من  امليت:  مؤن َتهيز 
 .القرب، وحنو ذلك 

 . الديونمث  [2]
 مث الوصية ابلثلث فأقل لغري وارث. [3]

 .مث اإلرث  [4]

 الفصل الثالث: شروط اإلرث وأسبابه وموانعه

 وفيه مباحث

 املبحث األول: شروط اإلرث

 شروط اإلرث ثالثة:

 أحدها: موت املور ِّث حقيقة أو حكماً. 

 الثاين: حياة الوارث بعده ولو حلظة، حقيقة أو حكماً.

 الثالث: العلم ابلسبب املقتضي لإلرث.

 املبحث الثاني: أسباب اإلرث

 أسباب اإلرث

 وأسباب اإلرث ثالث:  
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 .نكاح [1]
 .ونسب [2]
 ووالء. [3]

 بن والبنت واألب واجلد.، كاالوالنسب: االتصال بني إنسانني بوالدة قريبة أو بعيدة

 .والء العتاقة والوالء:

 املبحث الثالث: أنواع القرابة

 القرابة أنواع ثالثة

 القرابة ثالثة أصناف أصول، وفروع، وحواشي. 

 . وإن َعَلواواجلد فاألصول: كاألم واألب 

 . والفروع: كاألوالد وأوالدهم وإن نزلوا

 . كاإلخوة واألعمام وأبنائهم، وإن نزلوا  ،واحلواشي: فروع األصول

 املبحث الرابع: موانع اإلرث

 موانع اإلرث ثالثة:

   .الرق [1]
  .والقتل [2]
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 واختالف الد ِّين. [3]

 الفصل الرابع: أقسام اإلرث

 اإلرث ينقسم إىل قسمني:

 .إرث بفرض [1]

 وإرث بتعصيب. [2]

 العصبة:

فالقريب مينع البعيد من    اآليت،يرثون الباقي بشرط عدم وجود من هو أقرب منه على الرتتيب  

(1)«أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر»  ثيحلد  ؛املرياث 
، ويستثىن:  متفق عليه  

 األب، واجلد، وأييت بيان أحواهلم.  

 .االبن [1]
 . ابن االبن وان نزل [2]
 .االب  [3]
 . االب وان عالاجلد من قبل  [4]
 .األخ الشقيق [5]
 .االخ ألب   [6]

 
 (.  (1615)  - 2( مسلم )6732البخاري )( 1)
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 . العم الشقيق وان عال [7]
   .العم ألب وان عال  [8]
 .ابن األخ الشقيق وان نزل  [9]
 .ابن االخ الب وان نزل  [10]
 .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 الفروضالفصل اخلامس: 

 وفيه مباحث.  

   هم كالتايل:أصحاب الفرض و 
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 االباملبحث األول: 

 وله حاالت ثالث

  السدس [1]

 .وجود الفرع الذكرب

  السدس والباقي [2]

 . وارث انثىوجود فرع ب

 يالباق [3]

 .نثىأو أعدم الفرع ذكرا ب

 االماملبحث الثاني: 

 واألم هلا حاالت ثالث

 الثلث [1]

 بشروط ثالثة: 

 . عدم الفرع ذكرا او انثى (1
 .عدم اجلمع من االخوة واالخوات  (2
 .حدى املسألتني العمريتنيإال تكون املسالة أ (3
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  السدس [2]

 بشرطني:

 .و االخوات أ ، االخوةو اجلمع من أ ، نثىأو أ ،وجود الفرع ذكرا (1
 .حدى املسألتني العمريتنيإال تكون املسألة أ (2

 ثلث الباقي [3]

 زوجة ام اب(  -)زوج ام أب  حدى املسألتني العمريتنيإن تكون أ

 اجلداملبحث الثالث: 

 واجلد له حاالت أربع

 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

 السدس والباقي [3]

 بشرطني:

 . ب عدم وجود األ (1
 . نثىأجود فرع وارث و  (2

 احلجب [4]

 .قرب و اجلد األأ ابألب 

  :اجلد الوارث

م )جدك  بو األأم  أو   ،ب ب األأب  أو   ،ب ب األأمثل    ،نثىأهو كل من ليس بينه وبني امليت  
  .المك( فال يرث 

 اجلدة واجلداتاملبحث الرابع: 

 واجلدة هلا حالتان

  السدس [1]

 . قرب منهاو اجلدة األأم عدم األب

 احلجب [2]
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 بشرطني:

  .موجود األ (1
 . منها أقرب وجود جدة  (2

  اجلدة الوارثة:

ب  أم  أما  أو   ،ب ب األأم  أو   ،ب م األأمثل    ، ذكر بني انثيني  ، ىل امليتإاليت مل يدخل يف نسبها  
 .م فال ترث ألا

 الزوجاملبحث اخلامس: 

 حالتان:والزوج له 

 النصف [1]

 .نثىأعدم الفرع ذكرا او ب

 الربع [2]

 . نثىأو أوجود فرع وارث ذكرا ب

 الزوجةاملبحث السادس: 

 وهلا حالتان:

 الربع [1]
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 .نثىأو أعدم الفرع ذكرا ب

 الثمن [2]

 . نثىأو أوجود فرع وارث ذكرا ب

 فأكثرالبنت املبحث السابع: 

 وهلا حاالت ثالث

 النصف [1]

 بشرطني:

 . ن تكون واحدةأ (1
 .املعصب هلا وهو اخوهاعدم  (2

 الثلثان [2]

 بشرطني:

 فأكثر. ن يكن اثنتني أ (1
 . خوهنأعدم املعصب وهو  (2

 الباقي مع االبن [3]

 . )االبن( ب وهو اخوهاصوجود املعب
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 بنت االبن فاكثراملبحث الثامن: 

 وهلا حاالت مخس

 النصف [1]

 بشروط ثالثة: 

 بنت(.  –)ابن  نثىأو أذكرا  ،على منهاعدم الفرع األ  (1
 . )ابن االبن( و ابن عمها الذي يف منزلتهاأخوها أوهو  ،املعصب هلاعدم   (2
 . )بنت ابن( و بنت عمها اليت يف منزلتهاأ ، ختهاأوهي  ، عدم املشارك هلا  (3

 الثلثان [2]

 بشروط ثالثة: 

 بنت(.   –)ابن   نثىأو أعلى منها ذكرا عدم الفرع األ (1
 . )ابن االبن(  منزلتهاو ابن عمها الذي يف أخوها أوهو  ،عدم املعصب هلا (2
 . )بنت االبن( و بنت عمها اليت مبنزلتهاأختها أوهي  ،وجود املشارك هلا  (3

 السدس [3]

 بشرطني:

 . قد ورثت النصف فرضا ،و بنت ابن اعلى منهاأ  ،ن تكون مع البنت وارثة للنصف فرضاأ (1
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 . (ابن ابنو ابن عمها الذي يف منزلتها )أخوها أوهو  ،عدم املعصب هلا (2

 ابن االبنالباقي مع  [4]

 بشرطني:

 . على منهاعدم الفرع الذكر األ  (1
 .وجود املعصب ابن االبن (2

 احلجب [5]

 حبالني:

 .على الذكروجود الفرع األ (1
 . وعدم املعصب ،استكمال البنتني الثلثني (2

 االخوة ألماملبحث التاسع: 

 وهلم حاالت ثالث

 الثلث [1]

 بشروط ثالثة: 

 . عدم األصل الذكر (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
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 . يكونوا اثنني فأكثرن أ (3

 السدس [2]

 بشروط ثالثة: 

 . صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأ وأعدم الفرع ذكرا  (2
 . نثىأ وأن يكون منفردا سواء كان ذكرا أ (3

 احلجب [3]

 .ابلفرع (1
 .الذكر ابألصل (2

 االخت الشقيقة فاكثراملبحث العاشر: 

 وهلا حاالت مخس

 النصف [1]

 بشروط أربعة:

 . صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
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 . 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

 الباقي مع االخ الشقيق [3]

 بشروط ثالثة: 

 . صل الذكرعدم األ (1
   .الذكرعدم الفرع  (2
   .خ الشقيقوهو األ  ،وجود املعصب هلا (3

 الباقي [4]

 بشروط أربعة:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

705 

 . صل الذكرعدم األ (1
 . عدم الفرع الذكر (2
 . نثىجود الفرع األ (3
   .خ الشقيقوهو األ ،عدم املعصب هلا (4

 احلجب [5]

 .ابلفرع الذكر (1
 .االصل الذكر (2

 األخت ألباملبحث احلادي عشر: 

 وهلا حاالت ست

 النصف [1]

 بشروط مخسة:

 . الذكرصل عدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (3
   .ن تكون واحدةأ (4
 . خوات الشقائقشقاء واألخوة األعدم األ (5
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 الثلثان [2]

 بشروط مخسة:

 . صل الذكرعدم األ (1
 . نثىأو أعدم الفرع ذكرا  (2
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (3
 . ن يكن اثنتني فأكثرأ (4
 .خوات الشقائقواأل ،خوة الشقائقعدم األ (5

 السدس [3]

 بشرطني:

 . ن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاأ (1
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (2

 الباقي مع األخ ألب [4]

 بشروط مخسة

 .صل الذكردم األ (1
 . عدم الفرع الذكر (2
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 .خ ألب وهو األ  ،وجود املعصب هلا (3
 .شقاءعدم األخوة األ (4
  .الغريخت شقيقة وارثة ابلتعصيب مع أعدم وجود  (5

 الباقي [5]

 بشروط ستة: 

 . صل الذكرعدم األ (1
 . عدم الفرع الذكر (2
 .نثىوجود الفرع األ (3
 .خ ألب وهو األ ،عدم املعصب هلا (4
 .خت شقيقة وارثة ابلتعصيب مع الغريأعدم وجود  (5
   .عدم األخوة األشقاء (6

 احلجب [6]

 لفرع الذكراب (1
 .صل الذكرألاب (2
 . خ الشقيقابأل (3
 .صارت عصبة إذاخت الشقيقة ابأل (4
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 . ابلشقيقتني صاحبيت الثلثني وعدم املعصب (5
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 كتاب النكاح

 وفيه فصالن

 الفصل األول: معنى النكاح وحكمه

 وفيه فروع ثالثة

 معنى النكاح [1]

  .النكاح يف الشرع: هو عقد التزويج

 النكاح حكم  [2]

فيلزمه إعفاف ليس بواجب، إال أن خياف أحد على نفسه الوقوع يف حمظور برتكه،  النكاح  
(1) قال تعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ ،نفسه

   .والواجب ال يقف على االستطابة .
: »اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، -صلى هللا عليه وسلم    -وقال النيب  

(2) فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء«
 متفق عليه  

  :والناس يف النكاح على ثالثة أضرب [3]

جيب عليه   حكمه:منهم من خياف على نفسه الوقوع يف حمظور إن ترك النكاح،  (1
   .النكاح

 
 [ 3( ]النساء: 1)

 (.  (1400)  - 1( مسلم )5065البخاري )( 2)
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  حكمه:من يستحب له، وهو من له شهوة أيمن معها الوقوع يف حمظور،  :الثاين (2
 االشتغال له به أوىل من التخلي لنوافل العبادة.

الثالث (3 من ال شهوة له، إما ألنه مل خيلق له شهوة كالعنني، أو كانت له    :القسم 
 .فضلالتخلي له أحكمه: شهوة فذهبت بكرب أو مرض وحنوه، 

 الفصل الثاني:النظر إىل املخطوبة

 فيه فروعو

 من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها [1]

: »إذا خطب أحدكم امرأة، فإن  -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى جابر قال: قال رسول هللا  
(1)استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل«

 رواه أبو داود.  
 وينظر إىل الوجه؛ [2]

   .ألنه جممع احملاسن، وموضع النظر 
 ما يظهر عادة من الكفني والقدمني،وينظر إىل  [3]

 عادة، أشبه الوجه.  ألنه يظهر
 وجيوز النظر إليها بإذنها، وبغري إذنها؛ [4]

ويف حديث جابر قال:    ،أطلق النظر، فال جيوز تقييده   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب   
(2) فخطبت امرأة، فكنت أختبأ هلا حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها

. 
 

 ( 2082سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 وليس له اخللوة بها؛ [5]

 ألن اخلرب إمنا ورد ابلنظر، فبقيت اخللوة على أصل التحرمي.  
 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 

 : الولياألولالشرط 

 فإن عقدته املرأة لنفسها، أو لغريها إبذن وليها، أو بغري إذنه مل يصح،  
(1)قال: »ال نكاح إال بويل« -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روت عائشة أن النيب  

قال أْحد   
 وحيىي: هذا حديث صحيح.  

 فإن تزوج بغري إذن ولي، فالنكاح فاسد،

   .ال حيل الوطء فيه، وعليه فراقها
 وفيه مباحث

 
 ( 1880سنن ابن ماجه )( 1)
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 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]

صلى    -»أهنا ملا انقضت عدهتا، أرسل إليها رسول هللا  -رضي هللا عنها   -ا روت أم سلمة مل
أوليائي شاهدا. قال: ليس من    -هللا عليه وسلم   خيطبها، فقالت: اي رسول هللا: ليس أحد من 

صلى هللا عليه وسلم   -أوليائك شاهد وال غائب يكره ذلك. فقالت: قم اي عمر، فزوج رسول هللا  
(1)فزوجه«. -

 رواه النسائي.  
   .صغريامل يكن  وعمر
 .ثم األخ الشقيق [4]

 األخ لألب. ثم  [5]

 األخ الشقيق. ثم ابن [6]

 األخ ألب. ثم ابن [7]

 
 (  3254النسائي ) ( 1)
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 .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]

(1) : »فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
. 

 والسلطان هاهنا هو اإلمام، أو احلاكم، أو من فوضا إليه ذلك. 

 املبحث الثاني: شروط الولي

 .ستة ويشرتط للولي شروط

 .أحدها: العقل [1]

 فال يصح تزويج طفل، وال جمنون.  
 والثاني: احلرية. [2]

 فال والية لعبد.  
 .الثالث: الذكورية [3]

    .فال والية المرأة 

 
 ( 1102سنن الترمذي )( 1)
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 .الرابع: البلوغ [4]

 فال يلي الصيب حبال.  
 اخلامس: اتفاق الدين. [5]

(1)لقوله تعاىل: }واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض{ ؛فال يلي كافر مسلمة حبال 
. 

 
 : عدم من هو أوىل منه.السادس [6]

   .فال تثبت الوالية لألبعد مع حضور األقرب الذي اجتمعت الشروط فيه 
 املبحث الثالث:  

 وفيه فروع مخسة

 إن مات األقرب، أو جن، [1]

 .انتقلت إىل من بعدهأو غاب غيبة منقطعة،  
 دعت املرأة وليها إىل تزوجيهاوإن  [2]

  .ألنه تعذر التزويج من جهة األقرب فوليها األبعد؛ من كفء فعضلها، فلألبعد تزوجيها 
 معنى العضل  [3]

 .منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك 

 
 [ 71( ]التوبة: 1)
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ورغب كل واحد منهما يف صاحبه. قال معقل بن يسار: »زوجت أختا يل من رجل، فطلقها،  
انقضت عدهتا جاء خيطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، مث جئت  حىت إذا  

وكان رجال ال أبس به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل    ،ختطبها، ال وهللا ال تعود إليك أبدا
(1) هللا تعاىل هذه اآلية: }فال تعضلوهن{

(2) قال: فزوجها إايه«  ،فقلت: اآلن أفعل اي رسول هللا  
رواه    

 البخاري.
 وإذا زوج األبعد مع حضور األقرب [4]

   فالنكاح ابطل. وسالمته من املوانع، 

 ولكل واحد من األولياء أن يوكل [5]

   .يف تزويج موليته، فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان املوكل أو غائبا  
 وإذا مل يكن للمرأة ولي، وال للبلد قاض وال سلطان.

   أن أتذن لرجل عدل حيتاط هلا يف الكفء واملهر، ويزوجها   جيوز هلا  
 الفصل الثاني: 

 الشرط الثاني: أن حيضره شاهدان،

( 3)أنه قال: »ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب   
  

 رواه ابن حبان. 

 
 [ 232( ]البقرة: 1)

 ( 5130البخاري ) ( 2)

 ( 4075ابن حبان ) ( 3)
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 مبحث فما يشرتط يف الشهود

 صفات:ويشرتط يف الشهود سبع 

 أحدها: العقل؛ [1]

 ألن اجملنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.
 والثاني: السمع؛ [2]

 ألن األصم ال يسمع العقد فيشهد به. 
 والثالث: النطق؛ [3]

 ألن اخلرس ال يتمكن من أداء الشهادة. 
 الرابع: البلوغ؛ [4]

 ألن الصيب ال شهادة له.  
 اخلامس: اإلسالم. [5]

(1): »ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل«-عليه السالم  -لقوله 
. 

 السادس: العدالة [6]

   .للخرب 

 السابع: الذكورية. [7]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الفصل الثالث:

 الشرط الثالث: تعيني الزوجني؛

 ألن املقصود ابلنكاح أعياهنما، فوجب تعيينهما.  
 وفيه فروع أربعة

 إن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه صح؛ [1]

     ألن اإلشارة تكفي يف التعيني. فإن زاد على ذلك فقال: ابنيت أو فاطمة كان أتكيدا. 
 وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك ابنيت  [2]

وإن مساها ابمسها، أو وصفها    ،حلصول التعيني بتفردها هبذه الصفة املذكورة؛  وليس له غريها صح 
   بصفتها كان أتكيدا.  

 بنيتوإن كان له ابنتان فقال: زوجتك ا [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

 وإن خطب الرجل امرأة فزوج غريها [4]

ألنه ينوي القبول لغري ما وقع فيه اإلجياب فلم يصح، كما لو قال: قد زوجتك   مل ينعقد النكاح؛ 
     .نيت فاطمة. فقال: قبلت تزويج عائشةاب

 الفصل الرابع: 

 الشرط الرابع: الرتاضي من الزوجني، 

 ألن العقد هلما، فاعترب تراضيهما به كالبيع.   أو من يقوم مقامهما؛
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 وفيه مباحث

 املبحث األول: رضا الزوج

 وفيه فروع أربعة

 إن كان الزوج بالغا عاقال  [1]

 مل جيز بغري رضاه.  
 وميلك األب تزويج ابنه الصغري  [2]

 . الذي مل يبلغ
 وسواء كان عاقال، أو معتوها؛ [3]

 ألنه إذا ملك تزويج العاقل فاملعتوه أوىل.   
 وميلك األب أيضا تزويج ابنه البالغ املعتوه  [4]

 ألنه غري مكلف فأشبه الصغري. 
 املبحث الثاني: رضا الزوجة

 وفيه فروع تسعة

 ة البكر األب ميلك تزويج ابنته الصغري [1]
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صلى هللا عليه وسلم   -»ألن أاب بكر الصديق زوج عائشة للنيب    بغري خالف؛قال ابن قدامة:   
(1) وهي ابنة ست« -

 .متفق عليه 
 تزويج ابنته الثيباألب وال ميلك  [2]

(2) : »ال تنكح األمي حىت تستأمر«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    الكبرية إال إبذهنا، 
 

 متفق عليه. 
روت اخلنس اء ابنة خذام األنص ارية، أن أابها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رس ول و 

(3)فرد نكاحه -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
  .رواه البخاري 

 البكر البالغة [3]

: »الثيب أحق -صلى هللا عليه وسلم    - س قال: قال رسول هللا  له إجبارها، ملا روى ابن عبا
(4) بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا«

وإثباته احلق لألمي على اخلصوص    
 يدل على نفيه عن البكر.

 إذا زوجها من غري كفء، فنكاحها باطل.  [4]

 وأما الثيب الصغرية،: [5]

 األحاديث فيها. ال جيوز تزوجيها، لعموم 
 

 (.  (1422)  - 69( مسلم )5133البخاري )( 1)

 (.  (1419)  - 64( مسلم )5136البخاري )( 2)

 ( 5138البخاري ) ( 3)

 ( (1421) - 67مسلم ) ( 4)
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 والثيب:  [6]

 . هي املوطوءة يف فرجها حالال كان أو حراما
 ،األب ووصيه فأما غري [7]

 فال ميلك تزويج كبرية إال إبذهنا، لعموم األحاديث، وألنه قاصر عن األب فلم ميلك اإلجبار، كالعم.   
  الصغرية و [8]

هللا بن عمر، فرفع    ليس هلم تزوجيها، ملا روي »أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد
(1) فقال: إهنا يتيمة وال تنكح إال إبذهنا«   -صلى هللا عليه وسلم    -ذلك إىل النيب  

والصغرية ال إذن    
 هلا.  

 واليتيمة: الصغرية اليت مات أبوها.  
 وإذن الثيب الكالم،  [9]

تقدم من احلديث، وهو صريح يف    ملا  ؛  وإذن البكر الصمات، أو الكالم يف حق األب وغريه 
 احلكم. 

(2) قال: رضاها صماهتا«  ،ويف رواية عن عائشة، أهنا قالت: »اي رسول هللا، إن البكر تستحيي
  

 .متفق عليه

 
 ( 6136أحمد ) ( 1)

 (.  (1420)  - 65( مسلم )5137البخاري )( 2)
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 الفصل اخلامس: 

 اإلجياب والقبول. :الشرط اخلامس

 وفيه فروع ستة

 يصح اإلجياب بلفظ النكاح، [1]

   أو أي لفظ يدل عليه. فيقول: زوجتك ابنيت، أو أنكحتكها؛ أو التزويج، 
 القبول معنى  [2]

 يقول: قبلت هذا النكاح. أن  
 وإن اقتصر على قبلت صح؛ [3]

 ألن القبول يرجع إىل ما أوجبه الويل، كما يف البيع.   
  ويصح اإلجياب والقبول بغري العربية  [4]

 ويصح مبعناهما اخلاص [5]

   . بكل لسان ملن حيسنهما؛ ألنه يشتمل على معىن اللفظ العريب، فأشبه ما لو أتى به 
 وإذا فهمت إشارة األخرس  [6]

 صح النكاح هبا؛ ألنه معىن ال يستفاد إال من جهته فصح إبشارته، كبيعه.  
 خامتة 

 وفيه مباحث مخسة

 الكفاءة املبحث األول: 
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زوج زيدا مواله ابنة   -صلى هللا عليه وسلم    -ليست شرطا؛ »ألن النيب  الكفاءة يف النسب  
 جحش، وزوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية« رواه مسلم   عمته زينب بنت

  ، وقالت عائشة: إن أاب حذيفة تبىن ساملا وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة
 أخرجه البخاري.  

 والكفء ذو الدين.

   فال يكون الفاسق كفئا لعفيفة؛ ألنه مردود الشهادة والرواية، غري مأمون على النفس واملال.  
 املبحث الثاني: إعالن النكاح

 فيه فروع ثالثةو

 يستحب إعالن النكاح،  [1]

 والضرب عليه بالدف، [2]

: »فصل ما بني احلالل  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى حممد بن حاطب قال: قال رسول هللا  
 واحلرام الدف والصوت يف النكاح« رواه النسائي.  

 فإن أسروه وتواصوا بكتمانه [3]

 كره ذلك، وصح النكاح.  
 املبحث الثالث: عقد النكاح

 وفيه فروع

 عقده يوم اجلمعة؛ [1]
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 وال يصح فيه شيء.  
أنه    - صلى هللا عليه وسلم    -عن النيب  وما روي  ،  حديث  ءاملساوال يصح يف فضل عقده يف  

 . )ضعيف(قال: »مسوا ابإلمالك فإنه أعظم للربكة« 
 ويستحب أن خيطب خبطبة ابن مسعود  [2]

التشهد يف احلاجة " إن احلمد هلل،    -صلى هللا عليه وسلم    -اليت قال: »علمنا رسول هللا  
ه هللا فال مضل له، ومن يضلل فال  حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، من يهد

هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. ويقرأ ثالث  
(1) آايت: }اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون{

}واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام    .
رقيبا{ (2) إن هللا كان عليكم 

لكم    . ويغفر  أعمالكم  }اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا{ }يصلح لكم 
(3) ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما{

. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. وهذا   « 
مبا معك من   قال خلاطب الواهبة: »زوجتكها  -م  صلى هللا عليه وسل   -ليس بواجب؛ ألن النيب  
 القرآن« ومل يذكر خطبة. 

 املبحث الرابع

 يستحب أن يقال للمتزوج مبا ورد

إذا    -كان إذا رفأ اإلنسان    -صلى هللا عليه وسلم    - ما روى أبو هريرة: »أن رسول هللا  وهو   
 ه أبو داود.  روا قال: ابرك هللا لك، وابرك عليك ومجع بينكما يف خري« -تزوج 

 
 [ 102( ]آل عمران: 1)

 [ 1( ]النساء: 2)

 [ 71( ]األحزاب: 3)
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صلى هللا عليه وسلم    -وإذا زفت إليه قال ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  
قال: »إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشرتى خادما فليقل: اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها    -

 عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه« رواه أبو داود. 
أيب وائل قال: جاء رجل إىل عبدهللا فقال: إين تزوجت جارية بكرًا، وإين قد   وعن األعمش عن

خشيت أن تفركين، فقال عبدهللا: إن اإللف من هللا، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل  
هللا له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتني، قال األعمش: فذكرته إلبراهيم فقال: قال 

وقل: اللَُّهمَّ ابرك يل يف أهلي، وابرك هلم يف، اللهم ارزقين منهم، وارزقهم مين، اللهم امجع   عبدهللا:
(1)بيننا ما مجعت إىل خري، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري

. 
 املبحث اخلامس

 وفيه فروع أربعة

 يستحب ملن أراد التزوج أن خيتار ذات الدين، [1]

: »تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها،  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب  
(2)فاظفر بذات الدين تربت يداك«

 متفق عليه.  
 وخيتار اجلميلة؛ [2]

 ألنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأدوم ملودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح.  
 وخيتار البكر [3]

 
 (. 6/191أخرجه عبدالرزاق )( 1)

 (.  (1466)  - 53( مسلم )5090البخاري )( 2)
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 وخيتار الولود،  [4]

أنه قال: »تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب  
(1)يوم القيامة«

 أخرجه أبو داود والنسائي.   

 باب ما حيرم من النكاح
 رمات يف النكاح عشر:احمل

 أحدها: احملرمات ابلنسب.
 النوع الثاين: احملرمات ابلرضاع. 

 النوع الثالث: احملرمات ابملصاهرة.
 النوع الرابع: حترمي اجلمع.  

 النوع اخلامس: احملرمات الختالف الدين.
 النوع السادس: التحرمي ألجل الرق.  

 النوع السابع: منكوحة غريه.
 النوع الثامن: املالعنة حترم على املالعن. 

 النوع التاسع: الزانية، حيرم نكاحها حىت تتوب. 
 النوع العاشر: التحرمي لإلحرام.

 احملرمات بالنسب: النوع األول
 وهن سبع  

 
 (  3227(  النسائي )2050سنن أبي داود )( 1)
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وعماتكم   وأخواتكم  وبناتكم  أمهاتكم  عليكم  }حرمت  بقوله:  وتعاىل  سبحانه  هللا  ذكرهن 
(1)وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت{

. 
 األمهات: كل امرأة انتسبت إليها بوالدة، [1]

 وهي: األم، واجلدات من جهة األم وجهة األب وإن علون. 
 والبنات: كل من انتسب إليك بوالدة [2]

 أوالدها وأوالد البنني وإن نزلت درجتهن.  وهي ابنة الصلب و  
 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]

 من أخوات األم وأخوات اجلدات وإن علون من جهة األب واألم.  
 وبنات األخ  [6]

 من أوالده وأوالد أوالده الذكور واإلانث وإن نزلت درجتهن،  
 ؛تبنات األخو [7]

 
 [ 23( ]النساء: 1)
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 والوطء على ثالثة أضرب؛

 األول: مباح

وهو الوطء يف نكاح ص        حيح أو ملك ميني، فيتعلق به حترمي املص        اهرة ابإلمجاع، ويعترب حمرما 
 ملن حرمت عليه؛ ألهنا حرمت عليه على التأبيد، بسبب مباح، أشبه النسب. 

 الثاني: الوطء بالشبهة، 

علقه وأش       باه هذا يتعلق به التحرمي كت،  وهو الوطء يف نكاح فاس       د، أو وطء امرأة ظنها امرأته
 ابلوطء املباح إمجاعا.

 وال يصري به الرجل حمرما ملن حرمت عليه، وال يباح له به النظر إليها؛ ألن الوطء ليس مبباح.

 الثالث: احلرام احملض، 

يثبت به التحرمي، وال تثبت به احملرمية، وال إابحة النظر؛ وال يثبت به نس              ب، ال وهو الزان، ف
 ه.وال جيب به املهر إذا طاوعته في

 احملرمات بالرضاع.: النوع الثاني
 وهن مثل احملرمات بالنسب سواء. 
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على هاتني، وقسنا نص      (1)لقوله تعاىل: }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{ 
: »حيرم من الرضاع ما حيرم -صلى هللا عليه وسلم    -عليهما سائر احملرمات ابلنسب. وقال النيب  

(2) من النسب«
 متفق عليه. 

 احملرمات باملصاهرة،: النوع الثالث
 وهن أربع: أمهات النساء، 

(3)لقوله تعاىل: }وأمهات نسائكم{
  ،حرم عليه مجيع أمهاهتا ،فمىت عقد النكاح على امرأة 

 على ما ذكران.  ،وإن علون ،من النسب والرضاع
 لعموم اللفظ فيهن. ؛وسواء دخل ابملرأة أو مل يدخل

 الثانية: الربائب، وهن بنات النساء.

لقوله    ؛وال حترم ربيبته إال أن يدخل أبمها، فإن فارق أمها قبل أن يدخل هبا حلت له ابنتها 
تعاىل: }ورابئبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال  

(4)جناح عليكم{
. 

 الثالثة: حالئل األبناء، وهن زوجات أبنائه،

 
 [ 23]النساء: ( 1)

 (.  (1447)  - 12( مسلم )2645البخاري )( 2)

 [ 23( ]النساء: 3)

 [ 23( ]النساء: 4)
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لقوله تعاىل: }وحالئل أبنائكم الذين  ؛وأبناء أبنائه وبناته، وإن سفلوا من نسب أو رضاع  
(1) من أصالبكم{

وال نعلم يف هذا  قال ابن قدامة:  لعموم اآلية فيهن. ؛وحيرمن مبجرد العقد  
 خالفا. 

 .ألهنا حمل إزار زوجها، وهي حمللة له  ؛مسيت امرأة الرجل حليلته
 الرابعة: زوجات األب القريب والبعيد

لقوله تعاىل: }وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من ؛  من قبل األب واألم من نسب أو رضاع حيرمن 
(2) النساء إال ما قد سلف{

 وسواء دخل هبن أو مل يدخل لعموم اآلية. 

 حتريم اجلمع : النوع الرابع
 وهو ضربان: 

 مجع َحُرم ألجل النسب بني املرأتني، الضرب األول: 

 وهو ثابت يف أربع.

 بني األختني، [1]

(3) لقوله تعاىل: }وأن َتمعوا بني األختني{ 
أحدمها، أو من  وسواء كانتا من أبوين، أو من    

 لعموم اآلية يف اجلميع.  ؛نسب أو رضاع 
 والثاني: بني األم وبنتها؛ [2]

 
 [ 23( ]النساء: 1)

 [ 22( ]النساء: 2)

 [ 23( ]النساء: 3)
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 ألن حترمي اجلمع بني األختني تنبيه على حترمي اجلمع بني األم وبنتها.  
 والثالث: اجلمع بني املرأة وعمتها. [3]

 والرابع: اجلمع بينها وبني خالتها، [4]

: »ال جيمع بني املرأة وعمتها،  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا   
(1) وال بني املرأة وخالتها«

  .متفق عليه 
 تنبيه:

 إن تزوج امرأة، ثم طلقها 

     .مل حتل له أختها، وال عمتها وال خالتها حىت تنقضي عدهتا
 الضرب الثاني:

 لكثرة العدد.حتريم اجلمع،  

لقوله تعاىل: }فانكحوا ما طاب لكم من  ؛  فال حيل للحر أن جيمع بني أكثر من أربع زوجات  
(2)النساء مثىن وثالث ورابع{ 

   .يعين اثنتني أو ثالاث أو أربعا 

 احملرمات الختالف الدين، : النوع اخلامس
 وفيه فروع ثالثة 

 ال حيل ملسلم نكاح كافرة غري كتابية، [1]

 
 (.  (1408)  - 33( مسلم )5109البخاري )( 1)

 [ 3( ]النساء: 2)
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(1) لقوله تعاىل: }وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن{
(2)وقوله: }وال متسكوا بعصم الكوافر{ 

.  
 ويباح نكاح الكتابيات، [2]

(3)لقوله تعاىل: }واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ 
. 

 وال حيل ملسلمة نكاح كافر حبال،  [3]

(4) لقوله تعاىل: }وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا{  ؛كتابيا كان أو غري كتايب
وقوله: }فإن    

(5) علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{
.  

 التحريم ألجل الرق : النوع السادس
 إال بشرطني: األمة املسلمة ل حلر نكاححيال ف

 حرة،عدم الطول، وهو: العجز عن نكاح األول:  

 أو شراء أمة.  
 والثاني: خشية العنت: وهو الزنى، 

 
 [ 221( ]البقرة: 1)

 [ 10( ]املمتحنة: 2)

 [ 5( ]املائدة: 3)

 [ 221]البقرة: ( 4)

 [ 10( ]املمتحنة: 5)
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لقوله تعاىل: }ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم 
   .(1)من فتياتكم املؤمنات{ إىل قوله: }ذلك ملن خشي العنت منكم{

 النوع السابع

 منكوحة غريه،  [1]

 واملعتدة منه،  [2]

 . (2)تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله{لقوله: }وال 

 خطبة املعتدة
 أربعة وفيه فروعو

 خبطبة الرجعية؛والتصريح ال حيل التعريض  [1]

 ألهنا زوجته، فأشبهت ما قبل الطالق،  
 وجيوز التعريض خبطبة املعتدة من الوفاة، [2]

لقوله تعاىل: }وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة  وحيرم التصريح؛    والطالق الثالث، 
(3)النساء{

 . 
 والتصريح أن يقول:  [3]

 
 [ 25( ]النساء: 1)

 [ 235( ]البقرة: 2)

 [ 235( ]البقرة: 3)
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 .زوجيين نفسك إذا انقضت عدتك وحنوه
 والتعريض أن يقول: [4]

وال تسبقيين بنفسك، وما أحوجين إىل مثلك وحنوه. وَتيبه: ما يرغب    إين يف مثلك لراغب، 
 وحنوه.  ،عنك. وإن قضي شيء كان

 وفيه مباحث

 من خطب امرأة فأجيباملبحث األول: 
صلى هللا عليه    -ملا روى أبو هريرة عن النيب    ؛حرم على غريه خطبتها إال أن أيذن، أو يرتك 
(1) خطبة أخيه حىت ينكح أو يرتك« أنه قال: »ال خيطب الرجل على -وسلم 

 متفق عليه.  
(2) ويف حديث: »أو أيذن له فيخطب«

وألن يف ذلك إفسادا على أخيه، وإيقاعا للعداوة بينهما    
 فحرم، كبيعه على بيعه.  

 طبة الرجل املرأة لينكحها. طبة، ابلكسر: خِّ اخلِّ و 

  .طبة، ابلضم: هي ْحد هللا، والتشهدواخلُ 

 الثاني: أحوال املخطوبةاملبحث 
 ال خيلو حال املخطوبة من ثالثة أقسام: 

 أحدها: أن تسكن إىل اخلاطب هلا، فتجيبه، 

 
 (.  (1408)  - 38( مسلم )2140البخاري )( 1)

 (.  (1412)  - 50( مسلم )5142البخاري )( 2)
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أيب هريرة،   حل دي ثأو أتذن لوليه ا يف إج ابت ه أو تزوجي ه، فه ذه حيرم على غري خ اطبه ا خطبته ا؛ 
 ينكح أو قال: »ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه، حىت -ص           لى هللا عليه وس           لم  -عن النيب 

(1)يرتك«
 متفق عليه. 

 القسم الثاني: أن ترده أو ال تركن إليه. 

 -ص       لى هللا عليه وس       لم  -فهذه جيوز خطبتها؛ ملا روت فاطمة بنت قيس، »أهنا أتت النيب 
: أما معاوية -ص          لى هللا عليه وس          لم  -فذكرت أن معاوية وأاب جهم خطباها، فقال رس          ول هللا  

(2)أبو جهم، فال يض   ع عص   اه عن عاتقه، انكحي أس   امة بن زيد« فص   علوك ال مال له، وأما
متفق  

 عليه.

 القسم الثالث: 

 أن يوجد من املرأة ما يدل على الرضى والسكون، 

 تعريضا ال تصرحيا، كقوهلا: ما أنت إال رضى، وما عنك رغبة. 

 فهذه يف حكم القسم األول، ال حيل لغريه خطبتها. 

 وإن مل يسكن إليه، فلغريه خطبتها،

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 ( (1480) - 36مسلم ) ( 2)
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فذكرت: أن معاوية وأاب    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت »فاطمة بنت قيس أهنا أتت النيب   
: أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه، وأما  -صلى هللا عليه وسلم    -جهم خطباها، فقال النيب  

(1) ية فصعلوك ال مال له، أنكحي أسامة«معاو 
 متفق عليه. فخطبها بعد خطبتها.   

 املالعنة حترم على املالعن  :النوع الثامن
 وتذكر يف اببه. 

 الزانية، حيرم نكاحها حتى تتوب، : النوع التاسع

(2)لقوله تعاىل: }والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك{ 
وألنه ال يؤمن أن تلحق به ولدا من    ؛

 غريه، فحرم نكاحها كاملعتدة.  
عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب هللا على من اتب. يعين الرجل يزين ابملرأة  

 مث يتوب. )صحيح(  

 التحريم لإلحرام.: النوع العاشر
 فال حيل نكاح حمرم وال حمرمة، 

 وال جيوز عقد احملرم نكاح غريه. 

(3)ح وال خيطب«نكِّ ح احملرم وال يُ نكِّ : »ال يَ -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 رواه مسلم.  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 [ 3( ]النور: 2)

 ( (1409) - 41مسلم ) ( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

736 

 ]باب الشروط يف النكاح[ 
 وهي قسمان

 صحيح  [1]

 وفاسد. [2]

 وفيه فصول 

 الفصل األول: الشروط الصحيحة

 نوعان: ةالصحيحالشروط 

 أحدهما: شرط ما يقتضيه العقد،

 كتسليم املرأة إليه، ومتكنه من استمتاعها، فهذا ال يؤثر يف العقد. ووجوده كعدمه.  
 والثاني: شرط ما تنتفع به املرأة،

كزايدة على مهرها معلومة، أو ال يسافر هبا وال ينقلها عن دارها وال بلدها، فهذا صحيح يلزم   
النيب   ملا روي عن  به،  ق  -صلى هللا عليه وسلم    -الوفاء  ما  أنه  به  يوىف  أن  الشروط  ال: »أحق 

 استحللتم به الفروج« متفق عليه.  
هلا  فقال:  إىل عمر،  نقلها، فخاصموه  أراد  مث  دارها،  هلا  امرأة وشرط  تزوج  أن رجال  وروي 

(1)عمر: مقاطع احلقوق عند الشروط فقال ،فقال الرجل: إذا يطلقننا ، شرطها
.  

 فإن مل يف به فلها فسخ النكاح 

 
 ( 3/190البخاري ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

737 

 شرط الزم يف عقد، فثبت حق الفسخ بفواته. ألنه 
 :من الشروط القسم الثانيالفصل الثاني: 

 ةفاسدال الشروط

 ثالثة أنواع: وهي 

 :األولالنوع 

 ما يفسد النكاح من أصله 

 وهو أربعة أمور: 

 نكاح املتعةأحدها: 

مثل أن يقول: زوجتك ابنيت شهرا أو حنوه فالنكاح  ،  أن يشرطا أتقيت النكاح، وذلك نكاح املتعة
زمان الفتح  : »هنى  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى الربيع بن سربة عن أبيه أن رسول هللا    ابطل؛

(1)«النساء متعةعن 
 رواه مسلم  

 نكاح الشغاراألمر الثاني: 

ملا روى ابن عمر أن   د؛فاس ،أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه اآلخر وليته، فهذا نكاح الشغار
 »هنى عن نكاح الشغار«.  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

(2)والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه
.   

 
 ( (1406) - 20مسلم ) ( 1)

 (.  (1415)  - 57( مسلم )5112البخاري )( 2)
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 نكاح احملللالشرط الثالث: 

 -ملا روي عن النيب   ؛ابطالأن يشرط عليه إحالهلا لزوج قبله، مث يطلقها فيكون النكاح حراما 
(1) أنه قال: »لعن هللا احمللل واحمللل له« -صلى هللا عليه وسلم 

 قال الرتمذي: هذا حديث صحيح.   
 : فاسدالثانيالنوع 

 وهو أن يتزوجها بشرط اخليار،

أو إن رضيت أمها، أو إنسان ذكره، أو بشرط أال يكره فالن، أو إن جاءها ابملهر إىل كذا،   
  نكاح بينهما. وإال فال

 باب اخليار يف النكاح
 أسباب اخليار:

 وفيه فصول

  الفصل األول: السبب األول

 أن جيد أحدهما بصاحبه عيبا مينع الوطء

 وهو سبعة أشياء:

 ثالثة يشرتك فيها الرجال والنساء،

 . وهي: اجلنون مطبقا كان أو غري مطبق، واجلذام، والربص
 واثنان يف الرجل:

 
 ( 1119( الترمذي )2076سنن أبي داود )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

739 

 نة،  ب والعُ اجلَ  
 واثنان يف املرأة:

الرتق، وهو انسداد الفرج. والفتق وهو اخنراق ما بني خمرج البول واملين. وقيل: اخنراق ما بني  
 القبل والدبر، 

 وفيه فروع:

 من وجد بصاحبه عيبا منها  [1]

تزوج امرأة من بين    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي »أن النيب    ؛فله اخليار يف فسخ النكاح 
النيب   هلا  فقال  بياضا،  بكشحها  فرأى  وسلم    - غفار  عليه  هللا  واحلقي  -صلى  ثيابك  البسي   :

( 1) أبهلك«
 

 فثبت الرد ابلربص ابخلرب، وقسنا عليه سائر العيوب؛ ألهنا يف معناه يف منع االستمتاع.  
 وإن فسخ قبل املسيس فال مهر هلا؛ [2]

فالفرقة من جهتها، فأسقطت مهرها كردهتا  الفسخ منها  الزوج   ،ألنه إن كان  وإن كان من 
 فهو ملعىن من جهتها، حلصوله بتدليسها، فأشبه ما لو ابشرهتا.  

 ن كان بعد الدخولوإ [3]

   .الستقرار النكاح ابلدخول فيه؛ استقر املهر ومل يسقط 
 وجيب املسمى؛ [4]

 
 ( 16032أحمد ) ( 1)
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 كما لو ارتدت.    ،ألنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب املسمى فيه 
 ويرجع باملهر على من غره، [5]

فلها    ثبتملا    أو برص فمسها  أو جذام  امرأة هبا جنون  تزوج  أميا رجل  قال:  أنه  عن عمر 
ا غرم على وليها، وألنه غره يف النكاح مبا جيب به املهر فكان املهر عليه، كما لو غره حبرية  صداقه

 أمة. 
 وال جيوز الفسخ إال حبكم حاكم؛ [6]

 ألنه خمتلف فيه، فافتقر إىل احلاكم، كالفسخ لإلعسار.   
 : الغرر.الثانيالسبب الفصل الثاني: 

 إن شرطها بكرا، فبانت ثيبا  

له اخليار؛ ألهنا صفات مقصودة فصح شرطها،  فأو نسيبة أو مجيلة أو بيضاء، فبانت خبالفه  
 كاحلرية.  

 : اإلعسار بالنفقةالثالثالسبب الفصل الثالث: 

وحنوها على ما نذكره يف موضعه، وخمالفته شرطها الالزم، كاشرتاطها دارها وحنوها على ما   
  أعلم.مضى، وهللا

 باب نكاح الكفار
 وفيه فرعان:

 أنكحتهم صحيحة  [1]
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إذا اعتقدوا إابحتها يف شرعهم، وإن خالفت أنكحة املسلمني فهي صحيحة، إال أن يتزوج  
  .حمرمة عليه
 إن أسلموا وترافعوا إلينا  [2]

ونظران يف احلال، فإن كانت املرأة ممن جيوز عقد نكاحها يف احلال    مل ينظر يف كيفية عقدهم،
 أقررانمها.  

 وإن كانت ممن حيرم نكاحها يف احلال، كذات حمرمة، واملعتدة، واملطلقة ثالاث، فرقنا بينهما.  
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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
.  

الصداق، والصدقة، واملهر، والنحلة، والفريضة، واألجر، والعالئق،  :وللصداق تسعة أمساء
 والعقر، واحلباء.  

 يستحب أن يعقد النكاح بصداق؛ [2]

 كان يتزوج ويزوج بناته بصداق.    -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 وجيوز من غري صداق،  [3]

فريضة   هلن  تفرضوا  أو  متسوهن  مل  ما  النساء  طلقتم  إن  عليكم  جناح  }ال  تعاىل:  لقوله 
(2) ومتعوهن{

.   
   .فأثبت الطالق مع عدم الفرض

 
 [ 4( ]النساء: 1)

 [ 236( ]البقرة: 2)
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 الفصل الثاني: مقدار الصداق

 وفيه فروع أربعة

 يكون الصداق قليال،جيوز أن  [1]

(1) : »التمس ولو خامتا من حديد«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
    

 وجيوز أن يكون كثريا،  [2]

منه   أتخذوا  فال  قنطارا  إحداهن  وآتيتم  زوج  مكان  زوج  استبدال  أردمت  }وإن  تعاىل:  لقوله 
(2) شيئا{

. 
 وال تستحب الزيادة على مخسمائة درهم؛ [3]

النيب    أزواج  قال:    - صلى هللا عليه وسلم    -ألنه صداق  أبو سلمة  بدليل ما روى  وبناته. 
، فقالت: ثنتا عشر أوقية ونش، فقلت: -صلى هللا عليه وسلم    -»سألت عائشة عن صداق النيب  

(3) وما نش؟ قالت: نصف أوقية«
  .رواه مسلم 

 ويستحب ختفيفه،  [4]

النيب   النساء بركة أيسرهن   - صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت عائشة عن  أنه قال: »أعظم 
(4)مؤنة«

 رواه أْحد.  

 
 (.  (1425)  - 76( مسلم )5030البخاري )( 1)

 [ 20]النساء: ( 2)

 ( (1426) - 78مسلم ) ( 3)

 ( 25119أحمد ) ( 4)
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 الفصل الثالث: نوع الصداق

 وفيه فرعان

 زوجته األخرىإن تزوجها على طالق  [1]

قال: »ال تسأل املرأة طالق أختها    -صلى هللا عليه وسلم    -مل يصح الصداق؛ ألن النيب   

(1) لتكفئ ما يف صحفتها أو إانئها ولتنكح فإمنا رزقها على هللا«
 رواه البخاري ومسلم.  

 فإن أصدقها تعليم شيء مباح [2]

 . أو كتابة، أو فقه، أو حديث، أو لغة، أو شعر هلا أو لغالمها صح، كصناعة،  

 الفصل الرابع: تعجيل الصداق وتأجيله

 فيه فروع ثالثةو

 يصح أن يكون الصداق  [1]

 معجال ومؤجال.

 وهلا منع نفسها حتى تقبض صداقها املعجل؛ [2]

ألن يف إجبارها على تسليم نفسها أوال خطر إتالف البضع، واالمتناع عن بذل الصداق، فال   
امتنعت   امتناع حبق، فأشبه ما لو  امتنعت؛ ألنه  إذا  النفقة  املبيع، وهلا  فيه، خبالف  الرجوع  ميكن 

 لإلحرام حبجة اإلسالم.  
 

 (.  (1408)  - 38( مسلم )6600البخاري )( 1)
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 وإن كان صداقها مؤجال  [3]

ا ابلتأجيل رضى منها بتسليم نفسها قبله، كالثمن  فليس هلا منع نفسها قبل قبضه؛ ألن رضاه
 .املؤجل

 الفصل اخلامس: استقرار الصداق

 أمور ثالثة:بيستقر الصداق 

 أحدها: اخللوة بعد العقد،

ملا روى اإلمام أْحد إبسناده عن زرارة بن أوىف، قال: قضى اخللفاء الراشدون املهديون، أن   
(1)املهر، ووجبت العدةمن أغلق اباب، أو أرخى سرتا، فقد وجب  

وهذه قضااي اشتهرت، فلم تنكر،   ،
 فكانت إمجاعا؛ وألهنا سلمت نفسها التسليم الواجب عليها، فاستقر صداقها، كما لو وطئها. 

 والثاني: الوطء يستقر به الصداق 

وإن كان يف غري خلوة؛ ألنه قد وجد استيفاء املقصود، فاستقر العوض، كما لو اشرتى طعاما  
  .فأكله

 الثالث: موت أحد الزوجني قبل الدخول

ملا روى معقل بن سنان،    ؛يقرر الصداق، سواء مات حتف أنفه، أو قتل نفسه، أو قتل غريه 
بنت واشق، وكان زوجها مات ومل يدخل    قضى يف بروع  -صلى هللا عليه وسلم    -»أن رسول هللا  

 
 (16695مصنف ابن أبي شيبة )( 1)
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(1)هبا، ومل يفرض هلا صداقا، فجعل هلا مهر نسائها، ال وكس وال شطط«
رواه أْحد وأصحاب    

  .السنن، وصححه الرتمذي
 ر، فبموت أحدمها ينتهي به فيستقر به العوض، كانتهاء اإلجارة. مُ وألنه عقد عُ 

 الفصل السادس: الفرقة قبل استقرار الصداق

 بعة أقسام:وإن افرتقا قبل استقراره، مل خيل من أر

 أن يكون بسبب من املرأة، أحدها:

  . كردهتا، وإسالمها، وإرضاعها من ينفسخ النكاح إبرضاعه، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره  
 فيسقط مهرها؛

ألهنا أتلفت املعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلف املبيع قبل تسليمه. ويف معناه   
 فسخ الزوج لعيبها، ملا مضى يف موضعه. 

 أن يكون بسبب من الزوج، الثاني:

   . كطالقه وخلعه وإسالمه وردته، واستمتاعه أبم زوجته أو بنتها  
 فيسقط نصف املسمى، وجيب نصفه؛

( 2) وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم{لقوله تعاىل: } 
 

 وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج؛ ألنه يف معناه.  
 افرتقا بسبب من أجنيب، الثالث:

 
 (. 1891( ابن ماجه )3354( النسائي ) 1145( الترمذي )2114( أبو داود )18461أحمد )( 1)

 [ 237( ]البقرة: 2)
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   .كرضاع أو غريه  
 فيجب نصف املهر؛

 قرره عليه.ألنه ال جناية منها تسقط مهرها، ويرجع الزوج مبا لزمه على الفاعل؛ ألنه 
 افرتقا بسبب منهما، الرابع:

يسقط الصداق؛ ألهنا شاركت يف الفسخ فسقط مهرها، كالفسخ    كشرائها لزوجها ولعاهنما،   
  بعيب.

 والزوج هو الذي بيده عقد النكاح؛

فإذا طلق قبل الدخول، فأي الزوجني عفا لصاحبه عما وجب له من املهر وهو حائز األمر يف  
 ماله، برئ منه صاحبه، وكمل له الصداق مجيعه.  

 الفصل السابع: املفوضة

 وفيه فروع

 أنواع التفويض

 النوع األول: التفويض مع الرضا

ء سكتا عن ذكره، أو شرطا نفيه،  أن يزوج الرجل ابنته بغري صداق برضاها أو رضا أبيها، سوا
 .فالعقد صحيح

(1)لقوله تعاىل: }ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة{ 
.   

 
 [ 236( ]البقرة: 1)
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 وجيب هلا مهر نسائها بالعقد؛

ألنه لو مل جيب، ملا استقر ابلدخول، وال ملكت املطالبة بفرضه قبله؛ وألن إخالء النكاح عن   
 ،  -صلى هللا عليه وسلم   -املهر خالص لرسول هللا 

 النوع الثاني: التفويض بدون الرضا

 . اليت تزوجها مبهر فاسد، أو يزوجها غري األب بغري صداق بغري إذهنا

 الفصل الثامن: املتعة

 أربعة فروع وفيه

 معنى املتعة [1]

 وهي أن الزوج يعطي مطلقته شيئا من املال. 
 املتعةمقدار   [2]

فقدرها حبال الزوج دون حال  ،  على املوسع قدره وعلى املقرت قدرهومتعوهن    ،معتربة حبال الزوج 
 . املرأة؛ وألنه لو وجب قدر نصف مهر املثل، كان ذلك نصف مهر املثل

 املسمى،وكل فرقة أسقطت  [3]

 .أسقطت املتعة 
 وما نصفت املسمى، [4]

 أوجبت املتعة؛ ألهنا قائمة مقام نصف املسمى، فاعترب ذلك فيها.   
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 الفصل التاسع: املهر للموطوءة بغري نكاح صحيح

 فيه فروع مخسةو

 جيب املهر للموطوءة يف نكاح فاسد، [1]

بغري إذن وليها: »فإن أصاهبا،    يف اليت أنكحت نفسها  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   
(1) فلها املهر مبا استحل من فرجها«

.  
 وجيب للموطوءة بشبهة [2]

 هلذا املعىن.   
 وجيب للمكرهة على الزنا؛ [3]

 كالوطء ابلشبهة.    
 وال جيب املهر للمطاوعة على الزنا؛ [4]

  .كما لو أذنت يف قطع يدها  -ألهنا ابذلة ملا يوجب البدل هلا، فلم جيب هلا شيء   
 ومن نكاحها باطل باإلمجاع، كذات الزوج، [5]

إن كان الوطء بشبهة أو إكراه، وسقوطه    ، واملعتدة، حكمها حكم األجنبية يف وجوب الصداق 
 ده كعدمه. إن كانت مطاوعة عاملة ابلتحرمي؛ ألنه ابطل ابإلمجاع، فكان وجو 

 ]باب الوليمة[
 وفيه فصول

 
 ( 1102( الترمذي )2083أبي داود )سنن  ( 1)
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 الفصل األول: معنى الوليمة وحكمها

 وفيه مبحثان

 معنى الوليمة [1]

 وهي: اإلطعام يف العرس.  
 حكمها [2]

 ثالثة وفيه فروع

  وهي مستحبة، (1

قال لعبد الرْحن بن عوف حني تزوج: »أومل ولو    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي أن النيب  
(1) بشاة«

 .متفق عليه 
 ويستحب أن يومل بشاة، (2

 للخرب.  
 وإن أومل بغريها أصاب السنة، (3

على شيء من نسائه ما أومل   -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى أنس قال: »ما أومل رسول هللا  
(2) على زينب، أومل بشاة«

 متفق عليه. 

 
 (.  (1427)  - 79( مسلم )2048البخاري )( 1)

 (.  (1428)  - 90( مسلم )5168البخاري )( 2)
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 الفصل الثاني: إجابة الدعوة

 أربعة وفيه فروع

 إجابة الداعي إليها واجبة، [1]

: »إذا دعي أحدكم إىل الوليمة -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا   
(1) فليأهتا

(2) ب فقد عصى هللا ورسوله«وقال أبو هريرة: ومن مل جيِّ  ،
 . ومسلم روامها البخاري 

 وإذا دعي الصائم، مل تسقط اإلجابة، [2]

 فإذا حضر وكان الصوم واجبا، مل يفطر.  
وإن كان تطوعا، استحب له الفطر، ليسر أخاه وجيرب قلبه، وال جيب ملا روى أبو هريرة قال:  

: »إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما، فليدع، وإن  -صلى هللا عليه وسلم    -قال رسول هللا  
(3) كان مفطرا فليطعم«

 رواه مسلم.  
 بصيامه؛ ويستحب إعالمهم [3]

 ؛ وألن التهمة تزول ويتمهد عذره.  - رضي هللا عنهما  -ألنه يروى عن عثمان وابن عمر 
 وإن كان مفطرا، فاألفضل األكل، [4]

 
 (.  (1429)  - 96( مسلم )5173البخاري )( 1)

 (.  (1432) - 107( مسلم )5177البخاري )( 2)

 ( (1431) - 106مسلم ) ( 3)
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صلى هللا    -للخرب؛ وألن فيه جرب قلب الداعي، وال جيب، ملا روى جابر قال: قال رسول هللا  
(1) طعم وإن شاء ترك«  : »إذا دعي أحدكم إىل الطعام، فليجب، فإن شاء-عليه وسلم  

حديث    
 صحيح. 

 الفصل الثالث: املنكر يف الوليمة

 أربعة وفيه فروع

 إذا دعي إىل وليمة فيها منكر، [1]

 ألنه جيمع بني واجبني.   كاخلمر والزمر، فأمكنه اإلنكار، حضر وأنكر؛   

 وإن مل ميكنه، مل حيضر؛ [2]

 ألنه يرى املنكر ويسمعه اختيارا.   
 وإن حضر فرأى املنكر  [3]

 أو مسعه، أزاله. 

 فإن مل متكنه إزالته [4]

ملا روى سفينة: »أن رجال أضافه علي فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعوان رسول   ؛انصرف 
ى  فأكل معنا، فدعوه، فجاء فوضع يده على عضاديت الباب، فرأ -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 
 ( (1430) - 105مسلم ) ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

753 

قراما يف انحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة: احلقه، فقل: ما رجعك اي رسول هللا؟ فقال: إنه ليس  

(1)يل أن أدخل بيتا مزوقا«
 حديث حسن.   

 ]باب عشرة النساء[
 وفيه فصول

 الفصل األول: حقوق الزوجني

 وفيه فرعان

 املعاشرة باملعروف [1]

صاحبه   معاشرة  الزوجني  من  واحد  على كل  }وعاشروهن  ؛  ابملعروفجيب  تعاىل:  هللا  قال 
(2) ابملعروف{

(3) وقال تعاىل: }وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{ .
.  

 القيام باحلقوق [2]

وجيب على كل واحد منهما بذل ما جيب لصاحبه من احلق عليه، من غري مطل، وال إظهار  
وألن هذا من املعاشرة ابملعروف،   ،الكراهية للبذل، وال إتباعه أبذى وال من، وكف أذاه عن صاحبه 

 صلى هللا عليه وسلم: »مطل الغين ظلم« .  -ولقول النيب 

 
 ( 3755أبي داود )سنن  ( 1)

 [ 19( ]النساء: 2)

 [ 228( ]البقرة: 3)
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 الفصل الثاني: حقوق الزوج

 وفيه فروع مخسة

 له إجبارها على غسل احليض [1]

 . والنفاس، مسلمة كانت أو ذمية؛ ألن إابحة الوطء يقف عليه 
 وله إجبار املسلمة على الغسل  [2]

 عليها. ألنه واجب  من اجلنابة؛
 التنظف واالستحدادو [3]

 وله منعها من اخلروج من منزله، [4]

إال ملا ال بد هلا منه؛ ألن حق الزوج واجب، فال جيوز تركه مبا ليس بواجب. وقد روي عن ابن  
فقالت: اي رسول هللا ما حق الزوج على   -صلى هللا عليه وسلم    -عمر قال: »أتت امرأة إىل النيب  

(1)  خترج إال إبذنه«زوجته؟ قال: حقه عليها أال
.   

 منعها من عيادة والديها [5]

ويكره منعه إايها من عيادة أحد والديها، أو شهود جنازته؛ ألنه يؤدي إىل النفور، ويغريها  
 ابلعقوق.

 
 (14713سنن البيهقي )( 1)
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 الفصل الثالث: حقوق الزوجة

 وفيه فرعان

 املهر [1]

 وذكرانه.
 النفقة والسكنى [2]

 ونذكره يف اببه 
 اجلماعالفصل الرابع: من أحكام 

 فيه فروع مثانيةو

 له االستمتاع يف كل وقت  [1]

أنه    -صلى هللا عليه وسلم    - من غري إضرار هبا، وال منعها من فريضة، وقد روي عن النيب  
(1) قال: »إذا ابتت املرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها املالئكة حىت ترجع«

 متفق عليه.  
 وال جيوز وطؤها يف احليض وال يف الدبر، [2]

والوطء  [  222ىت يطهرن{ ]البقرة:  لقوله تعاىل: }فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن ح 
 . يف الدبر مضر للمرأة والرجل ألنه حمل الغائط

 وجيوز االستمتاع بها [3]

 . فيما بني األليتني 
 

 (.  (1436) - 120( مسلم )3237البخاري )( 1)
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 ووطؤها يف الفرج  [4]

(1) لقوله تعاىل: }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم{ ؛مقبلة ومدبرة، وكيف شاء
قال    

 متفق عليه.  ،ومن خلفها غري أال أيتيها إال يف املأتى ، جابر: من بني يديها
 وإذا أراد اجلماع، استحب أن يقول: [5]

ما رزقتنا، ملا روى ابن عباس قال: قال رسول    بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان  
: »لو أن أحدكم حني أييت أهله قال: بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

(2)وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا«
 متفق عليه.  

 وإذا فرغ قبلها، كره له النزع حتى تفرغ، [6]

ر   هللا  ملا  رسول  قال  قال:  أنس  وسلم    -وى  عليه  هللا  أهله، -صلى  الرجل  جامع  »إذا   :
(3) فليصدقها، مث إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها، فال يعجلها حىت تقضي حاجتها«

. 
 وإذا كان له زوجتان،  [7]

 . مل جيمع بينهما يف مسكن واحد إال برضامها؛ ألن عليهما فيه ضررا، ويؤدي إىل اخلصومة
  يطأ إحداهما حبضرة األخرى؛وال [8]

 ألن فيه دانءة، وسوء عشرة، وإاثرة للغرية. 

 
 [ 223( ]البقرة: 1)

 (.  (1434)  - 116( مسلم )141البخاري )( 2)

 ( وفيه ضعف.4201مسند أبي يعلى )( 3)
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 ]باب القسم بني النساء[ 
 وفيه فصول

 الفصل األول: املبيت والوطء

 وفيه فروع ثالثة

 جيب على الرجل املبيت عند امرأته [1]

عمرو: »أمل أخرب أنك لعبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب لاحلرة ليلة من كل أربع،  
قال: فال تفعل صم وأفطر، وقم ومن، فإن   ، تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى اي رسول هللا

(1)جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا«
 متفق عليه.  

 ووطؤها مرة يف كل أربعة أشهر، [2]

 إذا مل يكن عذر.
 فإن مل يفعل [3]

 فطلبت الفرقة، فرق بينهما. 
 الفصل الثاني: من له امرأتان

 وفيه فروع تسعة

 إن كان له امرأتان أو أكثر، [1]

 
 (.  (1159) - 182( مسلم )5199البخاري )( 1)
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صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  ؛  وجب التسوية بينهن يف القسم 
(1) : »من كانت له امرأاتن فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل«-

 واه أبو داود.  ر  
 وألن اجلور خيل ابلعشرة ابملعروف. 

 وليس له البداءة يف القسم بإحداهما [2]

 ألنه جور يدعو إىل النفور.   دون األخرى من غري رضاها؛ 
 فإذا أراد البداءة بالقسم،  [3]

 كان يقرع بني نسائه.    -صلى هللا عليه وسلم   -ألن النيب  أقرع بينهما؛
 وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غريها، [4]

 ألن ترك القضاء ميل. لزمه القضاء للبواقي؛ 
 وإذا سافرت زوجته بغري إذنه، [5]

 سقط حقها من القسم والنفقة؛ ألهنا منعته القسم هلا بغيبتها، فأسقطت نفقتها بنشوزها.   
 وعماد القسم الليل، [6]

 . (2) }وجعلنا النهار معاشا{ لقوله تعاىل: }وجعلنا الليل لباسا{
   .وألن الليل للسكن واإليواء، والنهار للمعاش واالنتشار

 إال من معاشه بالليل،  [7]

 
 ( 2133نن أبي داود )س( 1)

 [11و10( ]النبأ: 2)
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وإذا قسم للمرأة ليلة، كان هلا ما يليها    ، مه النهار؛ ألن هناره كليل غريهكاحلارس، فعماد قس 

(1) من النهار تبعا لليل، بدليل ما روي »أن سودة وهبت يومها لعائشة«
»وقالت عائشة:    ،متفق عليه  

(2)يف بييت ويف يومي« -صلى هللا عليه وسلم  -قبض رسول هللا 
. 

 واألوىل أن يقسم بني زوجاته ليلة وليلة، [8]

 ؛ وألنه أقرب إىل التسوية يف إيفاء احلقوق.  -صلى هللا عليه وسلم  - اقتداء برسول هللا  
 واألوىل أن يطوف على نسائه يف منازهلن، [9]

 ؛ وألنه أحسن يف العشرة وأصون هلن. -صلى هللا عليه وسلم   -اقتداء برسول هللا 
 تنبيه:

 يستحب التسوية بني الزوجات يف االستمتاع؛

ألنه أكمل، وال جيب ذلك؛ ألن الداعي إليه الشهوة واحملبة، وال سبيل إىل التسوية فيه. قال   
(3) هللا تعاىل: }ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم{

.  
 الفصل الثالث: القضاء

 وفيه فروع

 إن خرج يف ليلة إحداهن  [1]

 
 (.  (1463)  - 47( مسلم )5212البخاري )( 1)

 (.  (2443)  - 84( مسلم )3100البخاري )( 2)

 [ 129( ]النساء: 3)
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   .ومل يلبث أن عاد، مل يقض هلا؛ ألنه ال فائدة يف قضائه 
 وإن أقام قضى هلا، [2]

 سواء كانت إقامته لعذر، أو لغري عذر؛ ألن حقها فات بغيبته عنها.   
 ويستحب أن يقضي هلا يف مثل الوقت [3]

 ثلة.  الذي خرج فيه؛ ألنه أقرب إىل املما 
 يف ليلتها، وإن دخل على ضرتها [4]

 . لعدم الفائدة يف قضائه ؛ومل يلبث أن خرج، مل يقض 
 وإن أطال املقام عند الضرة، [5]

 قضاه يف ليلة املدخول عليها بكل حال.  
 فأما الدخول على غريها يف يومها،  [6]

    فيجوز للحاجة، من غري أن يطيل وال جيامع. 
 تنبيه:

 سم لزوجها،للمرأة أن تهب حقها من الق

فيجعله ملن شاء من زوجاته، ولبعض ضرائرها، أو هلن مجيعا إذا رضي الزوج؛ ألن حقه يف   
يومها  ملا روت عائشة »أن سودة وهبت  فإذا رضي، جاز،  برضاه،  إال  يسقط  االستمتاع هبا ال 

(1) يقسم لعائشة يومها ويوم سودة«  -صلى هللا عليه وسلم    -لعائشة، فكان رسول هللا  
 متفق عليه.   

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 الفصل الرابع: من أحكام الزوجة اجلديدة

 فيه فروعو

 إن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة،  [1]

 حلق اجلديدة،  ؛قطع الدور
 فإن كانت بكرا، [2]

ملا روى أبو قالبة »عن أنس    ؛أقام عندها سبعا. وإن كانت ثيبا، أقام عندها ثالاث، مث دار 
قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثالاث، مث  

(1) «-صلى هللا عليه وسلم    -قسم. قال أبو قالبة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إىل النيب  
متفق   

 عليه.
 وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، [3]

ملا    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت »أم سلمة أن رسول هللا    ؛فعل، مث قضى مجيعها للبواقي 
(2) تزوجها، أقام عندها ثالاث وقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي«

رواه   
(3) درت« مسلم. ويف لفظ: »وإن شئت ثلثت مث

  
 الفصل اخلامس: السفر بالزوجات

 وفيه فروع أربعة

 
 (.  (1461)  - 44( مسلم )5213البخاري )( 1)

 ( (1460) - 43مسلم ) ( 2)

 ( (1460) - 42مسلم ) ( 3)
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 ا أراد السفر جبميع نسائه،إذ [1]

 قسم هلن كما يقسم يف احلضر. 
 وإن أراد السفر ببعضهن، [2]

كان إذا    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت عائشة: »أن رسول هللا    ؛مل يسافر هبن إال بقرعة 
(1) أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج هبا معه«

 متفق عليه.   
 وال يلزمه القضاء للحاضرات؛ [3]

  .ألن عائشة مل تذكر قضاء؛ وألن املسافرة اختصت مبشقة السفر، فاختصت ابلقسم
 بإحداهن بغري قرعةوإن سافر  [4]

 ألنه خصها مدة على وجه تلحقه التهمة، فلزمه القضاء، كاحلاضر.   أمث، وقضى للبواقي؛ 

 باب النشوز 
 معنى النشوز 

   . معصية الزوج فيما فرض هللا عليها من طاعته
 فيه فصالنو

 الفصل األول: النوع األول من النشوز

 نوعان. والنشوز

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 : نشوز املرأة، النوع األول

 .وهو معصيتها زوجها فيما جيب له عليها من حقوق النكاح

 وفيه فروع سبعة

 متى ظهر منها إمارات النشوز، [1]

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 تعاىل: }والاليت ختافون  

(1) نشوزهن فعظوهن{
.  

 وال جيوز ضربها؛ [2]

 من غري الزوج،  ألنه جيوز أن يكون ذلك لعذر، أو ضيق صدر 
 فإن أظهرت النشوز، فله هجرها يف املضاجع، [3]

(2) لقوله تعاىل: }واهجروهن يف املضاجع{ 
 قال ابن عباس: ال تضاجعها يف فراشك.  

 فإن اهلجران يف الكالم،  [4]

: »ال حيل ملسلم أن يهجر  -صلى هللا عليه وسلم   -لقول النيب    ؛فال جيوز أكثر من ثالثة أايم
(3) أخاه فوق ثالثة أايم، أو قال: ثالث ليال«

 متفق عليه.   

 
 [ 34( ]النساء: 1)

 [ 34( ]النساء: 2)

 (.  (2558)  - 23( مسلم )6076البخاري )( 3)
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 فإن ردعها ذلك، وإال فله ضربها، [5]

(1) لقوله تعاىل: }واضربوهن{
: »إن لكم عليهن أال -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب  
(2) فعلن فاضربوهن ضراب غري مربح«يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن 

 رواه مسلم. 

 رج بالضرب،وال جي [6]

 للخرب. قال ثعلب: غري مربح، أي: غري شديد.   
 وعليه اجتناب املواضع املخوفة، [7]

 واملستحسنة؛ ألن املقصود التأديب ال اإلتالف والتشويه.   
 النوع الثاني:الفصل الثاني: 

 نشوز الرجل عن امرأته، 

  .ملرضها، أو كربها، أو غريمها وهو: إعراضه عنها لرغبته عنها، 
 وفيه فروع ثالثة

 ال بأس أن تضع عنه بعض حقها [1]

لقوله تعاىل: }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما  ؛  تسرتضيه بذلك  
(3)أن يصلحا بينهما صلحا{

: هي املرأة تكون عند الرجل ال  -رضي هللا عنها    - قالت عائشة    .

 
 [ 34( ]النساء: 1)

 ( (1218) - 147مسلم ) ( 2)

 [ 128( ]النساء: 3)
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يستكثر منها، فرييد طالقها، ويتزوج عليها، تقول له: أمسكين وال تطلقين، وأنت يف حل من النفقة  
(1)والقسمة يل ي،عل 

 رواه البخاري.   
،  -ه وسلم  صلى هللا علي  -»وقالت عائشة: إن سودة ملا أسنت وفرقت أن يفارقها رسول هللا  

ففي تلك وأشباهها أراه أنزل هللا: }وإن امرأة    ،قالت: اي رسول هللا يومي لعائشة، فقبل ذلك منها 
(2)خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{

 رواه أبو داود.   (3) « 
 خيف الشقاق بينهما،وإذا  [2]

تفريق بعوض بعث احلاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها، ليفعال ما رأاي املصلحة فيه من ال 
(4) أو غريه، أو اإلصالح برتك بعض احلقوق أو غريه، لقوله تعاىل: }وإن خفتم شقاق بينهما{ 

. 
 وجيوز أن يكون احلكمان أجنبيني؛ [3]

 واألوىل جعلهما من أهلهما، لآلية؛ وألهنما أعرف ابحلال وأشفق.  

 
 ( 5206البخاري ) ( 1)

 [ 128( ]النساء: 2)

 ( 2135سنن أبي داود )( 3)

 [ 35( ]النساء: 4)
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 كتاب الخلع 

 : 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، وخشيت وا
أن ال تؤدي حق هللا تعاىل يف طاعته، جاز هلا أن ختالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول هللا  

(1) يما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به{ تعاىل }فإن خفتم أال يق
  

خرج إىل الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند   -صلى هللا عليه وسلم    -وروي »أن رسول هللا  
اببه يف الغلس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما شأنك؟ قالت: ال أان وال اثبت، لزوجها،  

: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما -صلى هللا عليه وسلم    -فلما جاء اثبت، قال له رسول هللا  
صلى هللا عليه    -شاء هللا أن تذكر وقالت حبيبة: اي رسول هللا كل ما أعطاين عندي فقال رسول هللا  

(2)فأخذ منها، وجلست يف أهلها«  ، لثابت بن قيس: خذ منها  -وسلم  
رواه األئمة مالك وأْحد    

 وأصله يف البخاري. وغريمها،
 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: أنواع اخللع

 اخللع على ثالثة أضرب:

 األول: مباح. 

 
 [ 229( ]البقرة: 1)

 (  27444(  أحمد )514/ 2082مالك )( 2)
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 الثاين: املخالعة لغري سبب مع استقامة احلال.
 الثالث: أن يعضل الرجل زوجته أبذاه هلا، ومنعها حقها ظلما، لتفتدي نفسها منه. 

 مباحالنوع األول: 

وال تقيم حدود هللا يف طاعته،    ضها إايه، وختاف أال تؤدي حقه،غزوجها لبوهو أن تكره املرأة  
لقوله تعاىل: }فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما    ؛فلها أن تفتدي نفسها منه 

(1) افتدت به{
.  

صلى هللا عليه وسلم    -وروى البخاري إبسناده، قال: »جاءت امرأة اثبت بن قيس إىل النيب  
فقالت: اي رسول هللا ما أنقم على اثبت من دين وال خلق، إال أين أخاف الكفر يف اإلسالم،    -

: أتردين عليه حديقته؟ فالت: نعم. فردت عليه، وأمره -صلى هللا عليه وسلم    -فقال رسول هللا  

(2)ففارقها«
.   

 ذلك.داعية إىل فرقته، وال تصل إليها إال ببذل العوض، فأبيح هلا  وألن حاجتها
 املخالعة لغري سبب  الثاني:النوع 

استقامة احلال الكراهة  ،مع  لقوله تعاىل: }فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا    ؛ صحيح مع 
(3) فكلوه هنيئا مريئا{ 

.  

 
 [ 229( ]البقرة: 1)

 ( 5273البخاري ) ( 2)

 [ 4( ]النساء: 3)
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 تنبيه

: أميا امرأة سألت زوجها الطالق،  -صلى هللا عليه وسلم    -وروي ثوابن قال: قال رسول هللا »
(1) من غري ما أبس فحرام عليها رائحة اجلنة«

 )ضعيف(   رواه أبو داود. 
 أن يعضل الرجل زوجته بأذاه هلا الثالث:النوع 

تعاىل:    لقوله  لتفتدي نفسها منه، فهذا حمرم،  لتذهبوا ومنعها حقها ظلما،  }وال تعضلوهن 
(2) ببعض ما آتيتموهن{

.   
قول هللا تعاىل: }وال حيل لكم أن أتخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود  ل
(3) هللا{

ما     ببعض  لتذهبوا  تعضلوهن  وال  النساء كرها  ترثوا  أن  لكم  حيل  }ال  تعاىل:  هللا  وقال 
(4) آتيتموهن{

.  
 الفصل الثاني: 

 فيه فروع ثالثةو

 يصح اخللع من كل زوجة رشيدة؛ [1]

 ألن استدانتها صحيحة.   
 وجيوز اخللع من غري حاكم؛ [2]

 
 ( 2226سنن أبي داود )( 1)

 [ 19( ]النساء: 2)

 [ 229( ]البقرة: 3)

 [ 19( ]النساء: 4)
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 ألنه قطع عقد ابلرتاضي، فلم حيتج إىل حاكم.   
 وجيوز يف احليض؛ [3]

ألن حترمي الطالق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة، واخللع يدفع به ضرر سوء العشرة، وهو   
 ه أوىل.أعظم وأدوم، فكان دفع

 الفصل الثالث: ألفاظ اخللع

 وألفاظ اخللع 

 وفسخت نكاحك؛، وفاديتك خالعتك؛

 وكل لفظ يدل على اخللع؛ ألن املقصود املعىن.
 فال ميلك رجعتها؛ وتبني باخللع

به{ ل افتدت  }فيما  وتعاىل:  سبحانه  (1) قوله 
قبضته    . عن  به  خرجت  إذا  فداء  يكون  وإمنا 
   . وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي حتت حكمه

 الفصل الرابع: العوض يف اخللع

 فيه فروعو

 ما يصح جعله عوضا يف اخللع [1]

 
 [ 229( ]البقرة: 1)
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لقول هللا تعاىل: }فال  ؛  كل ما جاز صداقا، جاز جعله عوضا يف اخللع، قليال كان أو كثريا
(1) جناح عليهما فيما افتدت به{

. 
   وال يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ [2]

 وإن خالعها على كفالة ولده [3]

   .عشر سنني، صح، ويرجع عند اإلطالق إىل نفقة مثله 
 خامتة

 ما افرتق فيه اخللع والطالق والفسخ

 . املهرال يسرتجع و  ،يكون من قبل الزوج الطالق: (1
 . تدفع املرأة املهر، و يكون من قبل الزوجة اخللع: (2
 ، ويرد املهر يف بعض احلاالت.من أحدمها الفسخ: (3

 

 
 [ 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]

  .الكتاب والسنة واإلمجاعوهو مشروع، واألصل يف مشروعيته 
(1)أما الكتاب فقول هللا تعاىل }الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان{

. 
ص   لى  -وأما الس   نة فما روى »ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فس   أل عمر رس   ول هللا  

: مره فلرياجعها، مث -ص       لى هللا عليه وس       لم  -عن ذلك، فقال له رس       ول هللا   -هللا عليه وس       لم  
ليرتكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن ش اء أمس ك بعد، وإن ش اء طلق قبل أن ميس فتلك 

(2) أمر هللا أن يطلق هلا النساء«العدة اليت
 يف آي وأخبار سوى هذين كثري. ،متفق عليه 

  .وأمجع الناس على جواز الطالق
والعربة دالة على جوازه، فإنه رمبا فس         دت احلال بني الزوجني، فيص         ري بقاء النكاح مفس         دة 

ش رة، واخلص ومة الدائمة  حمض ة، وض ررا جمردا إبلزام الزوج النفقة والس كىن، وحبس املرأة، مع س وء الع
 من غري فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول املفسدة احلاصلة منه.

 
 [ 229( ]البقرة: 1)

 (.  (1471)  - 1( مسلم )4908البخاري )( 2)
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 الفصل الثاني: أنواع الطالق من حيث احلكم

 على مخسة أضرب: والطالق

 واجب، هو: طالق املولي [1]

 بعد الرتبص إذا أىب الفيئة، وطالق احلكمني يف الشقاق إذا رأايه. 
 ومكروه، [2]

 .وهو: الطالق من غري حاجة 
 ومباح، [3]

 وهو: عند احلاجة إليه، لضرر ابملقام على النكاح، فيباح له دفع الضرر عن نفسه. 
 ومستحب، [4]

وعند كوهنا   ،فيستحب إزالة الضرر عنها  وهو: عند تضرر املرأة ابلنكاح، إما لبغضه، أو غريه، 
 مفرطة يف حقوق هللا الواجبة عليها، كالصالة وحنوه. وعجزه عن إجبارها عليه.

 وحمظور، [5]

وهو: طالق املدخول هبا يف حيض           ها، أو يف طهر أص           اهبا فيه، ويس           مى: طالق البدعة،  
(1)فطلقوهن لعدهتن{ ملخالفته أمر هللا تعاىل يف قوله: }اي أيها النيب إذا طلقتم النساء

.  
 تنبيهات ثالث:

 غري املدخول بها، ال حيرم طالقها؛ [1]

 
 [ 1( ]الطالق: 1)
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 ألهنا ال عدة عليها تطول. 
 والصغرية اليت ال حتمل، [2]

 واآليسة، ال حيرم طالقهما؛ ألنه ال ريبة هلما، وال ولد يندم على فراقه.  
 وكذلك احلامل اليت استبان محلها [3]

قال: »مث ليطلقها  -ص   لى هللا عليه وس   لم  -يه أن النيب ملا روى س   امل عن أب  ؛ال حيرم طالقها 
(1)طاهرا أو حامال«

 أخرجه مسلم.  
 الفصل الثالث: 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]

وجب إمس  اكها حىت تطهر، واس  تحب إمس  اكها حىت حتيض حيض  ة أخرى مث تطهر، على ما 
 ابن عمر الذي رويناه. يف حديث  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر به النيب 

 
 ( (1471) - 5مسلم ) ( 1)
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 الفصل الرابع: طالق السنة
 وفيه فروع ثالثة

 طالق السنة:معنى  [1]

لقول هللا تع  اىل: ؛  أن يطلقه  ا واح  دة، ط  اهرا من غري مج  اع مث ي  دعه  ا حىت تنقض              ي ع  دهت  ا 
(1)}فطلقوهن لعدهتن{ إىل قوله: }لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا{

. 
(2)}ف  إذا بلغن أجلهن ف  أمس              كوهن مبعروف أو ف  ارقوهن مبعروف{

وه  ذا ال ميكن إذا مجع   
 الثالث. 
 حيرم مجع الثالث و [2]

 ومتى طلقها ثالثا بكلمة واحدة، أو بكلمات،  [3]

 .حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه
 الفصل اخلامس: املطلق يتزوج طليقته

 املطلق يتزوج طليقته يف حاالت ثالث

  :واملطلق إذا ابنت زوجته منه مث تزوجها مل خيل من ثالثة أحوال
 أن تنكح غريه ويصيبها ثم يتزوجها األول  :أحدها

  .فهذه ترجع إليه على طالق ثالث 

 
 [ 1( ]الطالق: 1)

 [ 2( ]الطالق: 2)
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 أن يطلقها دون الثالث  :والثاني

 .فهذه ترجع إليه على ما بقي من طالقها ،مث تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج اثن
 طلقها دون الثالث فقضت عدتها :والثالث

 فهذه ترجع إليه على طالق ثالث ، مث نكحت غريه مث تزوجها األول 
 الفصل السادس: عدد الطلقات ومن يصح طالقه

 وفيه فروع أربعة

 وميلك احلر ثالث تطليقات [1]

(1) لقوله تعاىل: }الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان{ 
.  

 ويصح الطالق  [2]

 من كل زوج ابلغ عاقل خمتار. 
 الزوج، فال يصح طالقه،فأما غري  [3]

(2): »الطالق ملن أخذ ابلساق«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
  

قال: »ال طالق  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب 
(3)إال فيما متلك«

 رواه أبو داود والرتمذي.  

 
 [ 229( ]البقرة: 1)

 ( 2081سنن ابن ماجه )( 2)

 ( 1181( الترمذي )2190سنن أبي داود )( 3)
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 وأما الطفل، واجملنون، والنائم، [4]

: -ص    لى هللا عليه وس    لم  -لقول النيب   ؛العقل ملرض، أو ش    رب دواء، فال يقع طالقهوالزائل 
(1)»رفع القلم عن ثالثة: عن الص   يب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يس   تيقظ، وعن اجملنون حىت يفيق«

 

 فثبت يف الثالثة ابخلرب، ويف غريهم ابلقياس عليهم. 
 الفصل السابع: طالق املكره

 وفيه فروع ثالثة

 املكره على الطالق حبق  [1]

  .كالذي وجب عليه الطالق، فأكرهه احلاكم عليه، صح منه
 وإن أكره بغري حق، مل يقع طالقه،  [2]

(2)لنسيان وما استكرهوا عليه«: »رفع عن أميت اخلطأ وا-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
. 

 وال يكون مكرها إال بشروط ثالثة: [3]

 أحدها: أن يكون املكره قادرا على فعل ما توعده به، ال ميكن دفعه عنه.
 الثاين: أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن مل يفعل.

 .الثالث: أن يكون ضرره كبريا غري حمتمل، كالقطع والقتل واحلبس الطويل

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 الفصل الثامن: ألفاظ الطالق

 وفيه فروع سبعة

 ال يقع الطالق مبجرد النية؛ [1]

 ألنه إزالة ملك، فال حيصل مبجرد النية، كالعتق.  
 وال يقع الطالق إال بصريح أو كناية. [2]

 لفظ الطالق وما تصرف منه؛ فالصريح: [3]

 أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، أو اي مطلقة، فهو صريح. مثل:
 وإذا أتى بصريح الطالق وقع،  [4]

 وإذا أراد التلفظ بغري الطالق،  [5]

كأن أراد: أنت طاهر، فسبق لسانه إىل: أنت طالق، أو أراد: فارقتك بقليب، أو   فسبق لسانه إليه،
ببدين، أو سرحتك من يدي أو سرحت رأسك، أو طلقتك من واثقي، مل تطلق؛ ألنه عىن بلفظه  

 ما حيتمله، فوجب صرفه إليه. 

 أمرك بيدك،مثل:  والكنايات [6]

ثنتني أو ثالث، وإن مل ينو طالقا فال  ، طلقة أو ايقع ما نواه، تزوجي من شئت، احلقي أبهلك  
   يقع شيء.

 فإن قال: أنت علي حرام، [7]
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 ، وإن نوى الطالق كان طالقا.يرجع فيه إىل نيته، إن نوى اليمني كان ميينا
 الفصل التاسع: تفويض الطالق

 فيه فروع ثالثةو

 جيوز للرجل تفويض الطالق إىل زوجته،  [1]

بتخيري أزواجه، بدأ يب  -ص    لى هللا عليه وس    لم  -  ملا روت عائش    ة قالت: »ملا أمر رس    ول هللا
فقال: إين ملخربك خربا فال عليك أال تعجلي حىت تستأمري أبويك، مث قال: إن هللا تعاىل قال: }اي  

(1)أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها{
 »(2)

 متفق عليه.  
 وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها [2]

 قبل تطليقها؛ ألنه نوع تفويض، فملك الرجوع فيه، كتوكيل األجنيب.  
 ويصح تفويض الطالق إىل غري الزوجة؛ [3]

 ألنه إزالة ملك، فصح التوكيل فيه، كالعتق.  
 الفصل العاشر

 ال يقع الطالق بغري اللفظ إال يف موضعني:

 أحدهما: األخرس: 

  .الق، فقامت إشارته فيه مقام نطق غريهإن أشار ابلطالق وقع طالقه؛ ألنه حيتاج إىل الط

 
 [ 28( ]األحزاب: 1)

 (.  (1475)  - 22( مسلم )2468البخاري )( 2)
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 الثاني: إذا كتب طالق زوجته

 ونواه، وقع؛ ألنه حروف يفهم منها صريح الطالق، أشبه النطق.  
 وإن قصد بالكناية امتحان اخلط

 ألنه لو قصد ابلنطق غري الطالق، مل يقع. فالكناية أوىل.  أو غري الطالق، مل يقع؛ 
 الفصل احلادي عشر: ما خيتلف فيه عدد الطالق

 وفيه فروع ثالثة

 إذا قال لزوجته: أنت طالق ثالثا، [1]

 وإن أراد التأكيد أو إمساعها فواحدة.فهي ثالث؛ ألن لفظه نص يف الثالث،  
 وإن قال: أنت طالق  [2]

 واحدة.ومل ينو عددا فهي 
 وإن قال: أنت طالق كعدد املاء  [3]

فإن قال: أنت طالق طلقة   ،أو الريح، أو الرتاب، أو كألف، طلقت ثالاث؛ ألنه يقتض    ي العدد
 ألنه حيتمل ما قاله.  ؛صعوبتها كألف، قبل

 الفصل الثاني عشر: تعليق الطالق

 وفيه فرعان

 يصح تعليق الطالق بشرط،  [1]

 سنة.كدخول الدار، وجميء زيد، ودخول 
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 فإن علقه بشرط، تعلق به.  [2]

 . فمىت وجد الشرط، وقع. وإن مل يوجد، مل يقع
 الفصل الثالث عشر: الشك يف الطالق

 وفيه فرعان

 إذا شك هل طلق، أم ال؟ مل تطلق؛ [1]

 ألن النكاح متيقن، فال يزول ابلشك. 
 وإن طلق فلم يدر، أواحدة طلق أم ثالثا؟ [2]

 بىن على اليقني كذلك، فإذا ارَتعها، فعليه نفقتها. 
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 كتاب الرجعة 
 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى الرجعة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى الرجعة: [1]

 .إعادة مطلقة غري ابئن إىل ما كانت عليه بغري عقد
 حكم الرجعة [2]

قول هللا س              بح   ان   ه وتع   اىل: }وبعولتهن أحق بردهن يف ذل   ك إن أرادوا مش              روع   ة؛ لوهي  
(1)إصالحا{

 .واملراد به الرجعة 
 - ص    لى هللا عليه وس    لم  -روى ابن عمر قال »طلقت امرأيت وهي حائض فس    أل عمر النيب 

(2)فقال: مره فلرياجعها«
  متفق عليه.  

 الفصل الثاني: شروط صحة الرجعة

 الشرط األول: أن يطلق بعد الدخول

 الشرط الثاني: أن يكون الطالق بال عوض

 اتالشرط الثالث: أن يكون الطالق أقل من ثالث طلق

 
 [ 228( ]البقرة: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 الشرط الرابع: أن يرجعها قبل انتهاء العدة

 وفيه فروع

 إذا طلق احلر زوجته بعد الدخول [1]

لقول هللا سبحانه: }واملطلقات   ؛بغري عوض أقل من ثالث، فله ارَتاعها ما دامت يف العدة 

(1)يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ إىل قوله تعاىل: }وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك{
 . يريد الرجعة .

 وإن طلق قبل الدخول، [2]

لقول هللا سبحانه: }اي أيها  ؛ فال رجعة له؛ ألنه ال عدة عليها، فال تربص يف حقها يرَتعها فيه 
نات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة الذين آمنوا إذا نكحتم املؤم

(2) تعتدوهنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال{
. 

 وميلك رجعتها بغري رضاها، [3]

 . (3) لقول هللا تعاىل: }فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف{ 
 وال تفتقر الرجعة إىل ولي  [4]

 ألهنا إمساك.   ؛وال صداق

 
 [ 228( ]البقرة: 1)

   [ 49( ]األحزاب: 2)

 [ 2( ]الطالق: 3)
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  إشهاد وال [5]

 ألنه إمساك ال يفتقر إىل رضى املرأة.  
 

 الفصل الثالث: أحكام الرجعية

 فيه فروع ثالثةو

 الرجعية: زوجة، [1]

 فقال ،بدليل أن هللا تعاىل مسى الرجعة إمساكا، ومسى املطلقني بعولة 
(1)سبحانه وتعاىل: }وبعولتهن أحق بردهن{

. 
 فيلحقها طالقه، وظهاره،  [2]

 وترثه؛ ألهنا زوجه، فثبت فيها ما ذكران، كما قبل الطالق. ولعانه، وخلعه، ويرثها 
 والرجعية مباحة لزوجها، [3]

   .فلها التزين والتشرف له، وله السفر هبا، واخللوة معها، ووطؤها 
 الفصل الرابع: كيفية الرجعة

 فيه فرعانو

 حتصل الرجعة بالوطء [1]

 
 [ 228( ]البقرة: 1)
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 إذا قصد الرجعة.
 حتصل الرجعة باللفظو [2]

  ، وكل لفظ يدل على هذا املعىن.ورددتك وأمسكتك  وارَتعتك، ألفاظ الرجعة: راجعتك،و 
 الفصل اخلامس: رجوع املطلقة ثالثا

 وفيه فرعان

 إذا طلق احلر زوجته ثالثا، حرمت عليه، [1]

لقول هللا تعاىل: }فإن طلقها فال حتل له من بعد ؛  هاؤ ومل حتل له حىت تنكح زوجا غريه: ويط 
 .(1) حىت تنكح زوجا غريه{

 :شروط ،ويشرتط حللها األول [2]

 : نكاح زوج غريه،الشرط األول

 لآلية.  
 أن يكون النكاح صحيحا،  :الشرط الثاني

( 2) قول هللا تعاىل: }حىت تنكح زوجا غريه{ل  ؛ فإن كان فاسدا مل حيلها الوطء فيه
وإطالق النكاح    ،

 .يقتضي الصحيح
 

 
 [ 230( ]البقرة: 1)

 [ 230( ]البقرة: 2)
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 يف الفرج،الثاني : أن يطأها الزوج الشرط الثالث

علق احلل على ذوق العسيلة منهما وال حيصل إال ابلوطء  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
  .يف الفرج

ي طلق امرأته فبت طالقها، فتزوجت بعده  »أن رفاعة القرظ -رضي هللا عنها  -روت عائشة و 
، فقالت: إهنا كانت عند رفاعة،  -صلى هللا عليه وسلم    - عبد الرْحن بن الزبري، فجاءت رسول هللا  

فطلقها آخر ثالث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرْحن بن الزبري، فقالت: وهللا ما معه إال مثل  
  –يه وسلم  صلى هللا عل  -هذه اهلدبة، فتبسم رسول هللا 

(1)وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال، حىت يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته«
متفق    

 عليه.

 
 (.  (1433) - 111( مسلم )2639البخاري )( 1)
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 كتاب اإليالء 

 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: معنى اإليالء وحكمه

 وفيه فروع

 معنى اإليالء [1]

 .  الزوجة، أكثر من أربعة أشهرهو احللف على ترك وطء : اإليالء يف الشرع
 حكم اإليالء [2]

(1) قول هللا تعاىل }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر{  ، واألصل فيهوهو حمرم،  
وكان    .

 بن كعب وابن عباس يقرآن: " يقسمون ".  أيب  
 ويصح من كل زوج مكلف  [3]

(2) لقوله تعاىل: }من نسائهم{؛ قادر على الوطء
. 

 شروط اإليالء أربعة الفصل الثاني: 

 لصحته أربعة شروط:ويشرتط 

 أحدها: احللف؛

 
 [ 226( ]البقرة: 1)

 [ 226( ]البقرة: 2)
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(1) لقوله تعاىل: }للذين يؤلون{
فإن حلف ابهلل تعاىل، أو بصفة من صفاته، كان    ،واإليالء: احللف  

 مؤليا.  
 الشرط الثاني:

 أن حيلف على ترك الوطء بالفرج؛

 ألنه الذي حيصل الضرر به.  
 ويصح اإليالء بكل لغة 

العربية، وممن ال حيسنها؛ ألن اليمني تنعقد بغري العربية، وَتب من العجمية وغريها، ممن حيسن  
 واملويل هو احلالف ابهلل على ترك وطء زوجته، املمتنع من ذلك بيمينه.   ، هبا الكفارة

 الشرط الثالث:

 أن يكون احلالف زوجا مكلفا، 

 قادرا على الوطء يف اجلملة، وقد ذكران ذلك.  
 الشرط الرابع:

 أن حيلف على مدة تزيد على أربعة أشهر. 

 فإن حلف على أربعة فما دونها،  

 
 [ 226( ]البقرة: 1)
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(1) لقول هللا تعاىل: }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر{  ؛مل يكن مؤليا
فدل على أنه   .

مبا دوهنا، وألن املطالبة ابلطالق والفيئة، إمنا تكون بعدها، فال تصح املطالبة من غري   ال يكون مؤليا
   .إيالء

 
 الفصل الثالث: أحكام اإليالء

 وفيه فروع عشرة

 ال يطالب املؤلي بشيء قبل أربعة أشهر، [1]

  . (2) {قول هللا تعاىل }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيمل
وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر؛ لذكره الفيئة بعدها ابلفاء املقتضية للتعقيب، مث قال }وإن  

(3)عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم{
  .ولو وقع مبضي املدة، مل حيتج إىل عزم عليه .

 وإن وطئها، حنث وسقط اإليالء، [2]

 و انئمة أو عاقلة أو جمنونة.  لزوال اليمني والضرر عنها، سواء وطئها يقظانة، أ 
 وإذا وطئ لزمته الكفارة، [3]

 
 [ 226]البقرة: ( 1)

 [ 226( ]البقرة: 2)

 [ 227( ]البقرة: 3)
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: »من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها، فليأت -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   
(1) الذي هو خري وليكفر عن ميينه«

 متفق عليه.  
 وإن انقضت املدة ومل يطأ،  [4]

 فلها املطالبة بالفيئة، أو الطالق،

}للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم{    لقوله تعاىل: 
(2)}وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم{

.  
 فإن سكتت عن املطالبة، مل يسقط حقها، [5]

 وإن عفت عنها، سقط حقها   
 فإن وطئها، فقد وفاها حقها. [6]

 وإن أبى وال عذر له  [7]

 .أمر ابلطالق إن طلبت ذلك 
 طلق احلاكم عليه؛ فإن امتنع، [8]

 . ألنه حق تعني مستحقه، ودخلته النيابة، فقام احلاكم مقامه عند امتناعه منه 

 وإن ترك الزوج الوطء بغري ميني، [9]

 . فليس مبؤل؛ ألن اإليالء من شرطه احللف، فال يثبت بدونه 

 
 (.  (1652)  - 19( مسلم )6622البخاري )( 1)

 [ 227-226( ]البقرة: 2)
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 وإن تركه مضرا بها،  [10]

إىل   بعدها  دعي  وإال  وطئها،  فإن  أشهر،  أربعة  مدة  له  أمر  تضرب  منه،  امتنع  فإن  الوطء، 
   .ابلطالق، كما يفعل يف اإليالء
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 كتاب الظهار 

 وفيه فصول مثانية

 الفصل األول: معنى الظهار وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى الظهار [1]

 حكم الظهار. وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبهه، 
 حكم الظهار [2]

وهو حمرم؛ لقول هللا تعاىل: }الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال  
(1) الالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا{

. 
 الفصل الثاني: من يصح ظهاره

 وفيه فروع ثالثة

 ويصح من كل زوج يصح طالقه؛ [1]

 . ألنه قول خيتص النكاح، أشبه الطالق 
 وال يصح ظهار املكره.  [2]

 ويصح الظهار من كل زوجة،  [3]

 عموم اآلية.؛ لكبرية كانت أو صغرية، مسلمة كانت أو ذمية 
 

 [ 2( ]املجادلة: 1)
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 الفصل الثالث: الفاظ الظهار

 فيه فروع أربعةو

 إن  قال: أنت علي كظهر أمي حرام.  [1]

 . فهو صريح يف الظهار
 حال دون حال،وإن شبهها مبن حيرم يف  [2]

   .نه شبهها مبحرمة، فأشبه ما لو شبهها ابألم؛ ألظهارفهو كأخت زوجته، وعمتها أو األجنبية،   
 فإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي،  [3]

 فهو مظاهر.
 فإن نوى به التشبيه يف الكرامة، أو حنوها  [4]

 ألنه حيتمل مقاله.   فليس بظهار؛
 الفصل الرابع: أحكام الظهار

 مخسة فيه فروعو

 إذا صح الظهار، ووجد العود، [1]

لقول هللا تعاىل: }والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير    وجبت الكفارة؛  
(1) رقبة{

. 

 
 [ 3( ]املجادلة: 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

793 

 والعود: هو الوطء [2]

ألن العود يف القول فعل ضد ما قال، كما أن العود يف اهلبة، هو اسرتجاع ما وهب، فاملظاهر: منع  
 غشياهنا، فعوده يف قوله: غشياهنا. نفسه 

 ال حيل له الوطء قبل التكفري؛ [3]

(1) لقوله سبحانه: }من قبل أن يتماسا{  
. 

 فإن وطئ قبله، أثم،  [4]

  - واستقرت الكفارة عليه، ومل جيب عليه أكثر منها؛ حلديث سلمة حني وطئ، فلم أيمره النيب 
صلى هللا    -وحترميها ابق حىت يكفر، ملا روي »أن النيب  أبكثر من كفارة،    -صلى هللا عليه وسلم  

القمر  -عليه وسلم   بياض ساقها يف  قال:    ،قال لسلمة: ما ْحلك على ما صنعت؟ قال رأيت 
(2) فاعتزهلا حىت تكفر«

. 
 وأما قبل الوطء، فال كفارة عليه. [5]

 وإمنا أمر هبا لكوهنا شرطا حلل الوطء، كاسترباء األمة املشرتاة. 
 الفصل اخلامس: كفارة الظهار

 وفيه فروع أربعة

 الواجب فيها [1]

 
 [ 3( ]املجادلة: 1)

 ( 2221سنن أبي داود )( 2)
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 . حترير رقبة 

 فمن مل جيد،  [2]

   .فصيام شهرين متتابعني

 فمن مل يستطع  [3]

لقول هللا تعاىل: }والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير ؛  فإطعام ستني مسكينا

(1) رقبة{
   

قالت: »تظاهر مين أوس بن الصامت،   ، وروى أبو داود إبسناده عن خولة بنت مالك بن ثعلبة
  - صلى هللا عليه وسلم    -أشكو إليه، ورسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم    -فجئت رسول هللا  

(2) }قد مسع هللا قول اليت َتادلك يف زوجها{  ،جيادلين فيه، فما برحت حىت نزل القرآن
فقال رسول     

قلت: اي   ،جيد، قال: فيصوم شهرين متتابعنيقلت: ال    ،: يعتق رقبة-صلى هللا عليه وسلم    -هللا  

(3) رسول هللا، إنه شيخ كبري ما به من صيام، قال: فليطعم ستني مسكينا«
 

 فإن مل يقدر حتى شرع يف الصيام، [4]

 
 [ 3( ]املجادلة: 1)

 [ 1( ]املجادلة: 2)

 ( 27319أحمد ) ( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

795 

مل يلزمه االنتقال إىل العتق؛ ألنه وجد املبدل بعد الشروع يف صوم البدل، فأشبه املتمتع جيد   
 اهلدي بعد الشروع يف الصيام.

 الفصل السادس: شروط الرقبة

 فيه فرعانو

 ال جيزئ يف الكفارات كلها إال رقبة مؤمنة، [1]

نص على املؤمنة يف كفارة القتل،   (1) لقول هللا تعاىل: }ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة{ 
 وقسنا عليها سائر الكفارات؛ ألهنا يف معناها.  

 وال جيزئ إال رقبة ساملة من العيوب  [2]

ألن املقصود متليك العبد منفعته، ومتكينه من التصرف، وال حيصل    املضرة ابلعمل ضررا بينا؛
   .هذا مع العيب املذكور

 الفصل السابع: الصيام 

 ةفيه فروع أربعو

 من مل جيد رقبة وقدر على الصيام، [1]

 .لزمه صيام شهرين متتابعني  
 إن أفطر يوما لغري عذر،  [2]

 
 [ 92]النساء: ( 1)
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 لزمه استئناف الشهرين؛ ألنه أمكنه التتابع، فلزمه. 
 وإن حاضت املرأة أو نفست،  [3]

 أو أفطرت ملرض خميف، أو جنون، أو إغماء، مل ينقطع التتابع؛ ألنه ال صنع هلا يف الفطر. 
 ملرض خموف،وإن أفطر  [4]

 مل ينقطع التتابع أيضا.  
 تنبيهان

 وإن وطئ اليت ظاهر منها [1]

االستئناف   لزمه  الصوم،  ليايل  أن   ؛يف  قبل  من  متتابعني  شهرين  }فصيام  تعاىل:  هللا  لقول 
(1) يتماسا{

   .أمر هبما خاليني عن التماس، ومل يوجد .
 وإن وطئ غريها ليال،  [2]

 . مل ينقطع التتابع؛ ألنه غري ممنوع منه
 الفصل الثامن: اإلطعام

 فيه فروع ستةو

 من مل يستطع الصوم  [1]

 
 [ 4( ]املجادلة: 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

797 

لكرب أو مرض غري مرجو الزوال، أو شبق شديد أو حنوه، لزمه إطعام ستني مسكينا؛ ألن سلمة  
النيب   أخرب  ملا  عليه وسلم    - بن صخر  بن    -صلى هللا  أوس  وأمر  أمره ابإلطعام،  بشدة شبقه، 

 الصامت ابإلطعام حني قالت امرأته: إنه شيخ كبري ما به من صيام.  

 والواجب أن يدفع إىل كل مسكني [2]

   نصف صاع )كيلو ونصف(، وجيوز إخراج القيمة.  
 وإن غداهم أو عشاهم  [3]

 إذا أطعمهم القدر الواجب هلم.   ،جيزئه

 وال جيوز صرفها إال إىل الفقراء، [4]

   . واملساكني؛ ألهنما صنف واحد يف غري الزكاة 
 وال جيوز دفعها إىل غين، [5]

   .نيوإن كان من أصناف الزكاة؛ ألن هللا تعاىل، خص هبا املساك 
 وال جيوز دفعها [6]

 . ملا ذكران يف الزكاة ؛إىل من ال جيوز دفع الزكاة إليه، كالعبد والكافر، ومن تلزمه مؤنته 
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 كتاب اللعان

 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى اللعان وحكمه

 وفيه فروع ثالثة

 معنى اللعان [1]

 مقرونة بلعن وغضب.  الزوجني،من   ،شهادات مؤكدات أبميان
 واألصل فيه [2]

(1)قول هللا تعاىل: }والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم{ 
 اآلايت.  

 -صلى هللا عليه وسلم    -أتى رسول هللا    وروى سهل بن سعد الساعدي، »أن عوميرا العجالين
فقال: اي رسول هللا، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول  

قال سهل:    ، : قد أنزل هللا فيك ويف صاحبتك، فاذهب فائت هبا-صلى هللا عليه وسلم    -هللا  
فلما فرغا، قال عومير: كذبت عليها   - عليه وسلم  صلى هللا  -فتالعنا، وأان مع الناس عند رسول هللا  

(2)«-صلى هللا عليه وسلم    -فطلقها ثالاث حبضرة رسول هللا    ،اي رسول هللا إن أمسكتها
 متفق عليه.  

قال: جاء هالل بن أمية، وهو    -رضي هللا عنهما    -وروى أبو داود، إبسناده عن »ابن عباس  
فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجال فرأى بعينيه، ومسع    أحد الثالثة الذين اتب هللا عليهم،

   –صلى هللا عليه وسلم  -أبذنيه، فلم يهجه حىت أصبح، مث غدا على رسول هللا  

 
 [ 6( ]النور: 1)

 (.  (1492)  - 1( مسلم )4745البخاري )( 2)
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فقال: اي رسول هللا، إين جئت أهلي، فوجدت عندهم رجال، فرأيت بعيين، ومسعت أبذين. فكره  
 واشتد عليه،  ما جاء به،  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

فنزلت }والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
  –صلى هللا عليه وسلم   -[ اآليتني كلتيهما فسري عن رسول هللا 6ابهلل{ ]النور: 

فقال: أبشر اي هالل، فقد جعل هللا لك فرجا وخمرجا قال هالل: قد كنت أرجو ذلك من ريب  
 ك وتعاىل.  تبار 

فأرسلوا إليها، فتالها عليهما رسول    ،: أرسلوا إليها-صلى هللا عليه وسلم    -فقال رسول هللا  
   . وذكرمها، وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 .فقالت: كذب  ،فقال هالل: وهللا لقد صدقت عليها
 : العنوا بينهما.  -وسلم صلى هللا عليه  -فقال رسول هللا 

 فقيل هلالل: اشهد. فشهد أربع شهادات ابهلل إنه ملن الصادقني، فلما كانت اخلامسة 
هللا، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، وإن هذه املوجبة اليت توجب   قيل: اي هالل اتق

 عليك العذاب. 
فشهد اخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان   فقال: وهللا ال يعذبين هللا عليها، كما مل جيلدين عليها.

 من الكاذبني. 
مث قيل هلا: اشهدي. فشهدت أربع شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبني، فلما كانت اخلامسة قيل  
عليك  توجب  اليت  املوجبة  هذه  وإن  اآلخرة،  من عذاب  أهون  الدنيا  فإن عذاب  اتقي هللا،  هلا: 

 العذاب. فتلكأت ساعة، 
 ال أفضح قومي. فشهدت اخلامسة، أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني.   مث قالت: وهللا 
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بينهما، وقضى أن ال بيت هلا عليه، وال قوت، من    -صلى هللا عليه وسلم    -ففرق رسول هللا  
( 1)أجل أهنما يتفرقان من غري طالق، وال متوىف عنها«

 

 ومتى قذف الرجل زوجته احملصنة بزنى، [3]

  ؛ نهافقال: زنيت، أو اي زانية، أو رأيتك تزنني، لزمه احلد، إال أن أييت ببينة، أو يالع  ،يف قبل 
لقول هللا تعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة{ إىل قوله  
أربع شهادات  أنفسهم فشهادة أحدهم  إال  أزواجهم ومل يكن هلم شهداء  يرمون  تعاىل: }والذين 

(2) ابهلل{
 دلت اآلية األوىل على وجوب احلد، إال أن يسقطه أبربعة شهداء.  .

 لفصل الثاني: من يصح لعانها

 فيه فرعانو

 يصح اللعان بني كل زوجني مكلفني، [1]

 .لعموم قوله تعاىل: }والذين يرمون أزواجهم{ وألن اللعان لدرء عقوبة القذف، ونفي النسب الباطل

 ويصح اللعان بني الزوجني قبل الدخول [2]

 لعموم قوله تعاىل: }والذين يرمون أزواجهم{.   
 الفصل الثالث: صفة اللعان

 وصفته: 

 
 ( 2256سنن أبي داود )( 1)

 [ 6( ]النور: 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

801 

أن يقول الرجل مبحضر من احلاكم أو انئبه: أشهد ابهلل إين ملن الصادقني، فيما رميت به زوجيت 
 كانت غائبة مساها، ونسبها حىت تنتفي املشاركة،    هذه من الزان، ويشري إليها إن كانت حاضرة، وإن 

 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،  
 . يما رماين من الزانمث تقول: وإن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني ف

 الفصل الرابع: شروط صحة اللعان

 وشروط صحة اللعان ستة:

   أحدها أن يكون مبحضر من احلاكم، أو نائبه؛

 الثاني:

 أن يأتي به بعد إلقائه عليه، 

 فإن ابدر به قبل ذلك، مل يعتد به، كما لو حلف قبل أن يستحلفه احلاكم. 
 الثالث: كمال لفظاته اخلمس.

 لرتتيب على ما ورد به الشرع.الرابع: ا 

   .فإن بدأ بلعان املرأة، مل يعتد به؛ ألنه خالف ما ورد به الشرع 
 اخلامس: اإلتيان بصورة األلفاظ الواردة يف الشرع،

   .وإن أبدلت املرأة لفظة الغضب ابللعنة، مل جيز 
 السادس: اإلشارة من كل واحد إىل صاحبه،
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 ليحصل التميز عن غريه.   ؛أو تسميته ونسبه مبا يتميز به إن كان غائبا  ، إن كان حاضرا 
 الفصل اخلامس: األحكام املرتتبة على اللعان 

 وهي أربعة أحكام:

 أحدها: سقوط احلد، 

أو التعزير الذي أوجبه القذف؛ ألن هالل بن أمية قال: وهللا ال يعذبين هللا عليها، كما مل جيلدين 
 ه أقيمت مقام بينة مسقطة للحد، كذلك لعانه، وحيصل هذا مبجرد لعانه كذلك.  عليها، وألن شهادت 

 احلكم الثاني: نفي الولد.

 ألنه أحد مقصودي اللعان، فيثبت به.  ؛وينتفي عنه بلعانه 
   احلكم الثالث: الفرقة،

 احلكم الرابع: التحريم املؤبد يثبت،

 ألنه حترمي ال يرتفع قبل اجللد والتكذيب، فلم يرتفع هبما.   
 تنبيهان

 ال تثبت هذه األحكام إال بكمال اللعان، [1]

 إال سقوط احلد وما قام مقامه، فإنه يسقط مبجرد لعانه.   
 فإن العن الزوج ونكلت املرأة عن اللعان، [2]

 . بلعان الزوج، مل يسمع لعاهناألن زانها مل يثبت، فإنه لو ثبت زانها  فال حد عليها؛ 
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 كتاب العدد 

 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى العدة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى العدة [1]

 .الرتبص احملدود شرعا

 حكم العدة [2]

(1)يرتبص       ن أبنفس       هن ثالثة قروء{  واملطلقات قول هللا تعاىل }واجبة؛ ل العدة
وأييت تفص       يل   

 ذلك.

 واخللوةالفصل الثاني: الدخول 

 وفيه فروع ثالثة

 إذا فارق الرجل زوجته يف حياته [1]

لقول هللا س          بحانه: }اي أيها الذين آمنوا إذا نكحتم  ؛قبل املس          يس واخللوة، فال عدة عليها 

(2)املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا{
.   

 
 [ 228( ]البقرة: 1)

 [ 49( ]األحزاب: 2)
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  فإن فارقها بعد الدخول، فعليها العدة  [2]

(1)لقول هللا تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ 
.    

 وإن طلقها بعد اخللوة، وجبت العدة، [3]

ملا روى اإلمام أْحد إبسناده عن زرارة بن أيب أوىف قال: قضى اخللفاء الراشدون أن من أرخى   
(2)هر، ووجبت العدة سرتا، أو من أغلق اباب، فقد وجب امل 

وألن التمكني من استيفاء املنفعة، جعل    ؛
 كاستيفائها، وهلذا استقرت األجرة يف اإلجارة، فجعل كاالستيفاء يف العدة. 

 الفصل الثالث: أنواع املعتدات

 ثالثة: أنواعواملعتدات 

 األول: معتدة باحلمل فتنقضي عدتها بوضعه،النوع 

سواء كانت مفارقة يف حياة، أو بوفاة؛ لقول هللا تعاىل: }وأوالت األْحال أجلهن أن يضعن  
(3)ْحلهن{

. 
»وروت سبيعة األسلمية: أهنا كانت حتت سعد بن خولة، وتويف عنها يف حجة الوداع وهي  
حامل، فلم تنشب أن وضعت ْحلها، فلما انقلبت من نفاسها، َتملت للخطاب، فدخل عليها 

 السنابل بن بعكك، ابن 
  ،فقال: لعلك ترجني النكاح، إنك وهللا ما أنت انكح حىت مير عليك أربعة أشهر وعشر

 
 [ 228( ]البقرة: 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 [ 4( ]الطالق: 3)
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، فسألته عن ذلك، فأفتاين أبين حللت حني -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: فأتيت رسول هللا  
(1) وضعت ْحلي، فأمرين ابلتزوج إن بدا يل«

   متفق عليه.  
 فيه فروع أربعةو

 ا، أو مات عنها،لو طلقه [1]

   .وهي حامل منه، مل تنقض عدهتا إال بوضع احلمل 
   وال تنقضي إال بوضع مجيع احلمل وانفصاله. [2]

 وإن وضعت ما يتبني فيه خلق اإلنسان،  [3]

 انقضت به عدهتا؛ ألنه ولد.  
 وأقل مدة تنقضي فيها العدة باحلمل،  [4]

قال:   -صلى هللا عليه وسلم    -أن تضعه بعد مثانني يوما، من حني إمكان الوطء؛ألن النيب  
»إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه فيكون نطفة أربعني يوما مث يكون مضغة أربعني يوما، مث يكون  

(2)علقة مثل ذلك«
 وال تنقضي العدة مبا دون املضغة، وال يكون مضغة يف أقل من مثانني. 

 : ) احليض( الثاني: معتدة بالقروء النوع

 وهي: كل مطلقة أو مفارقة يف احلياة وهي حائل ممن حتيض. 
 وفيه فروع أربعة

 
 (.  (1484)  - 56( مسلم )3991البخاري )( 1)

 (.  (2643)  - 1( مسلم )3208البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

806 

 عدة املختلعة [1]

(1)يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ واملطلقات قول هللا تعاىل: }لعدة املختلعة عدة املطلقة؛ 
.  

 احليضة اليت تطلق فيها، و [2]

 عدهتا.ال حتسب من 
 إذا اغتسلت من احليضة الثالثة، [3]

 . أبيحت لألزواج 
 واملعتدة بالقروء فعدتها ثالثة قروء؛ [4]

(2)لقول هللا تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ 
. 

 الثالث: املعتدة بالشهور.  النوع

 :أقساموهي: ثالثة 

 إحداهن: اآليسة من احمليض، 

لقول هللا   ؛ابنت يف حياة زوجها بعد دخوله هبا، فعدهتا ثالثة أشهروالصغرية اليت مل حتض، إذا 
(3)تعاىل: }والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن{

. 
 الثاني: املتوفى عنها زوجها،  القسم

 
 [ 228( ]البقرة: 1)

 [ 228( ]البقرة: 2)

 [ 4( ]الطالق: 3)
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هبا؛ لقول هللا تعاىل: إذا مل تكن حامال، فعدهتا أربعة أشهر وعشرا، مدخوال هبا أو غري مدخول  
(1)}والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا{

.   
: »ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على -صلى هللا عليه وسلم    -وقال النيب  

(2)ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا«
 متفق عليه. 

 الثالث: ذات القروء إذا ارتفع حيضها القسم

ال تدري ما رفعه، فعدهتا سنة، تسعة أشهر ترتبص فيها ليعلم براءهتا من احلمل؛ ألهنا غالب  
 مدته، مث تعتد بعد ذلك ثالثة أشهر.  

بني املهاجرين واألنصار، ال    - رضي هللا عنه    - : هذا قضاء عمر  -رْحه هللا   -وقال الشافعي  
 ينكره منكر علمناه، فصار إمجاعا.  

 تنبيه

 رأة بشبهة، أو زنا، لزمتها العدة؛إذا وطئت امل

ألن العدة َتب، السترباء الرحم، وحفظا عن اختالط املياه واشتباه األنساب، ولو مل َتب  
العدة، الختلط ماء الواطئ مباء الزوج، ومل يعلم ملن الولد منهما، فيحصل االشتباه، وعدهتا كعدة  

 املطلقة؛ ألنه استرباء حلرة، أشبه عدة املطلقة. 

 
 [ 234( ]البقرة: 1)

 (.  (1486)  - 59( مسلم )1280البخاري )( 2)
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 لفصل الرابع: امرأة املفقودا

 للمفقود حاالن

 إذا فقدت املرأة زوجها، وانقطع خربه عنها، مل خيل من حالني: 
 : أن يكون ظاهر غيبته السالمة،األول

كالتاجر وطالب العلم من غري مهلكة، فال تزول الزوجية ما مل يتيقن موته؛ ألهنا كانت اثبتة    
   بيقني، فال تزول ابلشك.

 يكون ظاهرها اهلالك،الثاني: أن 

كالذي يفقد من بني أهله، أو يف مفازة هلك فيها بعض رفقته، أو بني الصفني، أو ينكسر    
ترتبص أربع سنني أكثر مدة احلمل، مث تعتد للوفاة، مث  فمركبا فيهلك بعض رفقته، وأشباه ذلك،  

 .  وبه قال مخسة من الصحابة تتزوج
 وفيه فروع ثالثة

 زوجها، إن قدم املفقود قبل ت [1]

 فهي زوجته؛ ألننا تبينا حياته، فأشبه ما لو شهد مبوته شاهدان، وتبني أنه حي.  
 وإن قدم بعد تزوجها، وقبل دخوله بها،  [2]

 فهي زوجته. 
 وإن قدم بعد دخول الثاني بها،  [3]

 خري بينها وبني صداقها. 
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 مكان املعتداتالفصل اخلامس: 
 وهن ثالثة:

 إحداهن: الرجعية، 

 فتسكن حيث يشاء زوجها من املساكن اليت تصلح ملثلها؛ ألهنا َتب حلق الزوجية. 
 الثانية: البائن بفسخ، أو طالق، تعتد حيث شاءت،

ملا »روت فاطمة بنت قيس: أن أاب عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها  
صلى هللا عليه    -نا من شيء، فجاءت رسول هللا  وكيله بشعري فسخطته، فقال: وهللا ما لك علي

 ، فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة وال سكىن وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك   -وسلم  
(1)مث قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحايب، اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم«

   .رواه مسلم 
 االثالثة: املتوفى عنها زوجها، عليها أن تعتد يف منزهل

ملا روت »فريعة بنت مالك بن سنان أخت أيب   ؛الذي كانت ساكنة به، حني تويف زوجها 
، فأخربته أن زوجها خرج يف طلب أعبد  -صلى هللا عليه وسلم    -سعيد: أهنا جاءت إىل رسول هللا  

أن أرجع إىل أهلي، فإن   -صلى هللا عليه وسلم    -له، فقتلوه بطرف القدوم، فسألت رسول هللا  
مل يرتكين يف مسكن أملكه، وال نفقة، فقال: امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله فاعتدت    زوجي

 
 ( (1480) - 36مسلم ) ( 1)
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أرسل إيل فسألين عن ذلك، فأخربته،    -رضي هللا عنه    - فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان  

(1) فاتبعه وقضى به«
 رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حسن صحيح. 

 ولالستئناس حلوائجها،وهلا اخلروج 

 ]باب اإلحداد[
 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: معنى اإلحداد وحكمه

 وفيه فروع

 معنى اإلحداد [1]

   .وهو اجتناب الزينة وما يدعو إىل املباشرة 
 حكم اإلحداد [2]

 وهو واجب يف عدة الوفاة،

قال: »ال حتد املرأة فوق ثالثة أايم،    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت أم عطية أن رسول هللا   
إال على زوجها، فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا، وال تلبس ثواب مصبوغا، إال ثوب عصب، وال 

 ( 2) « تكتحل، وال متس طيبا إال عند أدىن طهرها إذا طهرت من حيضها، بنبذة من قسط، أو أظفار
 متفق عليه. 

 
 ( 1204( الترمذي )2300سنن أبي داود )( 1)

 (.  (938)  - 66( مسلم )5342البخاري )( 2)
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 وجيب هذا على الكبرية والصغرية، [3]

  .لعموم احلديث فيهن ؛واملسلمة والذمية 
 الفصل الثاني: من ال جيب عليها اإلحداد

 فيه فروع ثالثةو

 ال جيب على الرجعية؛ [1]

 .ألهنا ابقية على الزوجية، فلها أن تتزين لزوجها وترغبه يف نفسها
 زنا،وال على موطوءة بشبهة وال  [2]

    .ألهنا ليست زوجة على احلقيقة 
 املطلقة املبتوتة واملختلعة،وال على  [3]

    .ألهنا ليست زوجة على احلقيقة 
 الفصل الثالث: ما حيرم على احلادة

 حيرم على احلادة أمور أربعة

 .وَتتنب احلادة ما يدعو إىل مجاعها، ويرغب يف النظر إليها، وحيسنها، وذلك أربعة أشياء

 الطيب،  األول: [1]
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: »ال متس طيبا، إال عند أدىن طهرها، إذا طهرت من -ص       لى هللا عليه وس       لم   -لقول النيب  

(1)حيضها بنبذة من قسط أو أظفار«
 متفق عليه. 

 الثاني: اجتناب الزينة،  [2]

 وهو ثالثة أقسام:

 أحدها الزينة يف نفسها،  

تنقش وجهها ويديها، وما أش  بهه مما حيس  نها،   وأنفيحرم عليها أن حتمر وجهها، وأن تبيض  ه،  
قال: »املتوىف عنها زوجها، ال تلبس  -ص   لى هللا عليه وس   لم   -وذلك ملا روت أم س   لمة، أن النيب 

(2)املعص      فر من الثياب، وال املمش      ق، وال احللي، وال ختتض      ب، وال تكتحل«
رواه النس      ائي، وأبو   

 داود.

قال: »ال حتد املرأة فوق ثالثة أايم،  -ص  لى هللا عليه وس  لم  -أم عطية، أن رس  ول هللا   وروت 
إال على زوج، فإهنا حتد أربعة أشهر وعشرا، وال تلبس ثواب مصبوغا، إال ثوب عصب، وال تكتحل، 

(3)بنبذة من قس        ط أو أظفار«  ،وال متس طيبا إال عند أدىن طهرها، إذا طهرت من حيض        ها
متفق  

 ه.علي

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (  3535( النسائي )2302سنن أبي داود )( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 وإن اضطرت احلادة إىل الكحل 

وحلق   ط،وال متنع من التنظيف بتقليم األظف ار، ونتف اإلب،  ابإلمث د للت داوي، فله ا أن تكتح ل
  .الشعر املندوب إىل حلقه

 ، واالمتشاط به، ألنه يراد للتنظيف ال للطيب.ابلصابون والشامبووال من االغتسال  

 القسم الثاني: زينة الثياب، [3]

 ، ثياب الزينةفتحرم عليها  

(1)مص    بوغا«  ثواب : »ال تلبس-ص    لى هللا عليه وس    لم  -؛ لقول النيب كفس    اتني الس    هرات 
  .

(2)وقوله: »ال تلبس املعصفر من الثياب وال املمشق«
 . 

 ، حسنهفأما ما ال يقصد 

 فال متنع منه؛ ألنه ليس بزينة.  
 القسم الثالث: احللي،  [4]

( 3): »وال احللي«-صلى هللا عليه وسلم    - كله، حىت اخلامت؛ لقول النيب    فيحرم عليها لبس احللي
 

  . 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)
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 كتاب الرضاع
 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: معنى الرضاع وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى الرضاع [1]

 هو مص طفل دون احلولني لبناً اثب عن ْحل، أو شربه أو حنوه. 
 حكم الرضاع [2]

(1) لقول هللا تعاىل: }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{مشروع؛ 
. 

 الفصل الثاني: أثر الرضاع

 وفيه فروع أربعة

 إذا ثاب للمرأة لنب، فأرضعت به طفال [1]

وإابحة    النكاح،  ولدها يف حترمي  وهو  أمه،  متفرقات، صارت  احلولني، مخس رضعات  دون 
النظر، واخللوة، وثبوت احملرمية، وصارت أمهاهتا جداته، وآابؤها أجداده، وأوالدها إخوته، وإخوهتا  

(2){لقول هللا تعاىل: }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؛  أخواله، وأخواهتا خاالته
 . 

 نص على هاتني يف احملرمات، فدل على ما سوامها.  

 
 [ 23( ]النساء: 1)

 [ 23( ]النساء: 2)
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(1)قال: »الرضاعة حترم ما حترم الوالدة«  -صلى هللا عليه وسلم    -وروت عائشة أن النيب  
وعن   

يف ابنة ْحزة: »ال حتل يل، حيرم من الرضاع    -صلى هللا عليه وسلم    -ابن عباس قال: قال رسول هللا  
(2) أخي من الرضاعة«  ما حيرم ابلنسب، وهي ابنة

 متفق عليهما.  
 صار الطفل ولدا له، وأوالده أوالد ولده، [2]

وصار الرجل أاب له، وآابؤه أجداده، وأمهاته جداته، وأوالده إخوته، وإخوانه وأخواته أعمامه   
: »أن أفلح أخا أيب القعيس استأذن علي بعدما أنزل -رضي هللا عنها    - وعماته، ملا روت عائشة  

ا أيب  ، فإن أخ -صلى هللا عليه وسلم    -احلجاب، فقلت: وهللا ال آذن له حىت أستأذن رسول هللا  
صلى    -القعيس ليس هو الذي أرضعين، ولكن أرضعتين امرأة أيب القعيس، فدخل علي رسول هللا  

، فقلت: اي رسول هللا إن الرجل ليس هو أرضعين، ولكن أرضعتين امرأة أخيه،  -هللا عليه وسلم  
(3)فقال: ائذين له فإنه عمك تربت ميينك«

لدمها،  وألن اللنب حدث للولد، والولد و   ،متفق عليه  
 فكان املرضع بلبنه ولدمها.  

ومجيع أوالد الرجل الذي انتسب احلمل إليه من ،  ومجيع أوالد املرضعة من زوجها ومن غريه
   . املرضعة ومن غريها، إخوة املرتضع، وأخواته، وأوالد أوالدها أوالد إخوته وأخواته، وإن نزلت درجتهم

   .أخواله، وأخواهتا خاالتهوأم املرضعة جدته وأبوها جده، وإخوهتا 
وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، ومجيع أقارهبما ينتسبون إىل  

 املرتضع كما ينتسبون إىل ولدمها من النسب؛ 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1446)  - 11( مسلم )4251البخاري )( 2)

 (.  (1445)  - 5( مسلم )4796البخاري )( 3)
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 وتنتشر احلرمة من الولد إىل أوالده، [3]

 وإن سفلوا؛ ألهنم أوالد أوالد املرضعة.   
 وأعلى منه، وال تنتشر إىل من هو يف درجته  [4]

كإخوته، وأخواته، وأمهاته، وآابئه، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخاالته، فللمرضعة نكاح أب 
النسب نكاح إخوته وأخواته من  الطفل وأخيه، ولزوجها نكاح أمه وأخته، وإلخوته وأخواته من 

كذلك الرضاع  الرضاع؛ ألن حرمة النسب ختتص به وأبوالده، دون إخوته وأخواته، ومن أعلى منه،  
 املتفرع عليه.

 الفصل الثالث: شروط الرضاع احملرم

 ال تثبت احلرمة بالرضاع بعد احلولني،الشرط األول: 

الرضاعة{  يتم  أراد أن  تعاىل: }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن  (1) لقول هللا 
 . 

 فجعل متامها يف احلولني، فدل على أنه ال حكم للرضاع بعدمها.  
: »ال حيرم  -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: قال رسول هللا    -رضي هللا عنها    -وعن أم سلمة  

(2)من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام«
 قال الرتمذي: هذا حديث صحيح. 

 الشرط الثاني: مخس رضعات

 الثةوفيه فروع ث

 
 [ 233( ]البقرة: 1)

 ( 1152سنن الترمذي )( 2)
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 قدر احملرم من الرضاع،  [1]

القرآن: )عشر  قالت: »أنزل يف  ملا روي عن عائشة  التحرمي إال خبمس رضعات،  يتثبت  ال 
رضعات معلومات حيرمن( فنسخ من ذلك مخس، وصار األمر إىل مخس رضعات حيرمن. فتويف  

(1)واألمر على ذلك« -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 رواه مسلم.  

 عة. ضابط الرض [2]

فيه، فهي رضعة الثدي من  الرضاع وخرج  أو لعارض من ،  مىت شرع يف  سواء قطع اختيارا، 
   .تنفس، أو أمر يلهيه، أو انتقال من ثدي إىل آخر

 ويثبت التحريم بالوجور وبالسعوط. [3]

 هو أن يصب اللنب يف حلقه؛ ألنه ينشز العظم وينبت اللحم، فأشبه االرتضاع.الوجور: و  
هو أن يصب على أنفه؛ ألنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيال للتحرمي ابلرضاع،  والسعوط:  

 كالفم. 
 تنبيه:

 شهادة املرأة الواحدة مقبولة يف الرضاع،

 
 ( (1452) - 24مسلم ) ( 1)
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أم حيىي بنت أيب إهاب، فجاءت   ا روى عقبة بن احلارث، قال: »تزوجت؛ مل إذا كانت مرضية  
، فذكرت ذلك له، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم    -فأتيت النيب    ،أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما

(1) وكيف، وقد زعمت ذلك«
   رواه البخاري.  

قال: كيف، وقد زعمت    ،ويف لفظ رواه النسائي، قال: »فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إهنا كاذبة

(2) ، خل سبيلها«أهنا قد أرضعتكما
 وهذا يدل على االكتفاء ابملرأة الواحدة.   

 

 
 (. 2659البخاري )( 1)

 (  3330النسائي ) ( 2)
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 كتاب النفقات
 وفيه أبواب ثالثة

  نفقة الزوجةالباب األول: 

 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى النفقة وحكمها 

 وفيه فرعان

 معنى النفقة  [1]

 كفاية من ميونه ابملعروف قواتً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها. 
 النفقةحكم  [2]

قول هللا تعاىل: }لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما  ل  ؛نفقة الزوجة واجبة 
(1) آاته هللا ال يكلف هللا نفسا إال ما آاتها{

.   
 الفصل الثاني: 

 شروط وجوب النفقة على الزوجة

 وفيه فروع أربعة

 جيب على الرجل نفقة زوجته، [1]

 
 [ 7( ]الطالق: 1)
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ملا روى جابر: أن رسول    ؛ وكسوهتا ابملعروف إذا سلمت نفسها إليه، ومكنته من االستمتاع هبا 
قال: »اتقوا هللا يف النساء، فإهنن عوان عندكم، أخذمتوهن أبمانة هللا،    -صلى هللا عليه وسلم    -هللا  

(1)واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف«
 سلم.  رواه م  

 فإن امتنعت من تسليم نفسها  [2]

كما جيب عليها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو يف منزل دون منزل، أو يف بلد دون  
    . بلد، ومل تكن شرطت دارها وال بلدها، فال نفقة هلا؛ ألنه مل يوجد التمكني التام

 وإن مل تسلم إليه، ومل تعرض عليه [3]

تزوج عائشة، فلم ينفق عليها حىت أدخلت   -صلى هللا عليه وسلم    - فال نفقة عليه؛ ألن النيب   
 عليه. 

 وإن سافرت زوجته بغري إذنه لغري واجب، [4]

 ألهنا خرجت عن قبضته وطاعته، فأشبهت الناشز.  ؛ أو انتقلت من منزله، فال نفقة هلا 
 الفصل الثالث: نفقة املعتدة

 : منها ثالثانذكر  أقسام سبعةوهي 

 أحدها: الرجعية، فلها النفقة السكنى؛

 ألهنا ابقية على الزوجية غري مانعة له من االستمتاع، أشبه ما قبل الطالق.  
 الثاني: البائن بفسخ الطالق،

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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النفقة والسكىن  من حيث سكنتم من   أسكنوهنلقول هللا تعاىل }؛  فإن كانت حامال فلها 
(1) وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت ْحل فأنفقوا عليهن حىت يضعن ْحلهن{

.   
 وإن كانت حائال، فال نفقة هلا،

 لداللة اآلية، بدليل خطاهبا على عدمها.   
 الثالث: املعتدة يف الوفاة، فال نفقة هلا وال سكنى؛

 ألن ذلك جيب للتمكني من االستمتاع، وقد فات ابلوفاة،   
 تنبيه

 ومن وجبت هلا النفقة للحمل، 

(2) لقول هللا تعاىل: }فأنفقوا عليهن حىت يضعن ْحلهن{ ؛وجب دفعها إليها يوما بيوم 
.  

 الفصل الرابع: قدر النفقة
 وفيه فروع مخسة

 جيب للمرأة من النفقة قدر كفايتها [1]

 
 [ 6( ]الطالق: 1)

 [ 6( ]الطالق: 2)
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(1) يكفيك وولدك ابملعروف« هلند: »خذي ما  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ؛ ابملعروف 
 

(2)وألن هللا قال: }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف{ ،متفق عليه
.   

 واملعروف: قدر الكفاية، [2]

   .وألهنا نفقة واجبة، لدفع احلاجة، فتقدرت ابلكفاية  

 يرجع يف تقديرها إىل احلاكم، و [3]

 فيفرض هلا قدر كفايتها.  
 وخيتلف ذلك بيسار الزوج وإعساره،  [4]

لقول هللا تعاىل: }لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا ال يكلف هللا  
(3) نفسا إال ما آاتها{

.  
 وتعترب حال املرأة أيضا، [5]

(4) : »خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
  

 . جرت به عادة مثلها ومثله البلد مبا طعامفيجب للموسرة حتت املوسر من أرفع 
 . البلد، على قدر عادهتما، وللمتوسطة حتت املتوسط طعاموللفقرية حتت الفقري من أدىن 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 [ 233( ]البقرة: 2)

 [ 7( ]الطالق: 3)

 سبق تخريجه.  ( 4)
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 الفصل اخلامس: قطع النفقة
 وفيه فروع أربعة

 إذا أعسر الزوج بنفقة املعسر، [1]

( 1) لقول هللا تعاىل: }فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان{؛  فلها فسخ النكاح 
وقد تعذر    .

 اإلمساك ابملعروف، فيتعني التسريح إبحسان.  
إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم: أيمرهم أن ينفقوا    -رضي هللا عنه    -وكتب عمر  

   .فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما مضى ،أو يطلقوا
 الفسخ؛وإن أعسر ببعضها، فلها  [2]

 ألن البدن ال يقوم بدوهنا.  
 يساره،  عفإن منع النفقة م [3]

ملا روي »أن هندا جاءت رسول هللا    ؛وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها ابملعروف
، فقالت: اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين من  -صلى هللا عليه وسلم    -

(2) النفقة ما يكفيين وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف«
 متفق عليه. 

 وإن اختارت الفسخ،  [4]

    .لم جيز بغري احلاكممل جيز هلا ذلك، إال حبكم حاكم؛ ألنه خمتلف فيه، ف

 
 [ 229]البقرة: ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 نفقة األقاربالباب الثاني: 
 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: أصناف األقارب

 صنفان:  األقارب

 عمود النسب، الصنف األول: 

لقول هللا تعاىل: }وابلوالدين  ؛  وهم الوالدان، وإن علوا، والولد وولده وإن سفل، فتجب نفقتهم
(1) إحساان{

 اإلنفاق عليهما، ومن اإلحسان  
 [ .  233وقال هللا تعاىل: }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف{ ]البقرة: 

 هلند: »خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف«   -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
 الصنف الثاني: كل موروث سوى من ذكرنا، وسوى الزوج،

هتن ابملعروف{ إىل قوله: }وعلى الوارث مثل لقول هللا تعاىل: }وعلى املولود له رزقهن وكسو  
(2)ذلك{

 فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصيب، فيجب أن تلزمه نفقته.   
 تنبيه

 أما ذو الرحم

  .لعدم النص فيهم؛  الذين ال يرثون بفرض وال تعصيب، فال نفقة عليهم 

 
 [ 83( ]البقرة: 1)

 [ 233( ]البقرة: 2)
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 الفصل الثاني: شروط وجوب نفقة األقارب

 القريب ثالثة شروط: ويشرتط لوجوب اإلنفاق على 
 : فقر من جتب نفقته. األول

فإن استغىن مبال، أو كسب، مل َتب نفقته؛ ألهنا َتب على سبيل املواساة، فال تستحق مع 
   .الغىن عنها، كالزكاة

 الثاني: أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم

قال: »ابدأ   -  صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر، أن النيب    ؛فاضال عن نفقة نفسه وزوجته 
 بنفسك، مث مبن تعول« قال الرتمذي: هذا حديث صحيح.  

 الثالث: اتفاقهما يف الدين واحلرية،

فال جيب على اإلنسان اإلنفاق على من ليس على دينه؛ ألنه ال والية بينهما، وال يرث أحدمها   
    .صاحبه؛ ألهنا َتب على سبيل املواساة، والصلة، فلمن َتب له مع اختالف الدين

 الفصل الثالث: مقدار نفقة األقارب

 وجتب نفقة القريب مقدرة بالكفاية؛

   .ألهنا َتب للحاجة 
 الفصل الرابع: الفرق بني نفقة الزوجة والقريب

 وتفارق نفقة القريب، نفقة الزوجة، يف أشياء:

 : أن نفقة الزوجة جتب مع اإلعسار؛ األول
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القريب مواساة، فال َتب إال من الفاضل لقول هللا    ألهنا بدل، فأشبهت الثمن يف املبيع، ونفقة
(1) تعاىل: }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{

. 

 : إذا دفع إىل الزوجة نفقة يومها،الثاني

أو كسوة عامها، فمضت املدة ومل تتصرف فيها، فعليه ما جيب للمدة الثانية، والقريب خبالف   
 ذلك.

 الباب الثالث:  نفقة البهائم

 فيه فروع أربعةو 

 من ملك بهيمة، لزمه القيام بعلفها، [1]

قال: »عذبت امرأة يف هرة ربطتها حىت ماتت   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي أن رسول هللا   
(2)جوعا فدخلت النار، فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها أتكل من خشاش األرض«

 متفق عليه.  
 وال جيوز أن حيمل عليها ما ال تطيق؛ [2]

 ألنه إضرار هبا، فمنع منه، كرتك اإلنفاق.   
 نها، إال ما فضل عن ولدها؛وال حيلب م [3]

 ألهنا غذاء للولد، فلم ميلك منعه منه.   
 فإن امتنع من اإلنفاق عليها،  [4]

 
 [ 219( ]البقرة: 1)

 (.  (2242) - 151( مسلم )2365البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

827 

كما يزال ملكه عن    ،فإن أمكن وإال بيعت،  فإن أىب اكرتيت، وأنفق عليها  ،أجرب على بيعها
    .زوجته إذا أعسر بنفقتها

 باب احلضانة
 وفيه فصول أربعة

 احلضانة وحكمهاالفصل األول: معنى 

 وفيه فرعان

 معنى احلضانة [1]

 القيام حبفظ من ال مييز وال يستقل أبمره، وتربيته مبا يصلحه، ووقايته عما يؤذيه. 

 حكم احلضانة [2]

 واجبة يف حق احلاضن إذا مل يوجد غريه، ألنه إن ترك، ضاع وهلك، فيجب إحياؤه. 
 الفصل الثاني: أحق الناس باحلضانة

 وأحق الناس باحلضانة، األم؛  [1]

 - صلى هللا عليه وسلم    -أن امرأة أتت النيب    -رضي هللا عنهما    -عن عبد هللا بن عمرو  
وإن أابه    ،وحجري له حواء  ،وثديي له سقاء   ،كان بطين له وعاء  ،إن ابين هذا  فقالت: اي رسول هللا

أنت أحق به ما مل    »:  -عليه وسلم    صلى هللا  -فقال هلا رسول هللا    ،وأراد أن ينتزعه مين  ،طلقين
(1)«تنكحي

 رواه أْحد وأبو داود. 

 
 (  2276( سنن أبي داود )6707أحمد ) ( 1)
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 فإن عدمت األم، أو مل تكن من أهل احلضانة، [2]

وال يشاركهن إال أمهات األب، وهن   ،فأحقهم هبا أمهاهتا األقرب فاألقرب؛ ألهنن أمهات  
   .أضعف منهن مريااث

 ثم األب؛ [3]

   . ألنه أحد األبوين 
 ثم أمهاته وإن علون،  [4]

 ثم اجلد،  [5]

 ثم أمهاته. [6]

 فإذا انقرض اآلباء واألمهات، [7]

 انتقلت إىل األخت من األبوين. 
 ثم األخت من األب؛ [8]

 ثم األخت من األم؛  [9]

 ثم األخ لألبوين،  [10]

 ثم األخ لألب، [11]

 الفصل الثالث: من ال حضانة هلم

 ملعتوه، حضانة وال  [1]
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   .لعجزه عنها
 وال لفاسق؛  [2]

   .ال يويف احلضانة حقها، وال حظ للولد يف حضانته؛ ألنه ينشأ على طريقته  ألنه
 وال لكافر  [3]

  .على مسلم كذلك 
 الفصل الرابع: ختيري احملضون

 فيه فروع تسعةو

 إذا بلغ الغالم سبعا وهو غري معتوه، [1]

  - ملا روى أبو هريرة قال: »جاءت امرأة إىل النيب    ؛خري بني أبويه، فكان مع من اختار منهما 
فقالت: اي رسول هللا يريد زوجي أن يذهب اببين، وقد سقاين من بئر أيب   -صلى هللا عليه وسلم  

 :-صلى هللا عليه وسلم  -عنبة، وقد نفعين، فقال له النيب 
(1) هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به«

رواه أبو داود    
 )صحيح(.  

 فإن مل خيرت واحدا منهما. [2]

 أو اختارمها معا، قدم أحدمها ابلقرعة؛ ألهنما تساواي وتعذر اجلمع، فصران إىل القرعة.  
 ، كان عنده ليال ونهارا،أو أمه وإن اختار أباه [3]

 
 ( 2277سنن أبي داود )( 1)
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 ، ملا فيه من اإلغراء ابلعقوق وقطيعة الرحم.  أو أبيه وال مينع من زايرة أمه 
 وإن اختار أحدهما، ثم عاد فاختار اآلخر، [4]

سلم إليه، مث إن اختار األول، رد إليه؛ ألن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدمها يف وقت  
 دون وقت، فأتبع ما يشتهيه، كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب.  

 وإذا بلغت اجلارية سبعا، [5]

كت عند األب بال ختيري؛ ألن حظها يف الكون عند أبيها؛ ألهنا حتتاج إىل احلفظ، واألب  تر  
 إن كان أهال لذلك. أوىل به، 
    وال متنع األم من زيارتها،  [6]

 وإن كان الولد بالغا رشيدا،  [7]

 فال حضانة عليه.  
 واخلرية إليه يف اإلقامة عند من شاء منهما.  [8]

 وإن أراد االنفراد وهو رجل، فله ذلك؛ ألنه مستغن عن احلضانة.  
 وإن كانت جارية، [9]

 فألبيها منعها من االنفراد؛ ألنه ال يؤمن عليها دخول املفسدين. 
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 كتاب اجلنايات

 وفيه أبواب مثانية

 )القتل(.الباب األول: اجلناية على النفس 

 الباب الثاين: اجلناية على ما دون النفس.  

 الباب األول: اجلناية على النفس
 وفيه فصول مخسة

 الفصل األول: معنى اجلناية وحكمها

 معنى اجلناية:

 التعد ِّي على البدن مبا يوجب قصاصاً، أو مااًل، أو كفارة.

 حكم اجلناية:

ًنا  قتل اآلدمي بغري حق حمرم، وهو من الكبائر إذا كان عمًدا، لقول هللا تعاىل: }َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤمِّ

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِّدا فِّيَها{ (1) ُمتَ َعم ِّ
 اآلية.  

 الفصل الثاني: أنواع القتل

 والقتل على ثالثة أضرب. 

 
 [ 93( ]النساء: 1)
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 .عمداألول: ال

 وهو: أن يقصده مبحدد، أو ما يقتل غالًبا، فيقتله.  

 والثاني: اخلطأ 

 وفيه فرعان

 معنى القتل اخلطأ [1]

 وهو: أال يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، فال قصاص فيه، 

َنٍة َودِّيٌَة ُمَسلََّمٌة إِّىَل أَهْ   ًنا َخطَأً فَ َتْحرِّيُر َرقَ َبٍة ُمْؤمِّ (1) لِّهِّ{لقول هللا تعاىل: }َوَمْن قَ َتَل ُمْؤمِّ
.  

 :ثالثة أنواع قتل اخلطأ [2]

اخلطأ يف الفعل، وهو: أن يفعل ما جيوز له فعله فيصيب آدمياً معصوماً مل يقصده، كأن    األول:
 يرمي صيداً، فيصيب إنساانً فيقتله، أو ينقلب وهو انئم على إنسان فيموت.

اخلطأ يف القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبني آدمياً، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً،    الثاين:
 معصوماً.فيتبني آدمياً 

 
 [ 92( ]النساء: 1)
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أن يكون القاتل عمداً صغرياً أو جمنوانً، فعمد الصيب واجملنون جيري جمرى اخلطأ؛ ألهنما  الثالث:  
 ليس هلما قصد.

 )شبه العمد(. والثالث: خطأ العمد

وهو: أن يقصد إصابته مبا ال يقتل غالًبا فيقتله، بسوط أو حجر صغري أو عصا صغرية، يصيح   
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -لقول النيب  ؛ فال قصاص فيه ،بعاقل يف حال غفلته فيموت  : »أال إن دية  -َصلَّى اَّللَّ

(1)من اإلبل« اخلطأ شبه العمد ما كان ابلسوط والعصا مائة
 رواه أبو داود.   

 الفصل الثالث: شروط وجوب القصاص

 يشرتط لوجوب القصاص أربعة شروط: 

 : العمد، الشرط األول

 ملا ذكران. 

 الثاني: كون القاتل مكلًفا، الشرط 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -لقول النيب    ؛فال جيب على صيب، وال جمنون، وال انئم : »رفع القلم - َصلَّى اَّللَّ

(2)عن ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ«
. وألنه عقوبة    

 مغلظة، فلم َتب عليهم، كاحلد.

 
 ( 4547سنن أبي داود )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 ثالث: أن يكون املقتول مكافًئا للقاتل،الالشرط 

 . وهو أن يساويه يف الدين واحلرية. أو الرق  

 وفيه فروع مخسة

 يقتل احلر املسلم باحلر املسلم [1]

   . ذكرًا كان أو أنثى 

 يقتل الذكر باألنثى،  [2]

  واألنثى ابلذكر

 وال يقتل مسلم بكافر، [3]

النيب    َوَسلََّم    -ملا روي عن  َعَلْيهِّ   ُ أنه قال: »املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى   -َصلَّى اَّللَّ
 ووافقه على آخره البخاري. ، بذمتهم أدانهم، وال يقتل مسلم بكافر« رواه النسائي

 وال يقتل حر بعبد [4]

ْلَعْبدِّ{  حْلُر ِّ َواْلَعْبُد ابِّ (1) لقول هللا تعاىل: }احْلُر  ابِّ
. 

 وجيري القصاص بني الوالة والعمال [5]

 
 [ 178( ]البقرة: 1)
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   .وبني رعيتهم؛ لعموم اآلايت واألخبار؛ وألن املؤمنني تتكافأ دماؤهم 

 الشرط الرابع: انتفاء األبوة، 

 وفيه فروع ثالثة

 ال يقتل والد بولده وإن سفل،  [1]

 واألب واألم يف هذا سواء.  [2]

ُ َعن  -ملا روى عمر بن اخلطاب   َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -أن رسول هللا    -ه  َرضِّ قال:   -َصلَّى اَّللَّ

(1) »ال يقتل والد بولده«
 .  أْحدرواه  

 ويقتل الولد  [3]

   .بكل واحد منهما 

 الفصل الرابع: االشرتاك يف القتل

 شارك مجاعة يف قتل من يكافئهم عمًدا،تإذا 

 ؛ فيجين كل واحد منهم جناية، يضاف إليه القتل لو انفردت، فيجب القصاص على مجيعهم 
ُ َعْنُه    -ملا روى سعيد بن املسيب: أن عمر بن اخلطاب   َي اَّللَّ قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا    - َرضِّ

 وقال: لو متاأل عليه أهل صنعاء، لقتلتهم مجيًعا.  ،رجاًل واحًدا 

 
 ( 346أحمد ) ( 1)
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 العمد املوجبة للقصاصجنايات الفصل اخلامس:  

 وهي أقسام تسعة:

 أحدها: أن جيرحه مبحدد يقطع اللحم واجللد،  

كالسيف، والسكني، وما حدد من حجر، أو خشب، أو قصب، أو زجاج، أو غريه، فيموت  
 به فهذا موجب للقصاص إمجاًعا. 

 ل كبري، يقتل مثله غالًبا، القسم الثاني: ضربه مبثّق

 فعليه القود  أو حجر سواء كان من حديد أو خشب

 القسم الثالث: منع خروج نفسه،

 . ففيه القود؛ ألنه يقتل غالًبا إما خبنقه حببل أو غريه، أو غمه مبخدة، 

 القسم الرابع: إلقاؤه يف مهلكة،

 كالنار، واملاء الكثري الذي ال ميكنه التخلص منه، لكثرته، فيه القود؛ ألنه يقتل غالبا.    

 ه حية، أو سبًعا قاتًلا، القسم اخلامس: أن ينهش

 . أو جيمع بينه وبني أسد، أو منر، ففيه القود

 القسم السادس: سقاه مًسا مكرًها،

 .أو خلطه بطعامه، أو بطعام قدمه إليه، أو أهداه إليه، فأكله غري عامل حباله، ففيه القود 
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 القسم السابع: قتله بسحر يقتل غالًبا، 

  .ففيه القود

 القسم الثامن: حبسه ومنعه الطعام والشراب

 . مدة ميوت يف مثلها غالًبا، فمات، ففيه القود 

 القسم التاسع: أن يتسبب إىل قتله 

إليه غالًبا،   أن أيمر من ال مييز من اجملانني والصبيان، بقتله، فيقتله، فعلى اآلمر كمبا يفضي 
 . القصاص، دون املأمور 

 الباب الثاني: 

 اجلناية على ما دون النفس
 جيب القصاص فيما دون النفس 

ألَْنفِّ َوا  ْلَعنْيِّ َواألَْنَف ابِّ لن َّْفسِّ َواْلَعنْيَ ابِّ َنا َعَلْيهِّْم فِّيَها َأنَّ الن َّْفَس ابِّ ألُُذَن  لقول هللا تعاىل: }وََكتَ ب ْ

ن ِّ َواجْلُُروَح قَِّصاٌص{ لس ِّ نَّ ابِّ ألُُذنِّ َوالس ِّ (1)ابِّ
.   

 أنواع القصاص فيما دون النفس

 والقصاص فيما دون النفس نوعان:  

 
 [ 45( ]املائدة: 1)
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  .جروح [1]
 وأطراف.   [2]

 وفيه مباحث

 املبحث األول:

 النوع األول: اجلروح 
 وفيه فرعان

 جيب القصاص يف كل جرح ينتهي إىل عظم.  [1]

سواء كان موضحة يف رأس، أو وجه، أو ساعد، أو عضد، أو فخذ، أو ساق، أو ضلع، أو  

(1)غريه، لقول هللا تعاىل: }َواجْلُُروَح قَِّصاٌص{
 . 

 وما ال ينتهي إىل عظم، كاجلائفة،  [2]

أو كانت اجلناية على عظم، ككسر الساعد، مل جيب القصاص؛ ألن املماثلة غري ممكنة، وال 
 . يستوىف أكثر من احلق، فسقطيؤمن أن 

 
 [ 45( ]املائدة: 1)
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 املبحث الثاني:

 النوع الثاني: القصاص يف األطراف 
 وجيب القصاص فيها،

  .إذا كان القطع ينتهي إىل عظم 

 وفيه فروع مثانية

 تقلع العني بالعني،  [1]

ْلَعنْيِّ{ (1)لقول هللا تعاىل: }َواْلَعنْيَ ابِّ
  .وألنه ميكن القصاص فيها؛ النتهائها إىل مفصل 

 وتؤخذ عني الشاب الصحيحة  [2]

 احلسناء بعني الشيخ املريضة الرمصاء، كما يؤخذ الشاب الصحيح اجلميل ابلشيخ املريض.  

 وال تؤخذ صحيحة بقائمة؛ [3]

 ألنه أيخذ أكثر من حقه.  

 وجيوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة؛ [4]

   ألهنا دون حقه، كالشالء ابلصحيحة.  

 
 [ 45( ]املائدة: 1)
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 ويؤخذ األنف باألنف  [5]

} ألَْنفِّ (1) لقول هللا تعاىل: }َواألَْنَف ابِّ
وال جيب القصاص إال يف املارن، وهو ما الن منه؛ ألنه   

 ينتهي إىل مفصل. 

 وتؤخذ األذن باألذن، [6]

 } ألُُذنِّ (2)لقوله سبحانه: }َواألُُذَن ابِّ
 وألهنا تنتهي إىل حد فاصل.   .

 وتؤخذ السن بالسن، [7]

ن ِّ{لَِّقْولِّهِّ ت َ   لس ِّ نَّ ابِّ (3)َعاىَل: }َوالس ِّ
. 

 وال تؤخذ صحيحة مبكسورة،  [8]

 تنبيه

 ما انقسم إىل ميني ويسار، 

  .كالعينني واألذنني، واملنخرين، واليدين، والرجلني، أو إىل أعلى وأسفل، كاجلفنني، والشفتني

 مل يؤخذ شيء منها مبا خيالفه يف ذلك. 

 
 [ 45( ]املائدة: 1)

 [ 45( ]املائدة: 2)

 [ 45( ]املائدة: 3)
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   . بيمنيال تؤخذ ميني بيسار، وال يسار ف

 وال تؤخذ سن بسن غريها،

 . موضعها وامسها  وال إصبع إبصبع ختالفها، وال أمنلة أبمنلة ال متاثلها يف 

 ولي الدم الصغري والغائب

 غائًبا، أو صغرًيا، انتظر؛  الوليوإن كان 

 ألن احلق له.  

  الباب الثالث:

  استيفاء القصاص
 وفيه فروع سبعة

 القصاصإذا قتل اآلدمي، استحق  [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -من حديث أيب هريرة أن النيب    في الصحيحنيف  ورثته كلهم،  قال:    -َصلَّى اَّللَّ

(1) »من قتل له قتيل، فهو خبري النظريين، إما أن يقتل، وإما أن يفدى«
.  

 فإن كان الوارث صغرًيا،  [2]

 مل يستوف له الويل. 

 
 (.  (1355) - 447( مسلم )6880البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

842 

 القصاص حق جلميع الورثة  [3]

ألسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه،  من ذوي األنساب وا
 وسقط القصاص، ومل يبق ألحد إليه سبيل.

: " فأهله بني خريتني ". وهذا عام يف مجيع أهله، واملرأة من  -عليه السالم    -عموم قوله  ل

(1)أهله
.  

 ومتى عفا أحدهم،  [4]

 إىل الدية.فللباقني حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو 

 وال جيوز استيفاء القصاص [5]

   .إال حبضرة السلطان 

 وعلى السلطان أن يتفقد اآللة  [6]

   .فإن كانت كالة، أو مسمومة، منعه االستيفاء هبا  ،اليت يستوىف هبا

 وإذا وجب القتل على حامل، [7]

 
 ( 1406( سنن الترمذي )4504سنن أبي داود )( 1)
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روى معاذ بن جبل: أن رسول هللا    ؛مل تقتل حىت تضع  قال: »إذا    -َصلَّى اَّللَّ
قتلت املرأة عمًدا، مل تقتل حىت تضع ما يف بطنها إن كانت حاماًل. وحىت تكفل ولدها، وإن زنت،  

(1) مل ترجم حىت تضع ما يف بطنها، وحىت تكفل ولدها« رواه ابن ماجه 
(2) وبعضه يف مسلم 

. 

 لباب الرابع:ا

 القصاص قبل االندمال 
 فيه فرعانو

 ال جيوز استيفاء القصاص يف الطرف [1]

ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: »طعن رجل أي الربء:    ،اندمال اجلرحإال بعد   
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رجاًل بقرن يف رجله، فجاء النيب   فقال: أقدين، قال: دعه حىت يربأ فأعادها    -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -عليه مرتني أو ثالاًث، والنيب   منه، مث عرج  يقول: دعه حىت يربأ فأىب فأقاده  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -املستقيد، فجاء النيب     - فقال: برأ صاحيب، وعرجت رجلي، فقال النيب    -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ( 3) : ال حق لك فذلك حني هنى أن يستقيد أحد من جرح حىت يربأ صاحبه«-َصلَّى اَّللَّ
 

 الدارقطين.  و  أْحد رواه

 
 ( 2694ه )سنن ابن ماج( 1)

 ( (1695) - 22مسلم ) ( 2)

 ( 3117( والدارقطني )7034أحمد ) ( 3)
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 نفس، فيصري قتاًل، وقد يشاركه غريه يف اجلناية فينقص. وألنه قد يسري إىل ال

 إن اقتص قبل االندمال،  [2]

 هدرت سراية اجلناية.  

 الباب اخلامس:

 سراية األطراف 
 فيه فروع ثالثةو

 إذا اقتص يف الطرف على الوجه الشرعي، [1]

   . مل جيب ضمان السراية، سواء سرى إىل النفس، أو عضو آخر فسرى، 

 سراية القود غري مضمونة،  [2]

ومعناه أنه إذا قطع طرفا جيب القود فيه فاستوىف منه اجملين عليه، مث مات اجلاين بسراية االستيفاء،  
 .مل يلزم املستويف شيء

 وسراية اجلناية مضمونة  [3]

 ألهنا أثر اجلناية، واجلناية مضمونة، فكذلك أثرها.  
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 الباب السادس: 

 استيفاء القصاص يف احلرم
 وفيه فروع ثالثة

 من قتل، أو أتى حًدا خارج احلرم [1]

احلرم  منه يف  االستيفاء  مل جيز  إليه،  ]آل   ؛مث جلأ  ًنا{  آمِّ َدَخَلُه َكاَن  }َوَمْن  تعاىل:  لقول هللا 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -بو شريح الكعيب: أن رسول هللا  [ . وملا روى أ97عمران:   قال: »إن مكة   -َصلَّى اَّللَّ

حرمها هللا، ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، أن يسفك هبا دًما، وال يعضد  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -هللا    شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول : إن هللا أذن لرسوله،  ، فقولوا-َصلَّى اَّللَّ

ولن أيذن لكم، وإمنا أذن يل ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها اليوم، كحرمتها ابألمس، فليبلغ 

(1) الشاهد الغائب«
 متفق عليه.   

 وال يبايع، وال يشارى، وال يطعم،  [2]

   .فإذا خرج استويف منه، وال يؤوى، ويقال له: اتق هللا، واخرج إىل احلل

 ومن جنى يف احلرم،  [3]

 . جاز االستيفاء منه يف احلرم؛ ألنه انتهك حرمته 

 
 (.  (1354)  - 446( مسلم )104البخاري )( 1)
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 السابع: باب ال 

  العفو عن القصاص
 فيه فروع أربعةو

 مستحب العفو عن القصاص [1]

(1) لقول هللا تعاىل: }َواجْلُُروَح قَِّصاٌص َفَمْن َتَصدََّق بِّهِّ فَ ُهَو َكفَّاَرٌة لَُه{ 
.  

 وإن وجب جلماعة فعفا بعضهم، [2]

ُ َعْنُه    -ملا روى زيد بن وهب، أن عمر    ؛سقط كله  َي اَّللَّ أيت برجل قتل قتياًل، فجاء    -َرضِّ
قد عفوت عن حقي، فقال عمر: هللا    خت القاتل:ورثة املقتول ليقتلوه، فقالت امرأة املقتول، وهي أ

(2) أكرب عتق القتيل
     عبد الرزاق.رواه  

 إذا اشرتك اجلماعة يف القتل،  [3]

 .فأحب األولياء أن يقتلوا اجلميع، فلهم ذلك 

 وإذا عفا عن القاتل مطلقا،  [4]

 صح، ومل تلزمه عقوبة.

 
 [ 45( ]املائدة: 1)

 ( 18188مصنف عبد الرزاق )( 2)
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 الباب الثامن: موجب القصاص
 وفيه فروع ثالثة

 موجب العمد، أحد شيئني.  [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -من حديث أيب هريرة أن النيب    يف الصحيحني ملا  القصاص، أو الدية،   َصلَّى اَّللَّ

(1) قال: »من قتل له قتيل، فهو خبري النظريين، إما أن يقتل، وإما أن يفدى« -
.   

 إن اختار الدية،  [2]

 سقط القصاص، وثبت املال. 

 إن اختار القصاص، [3]

   القصاص. تعني 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 كتاب الديات

 وفيه فرعان

 معنى الدية [1]

 هي املال املؤدَّى للمجين عليه أو لوليه بسبب اجلناية. 

 حكم الدية [2]

قول هللا تعاىل: }ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال لوجوب  ال

(1)أن يصدقوا{
 اآلية.   

 وفيه أبواب ستة 

 النفس ديات الباب األول:
 وفيه فصول

 الفصل األول: 

 مقادير ديات النفس
 وفيه فروع مثانية

 دية احلر املسلم: مائة من اإلبل؛  [1]

 
 [ 92( ]النساء: 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

849 

ُ   -ملا روى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول هللا   َصلَّى اَّللَّ
كتب إىل أهل اليمن، بكتاب فيه الفرائض والسنن: »وإن يف النفس الدية؛ مائة من   -َعَلْيهِّ َوَسلََّم  

(1)اإلبل«
 رواه مالك والنسائي. 

 املسلمة نصف دية الرجل؛ ودية احلرة [2]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روي عن النيب     ُ ، يف كتاب عمرو بن حزم أنه قال: »دية املرأة  -َصلَّى اَّللَّ

(2)على النصف من دية الرجل«
   .وألنه إمجاع الصحابة 

 ابي: نصف دية املسلم؛تودية الك [3]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب    أنه قال:    -َصلَّى اَّللَّ

(3) »دية املعاهد نصف دية املسلم«
 رواه أبو داود.   

 فإن قتله املسلم عمًدا، [4]

ُ َعْنُه  -أضعفت الدية على قاتله، إلزالة القود؛ ألن عثمان    َي اَّللَّ   .حكم بذلك  - َرضِّ

 اؤهم على النصف من دياتهم،ونس [5]

 
 ( 4853( النسائي )2/249املوطأ )( 1)

 معاذ.( عن 16305سنن البيهقي )( 2)

 ( 4583سنن أبي داود )( 3)
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   .كما أن نساء املسلمني على النصف منهم  

 ودية اجملوسي: مثامنائة درهم؛ [6]

ُهْم  -ملا روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود   ُ َعن ْ َي اَّللَّ  . أهنم قالوا: ديته مثامنائة درهم -َرضِّ

 واملستأمن: كالذمي،  [7]

 . كافر، ال حيل نكاح نسائهوإن كان وثنًيا فديته: دية اجملوسي؛ ألنه  

 فأما من مل تبلغه الدعوة، [8]

 .إن مل يكن له عهد، فال ضمان فيه؛ ألنه كافر ال عهد له، أشبه نساء أهل احلرب  

 مبحث: دية اجلنني

 وفيه فرعان

 ودية اجلنني احلر املسلم: غرة عبد أو أمة،  [1]

ُ َعْنُه  رَ   -قيمتها مخس من اإلبل، وهو: نصف عشر الدية؛ ملا »روي عن عمر   َي اَّللَّ أنه    -ضِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -استشار الناس يف إمالص املرأة، فقال املغرية بن شعبة: شهدت رسول هللا   َصلَّى اَّللَّ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

851 

، قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، وهو: نصف عشر الدية. قال: لتأتني مبن يشهد معك، فشهد له -

(1)حممد بن مسلمة«
 متفق عليه.  

 ال صورة فيها وإن ألقت مضغة [2]

 . مل جيب ضماهنا؛ ألنه ال يعلم أهنا جنني 

 إذا شربت احلامل دواء،  [3]

 فأسقطت جنيًنا، فعليها غرة ال ترث منها شيًئا؛ ألن القاتل ال يرث، وتعتق رقبة. 

 الفصل الثاني: اخلطأ والعمد
 وفيه فروع أربعة

 دية العمد احملض، وشبه العمد أرباع،  [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روى السائب بن يزيد قال: »كانت الدية على عهد رسول هللا     -َصلَّى اَّللَّ
أرابًعا، مخًسا وعشرين جذعة، ومخًسا وعشرين حقة، ومخًسا وعشرين بنت لبون، ومخسا وعشرين 

(2) بنت خماض«
. 

 أمخاس،  ودية اخلطأ وما أجري جمراه [2]

 
 (.  (1689)  - 39( مسلم )6905البخاري )( 1)

 (6664الطبراني في الكبير )( 2)
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روى ابن مسعود: أن رسول هللا    ُ قال: »يف دية اخلطأ عشرون   -َصلَّى اَّللَّ

(1)جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بين خماض«
رواه أبو    

 داود. 

 وعمد الصيب، واجملنون جار جمرى اخلطأ، [3]

وحكمه حكمه؛ ألنه ال يوجب قصاًصا حبال، وكذلك فعل النائم، مثل أن ينقلب على شخص   
  .فيقتله

 والقتل بالسبب مثل حفر البئر، [4]

 حكمه حكم اخلطأ. ،ووضع احلجر، وسائر ما ذكرانه 

 مبحث: األصل يف الديات
طيًبا  اإلبل هي األصل يف الدية، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر قام خ

فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثين عشر »فقال: إن اإلبل قد غلت، قال:  

رواه    (2) «ألًفا، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل احللل مائيت حلة
 وهذا كان مبحضر من الصحابة فكان إمجاًعا.  ،أبو داود

 
 ( 4545سنن أبي داود )( 1)

 ( 4542سنن أبي داود )( 2)
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  روحديات اجل الباب الثاني: 
 وفيه فصول

 الفصل األول: ديات الشجاج
 نوعان: واجلروح 

 شجاج  [1]

 وغريها.  [2]

 الشجاج: ومعنى 

   .جروح الرأس والوجه خاصة 

 عشر: أنواع  والشجاج

 أوهلا: احلارصة: [1]

   .وهي اليت تشق اجللد قلياًل  

 ثم البازلة:  [2]

  .وهي الدامية اليت خيرج منها دم يسري

 ثم الباضعة:  [3]

  .اللحم بعد اجللدوهي اليت تشق 
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 ثم املتالمحة: [4]

  .وهي اليت تنزل يف اللحم 

 ثم السمحاق:  [5]

وهي اليت تشق اللحم كله حىت ينتهي إىل قشرة رقيقة بني العظم واللحم، تسمى السمحاق،  
   .فسميت الشجة هبا

 فهذه اخلمس ال توقيت فيها،

    .احلكومةألهنا جروح مل يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها 

 ثم املوضحة: [6]

ملا روى عمرو  ففيها مخس من اإلبل،  وهي اليت تنتهي إىل العظم، فتبدي وضحه أي بياضه،   
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب   أنه قال: »يف املواضح مخٌس    -َصلَّى اَّللَّ

(1)مخس«
 . رواه أبو داود 

 ثم اهلامشة  [7]

 
 ( 4566سنن أبي داود )( 1)
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ملا روي عن زيد بن اثبت أنه قال: يف   وفيها عشر من اإلبل؛اليت هتشم العظم بعد إيضاحه،  
  .اهلامشة عشر من اإلبل

 ثم املنقلة،  [8]

ملا روي عن عمرو بن  وفيها مخسة عشر من اإلبل،  وهي اليت تنقل العظم من مكان إىل غريه،  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -حزم: أن رسول هللا   كتب إىل أهل اليمن: »ويف املنقلة مخس عشرة من   -َصلَّى اَّللَّ

(1)اإلبل«
 رواه النسائي.  

 ثم املأمومة [9]

  وفيها ثلث الدية؛ وتسمى األمة، وهي اليت تصل إىل أم الدماغ، وهي جلدة رقيقة حتيط به،   
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ن حزم: أن رسول هللا  ملا روي عن عمرو ب كتب إىل أهل اليمن: »ويف   -َصلَّى اَّللَّ

(2) املأمومة ثلث الدية«
 رواه النسائي. 

 ثم الدامغة، [10]

،  ألن الزايدة مل يرد الشرع إبجياب شيء فيها، وفيها ثلث الدية؛  وهي اليت تنتهي إىل الدماغ 
 .فهذه اخلمس فيها مقدر

 
 (  4853النسائي ) ( 1)

 (  4853النسائي ) ( 2)
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 ات غري الشجاجالفصل الثاني:دي
 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 

مثل إن أوضح عظًما، أو هشمه أو نقله، فال جيب سوى احلكومة؛ ألنه ال تقدير فيها، وال  
   .الشني واخلوف عليها منها ميكن قياسها على املقدر، لعدم املشاركة يف 

 وإن سود غريه من األعضاء أو خضره،

ففيه حكومة، وكذلك إن ْحر وجهه أو صفره، أو سود بعضه، ففيه حكومة؛ ألنه مل يذهب  
 ابجلمال على الكمال.  
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  :ومعنى احلكومة
مة، برأت، فما نقص من القي  أن يقوم اجملين عليه، كأنه عبد ال جناية به، مث يقوم وهي به قد

، فيجب فيه مخسونفله بقسطه من الدية، كأن قيمته وهو عبد ال جناية به مائة، وقيمته بعد اجلناية  
 . ديته  نصف

 . وال يقبل التقومي إال من عدلني من أهل اخلربة بقيم العبيد، كما يف تقومي سائر املتلفات 

  دية األعضاء واملنافع الباب الثالث: 
 وفيه فروع

 كل ما يف اإلنسان منه شيء واحد:  [1]

   .كاللسان، واألنف، والذكر، ففيه الدية كاملة

 وما فيه منه شيئان  [2]

   .كالعينني وغريمها ففيهما الدية

 ويف أحدهما نصفها، [3]

 وما فيه منه أربعة، [4]

   .كأجفان العينني، ففيهن الدية  

 ويف إحداهن ربعها،  [5]
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 وما فيه منه عشر،  [6]

   .والرجلني، ففيها الديةكأصابع اليدين 

 ويف الواحدة عشرها، [7]

 ويف إتالف منفعة احلس:  [8]

 .كالسمع، أو البصر، أو الشم، أو العقل وحنوه الدية

 جيب يف العينني الدية؛  [9]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -ألن يف كتاب النيب  (1)بن حزم: »ويف العينني الدية« ولعمر  -َصلَّى اَّللَّ
. 

 الدية؛ويف إحداهما نصف  [10]

 ويف األذنني الدية؛  [11]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -ألن يف كتاب النيب  (2)لعمرو بن حزم: »ويف األذنني الدية« -َصلَّى اَّللَّ
.   

 ويف إحداهما نصفها؛  [12]

   .ألنه نصف ما فيه الدية، فأشبهت العني

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 ويف الشفتني الدية؛ [13]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -ألن يف كتاب النيب   (1) لعمرو بن حزم: »ويف الشفتني الدية« -َصلَّى اَّللَّ
.  

 ويف اللسان الدية؛ [14]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -ألن يف كتاب النيب   (2) لعمرو بن حزم: »ويف اللسان الدية« -َصلَّى اَّللَّ
. 

 ويف كل سن مخس من اإلبل،  [15]

ُ َعَلْيهِّ  -سواء قلعت دفعة واحدة أو يف دفعات؛ ألن يف كتاب النيب  ، لعمرو  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

(3)بن حزم: »ويف السن مخس من اإلبل«
   رواه النسائي.  

 وفى اليدين الدية كاملة؛  [16]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -: أن النيب عمرو بن حزمملا روى  (4)قال: »يف اليدين الدية« -َصلَّى اَّللَّ
. 

 ويف كل أمنلة ثلث دية اإلصبع  [17]

 . كل أمنلة منها مخس من اإلبلإال اإلهبام، فإهنا مفصالن، ففي  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)

 سبق تخريجه.  ( 3)

 سبق تخريجه.  ( 4)
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   ما حتمله العاقلة وما ال حتمله الباب الرابع:
 وفيه فصول

 الفصل األول: ما حتمله العاقلة
 وفيه فروع

 معنى العاقلة [1]

والعاقلة: العصبة من كانوا من النسب والوالء؛ ملا روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - قال: قضى رسول هللا   : »أن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون  -َصلَّى اَّللَّ

(1) منها شيًئا إال ما فضل عن ورثتها« 
 رواه ابن ماجه.   

 طأ، إذا قتل احلر حًرا خ [2]

أو شبه عمد، وجبت ديته على عاقلته؛ ملا روى أبو هريرة قال: »اقتتلت امرأاتن من هذيل، فرمت  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها، فقضى رسول هللا  بدية   -َصلَّى اَّللَّ

(2)املرأة على عاقلتها«
 متفق عليه.  

 النفس،فأما اجلناية على ما دون  [3]

 
 ( 2647سنن ابن ماجه )( 1)

 (.  (1681)  - 36( مسلم )6910البخاري )( 2)
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َي    -فإن العاقلة حتمل منه ما بلغ الثلث فصاعًدا، وال حتمل ما دونه؛ ملا روي عن عمر    َرضِّ
ُ َعْنُه     .أنه قضى يف الدية: أال حتمل منها العاقلة شيًئا حىت تبلغ الدية عقل املأمومة -اَّللَّ

 وجناية الصيب واجملنون  [4]

مل يتحقق منهما كمال املقصود، وال   عمًدا؛ ألنهحكمهما حكم اخلطأ، وحتملهما العاقلة، وإن  
  .توجب جنايتهما قصاًصا، فصارت كشبه العمد

 وكل ما ال حتمله العاقلة من دية العمد، [5]

بدل متلف ال حتمله العاقلة، فوجب حااًل كغرامة   وما دون الثلث وغريه، جيب حااًل؛ ألنه 
 املتلفات. 

 وما جيب جبناية اخلطأ،  [6]

ُهَما    -حتمله العاقلة، جيب مؤجاًل؛ ألنه يروى عن عمر وعلي  وعمد اخلطأ مما   ُ َعن ْ َي اَّللَّ -َرضِّ
 .: أهنما قضيا ابلدية يف ثالث سنني

 فإن كان الواجب دية كاملة،  [7]

كدية احلر املسلم، أو دية مسعه، أو بصره، أو يديه، أو رجليه، قسمت يف ثالث سنني، ووجب  
   يف آخر كل حول ثلثها.
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 ما ال حتمله العاقلة الفصل الثاني:
 وال حتمل العاقلة عمًدا، وال صلًحا، وال اعرتاًفا؛

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ملا روي عن ابن عباس، عن النيب    أنه قال: »ال حتمل العاقلة عمًدا،   -َصلَّى اَّللَّ
   .وال صلًحا، وال اعرتافًا« وروي ذلك موقوفًا على ابن عباس

 همالفصل الثالث: من ال عقل علي
 وفيه فروع مخسة

 ال عقل على من ليس بعصبة، [1]

  .كاإلخوة من األم  

 وال يعقل مسلم عن كافر،  [2]

 وال كافر عن مسلم،  [3]

 ألنه ال يرث بعضهم بعًضا، فال يعقل بعضهم بعًضا كغري العصبات.  

  وليس على فقري من العاقلة [4]

  ْحل شيء من العاقلة.

 ال امرأة، وال صيب، و [5]
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شيء من الدية؛ ألن وجوهبا للنصرة واملواساة، وليس هؤالء من أهل النصرة، وال زائل العقل ْحل  
   .والفقري ليس من أهل املواساة

 من أحكام العاقلة

 فيه فروع مخسةو

 احلاضر والغائب سواء يف العقل؛  [1]

   .ألهنم تساووا يف إرثه، فيتساوون يف عقله

 ويقدم األقرب فاألقرب من العصبات؛ [2]

صبات، فقدم فيه األقرب فاألقرب، كالوالية والتوريث، فيبدأ إبخوة القاتل  ألنه حكم يتعلق ابلع 
وبنيهم، وأعمامه وبنيهم، وأعمام أبيه وبنيهم كذلك، حىت ينقرض املناسبون، فيجب على مواله، مث  

   .عصباته، مث موىل مواله، مث عصباته، كاملرياث ابلوالء سواء

 وإن كثرت العاقلة يف درجة، [3]

 نهم ابلسوية؛ ألنه حق يستحق ابلتعصيب، فيستوون فيه، كاملرياث.قسم الواجب بي 

 وال جيب على واحد من العاقلة  [4]

ما جيحف به ويشق عليه، وألنه حق لزمهم من غري جنايتهم على سبيل املواساة، فال جيب ما  
   .يضر هبم كالزكاة 
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 ويرجع إىل اجتهاد احلاكم  [5]

ا يسهل وال يؤذي؛ ألن التقدير ال يصار إليه يف قدر الواجب، فيفرض على كل واحد منهم قدرً 
   . إال بتوقيف، وال توقيف هاهنا، فوجب املصري إىل االجتهاد

  القسامة الباب اخلامس: 
 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى القسامة وحكمها
 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 هللا بن    سهل بن أيب حثمة، مشروعة حلديث  
سهل انطلقا إىل خيرب، فتفرقا يف النخيل، فقتل عبد هللا بن سهل، فاهتموا اليهود، فجاء أخوه عبد  

فتكلم عبد الرْحن يف أمر    -صلى هللا عليه وسلم    -الرْحن، وابنا عمه حويصة وحميصة إىل النيب  
أو قال: ليبدأ األكرب. فتكلما   ،: كرب كرب-صلى هللا عليه وسلم  -أخيه، وهو أصغرهم. فقال النيب 
: يقسم مخسون منكم على رجل منهم،  -صلى هللا عليه وسلم    -يف أمر صاحبهما. فقال النيب  
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برمته فقالوا: أمر مل نشهده، إليكم  كيف حنلف؟ قال: فتربئكم يهود أبميان مخسني منهم؟    فيدفع 
من قبله. قال    -صلى هللا عليه وسلم    -قالوا: اي رسول هللا، قوم كفار ضالل. قال: فوداه رسول هللا  

(1)سهل: فدخلت مربدا هلم، فركضتين انقة من تلك اإلبل«
 متفق عليه. 

 الفصل الثاني: أحكام القسامة
 وفيه فروع سبعة

 إذا وجد قتيل، فادعى وليه  [1]

على إنسان قتله، مل تسمع الدعوى إال حمررة على معني؛ ألهنا دعوى يف حق، فاشرتط هلا تعيني  
   .املدعى عليه، كسائر الدعاوى

 فإذا حرر الدعوى، ومل يكن بينهم لوث، [2]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -فالقول قول املدعى عليه؛ لقول النيب    ، بدعواهميعطى الناس    : »لو-َصلَّى اَّللَّ

(2)الدعى قوم دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه«
 . متفق عليه 

 وإن كان بينهما لوث، [3]

 
 (.  (1669)  - 1( مسلم )3173البخاري )( 1)

 (.  (1711)  - 1( مسلم )4552البخاري )( 2)
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سهل بن أيب  حلديث  فادعى أنه قتله عمًدا، حلف املدعي مخسني مييًنا، واستحق القصاص؛   
 املذكور. حثمة، ورافع بن خديج

َوَسلََّم    -وإذا حلف استحق القصاص؛ لقوله   َعَلْيهِّ   ُ : »فيدفع إليكم برمته« ويف -َصلَّى اَّللَّ

(1) لفظ: »حتلفون وتستحقون دم صاحبكم«
  

 غريهم ؛ويقسم الورثة دون  [4]

 ألهنا ميني يف دعوى، فلم تشرع يف حق غري املتداعيني، كسائر األميان.  

 وإن نكل املدعون،  [5]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -حلف املدعى عليه مخسني مييًنا وبرئ؛ لقول النيب   : »فتربئكم يهود  -َصلَّى اَّللَّ

(2)أبميان مخسني منهم«
.   

 فإن مل حيلف املدعون، [6]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    - ملدعى عليه، فداه اإلمام من بيت املال؛ ألن النيب  ومل يرضوا بيمني ا    -َصلَّى اَّللَّ
   .فدى األنصاري مبائة من اإلبل، إذ مل حيلفوا ومل يرضوا بيمني اليهود

 واللوث املشرتط يف القسامة: [7]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

867 

القتيل واملدعى عليه، كنحو ما بني األنصار ويهود خيرب،  وما بني    هو العداوة الظاهرة بني 
   .القبائل املتحاربني، وما بني أهل البغي والعدل، وما بني الشرطة واللصوص

  كفارة القتل الباب السادس: 
 وفيه فصول

 الفصل األول: وجوب الكفارة
 وفيه فروع مخسة

 جتب الكفارة، على كل من قتل نفًسا  [1]

حمرمة مضمونة خطأ، مبباشرة أو تسبب، كحفر البئر، وشهادة الزور؛ لقول هللا تعاىل: }َوَمْن 

َنٍة َودِّيٌَة ُمَسلََّمٌة إِّىَل أَْهلِّهِّ{ ًنا َخطَأً فَ َتْحرِّيُر َرقَ َبٍة ُمْؤمِّ (1)قَ َتَل ُمْؤمِّ
.   

 احلربوجتب على من قتل يف بالد  [2]

فَإِّْن َكاَن مِّْن قَ ْوٍم َعُدوٍ  َلُكْم َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَ َتْحرِّيُر َرقَ َبٍة مسلًما يعتقده كافرًا؛ لقول هللا تعاىل: } 
َنٍة{ (2)ُمْؤمِّ

. 

 وال جتب الكفارة بالعمد احملض، [3]

 
 [ 92( ]النساء: 1)

 [ 92( ]النساء: 2)
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َرقَ َبٍة   فَ َتْحرِّيُر  َخطَأً  ًنا  ُمْؤمِّ قَ َتَل  }َوَمْن  تعاىل:  لقول هللا  يوجبه؛  مل  أو  القصاص  أوجب  سواء 

َنٍة{ (1)ُمْؤمِّ
  

 وأما شبه العمد، فتجب فيه الكفارة؛  [4]

   .ألنه أجري جمرى اخلطأ يف نفي عقوبته

 وجتب الكفارة يف مال الصيب  [5]

   .أجري جمرى اخلطأ يف أحكامه، وهذا من أحكامه واجملنون إذا قتال وإن تعمدا؛ ألن عمدمها 

 الفصل الثاني: بيان الكفارة

 وفيه فروع مخسة

 الكفارة حترير رقبة مؤمنة،  [1]

 فمن مل جيد،  [2]

 فصيام شهرين متتابعني لآلية،  

 فإن مل يستطع؛  [3]

 
 [ 92( ]النساء: 1)
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فيها إطعام ستني  العتق وصيام شهرين، فوجب  فيها  لزمه إطعام ستني مسكيًنا؛ ألهنا كفارة 
 مسكيًنا إذا عجز عنهما، ككفارة الظهار، واجلماع يف رمضان.

 وصفة الرقبة والصيام واإلطعام،  [4]

 . كصفة الواجب يف كفارة الظهار على ما ذكر فيه

 ومن عجز عن الكفارة، [5]

 بقيت يف ذمته؛ ألهنا كفارة َتب ابلقتل، فال تسقط ابلعجز، ككفارة قتل الصيد احلرمي. 
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 كتاب احلدود
 معنى احلد

 يف معصية لتمنع من الوقوع يف مثلها.  ،قوبة مقدرة شرعاع

 وفيه أبواب

 باب حد السرقة
 وفيه فصول

 الفصل األول

 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]

 تَ َعاىَل: }َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيَ ُهَما{ َقْولِّهِّ حمرمة؛ ل

 وحد السرقة:  [3]
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(1) قطع اليد اليمىن؛ لقول هللا تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{
.  

 الفصل الثاني: شروط وجوب القطع 

 ويعترب يف وجوبه أمور تسعة نذكر منها: 

 خمتفيا.أحدها: السرقة: وهو أخذ املال 

صلى هللا عليه    - فإن اختطفه، أو اختلسه، فال قطع عليه؛ ملا روى جابر قال: قال رسول هللا   

(2) : »ليس على املنتهب قطع«-وسلم  
أنه قال: »ليس على اخلائن،   -عليه السالم    -وروي عنه    

(3) وال املختلس قطع«
 روامها أبو داود.  

 ارق، وليس هؤالء بسراق، وجيب التعزير عليهم.وألن هللا تعاىل إمنا أوجب القطع على الس 

 الثاني: أن يكون مكلفا،

: »رفع القلم عن -صلى هللا عليه وسلم    -فال جيب احلد على صيب، وال جمنون؛ لقول النيب   

(4) ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ«
  

 
 [ 38]املائدة: ( 1)

 (  4391( سنن أبي داود )15070أحمد ) ( 2)

 ( 4392سنن أبي داود )( 3)

 سبق تخريجه.  ( 4)
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: »عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان -صلى هللا عليه وسلم    -وال قطع على مكره؛ لقول النيب  

(1)وما استكرهوا عليه«
  

 الثالث: أن يكون املسروق نصابا،

النيب    لقول  دونه؛  فيما  قطع  وسلم    -فال  عليه  هللا  دينار  -صلى  ربع  يف  إال  قطع  »ال   :

(2) فصاعدا«
 جرام وربع جرام(.    4متفق عليه، والدينار يساوي ) 

 باب حد الزنا
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى الزنا وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى الزنا [1]

 تفصيل أييت. هو الوطء يف الفرج ال ميلكه، على 

 حكم الزنا [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 (.  (1684)  - 1( مسلم )6789البخاري )( 2)
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والزان حرام، وهو من الكبائر العظام، بدليل قول هللا تعاىل: }وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة  

(1) وساء سبيال{
.   

: -صلى هللا عليه وسلم    -قال: سألت النيب    -رضي هللا عنه    -»وروى عبد هللا بن مسعود  
قلت: مث أي؟ قال: أن تقتل ولدك خمافة أن    أي الذنب أعظم؟ قال: أن َتعل هلل ندا وهو خلقك. 

(2)يطعم معك، قلت: مث أي؟ قال: أن تزين حبليلة جارك«
 متفق عليه. 

 الفصل الثاني: 

 شروط وجوب حد الزنا

 وال جيب احلد إال بشروط مخسة نذكر منها:

 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.

 الشرط الثاني: أن يكون خمتارا، 

 
 [ 32]اإلسراء: ( 1)

 (. (86) - 141( مسلم )4761البخاري )( 2)
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: »عفي ألميت عن -صلى هللا عليه وسلم    -فإن أكرهت املرأة، فال حد عليها، لقول النيب  

(1)اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«
.   

 والثالث: أن يكون عاملا بالتحريم، 

 وال حد على من جهل التحرمي.

 ومن ادعى اجلهل بتحريم الزنا، 

 ذبه.  ممن نشأ بني املسلمني، مل يصدق؛ ألننا نعلم ك 

 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 

خمتلف يف صحته، كالنكاح بال ويل أو بال شهود، ونكاح الشغار؛ ألن احلد مبين على الدرء 
 بهات فيسقط هبا.  واإلسقاط ابلشبهات، وهذه ش

 مبحث يف ثبوت الزنا

 وال يثبت إال بأحد شيئني: 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 إقرار.  (1

 أو بينة. (2

 ألنه ال يعلم الزان املوجب للحد إال هبما.  

 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

 وإن ثبتت ببينة، اعترب فيهم شروط ستة نذكر منها:

 أحدها: أن يكونوا أربعة؛ 

(1) لقول هللا تعاىل: }لوال جاءوا عليه أبربعة شهداء{
.   

 الثاني: أن يكونوا رجاال كلهم؛

 
 ]13]النور: ( 1)
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 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:

 حمصنا، فحده الرجم حتى املوت؛ األول: أن يكون

 الثاني: احلر غري احملصن، 

 فحده مائة جلدة وتغريب عام؛ لآلية وخرب عبادة. 

 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
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: »الثيب ابلثيب جلد  -صلى هللا عليه وسلم    -ابلبلوغ، والعقل، واحلرية؛ لقول رسول هللا   

(1) مائة والرجم«
. 

 الوطءالرابع: أن يكون شريكه يف 

 مثله يف الكمال؛ ألنه إذا كان انقصا مل حيصل اإلحصان، فلم حيصل لشريكه كوطء الشبهة.   

 ]باب حد القذف[
 وفيه فصول 

 الفصل األول: معنى القذف وحكمه
 وفيه فروع

 معنى القذف [1]

 وهو الرمي ابلزان.  

 حكمه [2]

وهو حمرم وكبرية؛ لقول هللا تعاىل: }إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا  

(2) واآلخرة وهلم عذاب عظيم{
   

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 [ 23]النور: ( 2)
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 الفصل الثاني: شروط وجب حد القذف

 وجيب احلد على القاذف بشروط أربعة:

 أحدها: أن يكون مكلفا 

 ملا تقدم. 

 والثاني: أن يكون املقذوف حمصنا؛

(1) ول هللا تعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة{لق 
 

 مفهومه أنه ال جيلد بقذف غري احملصن. 

 واحملصن: هو: 

 احلر  (1

 املسلم  (2

 العاقل العفيف عن الزنا  (3

 الذي جيامع مثله،  (4

 الثالث: أن ال يكون القاذف والدا، 

 الرابع: أن يقذف بالزنا املوجب للحد، 

 
 [ 4]النور: ( 1)
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 الفصل الثاني: ألفاظ القذف
 ألفاظ القذف نوعان:

 صريح  [1]

 وكناية؛  [2]

 فالصريح أن يقول: زنيت، 

 أو اي زاين، أو زىن فرجك، أو دبرك أو ذكرك، وحنوه مما ال حيتمل غري القذف، فهذا جيب به احلد. 

 وال يقبل تفسريه مبا حييله؛ ألنه صريح فيه.   

 وأما الكناية، فنحو قوله: يا قحبة،

 اي فاجرة، اي خبيثة، أو يقول للرجل: اي خمنث.   

 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]

 
 [ 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؛ 
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 باب احلرابة
 وفيه فصول 

 الفصل األول: 

 معنى احلرابة وحكمها

 وفيه فرعان

 معنى احلرابة [1]

 . ألخذ مال أو لقتل أو إلرهاب قطع الطريق؛ 

 حكمها [2]

َا َجزَاءُ الَّذِّيَن حُيَارِّبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يفِّ اأْلَْرضِّ َفَساًدا َأْن  حمرمة وكبرية؛ ل قوله تعاىل: )إِّمنَّ

) َفْوا مَِّن اأْلَْرضِّ اَلٍف أَْو يُ ن ْ ْم َوأَْرُجُلُهْم مِّْن خِّ (1) يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيدِّيهِّ
 

 احملاربالفصل الثاني: حد 

 وعلى اإلمام طلبه؛ ليدفع عن الناس شره،

 أحوال احملارب 

 فإن ظفر به قبل أن يقتل، ويأخذ ماال، [1]

 
 [ 33]املائدة: ( 1)
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(1)ينفيه، فال يرتكه أيوي بلدا؛ لقول هللا تعاىل: }أو ينفوا من األرض{
. 

 وإن شهر السالح ، فقتل وأخذ ماال،  [2]

ر احلدود، مث يصلب قدر ما  قتل حتما وإن عفا ويل الدم؛ ألنه حد، فال يدخله عفو، كسائ
 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]

قطعت يده اليمىن، ورجله اليسرى يف مقام واحد، مث حسمتا، وخلي؛ لقول هللا تعاىل: }إمنا  
الذين حياربون هللا أيديهم    جزاء  تقطع  أو  أو يصلبوا  يقتلوا  أن  ورسوله ويسعون يف األرض فسادا 

(2)وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض{
. 

 باب إقامة احلد 
 ضابط

 ال جيوز ألحد إقامة احلد إال لإلمام، أو نائبه؛

 
 [ 33]املائدة: ( 1)

 [ 33]املائدة: ( 2)
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ألنه حق هللا تعاىل، ويفتقر إىل االجتهاد، وال يؤمن يف استيفائه احليف، فوجب تفويضه إىل  
كان يقيم احلد يف حياته، مث خلفاؤه    -صلى هللا عليه وسلم   -انئب هللا تعاىل يف خلقه، وألن النيب 

 بعده.  

 احلد على احلامل

 ال يقام احلد على حامل حتى تضع،

 غريه؛ ألنه ال يؤمن تلف الولد.   سواء كان احلد رمجا أو  

 احلد يف املسجد

 وال يقام احلد يف املسجد، جلدا كان أو غريه؛

 صفة اجللد يف احلد

 ويضرب يف مجيع احلدود بسوط وسط،

ال جديد، وال خلق، فيكون وسطا، ال شديد فيقتل، وال ضعيف فال يردع، وال يرفع ابعه كل   
 د أدبه، ال قتله. الرفع، وال حيطه كل احلط؛ ألن املقصو 

 باب التعزير
 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى التعزير وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى التعزير [1]
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 التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.  

 حكمه [2]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -أن النيب    - رضي هللا عنه    - حلديث أيب بردة بن نيار  مشروع   قال:    -َصلَّى اَّللَّ

 متفق عليه (1) «ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود هللا»

كمباشرة األجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما ال يوجب احلد، واجلناية مبا ال يوجب القصاص 
 وحنوه. 

 جيوز بالضرب، وباحلبس، والتوبيخ. 

 باب دفع الصائل 
 وفيه فصول 

 معنى الصائل وحكم دفعه

 كل من قصد إنسانا يف نفسه، [1]

 
 (.  (1708)  - 40( مسلم )6848البخاري )( 1)
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رضي هللا    -روى عبد هللا بن عمرو    أو أهله، أو ماله، أو دخل منزله بغري إذنه، فله دفعه؛ ملا  

(1) أنه قال: »من قتل دون ماله، فهو شهيد«  -صلى هللا عليه وسلم    -عن النيب    -عنهما  
متفق   

 عليه. 

 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 

 
 (. (141) - 226( مسلم )2480البخاري )( 1)
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 الفصل األول: معنى اليمني 
 وفيه فرعان

 معنى اليمني [1]

 توكيد الشيء احمللوف عليه بذكر اسم هللا، أو صفة من صفاته. 

 حكم اليمني [2]

من حلف على ميني، فرأى غريها خرياً منها، فليأهتا،  هللا عليه وسلم »مشروعة؛ لقوله صلى 

 متفق عليه (1) «وليكفر عن ميينه

 الفصل الثاني : انعقاد اليمني
 ،مكلفال تنعقد اليمني إال من 

: »رفع -صلى هللا عليه وسلم  -فأما الصيب، واجملنون، والنائم، فال تنعقد أمياهنم، لقول النيب  

(2) القلم عن ثالثة«
  احلديث. 

 الفصل الثالث: أنواع اليمني
 واليمني على أربعة أضرب: 

 
 (.  (1652)  - 19( مسلم )6622البخاري )( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 ميني منعقدة الضرب األول: 

عاقد متصور،  مستقبل  على  اليمني  وهي  فيها،  ابحلنث  الكفارة  فتوجب  َتب  قلبه،  عليه  ا 

(1) الكفارة، لقول هللا تعاىل: }ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان{
. 

 الضرب الثاني: لغو اليمني،

(2) فال كفارة فيه، لقول هللا تعاىل: }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم{ 
.  

 ضابط:

  واللغو نوعان

 أحدهما: أن جتري اليمني على لسانه من غري قصد إليها، 

قال: يعين اللغو    -صلى هللا عليه وسلم    -»أن رسول هللا    -رضي هللا عنها    -ملا روت عائشة  

(3)يف اليمني هو كالم الرجل يف بيته: ال وهللا، وبلى وهللا«
 رواه البخاري.  

 والثاني: أن حيلف على شيء، يظنه كما حلف،

 ألن هذا ميني على ماض فلم يوجب الكفارة. ؛فيتبني خبالفه 

 الضرب الثالث: ميني الغموس، 

 
 [ 89( ]املائدة: 1)

 [ 89( ]املائدة: 2)

 ( 4613البخاري ) ( 3)
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ألهنا ميني غري منعقدة ال توجب برا، وال   ؛وهي اليت حيلفها كاذاب، عاملا بكذبه، فال كفارة فيها 
 ميكن فيها فلم توجب كفارة، كاللغو.

 الضرب الرابع: أن حيلف على مستحيل،

 كصوم أمس، فال كفارة فيها؛ ألهنا غري منعقدة، لعدم تصور الرب فيها، كيمني الغموس.    

 باب كفارة اليمني
 وفيه فصول

 الفصل األول: بيان الكفارة
 فيه فروع و

 حلف، فهو خمري يف التكفري من  [1]

ملا روى عبد الرْحن بن مسرة قال: قال    ؛قبل احلنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غريه
: »اي عبد الرْحن بن مسرة، إذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريا  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

(1) منها، فكفر عن ميينك، وائت الذي هو خري«
عليه. ويف لفظ: »مث ائت الذي هو خري«  متفق    

 رواه أبو داود؛ ألنه كفر بعد سببه، فجاز ككفارة الظهار، والقتل بعد اجلرح. 

  بني:وهو خمري  [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 أن يطعم عشرة مساكني  (1

 أو يكسوهم،  (2

 أو يعتق رقبة.  (3

 فإن مل جيد صام ثالثة أيام،

يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته  لقول هللا تعاىل: }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن   
إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام 

(1)ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم{
.   

 ويشرتط التتابع يف صوم األيام الثالثة، [3]

ألن يف قراءة أيب وابن مسعود )فصيام ثالثة أايم متتابعات( فالظاهر أهنما مسعاه من رسول  
   ، فيكون خربا.-صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 ]باب جامع األميان[
 فيه فروع و

 مبنى األميان على النية،  [1]

 إن حلف: ال يأوي معها يف دار،ف [2]

 
 [ 89( ]املائدة: 1)
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ينوي جفاءها، ومل يكن للدار أثر يف القصد، فأوى معها يف غريها، حنث، وال حينث 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 رزقين هللا  كإلزام مكلف خمتار نفسه شيئاً هلل تعاىل.  
 . ماال، ألتصدقن أو: فعلي صوم شهر

 حكم النذر [2]

لنَّْذرِّ َوخَيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشر ُه ُمْسَتطِّريًا( ؛ لمشروع   قوله تعاىل: )يُوُفوَن ابِّ
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 كتاب اجلهاد

 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى اجلهاد وفضله 

 وفيه فروع

 معنى اجلهاد [1]

 بذل اجلهد والوسع يف قتال األعداء من الكفار ومدافعتهم. 

 فضل اجلهاد [2]

قال: »انتدب هللا ملن    -صلى هللا عليه وسلم    -عن النيب    -رضي هللا عنه    -روى أبو هريرة  
وتصديق برسويل، فهو علي ضامن أن  خرج يف سبيله، ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي، وإميان يب،  

 أدخله اجلنة، أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه، انئال ما انل من أجر أو غنيمة« متفق عليه.

 وملسلم: »مثل اجملاهد يف سبيل هللا، كمثل الصائم القائم«. 

سبيل  : »لغدوة يف  -صلى هللا عليه وسلم    - قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -وعن أنس  
 هللا أو روحة، خري من الدنيا وما فيها« رواه البخاري. 
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[ وقوله سبحانه: }انفروا خفافا وثقاال 216لقول هللا تعاىل: }كتب عليكم القتال{ ]البقرة:  
[ وقوله تعاىل: }إال تنفروا يعذبكم عذااب  41وجاهدوا أبموالكم وأنفسكم يف سبيل هللا{ ]التوبة:  

 [.  39أليما{ ]التوبة: 

 فصل الثاني: حكم اجلهادال

 وهو من فروض الكفايات.

}وما كان املؤمنون لينفروا كافة{   إذا قام به من فيه كفاية، سقط عن الباقني؛ لقول هللا تعاىل: 
[؛ وألنه لو فرض على األعيان الشتغل الناس به عن العمارة، وطلب املعاش، والعلم، 122]التوبة:  

 لق. فيؤدي إىل خراب األرض، وهالك اخل

 الفصل الثاني: شروط وجوب اجلهاد

 وال جيب إال بشروط مخسة:

 أحدها: التكليف،

   فال جيب على صيب، وال جمنون، ملا تقدم؛ وألن هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع. 

 الثاني: السالمة من الضرر

[ وهو العمى، والعرج، واملرض، والضعف؛  95لقوله سبحانه: }غري أويل الضرر{ ]النساء:   
لقول هللا سبحانه: }ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج{ ]النور:  

61 . ] 
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 الثالث: احلرية.

 فال جيب على العبد؛  

 الرابع: الذكورية:

أهنا قالت: قلت: اي رسول   -رضي هللا عنها  -»عن عائشة فال جيب على املرأة؛ ملا روي  
 هللا، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد ال قتال فيه، احلج والعمرة«  

 اخلامس: االستطاعة؛

[؛ وألنه حيتاج إىل  91لقول هللا تعاىل: }وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج{ ]التوبة:   
 قطع مسافة، فأشبه احلج.  

 قتال قريبا من البلد، مل يشرتط ذلك؛ ألنه ال حيتاج إىل ركوب، وال نفقة طريق،  وإن كان ال

 واالستطاعة: 

لقول هللا   القصر؛  إذا كان على مسافة  يبلغه  القتال، ومركوب  وآلة  والسالح،  الزاد،  وجدان 
ض من تعاىل: }وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أْحلكم عليه تولوا وأعينهم تفي

 [ . 92الدمع حزان أال جيدوا ما ينفقون{ ]التوبة: 

 الفصل الثالث:حاالت تعني اجلهاد

 :ثالثة مواضعويتعني اجلهاد يف 

 : إذا التقى الزحفان،األول
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فاثبتوا{    فئة  لقيتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  تعاىل: }اي  لقول هللا  اجلهاد على من حضر؛  تعني 
]األنفال: 45]األنفال:   األدابر{  تولوهم  فال  زحفا  الذين كفروا  لقيتم  }إذا  سبحانه:  وقوله   .  ]

 [اآلية.15

 الثاني: إذا نزل الكفار ببلد املسلمني،

هم، ومل جيز ألحد التخلف، إال من حيتاج إىل ختلفه حلفظ تعني على أهله قتاهلم، والنفري إلي 
األهل، واملكان، واملال، ومن مينعه األمري اخلروج؛ لقول هللا تعاىل: }انفروا خفافا وثقاال{ ]التوبة:  

41 ] 

 وألهنم يف معىن حاضر الصف، فتعني عليهم، كما تعني عليه.

 ؛الثالث، إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري معه

لقول هللا تعاىل }اي أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا ااثقلتم إىل األرض{  
 : " إذا استنفرمت فانفروا ". -صلى هللا عليه وسلم  -[ . اآلية واليت بعدها. وقال النيب 38]التوبة: 

 الفصل الرابع: إذن الوالدين والغريم

 إال بإذنه؛تطوعا من كان أحد أبويه مسلما، مل جيز له اجلهاد  [1]

فاستأذنه يف    –صلى هللا عليه وسلم    -قال: »جاء رجل إىل رسول هللا    عمرو ملا روى ابن   
 متفق عليهماقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد«   أحي والداك؟ قال: اجلهاد

 وألن اجلهاد فرض كفاية، وبرمها فرض عني، فوجب تقدميه.  
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عن زرارة بن أوىف، أن رجال سأل ابن عباس فقال: إين نذرت أن أغزو الروم وإن أبواي مينعاين؟  و 
 قال: »أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غريك« 

 ( 517/ 6) 33459( مصنف ابن أيب شيبة 36)ص:  71الرب والصلة للحسني بن حرب 

 

 ومتى تعني اجلهاد، فال إذن ألبويه، [2]

 عني، فلم يعترب إذهنما فيه، كاحلج الواجب.  ألنه صار فرض  

 ال جيوز ملن عليه دين اجلهاد إال بإذن غرميه إال أن يقيم به كفيال، [3]

أو يعطي به رهنا، أو يكون له من يقضيه عنه؛ ملا روى أبو قتادة »أن رجال جاء إىل رسول هللا 
، كفر هللا خطاايي؟ فقال فقال: اي رسول هللا، إن قتلت يف سبيل هللا  - صلى هللا عليه وسلم    -

: إن قتلت يف سبيل هللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر هللا -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا  
 عنك خطاايك، إال الدين كذلك قال جربيل« رواه مسلم؛ 

 وألن فرض أداء الدين متعني عليه، فال جيوز تركه لفرض على الكفاية يقوم غريه فيه مقامه. 

 وإن تعني عليه اجلهاد، فال إذن لغرميه؛ [4]

 ملا ذكران يف الوالدين.   
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 الفصل الثالث: الرباط معناه وحكمه

 فيه فروعو

 املقام بالثغر مقويا للمسلمني.  والرباط: [1]

 والثغر: كل مكان خييف العدو وخيافه. [2]

وليلة خري من  يقول: »رابط يوم    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن سلمان قال: مسعت رسول هللا  
صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان«  

 أخرجه مسلم.

 وليس ألقله وأكثره حد، ومتامه أربعون يوما؛ [3]

أنه قال: »متام الرابط أربعون يوما« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -ألنه يروى عن النيب  
 .  -رضي هللا عنهم  -واب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأيب هريرة أبو الشيخ يف كتاب الث

 وأفضل الرباط املقام بأشد الثغور خوفا؛ [4]

 ألنه أنفع للمسلمني، وأشد خطرا،   

 وال يستحب نقل أهله إىل الثغر املخوف. [5]

 ألنه يعرض ذريته للمشركني.  

 ويستحب ألهل الثغر أن جيتمعوا يف املسجد األعظم لصلواتهم، [6]
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أمجع هلم إذا حضر النفري. فيبلغ اخلرب مجيعهم، وتراهم عني الكفار، فتخافهم وختوف ليكون   
 منهم.  

 الفصل الرابع: ما يلزم اإلمام وما جيوز له

 وفيه فروع

 جيب عليه أن يشحن ثغور املسلمني جبيوش يكفون من يليهم، [1]

ويقويها ابلعدد، واآلالت ويؤمر عليهم أمريا ذا رأي، وشجاعة، ودين؛ ألنه إذا مل يفعل، مل   
 دخول الكفار من بعض الثغور، فيصيبون املسلمني.  أيمن

 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 معي أبدا  
 [ .  83ولن تقاتلوا معي عدوا{ ]التوبة: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

898 

 [.46}ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين{ ]التوبة:  وقوله تعاىل:

 ويستشري ذوي الرأي من أصحابه؛ [5]

صلى هللا عليه   -[ . وكان النيب  159لقول هللا تعاىل: }وشاورهم يف األمر{ ]آل عمران:   
 أكثر الناس مشاورة ألصحابه.   -وسلم 

 الفصل اخلامس: من جيوز قتلهم 

 الكتاب واجملوس، حتى يسلموا، أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون؛يقاتل أهل 

لقول هللا تعاىل: }قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله   
الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون{ ]التوبة:   أوتوا  الذين  يدينون دين احلق من  وال 

29 .] 

 حثانفيه مبو

 املبحث األول: من ال جيوز قتلهم

 وال جيوز قتل نسائهم، وصبيانهم؛ [1]

أنه هنى عن قتل النساء والصبيان«   -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى ابن عمر »عن النيب 
  متفق عليه؛ 

 وال قتل شيخ فإن؛ [2]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

899 

أنه قال: »ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال    - صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي عن النيب   
 امرأة« رواه أبو داود؛ وألنه ال نكاية له يف احلرب، أشبه املرأة. 

 وال قتل زمن وال أعمى؛ [3]

 ألهنما يف معىن الشيخ الفاين.  

 وال راهب؛ [4]

أنه أوصى يزيد بن أيب سفيان حني بعثه  :  -رضي هللا عنه    -ملا روي عن أيب بكر الصديق   
إىل الشام، فقال: ال تقتلوا الولدان، وال النساء، وال الشيوخ، وستجدون قوما حبسوا أنفسهم يف 

 الصوامع، فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم، 

 املبحث الثاني: من جيوز قتلهم

 ومن قاتل من هؤالء كلهم، قتل؛ [1]

 قتل يوم قريظة امرأة ألقت حجرا على حممود بن مسلمة.   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب   

 ومن كان ذا رأي يعني به يف احلرب، جاز قتله؛ [2]

   ألن الرأي يف احلرب، أبلغ من القتال؛ ألنه األصل.   

 وإن ترتس الكفار بصبيانهم ونسائهم، جاز رميهم، بقصد املقاتلة؛ [3]

 م، يفضي إىل تعطيل اجلهاد.  ألن املنع من رميه 
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وإن ترتسوا بأسارى املسلمني، أو أهل الذمة، مل جيز رميهم إال يف حال التحام  [4]
 احلرب،

واخلوف على املسلمني؛ ألهنم معصومون ألنفسهم، فلم يبح التعرض إلتالفهم من غري ضرورة.   
 ويف حال الضرورة، يباح رميهم؛ ألن حفظ اجليش أهم.

 ورميهم باملنجنيق والنار، وقطع املياه عنهم، وجيوز بيات الكفار، [5]

وإن تضمن ذلك إتالف النساء والصبيان؛ ملا »روى الصعب بن جثامة، قال مسعت رسول  
يسأل عن الدار من داير املشركني، نبيتهم فنصيب من نسائهم  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 وذراريهم؟ فقال: هم منهم« متفق عليه. 

 وجيوز قتل ما يقاتلون عليه من دوابهم؛ [6]

صلى هللا عليه    - ظفر هبم، فإذا صارت إلينا، مل جيز قتلها؛ »ألن النيب  ألن قتلها وسيلة إىل ال 
هنى عن قتل شيء من الدواب صربا« وألهنا مال املسلمني. وال جيوز ذحبها إال ألكل ال    -وسلم  

 بد هلم منه.  

 وال جيوز حتريق النحل، وال تغريقه؛ [7]

قال أبو بكر: ال حترقن حنال وال هنى عن قتل النحلة.« و   - صلى هللا عليه وسلم    - »ألن النيب   
 تغرقنه.  

 وجيوز هدم بنيانهم، وقطع شجرهم، وحرق زرعهم إذا احتيج إليه، [8]
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للتمكن من قتاهلم وحنوه، وال جيوز إذا كان فيه ضرر ابملسلمني، حلاجتهم إىل االستظالل أو   
 االستتار به، أو األكل منه، أو علف دواهبم.  

 از فعله بهم، لينتهوا،فإن كانوا يفعلونه يف بلدنا، ج [9]

 حكم األسرى

 خيري اإلمام يف األسرى من أهل القتال بني أربعة أشياء؛ 

 القتل، [1]

 والفداء،   [2]

 واملن، [3]

     واالسرتقاق  [4]

 التخيري الثابت يف األسرى ختيري مصلحة واجتهاد، ال ختيري شهوة،

فمىت رأى املصلحة للمسلمني يف إحدى اخلصال، تعينت عليه، ومل جيز له غريها؛ ألنه انظر  
 للمسلمني فلم جيز له ترك ما فيه احلظ هلم، كويل اليتيم، فمىت رأى القتل، ضرب عنقه ابلسيف؛  

 أحكام الغنائم

 قسمة الغنائم

 الغنيمة: معنى 

 ،حبرب ما أخذ من مال الكفار 
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 اخلمس، وأربعة أمخاسها للغامنني،فخمسها ألهل 

[ اآلية. فأضافها  41لقول هللا تعاىل: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه{ ]األنفال:   
إليهم مث جعل مخسها هلل فدل على أن أربعة أمخاسها هلم. مث قال هللا تعاىل: }فكلوا مما غنمتم حالال  

 قسم الغنائم كذلك.   -عليه وسلم  صلى هللا -[ وألن النيب 69طيبا{ ]األنفال: 

 ويقسم الغنيمة بني من شهد الوقعة من أهل القتال، من قاتل ومن مل يقاتل،

أنه قال: الغنيمة ملن شهد الوقعة. وألن غري املقاتل ردء    -رضي هللا عنه    -ملا روي عن عمر   
 له ومعني فيشاركه، كرد احملارب. 

 قسمة اخلمس

 يقسم اخلمس على مخسة أسهم: 

 ، -صلى اهلل عليه وسلم  -سهم لرسول اهلل  (1

 وسهم لذي القربى،  (2

 وسهم لليتامى،  (3

 وسهم للمساكني،  (4

 السبيل،وسهم البن  (5

لقول هللا تعاىل: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى  
 [ . 41واملساكني وابن السبيل{ ]األنفال: 
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 يصرف يف مصاحل املسلمني، -صلى اهلل عليه وسلم  -فسهم رسول اهلل 

  األمان

 حيوز عقد األمان جلميع الكفار وآحادهم،

[  6اىل: }وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا{ ]التوبة:  لقول هللا تع 
  . 

 اهلدنة

  معنى اهلدنة

أن يعقد ألهل احلرب عقدا على ترك القتال مدة، بعوض وبغري عوض. وتسمى مهادنة وموادعة 
 ومعاهدة، 

 حكم اهلدنة

ائز، بدليل قول هللا تعاىل: }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني{ ]التوبة:  اجل
1  . ] 

 عقد الذمة

 معنى الذمي

 من يقيم يف بالد املسلمني اقامة دائمة 

 ال جيوز عقد الذمة إال من اإلمام، أو نائبه؛ [1]
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 ألنه عقد مؤيد تتعلق به املصاحل العامة، فلم يصح من غري اإلمام وانئبه.   

 ،ولغريهموجيوز عقدها ألهل الكتاب،  [2]

بعث معاذا إىل اليمن، وأمره أن أيخذ من كل حامل   -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   
 . وهذا عامدينارا، أو عدله معافر« رواه أبو داود. 

 ومن عقدت له الذمة، أخذت منه اجلزية.  [3]

 اجلزية

 معنى اجلزية

 الوظيفة املأخوذة من الكافر، إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام، 

 م اجلزيةمن تؤخذ منه

 تؤخذ من املال الذي بلغ نصابا

 ومن ليس له نصاب زكايت، فال شيء عليه؛ 

 يقدر على كسب ما يقوم بكفايته،  أما املعتمل الذي

 فعليه اجلزية؛ ألنه يف حكم األغنياء،  

 وجتب اجلزية يف آخر كل حول؛

 ألنه مال يتكرر بتكرر كل احلول، فوجب يف آخره، كالزكاة، والدية.   
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 جزية عليه من ال

 ال يؤخذ من مال مل يبلغ نصابا،  [1]

 وال جزية على صيب، [2]

 ملعاذ: »خذ من كل حامل دينارا« ،   -عليه السالم  -لقوله  

كتب إىل أمراء األجناد: ال تضربوا اجلزية على النساء    -رضي هللا عنه    - وروى أسلم أن عمر  
والصبيان، وال تضربوها إال على من جرت عليه املواسي. رواه سعيد؛ وألهنا َتب حلقن الدم، وهو 

 حمقون بدوهنا،  

 وال على امرأة  [3]

 وال على زمن،  [4]

 وال أعمى،  [5]

 وال شيخ فان،  [6]

 وال راهب؛ [7]

ألن دماءهم حمقونة، فأشبهوا الصيب واملرأة، وال على فقري عاجز عن أدائها، لقول هللا تعاىل:   
 [ . 286}ال يكلف هللا نفسا إال وسعها{ ]البقرة: 
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 الفصل احلادي عشر: شروط عقد الذمة

 ال جيوز عقد الذمة إال بشرطني، 

 بذل اجلزية،  [1]

 والتزام أحكام امللة من حقوق اآلدميني  [2]

 قود واملعامالت، وأروش اجلناايت، وقيم املتلفات.  يف الع

 فإن عقد على غري هذين الشرطني، مل يصح،

[ . قيل: الصغار: جراين  29لقوله تعاىل: }حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون{ ]التوبة:   
 أحكام املسلمني عليهم. 

 ما ينتقض به عهد الذمةالفصل الثاني عشر:  

 الثة أشياء: ينتقض عهد الذمي بأحد ث

 االمتناع من بذل اجلزية،  [1]

 واالمتناع من التزام أحكام اإلسالم،  [2]

 وقتال املسلمني، [3]

 الفصل الثالث عشر: أحكام نقض الذمة
 ومن نقض العهد، خري اإلمام فيه بني أربعة أشياء، كاألسري احلربي؛
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صلب الذي أراد استكراه املرأة؛ وألنه كافر ال أمان له، فأشبه    -رضي هللا عنه    -ألن عمر   
 احلريب. 
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 القضاءكتاب 
 وفيه أبواب أربعة

 الباب األول: معنى القضاء وشروط القاضي
 وفيه فصول سبعة

 الفصل األول: معنى القضاء وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى القضاء: [1]

 الشرعي، واإللزام به، وفصل اخلصومات، وقطع املنازعات.تبيني احلكم  

 حكم القضاء [2]

 القضاء فرض على الكفاية،

(1) بدليل قول هللا تعاىل: }وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا{ 
وألن الظلم يف الطباع، فيحتاج إىل    

   .حاكم ينصف املظلوم، فوجب نصبه

 فإن مل يكن من يصلح للقضاء إال واحدا، تعني عليه، 

   .فإن امتنع أجرب عليه؛ ألن الكفاية ال حتصل إال به

 
 [ 49( ]املائدة: 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

909 

 الفصل الثاني: أخذ املال 

 جيوز للقاضي أخذ الرزق

، ملا ويل اخلالفة، أخذ الذراع، وخرج إىل السوق، فقيل -رضي هللا عنه    -ملا روي أن أاب بكر   
 ما كنت ألدع أهلي يضيعون من أجلكم، ففرضوا له كل يوم درمهني.   له: ال يسعك هذا، فقال:

 وألنه جيوز للعامل األخذ على العمالة مع الغىن، فكذلك القضاء.

 الفصل الثالث: شروط القاضي

 أشياء:  تسعةويشرتط للقضاة 

 أن يكون مسلما،  [1]

 عدال،  [2]

 بالغا،  [3]

 عاقال؛ [4]

 ألن هذه شروط الشهادة، فأوىل أن تشرتط للقضاء.  

 اخلامس: الذكورية، فال يصح تولية املرأة؛

(1): »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 رواه البخاري. 

 
 ( 4425البخاري ) ( 1)
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 السادس: احلرية. فال يصح تولية العبد؛

ته يف مجيع األشياء، فلم يكن أهال ألنه منقوص برقه، مشغول حبقوق سيده، ال تقبل شهاد 
 للقضاء، كاملرأة.

 السابع: أن يكون متكلما، 

 لينطق ابلفصل بني اخلصوم.

 الثامن: أن يكون مسيعا 

 ليسمع الدعوى، واإلنكار، والبينة، واإلقرار. 

 : أن يكون جمتهدا، وهو العامل بطرق األحكام،التاسع

قال: »القضاة ثالثة واحد يف اجلنة، واثنان يف    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي أن النيب   
ورجل عرف احلق فحكم   ،فأما الذي يف اجلنة، فرجل عرف احلق فقضى به، فهو يف اجلنة   ،النار

النار فهو يف  النار«  ،فجار يف احلكم،  فهو يف  للناس على جهل،  (1)ورجل قضى 
داود     أبو  رواه 

   .والرتمذي وابن ماجه

 الفصل الرابع: من آداب القاضي

 ينبغي أن يكون قويا من غري عنف،  [1]

 
 ( 2315( سنن ابن ماجه )1322( الترمذي )3573سنن أبي داود )( 1)
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 لئال يطمع فيه الظامل، فينبسط عليه.  

 لينا من غري ضعف، [2]

 لئال يهابه صاحب احلق، فال يتمكن من استيفاء حجته بني يديه.  

 ذا أناة وفطنة ويقظة،  حليما [3]

 ال يؤتى من غفلة وال خيدع لغرة.

 ذا ورع وعفة، ونزاهة، وصدق. [4]

: ال ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حىت يكون فيه مخس خصال:  -رضي هللا عنه    -قال علي   
 عفيف، حليم، عامل مبا كان قبله، يستشري ذوي األلباب، ال خياف يف هللا لومة الئم.

 شوة واهلديةالفصل اخلامس: الر

 فيه فروعو

 ال جيوز له أن يرتشي يف احلكم، [1]

( 1)الراشي واملرتشي«  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى عبد هللا بن عمرو قال: »لعن رسول   
 

 قال الرتمذي: هذا حديث صحيح؛ وألنه أخذ مال على حرام، فكان حراما، كمهر البغي. 

 
 ( 7133سنن الترمذي )( 1)
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 عادتهوال جيوز له قبول اهلدية ممن مل جتر  [2]

رجال من  -صلى هللا عليه وسلم  -هبا قبل الوالية، ملا روى أبو ْحيد قال: »بعث رسول هللا  
صلى هللا    -، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إيل، فقام النيب  ةاألزد يقال له: ابن اللتبية على الصدق

هذا لكم وهذا أهدي إيل، أال جلس   على املنرب، فقال: ما ابل العامل نبعثه فيقول:  -عليه وسلم  
يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم ال؟ والذي نفس حممد بيده ال يبعث أحد منكم فيأخذ  

(1)شيئا إال جاء يوم القيامة حيمله على رقبته«
فدل على أن أهدي إليه مما كانت الوالية    ،متفق عليه  

 سببا له حمرم عليه.

 ية إليه قبل الوالية، فجائز قبوهلا؛فأما من كانت عادته اهلد [3]

: »أال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم -صلى هللا عليه وسلم  -ألن قول النيب  
ال« يدل على تعليل حترمي اهلدية، لكون الوالية سببها، وهذه مل تكن سببها الوالية فجاز قبوهلا إال  

واألوىل   ، ال جيوز قبوهلا؛ ألنه يتهم، فهي كالرشوةأن تكون يف حال احلكومة بينه وبني خصم له، ف
 الورع عنها يف غري حال احلكومة؛ ألنه ال أيمن أن تكون احلكومة منتظرة.

 الفصل السادس: القضاء يف حال الغضب وغريه

 وال يقضي يف حال 

  .الغضب [1]

 
 (.  (1832)  - 26( مسلم )2597البخاري )( 1)
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  .وال اجلوع [2]

  .والعطش [3]

والنعاس الشديد، واملرض املقلق، ومدافعة األخبثني، واحلر املزعج، والربد املؤمل، ملا روى أبو بكرة  

(1) يقول: »ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان« -صلى هللا عليه وسلم   -قال: مسعت رسول هللا 
 

 متفق عليه. 

ن هذه األمور تشغل فثبت النص يف الغضب، وقسنا عليه سائر املذكور؛ ألنه يف معناه؛ وأل
 قلبه، فال يتوفر على االجتهاد يف احلكم وأتمل احلادثة.

 الفصل السابع: نقض احلكم

 فيه فروع سبعةو

 إن حكم باجتهاده ثم تبني له اخلطأ [1]

أنه كتب إىل أيب موسى: ال   -رضي هللا عنه    -ملا روي عن عمر  ؛  بنص أو إمجاع، نقضه 
نفسك، فهديت لرشدك، أن تراجع احلق، فإن احلق قدمي ال  مينعنك قضاء قضيت به، مث راجعت  

   .يبطله شيء، وإن الرجوع إىل احلق أوىل من التمادي يف الباطل

 وألنه مفرط يف حكمه، غري معذور فيه، فوجب نقضه. 

 
 (.  (1717)  - 16( مسلم )7158البخاري )( 1)
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 وإن تغري اجتهاده، ومل خيالف نصا،  [2]

النقض، واىل أال  ألنه لو نقض احلكم مبثله، ألدى إىل نقض  ؛  وال إمجاعا، مل ينقض حكمه
 تثبت قضية. 

 وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله؛ [3]

 ألن الظاهر أنه ال يوىل للقضاء إال من يصلح، والظاهر إصابته احلق.   

 وإن علم أن القاضي قبله ال يصلح للقضاء،  [4]

نقض من أحكامه ما خالف احلق، وإن مل خيالف نصا وال إمجاعا؛ ألنه ممن ال جيوز قضاؤه،  
 . كم بعض الرعيةأشبه ح

 وإن كان يصلح للقضاء،  [5]

 مل جيز أن ينقض من قضاايه، إال ما خالف نصا أو إمجاعا.  

 وال جيوز له أن حيكم لنفسه؛ [6]

ألنه ال جيوز أن يكون شاهدا هلا، ويتحاكم هو وخصمه إىل قاض آخر. وجيوز أن حياكمه إىل   
 إىل جبري.   بعض خلفائه؛ ألن عمر حاكم أبيا إىل زيد. وحاكم عثمان طلحة

 وال جيوز أن حيكم لوالده وإن عال، [7]

   وال لولده وإن سفل؛ ألنه متهم يف حقهما، فلم جيز حكمه هلما، كنفسه.  
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 ما على القاضي يف اخلصومالثاني: باب ال 
 يلزمه أن يسوي بني اخلصمني يف 

  .الدخول عليه [1]

 .واجمللس [2]

  .واخلطاب [3]

 .واإلقبال عليهما [4]

  .والسماع منهما [5]

   ألن إيثار أحد اخلصمني يف بعض ما ذكران يكسر خصمه. 

 وال يسار أحدهما، وال يلقنه حجته،

   وال أيمره إبقرار وال إنكار، ملا فيه من الضرر.  

 صفة القضاءالثالث: باب ال
 إذا حضر القاضي خصمان، فادعى أحدهما على اآلخر شيئا تصح دعواه، 

 ليك؟ : ما تقول فيما يدعى عالقاضيفيقول له 

 فإن أقر 

 لزمه احلق.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

916 

  وإن أنكر

   طالبه إبحضارها، وحكم هبا بشروطها،  و قال له القاضي: ألك بينة؟  

 فإن مل يكن للمدَّعِّي بينة أعلمه القاضي أن له اليمني على خصمه

 فإذا حلف سقطت الدعوى،

لى هللا  ص -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 الكندي: أرضي ويف -عليه وسلم  

: شاهداك أو ميينه، فقال: إنه ال يتورع  -صلى هللا عليه وسلم    -يدي ال حق له فيها، فقال النيب  

(1)من شيء، فقال: ليس لك إال ذلك«
 رواه مسلم مبعناه.  

 للقاضي، لزمه احلكم به،ومتى اتضح احلكم 

ومل جيز ترديد اخلصمني؛ ألن احلكم الزم، وأداء احلق واجب، فلم جيز أتخريه. وإن كان فيه   
اللبس، ويتضح وجه الصواب؛ ألن  أبيا، أخرمها، وال حيكم حىت يزول  لبس أمرمها ابلصلح، فإن 

 احلكم ابجلهل حرام.

 اليمني يف الدعاوىالرابع:باب ال 
 وفيه فرعان

 
 ( (139) - 223مسلم ) ( 1)
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 من ادعى حقا، فأنكر املدعى عليه، فعليه اليمني؛ [1]

: »لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى قوم دماء رجال  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   

(1) وأمواهلم، ولكن اليمني، على املدعى عليه«
 رواه مسلم ورواه البخاري مبعناه.  

 واليمني املشروعة اليت يربأ بها املطلوب [2]

(2) تعاىل؛ لقوله تعاىل: }حتبسوهنما من بعد الصالة فيقسمان ابهلل{ هى اليمني ابهلل 
  

 
 (.  (1711)  - 1( مسلم )4552البخاري )( 1)

 [ 106( ]املائدة: 2)
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 كتاب الشهادات

 وفيه أبواب سبعة

 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  

 
 [ 282( ]البقرة: 1)

 [ 283( ]البقرة: 2)
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 سواهم؛وإن قام بها من يكفي، سقطت عمن 

 ألن القصد حفظ احلقوق، وقد حصل. 

 من تقبل شهادته الثاني: باب ال 
 يعترب يف الشاهد املقبول شهادته ستة شروط: 

 أحدها: العقل،

فال تقبل شهادة طفل، وال جمنون، وال سكران؛ ألن قوهلم على أنفسهم ال يقبل، فعلى غريهم   
 أوىل. 

 والثاني: البلوغ،

(1) فال تقبل شهادة صيب؛ لقول هللا تعاىل: }واستشهدوا شهيدين من رجالكم{ 
والصيب ليس    

   .من رجالنا

 والثالث: الضبط

فلة؛ ألنه ال حتصل الثقة بقوله، الحتمال أن يكون  فال تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغ 
    .من غلطه

 والرابع: النطق،

 
 [ 282( ]البقرة: 1)
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فال تقبل شهادة األخرس ابإلشارة؛ ألهنا حمتملة، فلم تقبل، كإشارة الناطق، وإمنا قبلت يف   
 أحكامه املختصة به، للضرورة، وهي ها هنا معدومة.

 واخلامس: اإلسالم،

(1) ه تعاىل: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{فال تقبل شهادة كافر حبال؛ لقول 
وقال تعاىل: }ممن   

(2)ترضون من الشهداء{
والكافر ليس بعدل، وال مرضي، وال هو منا، إال أن شهادة أهل الكتاب،  

تقبل يف الوصية يف السفر إذا مل يكن غريهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر؛ لقوله تعاىل: }اي  
بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران  أيها الذين آمنوا شهادة 

(3) من غريكم{
    .اآلايت  

 الشرط السادس: العدالة،

قوما    تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبإ  فاسق  جاءكم  }إن  تعاىل:  هللا  لقول  فاسق؛  شهادة  تقبل  فال 

(4) جبهالة{
(5)وقوله سبحانه وتعاىل: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ 

   

 ويعترب يف العدالة شيئان: 

 
 [ 2]الطالق: ( 1)

 [ 282( ]البقرة: 2)

 [ 106( ]املائدة: 3)

 [ 6( ]الحجرات: 4)

 [ 2( ]الطالق: 5)
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  .أحدهما: اجتناب الكبائر

 والكبائر كل ما فيه حد، أو وعيد،

 فمن فعل كبرية، أو أكثر من الصغائر، فال تقبل شهادته؛ ألنه ال يؤمن من مثله شهادة الزور،   

 والثاني: املروءة، فال تقبل شهادة غري ذي املروءة، 

 الباب الثالث: من ترد شهادته
 ومتنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع؛ 

 أحدها: كونه والدا وإن عال، أو ولدا وإن سفل، 

، أنه قال: »ال َتوز  -صلى هللا عليه وسلم   - ، عن النيب  -رضي هللا عنها   -ا روت عائشة  مل

(1)شهادة خائن، وال خائنة، وال ذي غمر على أخيه وال ظنني يف قرابة، وال والء«
والظنني املتهم،    

   .وكل واحد منهما، متهم يف حق صاحبه؛ ألنه مييل إليه بطبعه

 الزوجني لصاحبه؛ الثاني: ال تقبل شهادة أحد

ألنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما يف مال اآلخر عادة، واتساعه سعته، وإضافة مال   
 كل منهما إىل اآلخر. 

 الثالث: اجلار إىل نفسه، أو الدافع عنها،

 
 ( 3601سنن أبي داود )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

922 

كشهادة الغرماء للمفلس أو امليت بدين، أو عني، فإنه لو ثبت له، تعلقت حقوقهم به خبالف    
 . لغرماء، فإنه ال يتعلق حق الشاهد مبا يشهد بهغريمها من ا

 الرابع: من ترد شهادته لفسقه، ثم أعادها

بعد عدالته، مل تقبل للتهمة يف أدائها، لكونه تعري بردها، فرمبا قصد أبدائها أن تقبل إلزالة   
 . العار الذي حلقه بردها، وألهنا ردت ابالجتهاد، فقبوهلا ينقض لذلك االجتهاد

 السادس: العداوة متنع قبول شهادة العدو على عدوه؛

شهادة خائن وال خائنة، وال ذي غمر على : »ال َتوز  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   

(1) أخيه«
    .وألنه يتهم يف إرادة الضرر بعدوه 

 عدد الشهودالرابع: باب ال
 أقسام؛  أربعةواحلقوق تنقسم 

 أحدها: ما ال يكفي فيه إال أربعة شهداء وهو الزنا؛

(2) لقول هللا تعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة{ 
. 

 الثاني: سائر العقوبات كالقصاص وسائر احلدود،

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 [ 4( ]النور: 2)
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    .فال يقبل فيه إال شهادة رجلني 

 القسم الثالث: املال وما يوجبه،

لقول هللا تعاىل: }اي    ؛، والوصية لهكالبيع، واإلجارة، واهلبة،  فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتني 

(1)أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين{
إىل قوله: }فإن مل يكوان رجلني فرجل وامرأاتن ممن ترضون من   

(2)الشهداء{
 نص على املداينة، وقسنا عليه سائر ما ذكران.  

  : ما ال يطلع عليه الرجال،الرابعالقسم 

   .الوالدة، والرضاع، والعيوب حتت الثياب، واحليض، والعدةكفيقبل فيه شهادة امرأة عدلة،

 اخلامسباب ال 

 حتمل الشهادة وأدائها
 ال جيوز حتملها، وأداؤها، إال عن علم؛

(3)لقول هللا تعاىل: }وال تقف ما ليس لك به علم{
وقوله سبحانه: }إال من شهد ابحلق وهم     

(4) يعلمون{
. 

 
 [ 282( ]البقرة: 1)

 [ 282( ]البقرة: 2)

 [ 36( ]اإلسراء: 3)

 [ 86( ]الزخرف: 4)
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 :نذكر منها وجتوز الشهادة مبا علمه باالستفاضة، يف تسعة أشياء

  .النسب [1]

  .والنكاح [2]

  .والوقف [3]

  .واملوت [4]

 الشهادة على الشهادة السادس بابال 
 وفيه فروع

 جتوز الشهادة على الشهادة [1]

 .فيما يثبت بشاهد وامرأتني؛ ألنه مبين على املساهلة، فجازت فيه الشهادة، كاألموال 

 وال يقبل يف حد اهلل تعاىل؛ [2]

   . ألن مبناه على الدرء ابلشبهات، وهذه ال ختلو من شبهة 

 مبحث شروط الشهادة على الشهادة

 نذكر منها: وهلا أربعة شروط

 مرض،أحدهما: تعذر شهود األصل، ملوت، أو 

    .أو غيبة، أو خوف، أو غريه 
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 والشرط الثاني: أن يتحقق شروط الشهادة، 

من العدالة، وغريها، يف كل واحد من شهود األصل والفرع؛ ألن احلكم ينبين على الشهادتني 
    .معا

 الرجوع عن الشهادةالسابع باب ال
 وفيه فرعان

 إذا رجع الشاهدان قبل احلكم بشهادتهما، [1]

 مل حيكم هبا؛ ألهنا شرط احلكم، فيشرتط استدامتها إىل انقضائه، كعدالتهما.  

 فإن رجعا بعد احلكم بها يف حد، [2]

 .  أو قصاص، قبل االستيفاء، مل جيز استيفاؤه؛ ألنه يدرأ ابلشبهات، وهذا من أعظمها 
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 كتاب اإلقرار 
 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: معنى اإلقرار وحكمه
 فرعانوفيه 

 معنى اإلقرار [1]

 .العرتاف ابحلقا

 حكمه [2]

: »واغد اي أنيس على امرأة هذا، فإن  -صلى هللا عليه وسلم    -احلكم به واجب؛ لقول النيب  

(1)اعرتفت فارمجها«
 .متفق عليه 

 الفصل الثاني: من يصح إقراره
 وال يصح اإلقرار إال من عاقل خمتار،

: »رفع -صلى هللا عليه وسلم    -إقرارهم؛ لقول النيب  فأما الطفل واجملنون، والنائم، فال يصح   

(2) القلم عن ثالثة«
  

 
 سبق تخريجه.  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 2)
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 وإقرار املريض بدين األجنيب صحيح؛ 

 ألنه غري متهم يف حقه،  

  الرجوع عن اإلقرار الفصل الثالث:
 فيه فروع مخسةو

 من أقر حبق آلدمي، أو حق هلل تعاىل، [1]

ال تسقطه الشبهة، كالزكاة، والكفارة، مث رجع عن إقراره مل يقبل رجوعه؛ ألنه حق ثبت لغريه،   
   .فلم يسقط بغري رضاه، كما لو ثبت ببينة

 وإن أقر حبد، ثم رجع عنه، قبل رجوعه؛ [2]

ملا أاته ماعز، فشهد على نفسه أربع شهادات، دعاه    -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   

(1)فقال: هل بك جنون؟ «  -هللا عليه وسلم    صلى  -النيب  
متفق عليه، فلو مل يسقط ابلرجوع، ملا    

 . عرض له به 

 ولو أقيم عليه بعض احلد، ثم رجع، [3]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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قبل رجوعه، وخيلى سبيله، ملا روي »أن ماعزا هرب يف أثناء رمجه، قال جابر: فأدركناه ابحلرة،   

(1) صلى هللا عليه وسلم: فهال تركتموه يتوب، فيتوب هللا عليه«  -فرمجناه حىت مات، فقال النيب  
 

 .وألنه إذا سقط مجيعه ابلرجوع، فبعضه أوىل

 وإن هرب يف أثناء احلد ترك، [4]

 . اه، وألنه حيتمل الرجوعملا روين 

 فإن مل يرتكوه حتى قتلوه، مل يضمنوه؛  [5]

مل يضمنهم ديته، وألن اهلرب ليس بصريح يف الرجوع، فلم   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب  
 يسقط به املتيقن.

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 كتاب الذبائح

 باب اهلدي
 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى اهلدي وحكمه
 وفيه فرعان

 اهلديمعنى  [1]

 تقرابً إىل هللا تعاىل. -اإلبل والبقر والغنم-ما يهدى إىل البيت احلرام من هبيمة األنعام 

 حكمه [2]

 يستحب ملن أتى مكة أن يهدي؛

 متفق عليه. »أهدى مائة بدنة« -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  

 وجيب يف التمتع والقران 

 وسبق بيانه يف احلج. 

 اهلدي الفصل الثاني: ما يستحب يف
 وفيه فروع أربعة

 يستحب استسمانها واستحسانها؛  [1]
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(1)لقول هللا تعاىل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب{
قال ابن عباس: هو      

 .االستسمان، واالستحسان، واالستعظام

 أفضل اهلدي واألضاحي اإلبل، [2]

قال: »من اغتسل يوم اجلمعة غسل    -صلى هللا عليه وسلم    -مث البقر، مث الغنم؛ ألن النيب   
اجلنابة، مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة 

من راح يف الساعة  الثالثة، فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قرب دجاجة، و 
 اخلامسة، فكأمنا قرب بيضة« متفق عليه.

 وجيوز للمتطوع أن يهدي ما أحب [3]

 .من كبري احليوان وصغريه، وغري احليوان، استدالال هبذا احلديث، إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة 

 واألفضل: بهيمة األنعام؛  [4]

 أهدى منها. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

 الفصل الثالث: األكل من اهلدي
 فيه فرعانو

 جيوز األكل من هدي التمتع والقران؛  [1]

 
 [ 32( ]الحج: 1)
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كن متمتعات إال عائشة، فإهنا كانت قارنة إلدخاهلا    - عليه وسلم  صلى هللا   - ألن أزواج النيب  
حنر عن آل حممد يف حجة    -صلى هللا عليه وسلم    -احلج على عمرهتا، وقالت: »إن رسول هللا  

صلى هللا   -ذبح النيب    الوداع بقرة واحدة، قالت: فدخل علينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل:
   .وألنه دم نسك فجاز األكل منه كاألضحية ،رواه مسلمعن أزواجه«  -عليه وسلم 

 وال جيوز األكل من واجب سواها؛ [2]

   .ألنه كفارة فلم جيز األكل منه، ككفارة اليمني 

 الفصل الرابع: ما جيزئ من بهيمة األنعام
 وفيه فروع أربعة

 إذا نذر هديا مطلقا [1]

   .ل على أصله يف الشرعألن املطلق حيم ؛فأقل ما جيزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة 

 وال جيزئ إال ما جيزئ يف األضحية. [2]

 ومينع فيه من العيب ما مينع فيها.   

 ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة، [3]

   .لقول ابن عباس: يف هدي املتعة شاة، أو شرك يف دم ؛ أو سبع بدنة أو بقرة 

 وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته، [4]
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ملا روى جابر قال: »كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له والبقرة؟ فقال: وهل هي إال من  
 البدن« رواه مسلم. 

 ]باب األضحية[
 وفيه فصول مثانية

 الفصل األول: معنى األضحية وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى االضحية [1]

  يوم العيد. هي ما يذبح من اإلبل أو البقر أو الغنم أو املعز تقرابً إىل هللا تعاىل

 حكم [2]

 وهي سنة مؤكدة،

بكبشني أملحني أقرنني، ذحبهما    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس قال: »ضحى النيب   
بيده ومسى وكرب، ووضع رجله على صفاحهما« متفق عليه. قال أبو زيد: األملح: األبيض الذي فيه  

 سواد.  

 تنبيه:

يضحي فال أيخذ من    عشر وأراد أحدكم أن وروت أم سلمة عن رسول هللا قال: »إذا دخل ال
 .والصواب وقفه على ابن املسيب شعره، وال من أظافره شيئا حىت يضحي« رواه مسلم
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، مث يقلدها بيده،  -صلى هللا عليه وسلم    - عائشة: »كنت أفتل قالئد هدي رسول هللا    وقالت
 مث يبعث هبا، وال حيرم عليه شيء أحله هللا له حىت ينحر اهلدي« متفق عليه.  

 الفصل الثاني: السن املعتربة 
 وال جيزئ إال اجلذع من الضأن، والثين من غريه؛

: »ال تذحبوا إال مسنة، فإن عسر عليكم، فاذحبوا -صلى هللا عليه وسلم    -لقول رسول هللا   
 اجلذع من الضأن« رواه مسلم. 

 .  من اإلبل ما كمل هلا مخس سننيف (1
 .  ، ما كمل هلا سنتان من البقر هي املسنةو  (2
 ومن املعز ما كمل هلا سنة.  (3
 ومن الضأن ما كمل هلا ستة أشهر.  (4

 النحر والذبحالفصل الثالث: 
 فيه فروع مخسةو

 يستحب أن ينحر اهلدي واألضحية بيده، [1]

 حلديث أنس.   

 وجيوز أن يستنيب فيه،  [2]
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   .ملا ذكران يف اهلدي 

 ويستحب ملن استناب  [3]

  .أن حيضرها

 ويقول عند الذبح:  [4]

   .حلديث أنس ؛بسم هللا وهللا أكرب

 وإن قال: اللهم هذا منك ولك، [5]

قال   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى جابر: أن النيب    ؛اللهم تقبل مين أو من فالن فحسن 
 على أضحيته: »اللهم هذا منك، ولك عن حممد وأمته، بسم هللا وهللا أكرب« مث ذبح  

  .ويف رواية قال: »بسم هللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد وأمة حممد مث ضحى« رواه مسلم

 يقول عن فالن؛ ألن النية َتزئ. وليس عليه أن 

 الفصل الرابع: وقت الذبح
 فيه فروع مخسةو

 أول وقت الذبح  [1]
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: -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى الرباء قال: قال رسول هللا    ؛قدر الصالة واخلطبةإذا ذهب  
فليعد مكاهنا  أن يصلي  قبل  النسك، ومن ذبح  فقد أصاب  نسكنا  »من صلى صالتنا، ونسك 

 عليه. أخرى« متفق

 فمن ذبح قبل ذلك مل جيزئه، [2]

 حلديث الرباء.   ؛وعليه بدهلا إن كانت واجبة 

 وآخر وقتها  [3]

هنى عن ادخار   -صلى هللا عليه وسلم    -آخر اليومني األولني من أايم التشريق؛ »ألن النيب  
 حلوم األضاحي فوق ثالث« متفق عليه. 

 جيوز الذبح ليال؛ و [4]

    . كالنهار

 فإن فات وقت الذبح، [5]

وإن كان تطوعا فقد فاتته  ، ذبح الواجب قضاء؛ ألنه قد وجب ذحبه، فلم يسقط بفوات وقته 
 سنة األضحية. 

 الفصل اخلامس: عيوب األضحية
 وال جيزئ يف األضحية معيبة عيبا ينقص حلمها، 
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، فقال: »أربع ال َتوز يف  -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى الرباء قال: قام فينا رسول هللا  
 األضاحي:  

 العوراء البني عورها،   [1]
 واملريضة البني مرضها،   [2]
 والعرجاء البني ظلعها،   [3]
   . « رواه أبو داوديوالعجفاء اليت ال تنق [4]

والعوراء البني عورها: اليت اخنسفت عينها، وذهبت،  اهلزيلة النحيفة،  يعين:  العجفاء اليت ال تنقي  
 فنص على هذه األربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما يف معناها.

 وال جتزئ العضباء،

أن يضحى   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »هنى رسول هللا  -رضي هللا عنه  -ملا روى علي  
يد بن املسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي.  أبعضب األذن، أو القرن« . قال سع

 يعين اليت ذهب أكثر من نصف أذهنا، أو قرهنا،  

 وجتزئ 

 اجلماء [1]

   .اليت مل خيلق هلا قرن 
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 والصمعاء: [2]

   .وهي الصغرية األذن 

 والبرتاء:  [3]

 . اليت ال ذنب هلا

 والشرقاء: [4]

   .اليت شقت أذهنا 

 واخلرقاء:  [5]

 .ذلك ال ينقص حلمها، وال ميكن التحرز منه، وغريها أفضل منهااليت انشقت أذهنا؛ ألن 

 الفصل السادس: األكل من األضحية
 فيه فروع مخسةو

 يستحب أن يأكل الثلث من األضحية، [1]

لقول ابن عمر: الضحااي واهلدااي: ثلث لك وثلث ألهلك، ؛  ويهدي الثلث، ويتصدق ابلثلث 
 وثلث للمساكني. 

 وإن أطعمها كلها [2]
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  .أو أكثرها فحسن 

 وإن أكلها كلها إال أوقية [3]

   .جاز: تصدق هبا  

 وإن أكلها كلها، [4]

واملعرت{  القانع  }وأطعموا  تعاىل:  هللا  لقول  به؛  الصدقة  الذي َتب  القدر  (1)ضمن 
واألمر   

 يقتضي الوجوب. 

 وإن نذر األضحية، فله األكل منها؛ [5]

 ألكل منها.األضحية الشرعية ذحبها، و ألن النذر حممول على املعهود قبله، واملعهود من ا 

 الفصل السابع: بيع شيء من األضحية
 فيه فروع ثالثةو

 ال جيوز بيع شيء من اهلدي، [1]

   .واألضحية 

 وال إعطاء اجلازر بأجرته شيئا منها،  [2]

 
 [ 36( ]الحج: 1)
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، أن  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »أمرين رسول هللا    -رضي هللا عنه    -ملا روي عن علي  
جلودها وجالهلا، وأال أعطي اجلازر منها شيئا، وقال: حنن نعطيه من عندان«   أقسمأقوم بدنه، وأن  

 متفق عليه. 

 وجيوز أن ينتفع جبلدها، [3]

صلى هللا    -ويصنع منه النعال، واخلفاف والفراء واألسقية، ويدخر منها، ملا روي عن النيب   
أنه قال: »كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم«   -عليه وسلم  
 وألن اجللد جزء من األضحية، فجاز االنتفاع به كاللحم. ،رواه مسلم

 حيةالفصل الثامن: تعيني األض
 فيه فروع ثالثةو

 إذا أوجب األضحية بعينها،  [1]

فاحلكم فيها كاحلكم يف اهلدي املعني، يف ركوهبا، وولدها، ولبنها، وصوفها، وتلفها، وإتالفها،  
 ونقصاهنا، وذحبها على ما ذكران؛ ألن األضاحي واهلدااي معنامها واحد.  

 ومعنى إجيابها [2]

 القول.قوله: هذه أضحييت، أو هذه هلل، وحنوه من  

 وال حيصل ذلك بالشراء مع النية؛ [3]
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 .ألنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية املفارقة للشراء، كالوقف والعتق 

 باب العقيقة 
 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى العقيقة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى العقيقة [1]

   .وهي الذبيحة عن املولود

 حكمها [2]

قال: »كل غالم رهينة بعقيقته،    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى مسرة أن النيب    ؛وهي سنة
 تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى وحيلق رأسه« رواه أبو داود. 

أنه قال: »من ولد له مولود، فأحب    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روي عن النيب    ؛ وليست واجبة
 أن ينسك عنه فليفعل« رواه مالك يف املوطأ. 

 الفصل الثاني: العقيقة عن الغالم واجلارية 
 فيه فرعانو

 السنة أن يذبح عن الغالم [1]
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   .شااتن متساويتان  

 وعن اجلارية [2]

يقول: »عن   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روت أم كرز الكعبية قالت: مسعت رسول هللا    ؛ شاة 
 الغالم شااتن مكافئتان، وعن اجلارية شاة« رواه أبو داود.

 ث: وقت ذبح العقيقةالفصل الثال
 فيه فروع أربعةو

 يستحب ذحبها  [1]

 .يوم السابع

 وجيزئ فيها من بهيمة األنعام  [2]

   . ما جيزئ يف األضحية، ومينع فيها من العيب ما مينع فيها

يكسر هلا    وسبيلها يف األكل واهلدية والصدقة سبيلها، إال أنه يستحب تفصيلها أعضاء، وال
  ، عن املولود، فاستحب أال تكسر عظامها، تفاؤال بسالمة أعضائهعظم؛ ألهنا أول ذبيحة ذحبت  

لقول : »السنة شااتن مكافئتان عن الغالم، وعن اجلارية شاة«.  -رضي هللا عنها    -قالت عائشة  
 عائشة: »يطبخ جدوال، وال يكسر منها عظم« 

 فإن ذحبها قبل السابع جاز؛  [3]
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  .احلنث ألنه فعلها بعد سببها، فجاز كتقدمي الكفارة قبل

 وإن أخرها عنه، ذحبها يف الرابع عشر، [4]

قال: »يف   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى بريدة عن النيب    ؛فإن فات، ففي إحدى وعشرين 
العقيقة تذبح لسبع، وألربع عشر، وإلحدى وعشرين« فإن أخرها عنه، ذحبها بعده؛ ألنه قد حتقق 

 سببها. 

 الفصل الرابع: ما يستحب للمولود
 فروع ثالثةفيه و

 يستحب حلق رأس الصيب يوم السابع، [1]

 حلديث مسرة. ؛ وتسميته  

 وإن مساه قبل ذلك جاز، [2]

أبخ له حني ولد، فحنكه بتمرة، ومساه    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أنس أنه »أتى النيب   
 عليه.  متفق  ،ولده إبراهيم ليلة ولد -صلى هللا عليه وسلم  -ومسى النيب  ،عبد هللا« متفق عليه

 ويستحب حتسني امسه،  [3]

أنه قال: »إنكم تدعون يوم القيامة أبمسائكم وأمساء   -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روي عن النيب  
 آابئكم فأحسنوا أمساءكم« رواه أبو داود.  
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 .: »أحب األمساء إىل هللا عبد هللا وعبد الرْحن« رواه مسلم-صلى هللا عليه وسلم    -وقال النيب  

 الذكاةباب  
 وفيه فصول أربعة

 الفصل األول: معنى الذكاة وحكمها
 وفيه فرعان

 معنى الذكاة [1]

 مريئه، أو عقر ممتنع.  وأذبح، أو حنر احليوان املأكول الربي بقطع حلقومه 

 حكم الذكاة [2]

 ال حيل شيء من احليوان املقدور عليه بغري ذكاة؛

به واملنخنقة واملوقوذة لقول هللا تعاىل: }حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا   
 واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم{

 إال السمك وما شبهه مما ال يعيش إال يف املاء،

يف البحر: »هو الطهور   -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه يباح بغري ذكاة، وإن طفا؛ لقول النيب  
 ماؤه، احلل ميتته«  

 واجلراد؛ 
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النيب   عليه  -لقول  هللا  والكبد -وسلم    صلى  واجلراد  السمك  ودمان،  ميتتان  لنا  »أحل   :
 والطحال« وألن ذكاهتما يف العادة ال متكن، فسقط اعتبارها،

 وما يعيش من البحري يف الرب ال حيل إال بالذكاة؛ 

ألنه مقدور على ذحبه إال السرطان فإنه ال ذكاة له، فأشبه اجلراد ]وقال القاضي: ال يباح بغري   
 ذكاة[ .

 مبحث: مصطلحات ثالثة

 الذبح: معنى  [1]

 بشروط.كالغنم وحنوها   ،وهو قطع احللق من احليوان

 النحر معنى  [2]

   وهو قطع لَبَّة احليوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية املسنونة لإلبل  

 العقر: معنى  [3]

 . من الصيد واألنعام، جبرحه يف أي مكان من جسمه ،وهو قتل احليوان غري املقدور عليه

 الفصل الثاني: شروط الذكاة
  وللذكاة أربعة شروط:

 أهلية املذكي، األول: 
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(1)أبن يكون مسلما أو كتابيا؛ لقول هللا تعاىل: }إال ما ذكيتم{
وقول سبحانه: }وطعام الذين   

 يعين: ذابئحهم. (2) أوتوا الكتاب حل لكم{

 وال حتل ذكاة وثين وال جموسي، وال مرتد، 

 ويعترب العقل،

 .فال حتل ذكاة جمنون، وال سكران وال طفل غري عاقل  

 الشرط الثاني: اآللة وهو أن يذبح مبحدد، 

أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب إال السن والظفر، فإنه ال يباح الذبح 
: »ما أهنر الدم وذكر اسم  -صلى هللا عليه وسلم    -خديج قال: قال النيب    هبما، ملا روى رافع بن 

فمدى  الظفر  وأما  فعظم،  السن  أما  ذلك،  عن  وسأخربكم  والظفر،  السن  ليس  فكلوا،  عليه  هللا 
 احلبشة« متفق عليه. 

 فإن ذبح بعظم غري السن،

 أبيح لدخوله يف عموم اللفظ.  

 ويستحب حتديد اآللة، 

 
 [ 3( ]املائدة: 1)

 [ 5( ]املائدة: 2)
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قال: »إن هللا كتب اإلحسان على    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى شداد بن أوس أن النيب   
الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح   القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا  قتلتم فأحسنوا  كل شيء، فإذا 

 ذبيحته« رواه مسلم. 

 : احملل، وهو احللق واللبة،الثالثالشرط 

 « .  ند، أنه اندى: »النحر يف اللبة واحللق ملن -رضي هللا عنه  -ي عن عمر ملا رو  

 واملرىء  يشرتط قطع احللقوم،ال و

 ومها جمرى الطعام والنفس. 

  .أحدمها وجيزئ

 وإن قطع األوداج وحدها، 

    .استدالال ابحلديث واملعىن فتحل

 الفصل الثالث: التسمية
 وفيه فروع مخسة

 أن يسمي اهلل؛ وجيب  [1]
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(1)لقول هللا تعاىل: }وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه{ 
.   

 فإن تركها سهوا حلت [2]

»أن قوما قالوا: اي رسول هللا إن قوما من األعراب    -رضي هللا عنها    -ملا روي عن عائشة   
 أيتوان ابللحم، ال ندري أذكر اسم هللا عليه أم ال؟ قال: مسوا أنتم وكلوا« رواه البخاري. 

 وإن شك يف تسمية الذابح حل [3]

 .حلديث عائشة، وألن حال املسلم حتمل على الصحة، كالذبح يف احملل 

 والتسمية: قول بسم اهلل، [4]

 . وإن كان بغري العربية 

 وموضعها عند الذبح،  [5]

 جيوز تقدميها عليه ابلزمن اليسري. 

 الفصل الرابع: صفة الذكاة
 فيه فروع أربعةو

 السنة حنر اإلبل قائمة، [1]

 
 [121( ]األنعام: 1)
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تعاىل: }فاذكروا اسم هللا عليها صواف{  اليسرى؛ لقول هللا  (1) معقولة يدها 
ابن عمر     ومر 

صلى هللا عليه وسلم   -سنة حممد    ،»على رجل قد أانخ بدنته لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة
 « متفق عليه. -

 ثم جيؤها باحلربة يف الوهدة  [2]

(2) اليت بني أصل العنق والصدر؛ لقول هللا تعاىل: }فصل لربك واحنر{
صلى هللا    -وحنر النيب    

 بدنة.  -عليه وسلم 

 ويذبح سائر احليوان؛ [3]

(3) لقول هللا تعاىل: }إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة{ 
.  

 الكبشني اللذين ضحى هبما.  -صلى هللا عليه وسلم  -وذبح النيب 

 أو حنر ما يذبح جاز؛ فإن ذبح ما ينحر، [4]

قال: »ما أهنر الدم وذكر    -صلى هللا عليه وسلم    - ألنه مل يتجاوز حمل الذبح، وألن النيب   
   .اسم هللا عليه فكل«

 
 [ 36( ]الحج: 1)

 [ 2( ]الكوثر: 2)

 [ 67( ]البقرة: 3)
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 خامتة
 فيها فروع ثالثةو

 يستحب توجيه الذبيحة إىل القبلة؛ [1]

 كان يستحب ذلك، وألهنا أوىل اجلهات ابالستقبال.  -رضي هللا عنه  -ألن ابن عمر  

 وإذا ذبح حامال، فخرج جنينها ميتا، [2]

ملا روى أبو سعيد قال: »قيل اي رسول هللا: إن أحدان ينحر    ؛أو فيه حركة كحركة املذبوح أبيح 
أم يلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته  الناقة، ويذبح البقرة والشاة. فيجد يف بطنها اجلنني، أأيكله  

 ذكاة أمه« رواه أبو داود.  

 وإذا ند بعريه أو غريه، فلم يقدر عليه، [3]

ملا روى رافع بن خديج قال: »كنا مع النيب يف غزاة، فأصاب القوم ؛  صار حكمه حكم الصيد 
صلى هللا عليه    -هللا    غنما وإبال، فند بعري من اإلبل، فرماه رجل بسهم، فحبسه هللا به، فقال رسول

  ، : إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا« متفق عليه-وسلم  
 وألنه تعذر ذكاته يف احللق، فأشبه الصيد. 

 باب الصيد
 وفيه فصول أربعة
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 الفصل األول: معنى الصيد وحكمه
 وفيه فرعان

 معنى الصيد [1]

 ، غري مملوك، وال مقدور عليه.اقتناص حيوان حالل متوحش طبعاً 

 حكمه [2]

  .وهو مباح

 الفصل الثاني: شروط إباحة الصيد
 من صاد صيدا فذكاه حل بكل حال، 

 حلديث أيب ثعلبة.

  وإن أدرك ميتا حل بشروط سبعة. 

 : أهلية الصائدالشرط األول

 على ما ذكران يف الذكاة؛ ألن االصطياد كالذكاة، وقائم مقامها. 

 الثاني: التسمية الشرط 

   .ملا ذكران يف الذكاة  ؛عند إرسال اجلارح أو السهم

 الشرط الثالث: إرسال اجلارح؛
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: »إذا أرسلت كلبك، ومسيت فكل« وألن إرساهلا أقيم  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   
 . اعترب وجودهمقام الذبح، ف

 فإن اسرتسل الكلب بنفسه، 

 مل يبح صيده.  

 الشرط الرابع: أن يكون اجلارح معلما؛ 

(1) لقول هللا تعاىل: }وما علمتم من اجلوارح{
.  

 وفيه مبحثان

 املبحث األول: ضابط الكلب املعلم

 ويعترب يف تعليمه إن كان سبعا ثالثة أشياء: 

 أن يسرتسل إذا أرسل،  (1

 وأن ينزجر إذا زجر،  (2

 وال يأكل إذا أمسك. (3

 املبحث الثاني: ضابط الطري املعلم

 وأما الطائر كالبازي والصقر، فيعترب 

 
 [ 4( ]املائدة: 1)
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 أن يسرتسل إذا أرسله،  (1

 وجييبه إذا دعاه،  (2

 وال يعترب ترك األكل؛ (3

لعموم اآلية إال الكلب األسود البهيم،    ؛ألن تعليمه أبكله، وكل حيوان يقبل التعليم حيل صيده  
 أمر بقتله، وقال: »إنه شيطان«  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه ال حيل اقتناؤه وال صيده؛ ألن النيب 

 قاعدة 

 ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، 

 فوجب أال حيل صيده.

 ن يرسله على صيد، الشرط اخلامس: أ

فإن أرسله على غري شيء، أو على إنسان، أو حجر أو هبيمة، فأصاب صيدا مل حيل؛ ألنه مل  
 . يرسله على صيد، فأشبه ما اسرتسل بنفسه

 الشرط السادس: أن جيرح الصيد، 

 ألنه قتله بغري جرح، أشبه ما لو رمى ابلبندق واحلجر.  ؛فإن قتله خبنقه، أو صدمته مل حيل

 السابع: أن خيتص السباع، وهو ترك األكل من الصيد،  الشرط
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صلى هللا عليه وسلم   -فمىت أكل اجلارح من الصيد مل حيل، ملا روى عدي بن حامت أن النيب  
قال: »فإذا أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم هللا عليه فكل ما أمسك عليك، وإن قتل إال أن   -

 أن يكون إمنا أمسك على نفسه« متفق عليه. أيكل الكلب، فإن أكل فال أتكل فإين أخاف 

 الفصل الثالت: الصيد بغري احليوان
 فيه فروع أربعةو

 يباح الصيد بغري احليوان؛ [1]

أليب ثعلبة: »ما صدت بقوسك وذكرت اسم هللا عليه   -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب   
: »إمنا هي  - عليه وسلم  صلى هللا   -فكل« وألن أاب قتادة شد على ْحار وحشي فقتله، قال النيب  

 طعمة أطعمكموها هللا« متفق عليهما.

 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 املعلم؛    :واألشراك والعصي واحلجارة 
 ألنه مل يقتل جبروحه، فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة. 

 ولو قتل احملدد الصيد بعرضه أو ثقله [4]
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عن صيد املعراض،    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى عدي قال: »سئل رسول هللا    ؛مل يبح 
 ه فهو وقيذ فال أتكل« متفق عليه. فقال: ما خزق فكل، وما قتل بعرض

 الفصل الرابع: من أحكام الصيد
 وفيه فروع أربعة

 إذا اجتمع يف الصيد مبيح وحمرم، [1]

بسهم مسلم، وبسهم جموسي، أو كلب    يقتله مبثقل وحمدد، أو بسهم مسموم، أو  مثل أن 
كذلك مل   مسلم وكلب جموسي، أو وجد مع كلبه كلبا ال يعرف مرسله، أو وجد مع سهمه سهما

: »إذا أرسلت كلبك ومسيت فكل وإن وجدت -صلى هللا عليه وسلم    -يبح الصيد؛ لقول النيب  
األصل احلظر، فإذا شككنا    معه غريه فال أتكل، فإمنا مسيت على كلبك ومل تسم على اآلخر« وألن

 يف املبيح رد إىل أصله.  

 رج الصيد، فوقع يف ماء،جولو  [2]

أنه    -صلى هللا عليه وسلم    -وقد روى عدي عن النيب    ،ح لذلك مل يب   : أو تردى ترداي يقتله 
قال: »إذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومني، ليس به إال أثر سهمك فكل، وإن وجدته  

 غريقا يف املاء فال أتكل« متفق عليه.

 إذا أدرك الصيد، وفيه حياة غري مستقرة، [3]

    .حل ألن عقره قد ذحبه :فرتكه حىت مات  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

955 

 جد فيه حياة مستقرة يف زمن وإن و [4]

ميكن ذحبه فيه، فلم يذحبه حىت مات مل حيل ألنه صار مقدورا على ذحبه، فلم يبح بغريه، كغري 
  .الصيد

 باب ما حيل وما حيرم من احليوان
 وفيه فصول ثالثة

 الفصل األول: 

 أقسام احليوان من حيث أكله
 احليوان ثالثة أقسام: 

 أهلي، القسم األول: 

 الذي ال يستوحش من اإلنسان. وهو 

 املباح من احليوان األهلي:

 بهيمة األنعام؛  [1]

(1) لقول هللا تعاىل:}أحلت لكم هبيمة األنعام{
  

 واخليل كلها، [2]

 
 [ 1( ]املائدة: 1)
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عن حلوم احلمر األهلية، وأذن    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى جابر قال: »هنى رسول هللا   
 .يف حلوم اخليل« متفق عليه

 والدجاج  [3]

أيكل حلم الدجاج«    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى أبو موسى، قال: »رأيت رسول هللا  
 متفق عليه. 

 واإلوز والبط؛ [4]

(1) : }أحل لكم الطيبات{ألهنا طيبات، فتدخل يف قوله تعاىل 
  

 احملرم من احليوان األهلي:

 احلمر،  [1]

 حلديث جابر. 

 والبغال؛ [2]

   . ألهنا متولدة منها 

 واملتولد بني الوحشي واألهلي كذلك،  [3]

 
 [ 4( ]املائدة: 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

957 

  وحترم الكالب  [4]

 ألهنا من السباع، وأتكل اخلبائث. 

 القسم الثاني: الوحشي، 

 وهو الذي ال يستأنس ابإلنسان.

 احليوان الوحشي:املباح من 

 احلمر، [1]

 حلديث أيب قتادة.  

 واألرانب، [2]

صلى هللا عليه    -ملا روى أنس »أنه أخذ أرنبا، فذحبها أبو طلحة، وبعث بوركها إىل النيب   
 فقبله« متفق عليه.   -وسلم 

 والضباب، [3]

بضب، فرفع يده فقلت أحرام    -صلى هللا عليه وسلم    -ملا روى ابن عباس قال: »أيت النيب   
 رسول هللا؟ قال: ال، ولكنه مل يكن أبرض قومي، فأجدين أعافه فاحتزه خالد فأكله، ورسول  هو اي 

 ينظر إليه« متفق عليه. -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 ويباح البقر والظباء والنعام ؛ [4]
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  .ألهنا مستطابة، قضت الصحابة فيها ابجلزاء على احملرم 

 ويباح من الطري احلمام وأنواعه، [5]

 .فري واحلبارىوالعصا 

 وكل طري ال يصيد مبخلبه، [6]

 وال أيكل اجليف، وال يستخبث، فهو حالل.  

 احملرم من احليوان الوحشي

 اخلنزير، [1]

 .لنص هللا تعاىل على حترميه 

 وكل ذي ناب من السباع، [2]

كالكلب واألسد والفهد، والنمر والذئب، وابن آوى والنمس، وابن عرس، والفيل والقرد، ملا   
 هنى عن كل ذي انب من السباع« متفق عليه.   -صلى هللا عليه وسلم  -روى أبو ثعلبة »أن النيب 

 سباع الطري، و [3]

»هنى رسول    قال:  -رضي هللا عنه    -كالعقاب والبازي والصقر والشاهني، ملا روى ابن عباس  
 هللا عن كل ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطري« رواه مسلم. 
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 وحيرم ما يأكل اجليف، [4]

النيب     صلى هللا عليه وسلم :   -كالنسر والرخم، ألهنا مستخبثة ألكلها اخلبائث، وقد قال 
 أكله.»مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم« ذكر منها احلدأة والغراب. وما أبيح قتله، مل يبح 

 وحترم اخلبائث كلها، [5]

وأشباهها؛ لقول هللا تعاىل: }وحيرم عليهم   ،والقمل  ، واجلعالن  ،والصراصري  ،واجلراذين  ،كالفأر  

(1) اخلبائث{
.  

 القسم الثالث: حيوان البحر يباح مجيعه؛ 

(2) لقول هللا تعاىل: }أحل لكم صيد البحر وطعامه{ 
  

 الفصل الثاني: اجلاللة
 ثالثةوفيه فروع 

 حلوم اجلاللة وألبانها.أكل  حيرم [1]

   .أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جاللةاليت هي واجلاللة: 

 
 [ 157( ]األعراف: 1)

 [ 96( ]املائدة: 2)
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عن أكل اجلاللة وألباهنا«    -صلى هللا عليه وسلم    - ملا روى ابن عمر قال: »هنى رسول هللا هللا  
 رواه أبو داود.  

 ويزول حترميها، وكراهتها  [2]

كان إذا أراد    -رضي هللا عنه  -ألن ابن عمر   ؛ وحيبس الطائر ثالاث ،حببسها عن أكل النجاسات 
 أكلها حبسها ثالاث. 

 ثمار بالنجاساتوما سقي من الزروع وال [3]

أو مسد هبا جنس، كاجلاللة؛ ألنه يتغذى ابلنجاسات، وترتقى فيه أجزاؤها، فأشبه اجلاللة، ويطهر   
 بسقيها ابلطهارات، كاجلاللة إذا أكلت الطهارات.

 الفصل الثالث: امليتة والنجسة
 فيه فروع ثالثةو

 حترم امليتة والدم [1]

   . لآلية 

 وحترم النجاسات كلها؛ [2]

 بائث، وحترم السموم املضرة.ألهنا من اخل 

 فإن اضطر إىل شيء مما حرم عليه، أبيح تناوله؛ [3]
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(1) لقول هللا تعاىل: }إال ما اضطررمت إليه{ 
  

 خامتة
 فيها فرعانو

 من مر بثمرة ال حائط هلا، وال ناطر، [1]

صلى هللا    -ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب    ؛أيكل وال حيملأن    فله 
»أنه سئل عن الثمر املعلق، فقال: ما أصاب منه ذي احلاجة، غري متخذ خبنة، فال    -عليه وسلم  

  .شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه، والعقوبة« حديث حسن

 لنب املاشية:و [2]

قال: »إذا أتى أحدكم   -صلى هللا عليه وسلم    -ة أن النيب  هو كالثمرة، ملا روى احلسن عن مسر 
على ماشية فيها صاحبها، فليستأذنه فإن أذن، فليحتلب وليشرب وإن مل يكن فيها فليصوت ثالاث،  

 فإن مل جيب، فليحتلب وليشرب، وال حيمل« حديث صحيح. 

 

 
 [119]األنعام: ( 1)
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 422 .................................... والعمرة للحج اإلحرام يف الناس أحوال
 424 ......................................................... الثالث  الفصل

 424 ................................... : حاالاتن له حمرم غري امليقات  َتاوز من
 424 .......................................................... الرابع  الفصل

 424 ........................................................ الزمانية املواقيت
 425 .............................................................. الرابع الباب 
 425 ............................................................. اإلحرام ابب 

 425 .......................................................... األول  الفصل
 425 ........................................................... االحرام سنن

 428 .......................................................... الثاين  الفصل
 428 .................................................................. النية 

 428 ......................................................... الثالث  الفصل
 428 .................................................... االحرام  يف االشرتاط

 429 .......................................................... الرابع  الفصل
 429 ........................................................... النسك  أنواع

 430 ............................................ اإلحرام أنواع: األول املبحث
 431 ........................................... األنساك أفضل: الثاين املبحث
 432 ............................................. التمتع أنواع: الثالث املبحث
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 433 .............................................. اإلفراد  أنواع: الرابع املبحث
 434 ................................... احلج  بعد العمرة أنواع: اخلامس املبحث
 434 ........................................... القران أنواع: السادس املبحث
 435 ....................................... اهلدي  سوق معىن: السابع املبحث
 435 .................................... والقارن  املتمتع هدي: اخلامس الفصل
 436 ................................................. التلبية : السادس الفصل
 436 ............................................ التلبية أحكام: األول املبحث
 437 .............................................. التلبية  صيغ : الثاين املبحث

 439 ............................................................ اخلامس الباب 
 439 ..................................................... اإلحرام  حمظورات  ابب 

 439 .......................................................... األول  الفصل
 440 .......................................................... الثاين  الفصل
 440 ......................................................... األول  املبحث
 440 ................................................... اجلماع : األول احملظور
 441 .......................................................... الثاين املبحث
 441 ......................................................... : الثاين احملظور
 441 ................................................. الفرج دون  فيما املباشرة
 442 ......................................................... الثالث املبحث
 442 ............................................. النكاح عقد: الثالث احملظور
 443 .......................................................... الرابع املبحث
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 443 .............................................. الشعر حلق: الرابع احملظور
 444 ................................................................. خامتة 

 444 ............................................................... اإلطعام 
 444 ........................................................ اخلامس  املبحث
 444 ....................................................... :اخلامس احملظور

 444 .......................................................... األظافر  تقليم
 445 ....................................................... السادس املبحث
 445 ....................................................... :السادس احملظور

 445 ........................................................... املخيط  لبس
 446 ................................................................. خامتة 
 446 ................................................... للمحرمة املخيط لبس

 447 .......................................................... السابع احملث
 447 ............................................. الرأس تغطية: السابع احملظور
 448 ......................................................... الثامن املبحث
 448 .................................................. الطيب: الثامن احملظور
 449 ........................................................ : الطيب ضابط

 450 ......................................................... التاسع  املبحث
 450 .................................................. الصيد : التاسع احملظور

 451 ............................................................املدينة  صيد
 452 ................................................................. خامتة 
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 452 ............................................. واملدينة مكة حرم بني الفرق
 452 ........................................................... السادس الباب 
 452 .............................................. العمرة وصفة  مكة دخول ابب 

 454 .......................................................... ول األ الفصل
 454 ............................................................... الطواف
 454 ......................................................... األول  املبحث
 455 ................................... : مراتب على األسود احلجر يف املشروع
 459 .......................................................... الثاين املبحث

 459 ......................................................... :الطواف ركعتا
 459 ......................................................... الثالث املبحث
 459 .................................................. : الطواف صحة شروط

 460 .......................................................... الرابع املبحث
 460 ....................................................... الطواف واجبات 
 460 ................................................. : ثالثة الطواف واجبات 
 461 ........................................................ اخلامس  املبحث

 461 ......................................................... :الطواف سنن
 463 ....................................................... السادس املبحث

 463 ............................................................. املرأة  عمرة
 464 .......................................................... الثاين  الفصل
 464 ................................................................ السعي 
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 464 ......................................................... األول  املبحث
 465 .......................................................... الثاين املبحث
 465 ........................................................ السعي واجبات 
 466 ......................................................... الثالث املبحث

 466 ........................................................... السعي  سنن
 467 ......................................................... الثالث  الفصل
 467 ................................................................. احللق 
 468 ................................................................. خامتة 

 469 ............................................................. السابع الباب 
 469 ........................................................... احلج  صفة ابب 

 469 .......................................................... األول  الفصل
 469 ..................................................... الثامن اليوم أعمال
 470 .......................................................... الثاين  الفصل
 470 ..................................................... التاسع  اليوم أعمال

 470 ............................................................ (عرفة يوم)
 470 ......................................................... األول  املبحث

 470 ............................................................ عرفة خطبة
 471 .......................................................... الثايت املبحث

 471 ......................................................... الوقوف مكان
 471 ......................................................... الثالث املبحث
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 471 .................................................... عرفة  يف يستحب ما
 473 .......................................................... الرابع املبحث
 473 ................................................... بعرفة الوقوف أحكام
 475 ........................................................ اخلامس  املبحث
 475 .......................................................... مبزدلفة املبيت

 478 ....................................................... السادس املبحث
 478 ......................................................... املزدلفة أحكام
 481 ......................................................... الثالث  الفصل
 481 ............................................. (العيد  ) العاشر اليوم أعمال

 481 ......................................................... األول  املبحث
 481 ................................................... العقبة مجرة رمي وقت

 482 .......................................................... الثاين املبحث
 482 ................................................... العقبة مجرة  رمي صفة

 484 ......................................................... الثالث املبحث
 484 ................................................................ اهلدي

 485 .......................................................... الرابع املبحث
 485 ............................................................ الرأس  حلق

 487 ........................................................ اخلامس  املبحث
 487 ....................................................... النحر يوم اخلطبة

 487 ....................................................... السادس املبحث
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 487 .......................................................... الزايرة  طواف
 490 ................................................................. خامتة 

 491 ........................................................ السابع املبحث
 491 ....................................................... املشروعة األطوفة
 491 ......................................................... الثامن املبحث
 491 .................................................... والثاين األول التحلل
 492 .......................................................... الرابع  الفصل
 492 ......................................................... األول  املبحث
 492 ..................................................... التشريق أايم أعمال

 493 .......................................................... الثاين املبحث
 493 ................................................. عشر  الثاين اليوم أعمال

 494 ......................................................... الثالث املبحث
 494 .......................................................... الوداع طواف
 496 ................................................................. خامتة 

 496 ........................................................ اخلامس  الفصل
 496 .............................................. وسننه  وواجباته  احلج أركان

 498 ........................................................ السادس الفصل
 498 ................................................... ا وواجباهت العمرة أركان
 499 ................................................................. خامتة 

 500 ............................................................. الثامن الباب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

998 

 500 .................................................... واإلحصار الفوات  ابب 
 500 ......................................................... األول  املبحث

 500 ............................................................ احلج فوات 
 501 .......................................................... الثاين املبحث

 501 ......................................................... اإلحصار  أنواع
 501 ............................................................ األول النوع
 501 ............................................................ الثاين  النوع
 502 ........................................................... الثالث  النوع
 502 ............................................................ الرابع  النوع

 503 ............................................................... البيع  كتاب

 503 .......................................................... األول  الفصل
 504 .......................................................... الثاين  الفصل
 504 ............................................................ البيع  أركان

 505 ......................................................... األول  املبحث
 505 ................................................... الصيغة:  األول الركن

 506 .......................................................... الثاين املبحث
 506 ..................................................... العاقد: الثاين الركن

 508 ......................................................... ثالثال املبحث
 508 ................................................ عليه املعقود:الثالث الركن

 508 ................................................. (السلعة)  املثمن شروط
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 509 .................................................... واملثمن  الثمن شروط
 095 .................................................... .الثمن معرفة يشرتط
 510 .................................................... املثمن معرفة يشرتط
 511 ......................................................... الثالث  الفصل
 511 ...................................................... عنها  املنهي البيوع
 511 ......................................... معصية على يعني ما بيع: األول
 511 ................................................... ميك  ال ما  بيع: الثاين

 512 .................................................... النجش بيع: الثالث
 513 ..................................................... الركبان  تلقي: الرابع

 514 ............................................ أخيه  بيع على عالبي: اخلامس
 514 ......................................... أخيه  شراء على الشراء: السادس
 515 ...................................................... العينة  بيع: السابع
 516 ............................................ اجلمعة نداء  بعد البيع: الثامن
 517 .............................................. الفحل  عسب بيع: التاسع
 517 ......................................... املسجد  يف والشراء البيع: العاشر
 518 .......................................................... الرابع  الفصل
 518 ................................................. التسعري : األول املبحث
 519 .......................................................... الثاين املبحث

 519 ............................................................. االحتكار 
 521 .......................................................... الثالث احملث



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

1000 

 521 ............................................................ التلجئة بيع
 521 .......................................................... الرابع املبحث

 521 .............................................................. املسرتسل 
 522 ........................................................ اخلامس  املبحث
 522 ................................................................ القبض 
 524 ....................................................... السادس املبحث

 524 .......................................................... البيع يف الثنيا
 525 ...................................................... بيعال يف الشروط ابب 

 525 ........................................ . البيع مقتضى من هو ما: أحدها
 525 ............................................. .مصلحته من هو ما: ينالثا

 525 ........................................ العقد  مقتضى ينايف شرط: الثالث
 525 ........................................ العقد،  مقتضى ينايف ال ما: رابعال
 526 ....................................................... البيع  يف اخليار ابب 

 526 ............................................ .اجمللس خيار: األول الضرب 
 527 ............................................. الشرط خيار: الثاين الضرب 
 528 ....................................والعيب التدليس خيار: الثالث الضرب 
 531 ...................................... ابلثمن  التخبري خيار: الرابع الضرب 

 531 ................................................................. خامتة 
 531 .......................................................... األول  الفصل

 531 ........................................................... التقسيط بيع
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 532 .......................................................... الثاين  الفصل
 532 ................................................................ االقالة
 532 ......................................................... الثالث  الفصل

 532 ...................................................... املتبايعني اختالف
 534 ................................................................. الراب  ابب

 534 ...................................................... وحكمه الراب معىن
 535 .............................................................. الراب  أنواع

 535 ............................................................. الفضل راب
 536 ............................................................. النسيئة  راب

 537 ......................................................... الربوية  األعيان
 537 ...............................................................الراب علة
 538 ...................................................... الربوية األموال بيع
 539 ............................................................. العرااي  بيع

 540 .......................................... املصرفية  واملعامالت الصرف ابب

 540 .................................................. الصرف  األول املبحث
 541 ............................... :ببعض بعضها العمالت  بيع : الثاين املبحث
 542 ........................................................ :الثالث املبحث
 542 .................................... ببعضها العمالت  بيع يف ثالثة  ضوابط
 544 ......................................................... :الرابع املبحث
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 544 ..................................... : املصارف  يف واالستثمار  الفوائد أخد
 545 ....................................................... :اخلامس املبحث
 545 ................................ :السداد عن أتخر إذا  اجلزائية املالية الغرامة

 545 ............................... مؤجل، دين عليه  كان  إذا: السادس املبحث
 545 ................................ احلرب، دار يف الراب وحيرم: السابع املبحث

 546 .................................................. والثمار  األصول  بيع ابب

 546 .............................................. األصول بيع: األول الفصل
 547 ................................................ الثمار  بيع: الثاين الفصل

 549 ............................................................... السلم  ابب

 549 ....................................... وحكمه   السلم معىن: األول الفصل

 550 ............................................. السلم  شروط: الثاين الفصل

 552 .............................................................. القرض ابب

 552 .................................... وحكمه  القرض تعريف: األول الفصل

 553 ............................................ القرض أحكام: الثاين فصلال

 555 .......................................... معاصرة مسائل: الثالث الفصل

 558 ............................................................... الرهن ابب

 558 ....................................... وحكمه   الرهن معىن: األول الفصل

 559 ................................................ الرهن  لزوم: الثاين فصلال
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 559 ........................................... الرهن  انفكاك: الثالث الفصل

 560 ............................................. رهنه يصح ما: الرابع الفصل

 561 ....................................... الرهن  يف التصرف: اخلامس الفصل

 562 ...................................... الرهن  من االنتفاع: السادس الفصل

 563 ........................................ الرهن  يف الشروط: السابع الفصل

 564 ........................................ املرتاهنني  اختالف: الثامن الفصل

 566 ............................................................. الضمان  ابب

 566 ..................................... وحكمه  الضمان معىن: األول الفصل

 567 ................................ عنه  واملضمون الضامن براءة: الثاين فصلال

 568 .................................... الضمان  منه يصح من: الثالث الفصل

 568 ......................................... ضمانه   يصح فيما: الرابع الفصل

 569 .......................................... املتعاقدين  رضا: اخلامس الفصل

 569 .......................................... الضامن  رجوع : السادس الفصل

 570 .............................................................. الكفالة ابب

 570 ..................................... وحكمها  الكفالة معىن: األول الفصل

 571 ..................................... الكفالة  منه تصح من:  الثاين الفصل

 571 ............................................. الكفالة آاثر: الثالث الفصل

 572 ................................................................. خامتة 

 573 ............................................................... احلوالة ابب
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 573 ...................................... وحكمها  احلوالة  معىن: األول الفصل

 574 ............................................. احلوالة شروط: الثاين الفصل

 575 .............................................. احلوالة  آاثر: الثالث الفصل

 576 ................................................................. خامتة 

 577 ............................................................. الصلح  كتاب

 577 ...................................... وحكمه  الصلح  معىن: األول الفصل

 577 .............................................. الصلح أنواع: الثاين الفصل

 579 ................................... واجلوار  االرتفاق حقوق: الثالث الفصل

 581 ............................................................. احلجر كتاب

 581 .......................................وحكمه  ر احلج معىن: األول الفصل

 581 .............................................. احلجر  أنواع: الثاين الفصل

 582 ............................. ملصلحته اإلنسان على  احلجر: الثالث الفصل

 587 ........................... غريه ملصلحة اإلنسان على احلجر: الرابع الفصل

 592 ................................................................... خامتة 

 594 ............................................................. الوكالة  كتاب

 594 ..................................... وحكمها  الوكالة  معىن: األول الفصل

 594 ........................................ الوكالة فيه  تصح ما: الثاين الفصل

 595 .................................... الوكالة  فيه تصح ال ما: الثالث الفصل

 596 .......................... تصح  ال ومن الوكالة منه تصح من: الرابع الفصل
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 596 ........................................... الوكالة انعقاد: اخلامس الفصل

 597 ............................................ الوكالة أنواع: السادس الفصل

 598 .......................................... الوكيل تصرفات : السابع الفصل

 598 ................................................................. خامتة 

 600 .............................................................. الشركة ابب

 600 ..................................... وحكمها  الشركة معىن: األول الفصل

 600 .............................................. الشركة أنواع: الثاين الفصل

 601 ......................................................... الثالث  الفصل

 601 .............................................. العنان  شركة: األوىل الشركة

 602 .......................................................... الرابع  الفصل

 602 ............................................. األبدان شركة : الثانية الشركة

 603 ........................................................ اخلامس  الفصل

 603 .............................................. الوجوه  شركة: الثالثة  الشركة

 604 ........................................................ السادس الفصل

 604 ............................................. املفاوضة شركة الرابعة الشركة

 605 ......................................................... السابع لالفص

 605 ........................................... املضاربة  شركة  اخلامسة الشركة

 610 ................................................................ : ةخامت

 612 ............................................................. املساقاة ابب
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 612 .................................... وحكمها  املساقاة معىن: األول الفصل

 612 ....................................... املساقاة فيه َتوز ما: الثاين الفصل

 613 ............................................ املساقاة  فسخ: الثالث الفصل

 615 ................................... املال ورب  العامل يلزم ما: الرابع الفصل

 615 ................................................................. خامتة 

 616 .............................................................. املزارعة ابب

 616 ..................................... وحكمها  املزارعة  معىن: األول الفصل
 617 ........................................ املزارعة فيه َتوز ما: الثاين الفصل
 617 ................................................................. خامتة 

 618 .............................................................. اإلجارة ابب

 618 ......................................................... :األول الفصل

 618 .................................................. وحكمها  اإلجارة معىن

 618 ................................. َتوز  ال وما إجارته َتوز ما: الثاين الفصل

 619 ................................ . أضرب  ثالثة  على اإلجارة: الثالث الفصل

 620 ...................................... اإلجارة  صحة شروط: الرابع الفصل

 621 .......................................... اإلجرة استقرار: اخلامس الفصل

 622 .......................................... اإلجارة  فسخ: السادس الفصل

 623 ........................................................ :السابع الفصل

 623 .................................... فعله هلما وما واملستأجر املؤجر يلزم ما
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 623 ........................................... املنفعة استيفاء: الثامن الفصل

 625 ........................................... األجري تضمني: التاسع الفصل

 627 ............................................................... السبق ابب

 627 ....................................... وحكمه  السبق معىن: األول الفصل

 627 ........................................ املسابقة يف العوض: الثاين فصلال

 629 ................................................ املناضلة :  الثالث الفصل

 629 ................................. املعاصرة  املسابقات  أحكام: رابعال الفصل

 631 ............................................................... العارية ابب

 631 ..................................... وحكمها  العارية  معىن: األول الفصل

 631 ............................................ العارية أحكام: الثاين الفصل

 634 ............................................................. الغصب ابب

 634 ..................................... وحكمه  الغصب معىن: األول الفصل

 634 ..................................... ونقصانه املغصوب  مناء: الثاين فصلال

 635 .................................... املغصوب يف التصرف: الثالث الفصل

 636 .............................................. املغصوب رد: الرابع الفصل

 637 ................................................................. خامتة 

 639 .............................................................. الشفعة  ابب

 639 ..................................... وحكمها  الشفعة  معىن: األول الفصل
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 640 ............................................ الشفعة شروط: الثاين الفصل

 642 ........................................ الشفعة  يف الثمن:  الثالث الفصل

 644 .............................................................. الوديعة ابب

 644 ..................................... وحكمها  الوديعة  معىن: األول الفصل

 645 ............................................ الوديعة ضمان: الثاين الفصل

 646 ............................................ الوديعة حفظ: الثالث الفصل

 646 ............................................... املودع سفر: الرابع الفصل

 647 .............................................. الوديعة رد: اخلامس الفصل

 648 ......................................................... املوات إحياء ابب

 648 ................................. وحكمه  املوات  إحياء معىن: األول الفصل

 648 ...................................... نوعان املوات  األرض: الثاين الفصل

 649 ...........................................إحياؤه  جيوز ما: الثالث الفصل

 650 ............................................. اإلحياء صفة: الرابع لالفص

 651 ..................................... اإلحياء يف ميلك  ما: اخلامس الفصل

 652 .............................................. االرتفاق :  السادس الفصل

 653 ................................................. القطائع: السابع الفصل

 654 ...................................................احلمى : الثامن الفصل

 656 ............................................................... اجلعالة  ابب

 656 ..................................... وحكمها  اجلعالة معىن: األول الفصل
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 657 ......................................... اجلعالة يف اجلهالة: الثاين الفصل

 657 ............................................ اجلعالة فسخ: الثالث الفصل

 658 .......................................... اجلعل  استحقاق: الرابع الفصل

 660 ............................................................... اللقطة  ابب

 660 ..................................... وحكمها  اللقطة  معىن: األول الفصل

 660 .............................................. اللقطة  أنواع: الثاين الفصل

 660 .............................................. الضال  غري: األول املبحث

 661 ...................................... امللتقط على جيب ما: لثاينا املبحث

 662 ................................................ التعريف : الثالث املبحث

 665 ...............................................................اللقيط  ابب

 665 ................................ التقاطه  وحكم اللقيط معىن: األول الفصل

 666 ............................................ وإسالمه حريته: الثاين الفصل

 666 ..................................... مال من معه وجد ما: الثالث الفصل

 667 ............................................. اللقيط نسب: الرابع الفصل

 667 .................................................. القافة: اخلامس الفصل

 669 ............................................................... الوقف  ابب

 669 ...................................... وحكمه  الوقف  معىن: األول الفصل

 669 ................................. يصح  ال وما وقفه يصح ما: الثاين الفصل

 671 ........................................... الوقف شروط: الثالث الفصل
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 672 ............................................ الواقف شروط: الرابع الفصل

 673 ...................................... الوقف يف التصرف: اخلامس الفصل

 674 ................................. امللك  وإزالة الوقف عقد: السادس الفصل

 674 ................................................................. خامتة 

 675 ................................................................. اهلبة ابب

 675 ....................................... وحكمها  اهلبة معىن: األول الفصل

 676 ............................................. األوالد  عطية: الثاين الفصل

 677 .......................................... اهلبة  أحكام  من: الثالث الفصل

 678 ............................................ اهلبة  يف الرجوع: الرابع الفصل

 679 ................................................................. متة خا

 680 .............................................................. العمرى ابب

 680 ..................................... وحكمها  العمرى معىن: األول الفصل

 680 ............................................. العمرى  صور: الثاين الفصل

 683 ............................................................ الوصااي كتاب

 683 ..................................... وحكمها  الوصااي معىن: األول الفصل

 684 ............................................. الوصية مقدار: الثاين الفصل

 684 ........................................ الوصية  يف احليف: الثالث الفصل

 685 ................................................................. : تنبيه 

 686 .......................................... وصيته  تصح من: الرابع الفصل
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 687 ...................................... به  الوصية تصح ما: اخلامس الفصل

 687 ...................................... الثلث  من يعترب ما: السادس الفصل

 689 ........................................ الوصية   يف الرجوع: السابع الفصل

 689 ................................................ األوصياء: الثامن الفصل

 690 ................................................................. خامتة 

 691 ........................................................... الفرائض  كتاب

 691 ............................................ الفرائض معىن: األول الفصل

 691 .......................................................... الثاين  الفصل

 691 .................................................. ابلرتكة  املتعلقة احلقوق

 692 ............................. وموانعه  وأسبابه اإلرث  شروط: ثالثال الفصل

 692 ............................................ اإلرث  شروط: األول املبحث

 693 ............................................. القرابة أنواع: الثالث املبحث

 693 ....................................................... ثالثة  أنواع ابةالقر 

 693 ............................................. اإلرث  موانع: الرابع املبحث

 693 ..................................................... : ثالثة اإلرث  موانع

 694 ............................................. اإلرث أقسام: الرابع الفصل

 694 ............................................... :قسمني إىل ينقسم اإلرث 

 694 ............................................................... :العصبة

 695 ............................................................ : تعريفات 

 695 ....................................... الفروض  أصحاب : اخلامس الفصل
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 696 ................................................... االب: األول املبحث

 696 ..................................................... االم: الثاين املبحث

 697 ................................................... اجلد: ثالثال املبحث

 698 ........................................... واجلدات  اجلدة: الرابع املبحث

 699 ................................................. الزوج : اخلامس املبحث

 699 ................................................ الزوجة: سالساد املبحث

 700 ............................................ فأكثر البنت: السابع املبحث

 701 ........................................ فاكثر االبن بنت: الثامن املبحث

 702 ............................................. ألم االخوة: التاسع املبحث

 703 ................................... فاكثر الشقيقة االخت: العاشر املبحث

 705 ...................................... ألب  األخت: عشر احلادي املبحث

 709 ............................................................. النكاح كتاب

 709 ...................................... وحكمه  النكاح  معىن: األول الفصل

 710 ......................................... املخطوبة إىل النظر:الثاين الفصل

 711 ....................................................... النكاح شرائط ابب 
 711 .......................................................... األول  الفصل

 711 .....................................................الويل : األول الشرط

 712 ....................................املرأة  بتزويج الناس أوىل: األول املبحث

 713 .............................................. الويل شروط: الثاين املبحث

 715 ......................................................... : الثاين الفصل
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 715 ....................................... شاهدان، ضرهحي أن: الثاين الشرط

 717 ........................................................ : الثالث الفصل

 717 ........................................... الزوجني؛ تعيني: الثالث الشرط

 717 ......................................................... : الرابع الفصل

 717 ...................................... الزوجني، من الرتاضي: الرابع الشرط

 721 ....................................................... :اخلامس الفصل

 721 ....................................... .والقبول اإلجياب : اخلامس الشرط

 725 .................................................... النكاح من حيرم ما ابب 

 725 ........................................... ابلنسب احملرمات : األول النوع
 727 .......................................... . ابلرضاع احملرمات : الثاين النوع
 728 ........................................ ابملصاهرة، احملرمات : الثالث النوع
 729 ................................................ اجلمع حترمي: الرابع النوع
 730 ................................ الدين، الختالف  احملرمات :  اخلامس النوع
 731 ....................................... الرق ألجل التحرمي: السادس النوع
 732 ........................................................... السابع  النوع

 732 .......................................................... املعتدة  خطبة
 733 .................................. فأجيب امرأة  خطب من: األول املبحث
 733 .......................................... املخطوبة أحوال: الثاين املبحث

 735 ................................... املالعن  على  حترم املالعنة: الثامن النوع
 735 ........................... تتوب،  حىت نكاحها  حيرم الزانية، :  التاسع  النوع
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 735 ........................................... .لإلحرام التحرمي: العاشر النوع
 736 ................................................. [ النكاح يف الشروط ابب ]

 736 ........................................ الصحيحة الشروط: األول الفصل

 737 .................................. : الشروط من الثاين القسم: الثاين لالفص

 738 ..................................................... النكاح يف اخليار ابب 

 738 ............................................ األول السبب: األول الفصل

 740 ...................................... .الغرر: الثاين السبب: الثاين الفصل

 740 ........................... ابلنفقة اإلعسار: الثالث السبب: الثالث الفصل

 740 ........................................................ الكفار نكاح ابب 

 742 ........................................................... الصداق  كتاب

 742 ............................................ الصداق حكم: األول الفصل

 743 ........................................... الصداق مقدار: الثاين الفصل

 744 ............................................ الصداق نوع: الثالث الفصل

 744 ................................... وأتجيله  الصداق تعجيل: الرابع الفصل

 745 ........................................ الصداق استقرار: اخلامس الفصل

 746 .............................. الصداق استقرار قبل الفرقة: السادس الفصل

 747 ................................................. املفوضة : السابع الفصل

 748 .................................................... املتعة: الثامن الفصل

 749 ......................... صحيح  نكاح بغري للموطوءة املهر: التاسع الفصل

 749 ............................................................ [ الوليمة ابب ]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

1015 

 750 ..................................... وحكمها  الوليمة معىن: األول الفصل

 751 ............................................. الدعوة  إجابة: الثاين الفصل

 752 ......................................... الوليمة  يف املنكر: الثالث الفصل

 753 ...................................................... [النساء عشرة ابب ]

 753 ........................................... الزوجني قوقح: األول الفصل

 754 ..............................................الزوج  حقوق: الثاين الفصل

 755 ........................................... الزوجة  حقوق: الثالث الفصل

 755 ......................................... اجلماع  أحكام من: الرابع الفصل

 757 .................................................. [النساء بني القسم ابب ]

 757 ............................................ والوطء املبيت: األول الفصل

 757 ............................................. امرأاتن له من: الثاين الفصل

 759 ................................................. القضاء : الثالث لالفص

 761 ................................. اجلديدة الزوجة أحكام من: الرابع الفصل

 761 ........................................ ابلزوجات  السفر: اخلامس الفصل

 762 .............................................................. النشوز  ابب 

 762 .................................... النشوز من األول النوع: األول الفصل

 764 .............................................. : الثاين النوع: الثاين الفصل

 766 .............................................................. اخللع  كتاب

 766 ............................................... اخللع أنواع: األول الفصل

 768 ......................................................... : ثاينال الفصل
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 769 ............................................. اخللع ألفاظ: الثالث الفصل

 769 .......................................... اخللع  يف العوض: الرابع الفصل

 770 ................................................................. ة خامت

 771 ............................................................ الطالق  كتاب

 771 ..................................... وحكمه  طالقال معىن: األول الفصل

 772 .............................. احلكم حيث من الطالق أنواع: الثاين الفصل

 773 ............................................ البدعة طالق: الثالث الفصل

 774 .............................................. السنة  طالق: الرابع الفصل

 774 ..................................... طليقته يتزوج املطلق: امساخل الفصل

 775 .......................... طالقه يصح ومن الطلقات  عدد: السادس الفصل

 776 ............................................ املكره طالق : السابع الفصل

 777 ............................................ الطالق ألفاظ: الثامن الفصل

 778 .......................................... الطالق  تفويض: التاسع الفصل

 778 ......................................................... العاشر  الفصل

 779 .......................... الطالق  عدد فيه خيتلف ما: عشر احلادي الفصل

 779 ....................................... الطالق تعليق: عشر الثاين الفصل

 780 ................................... الطالق يف الشك : عشر الثالث الفصل

 781 ............................................................. الرجعة كتاب

 781 ..................................... وحكمها  الرجعة  معىن: األول الفصل
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 781 ....................................... الرجعة  صحة شروط: الثاين الفصل

 783 .......................................... الرجعية أحكام: الثالث الفصل

 783 .............................................. الرجعة كيفية:  الرابع الفصل

 784 ...................................... ثالاث  املطلقة رجوع: اخلامس الفصل

 786 ............................................................. اإليالء كتاب

 786 ...................................... وحكمه  اإليالء  معىن: األول الفصل

 786 ........................................ أربعة  اإليالء شروط: الثاين الفصل

 788 ........................................... اإليالء أحكام: الثالث الفصل

 791 ............................................................. الظهار  كتاب

 791 ...................................... وحكمه  ظهار ال معىن: األول الفصل

 791 .......................................... ظهاره  يصح من: الثاين الفصل

 792 ............................................ الظهار الفاظ: الثالث الفصل

 792 ............................................ الظهار أحكام: الرابع الفصل

 793 ........................................... الظهار  كفارة:  اخلامس الفصل

 795 ........................................... الرقبة شروط: السادس الفصل

 795 .................................................. الصيام: السابع الفصل

 796 ................................................. اإلطعام : الثامن الفصل

 798 ............................................................. اللعان  كتاب

 798 ....................................... وحكمه  اللعان معىن: األول الفصل
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 800 ............................................ لعانه  يصح من: الثاين الفصل

 800 ............................................. اللعان صفة: الثالث الفصل

 801 ....................................... اللعان صحة شروط: الرابع الفصل

 802 .............................. اللعان على املرتتبة األحكام: اخلامس الفصل

 803 .............................................................. العدد  كتاب

 803 ...................................... وحكمها  العدة معىن: األول الفصل

 803 ........................................... واخللوة الدخول: الثاين الفصل

 804 ........................................... املعتدات  أنواع: الثالث الفصل

 807 .................................................................. تنبيه 

 808 .............................................. املفقود  امرأة: الرابع الفصل

 809 ......................................... املعتدات مكان: اخلامس الفصل

 810 .......................................................... [اإلحداد ابب ]

 810 ..................................... وحكمه  اإلحداد معىن: األول الفصل

 811 ................................. اإلحداد عليها  جيب ال من: الثاين الفصل

 811 ....................................... احلادة  على حيرم ما: الثالث الفصل

 814 ............................................................ الرضاع  كتاب
 814 ...................................... وحكمه  الرضاع معىن: األول الفصل

 814 ............................................... الرضاع  أثر: الثاين الفصل

 816 ...................................... احملرم  الرضاع شروط: ثالثال الفصل
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 819 ............................................................ النفقات كتاب
 819 .................................................. الزوجة  نفقة :األول الباب 

 819 ...................................... وحكمها  النفقة معىن: األول الفصل

 819 ......................................................... : الثاين الفصل

 819 ........................................ الزوجة على النفقة وجوب  شروط

 820 ............................................. املعتدة نفقة: الثالث الفصل

 821 ............................................... النفقة  قدر: الرابع الفصل

 823 ............................................. النفقة قطع: اخلامس الفصل

 824 ................................................. األقارب  نفقة :الثاين الباب 
 824 .......................................... األقارب  أصناف: األول الفصل

 825 ................................ األقارب نفقة وجوب  شروط: الثاين الفصل

 825 ...................................... األقارب  نفقة  مقدار: الثالث الفصل

 825 ............................. والقريب الزوجة نفقة بني الفرق: الرابع الفصل

 826 ................................................ البهائم  نفقة  :الثالث الباب 
 827 ............................................................. احلضانة ابب 

 827 .................................... وحكمها  احلضانة معىن: األول الفصل

 827 ...................................... ابحلضانة   الناس أحق: الثاين الفصل

 828 ........................................ هلم  حضانة ال من: الثالث الفصل

 829 ............................................. احملضون ختيري: الرابع الفصل

 831 ........................................................... اجلناايت كتاب
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 831 ............................................ النفس على اجلناية  :األول الباب 

 831 ......................................وحكمها  اجلناية معىن: األول الفصل

 831 ............................................... القتل أنواع: الثاين الفصل

 833 .................................. القصاص وجوب  شروط: الثالث الفصل

 835 ......................................... القتل   يف االشرتاك: الرابع الفصل

 836 .......................... للقصاص  املوجبة العمد جناايت : اخلامس الفصل

 837 ............................................................. : الثاين الباب 

 837 .............................................. النفس  دون ما على اجلناية
 837 .......................................... النفس  دون فيما  القصاص أنواع

 838 ........................................................ :األول املبحث
 838 .................................................... اجلروح : األول النوع

 839 ......................................................... :الثاين املبحث
 839 ....................................... األطراف يف اصالقص: الثاين النوع
 841 ................................................ والغائب  الصغري الدم ويل
 841 ............................................................ : ثالثال الباب 

 841 ...................................................... القصاص  استيفاء
 843 ............................................................. : الرابع الباب 

 843 ................................................. االندمال  قبل القصاص
 844 ........................................................... :اخلامس الباب 

 844 ......................................................... األطراف  سراية
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 845 .......................................................... :السادس الباب 
 845 ............................................... احلرم يف القصاص استيفاء

 846 ............................................................ : السابع الباب 

 846 ..................................................... القصاص عن العفو
 847 ............................................. القصاص  موجب :الثامن الباب 

 848 ............................................................ الدايت  كتاب

 848 ................................................. النفس دايت  :األول الباب 

 848 ......................................................... :ولاأل الفصل
 848 .................................................... النفس دايت  مقادير
 851 ............................................. والعمد اخلطأ: الثاين الفصل
 852 .............................................. الدايت  يف األصل: مبحث

 853 ................................................ اجلروح دايت   :الثاين الباب 

 853 ........................................... الشجاج  دايت : األول الفصل
 856 ......................................... الشجاج  غري دايت :ثاينال الفصل
 857 ........................................................ :احلكومة ومعىن

 857 ..........................................واملنافع  األعضاء دية :الثالث الباب 

 860 .................................... حتمله  ال وما العاقلة حتمله ما :الرابع الباب 

 860 ........................................... العاقلة حتمله ما: األول الفصل
 862 ........................................ العاقلة  حتمله ال ما: الثاين الفصل
 862 ....................................... عليهم عقل  ال من: الثالث الفصل
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 864 ................................................... القسامة :اخلامس الباب 

 864 .................................... وحكمها  القسامة معىن: األول الفصل
 865 ........................................... القسامة أحكام: الثاين الفصل

 867 ............................................... القتل كفارة :السادس الباب 

 867 ........................................... الكفارة  وجوب : األول الفصل
 870 ............................................................. احلدود  كتاب

 870 .......................................................... السرقة حد ابب 

 870 .......................................................... األول  الفصل

 870 ................................................... وحكمها  السرقة معىن

 871 ...................................... القطع  وجوب  شروط: الثاين الفصل

 872 ............................................................ الزان  حد ابب 

 872 ......................................... وحكمه  الزان معىن: األول الفصل

 873 ......................................................... : الثاين الفصل

 873 ................................................. الزان  حد وجوب  شروط

 875 ........................................... الشهود شروط: الثالث الفصل

 876 ......................................................... : الرابع الفصل

 876 ......................................... الزان  حد عليهم وجب من أحوال

 876 .............................................. اإلحصان: اخلامس الفصل

 877 ....................................................... [القذف حد ابب ]

 877 ......................................... وحكمه  القذف  معىن :األول الفصل
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 878 .................................. القذف حد وجب شروط: الثاين الفصل

 879 ............................................. القذف ألفاظ: الثاين الفصل
 879 ............................................. القذف حد: الثالث الفصل

 880 ........................................................... [األشربة ابب ]

 880 .............................................. املسكر حد وجوب  شروط

 880 ...................................................... املسكر  حد ثبوت 

 881 .............................................................. احلرابة ابب 

 881 ......................................................... :األول الفصل

 881 ................................................... وحكمها احلرابة معىن

 881 .............................................. احملارب  حد: الثاين الفصل

 881 ......................................................... ارب احمل أحوال

 882 ........................................................... احلد إقامة ابب 

 883 ....................................................... احلامل  على احلد

 883 ........................................................ املسجد  يف احلد

 883 ..................................................... احلد يف اجللد صفة

 883 .............................................................. التعزير ابب 

 883 .......................................وحكمه  التعزير  معىن: األول الفصل

 884 ......................................................... الصائل دفع ابب 

 884 ............................................... دفعه وحكم الصائل معىن

 885 ........................................................... الصائل  دفع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

1024 

 885 ............................................................. األميان  كتاب
 886 .............................................. اليمني  معىن: األول الفصل
 886 ............................................ اليمني انعقاد:  الثاين الفصل
 886 ............................................. اليمني أنواع: الثالث الفصل
 887 ............................................................... : ضابط

 888 ........................................................ اليمني  كفارة ابب 

 888 .............................................. الكفارة  بيان: األول الفصل
 889 ...................................................... [ األميان جامع ابب ]

 890 ............................................................... النذر  ابب 

 890 ....................................... وحكمه  النذر معىن: األول الفصل
 891 ............................................................. اجلهاد  كتاب

 891 ....................................... وفضله  اجلهاد  معىن: األول الفصل

 892 .............................................. اجلهاد حكم: الثاين الفصل

 892 ...................................... اجلهاد وجوب  شروط: ثاينال الفصل

 893 ....................................... اجلهاد تعني حاالت :الثالث الفصل

 894 ....................................... والغرمي الوالدين  إذن: الرابع فصلال

 896 ..................................... وحكمه  معناه الرابط: الثالث الفصل

 897 .................................. له  جيوز وما اإلمام يلزم ما: الرابع الفصل

 898 .......................................... قتلهم جيوز من: اخلامس الفصل
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 901 ..........................................................األسرى حكم

 901 ......................................................... الغنائم أحكام

 903 ................................................................ األمان

 903 ................................................................. اهلدنة 

 903 ............................................................ الذمة  عقد

 906 .................................. الذمة  عقد شروط: عشر احلادي الفصل

 906 .............................. الذمة  عهد به ينتقض ما: عشر الثاين الفصل

 906 ................................. الذمة نقض أحكام: عشر الثالث الفصل
 089 ............................................................ القضاء كتاب

 908 .................................. القاضي وشروط القضاء معىن :األول الباب 

 908 ...................................... وحكمه  القضاء معىن: األول الفصل
 909 ................................................ املال أخذ: الثاين الفصل

 909 .......................................... القاضي شروط: الثالث الفصل

 910 ......................................... القاضي آداب  من: الرابع الفصل

 911 .......................................... واهلدية الرشوة: اخلامس الفصل

 912 ........................... وغريه الغضب حال يف القضاء: السادس لالفص

 913 ............................................. احلكم نقض: السابع الفصل

 915 ..................................... اخلصوم  يف القاضي على ما  :الثاين الباب 

 915 ................................................ القضاء صفة  :الثالث الباب 

 916 ............................................. الدعاوى يف اليمني:رابعال الباب 
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 918 ......................................................... الشهادات  كتاب

 918 ........................................ وحكمها  الشهادة معىن :األول الباب 

 919 .............................................. شهادته تقبل من :الثاين الباب 

 921 .............................................. شهادته   ترد من :الثالث الباب 

 922 ................................................. الشهود  عدد :الرابع الباب 

 923 ............................................................ اخلامس الباب 

 923 ..................................................... وأدائها  الشهادة حتمل

 924 ....................................... الشهادة  على الشهادة السادس الباب 

 925 ........................................... الشهادة عن الرجوع  السابع الباب 

 926 ............................................................. اإلقرار  كتاب
 926 ..........................................وحكمه   اإلقرار معىن :األول الفصل

 926 .............................................. إقراره يصح من :الثاين الفصل

 927 .......................................... اإلقرار   عن الرجوع :الثالث الفصل

 929 ............................................................ الذابئح  كتاب
 929 .............................................................. اهلدي  ابب 

 929 ....................................... وحكمه  اهلدي معىن: األول الفصل
 929 ..................................... اهلدي يف  يستحب ما: الثاين الفصل
 930 ........................................ اهلدي من األكل: الثالث الفصل
 931 .................................. األنعام هبيمة من  جيزئ ما: الرابع الفصل
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 932 ..........................................................[األضحية ابب ]

 932 ................................... وحكمها  األضحية معىن: األول الفصل
 933 .............................................. املعتربة السن: الثاين الفصل

 933 ............................................ والذبح النحر: الثالث لالفص
 934 ...............................................الذبح وقت: الرابع الفصل
 935 ........................................ األضحية عيوب : اخلامس الفصل
 937 .................................... األضحية من األكل: السادس الفصل
 938 ................................... األضحية من شيء بيع: السابع الفصل
 939 ........................................... األضحية تعيني: الثامن الفصل

 940 .............................................................. العقيقة ابب 

 940 ..................................... وحكمها  العقيقة  معىن: األول الفصل
 940 .................................. واجلارية الغالم عن العقيقة: الثاين الفصل
 941 ........................................ العقيقة  ذبح وقت: الثالث الفصل
 942 ....................................... للمولود  يستحب ما: الرابع الفصل

 943 .............................................................. الذكاة  ابب 

 943 ...................................... وحكمها  الذكاة  معىن: األول الفصل
 944 .............................................. ثالثة  مصطلحات : مبحث
 944 ............................................. الذكاة شروط: الثاين الفصل
 946 ................................................. التسمية: الثالث الفصل
 947 .............................................. الذكاة صفة: الرابع الفصل
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 949 ................................................................. خامتة 
 949 .............................................................. الصيد ابب 

 950 ....................................... وحكمه  الصيد  معىن: األول الفصل
 950 ....................................... الصيد إابحة  شروط: الثاين الفصل
 953 ....................................... احليوان  بغري  الصيد: الثالت الفصل
 954 ......................................... الصيد أحكام من: الرابع الفصل

 955 ............................................ احليوان من حيرم وما حيل ما ابب 

 955 ......................................................... :األول الفصل
 955 ............................................ أكله حيث من احليوان أقسام

 959 ................................................... اجلاللة: الثاين الفصل
 960 ........................................... والنجسة امليتة: لثالثا الفصل
 961 ................................................................. خامتة 

 
 


