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مقدمة العالمة السعدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين،،،

ِه، َنْحَمُدُه، َوَنْسَتِعينُُه، َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُتوُب إَِلْيِه، َوَنُعوُذ بَِاهللاِ مِْن ُشُروِر  َاْلَحْمُد لِلَّ
له،  هادي  فال  يضلل  َوَمْن  َلُه،  ُمِضلَّ  َفَال  َاُهللا  َيْهِد  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َوَسيَِّئاِت  َأْنُفِسنَا، 
َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلُه،  َشِريَك  َال  َوْحَدُه  َاُهللا،  إِالَّ  إَِلَه  وأشهد أن ال 

ا َبْعُد : ملسو هيلع هللا ىلص،،، َأمَّ

َالئِِل، (َواْقَتَصْرُت  َفَهَذا كَِتاٌب ُمْخَتَصٌر فِي َاْلِفْقِه، َجَمْعُت فِيِه َبْيَن َاْلَمَسائِِل َوالدَّ
ُروَرِة إَِلى َهَذا َاْلَمْوُضوِع، َوَكثِيًرا  ِة َالضَّ فِيِه َعَلى َأُهمِّ َاْألُُموِر، َوَأْعَظِمَها َنْفًعا؛ لِِشدَّ
على  وفهمه  حفظه  لسهولة  َواِضًحا؛  فِيِه  َاْلُحْكُم  َكاَن  إَِذا  َالنَّصِّ  َعَلى  َأْقَتِصُر  َما 

المبتدئين)؛ ِألَنَّ العلَم معرفُة َاْلَحقِّ بَِدلِيلِِه.

نَِّة،  َوالسُّ َاْلكَِتاِب،  مِْن  تَِها  بَِأِدلَّ َاْلَفْرِعيَِّة  ْرِعيَِّة  َالشَّ َاْألَْحَكاِم  َمْعِرَفُة  َواْلِفْقَه: 
مِْن  َخْوًفا  َاْلَمْشُهوَرِة؛  ــِة  َاْألَِدلَّ َعَلى  َوَأْقَتِصُر  ِحيِح،  َالصَّ َواْلِقَياِس  ْجَماِع،  َواْإلِ
َح  َتْرجَّ ِذي  َالَّ َاْلَقْوِل  َعَلى  اِْقَتَصْرُت  ِخَالفِيًَّة،  َاْلَمْسَأَلُة  َكاَنِت  (َوإَِذا  َالتَّْطِويِل، 

َتَبًعا لألدلة الشرعية). ِعنِْدي، 
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ر األدلة سطِّ مقدمة مُ

أنفسنا،  شرور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  هللا  الحمد  إن 
وسيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، َصلِّ اللهم 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى هبديه واقتفى أثره واستن بسنته إلى 

يوم الدين،،، أما بعد :
، تميزت كتبه ورسائله  السعدّي  الرحمن بن ناصر  العالمة عبد  فإن 
بالتيسير والتسهيل، وتلك سمة عظيمة كان  يلتمسها ىف كتاباته، وحسبك 
كتاب (إرشاد أولي البصائر واأللباب لنيل الفقه بأيسر الطرق واألسباب)، ومن 
ذلك كتابه هذا الذى بين أيدينا (منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين) فهو كما 
المعنى، وقد  المستوعب  لفًظا،  المختصر  الكتاب  ابن عقيل: «هذا  العالمة  قال 
اهتم به  قبل تصنيفه، واعتنى به حال تصنيفه، وُأعجب به بعد تصنيفه فصار 

يمدحه لدى تالميذه ترغيًبا لهم يف اإلقبال عليه حفًظا ودرًسا وتعليًما».
وكنت -بفضل اهللا- أثناء شرحى لهذا الكتاب للطالب المبتدئين أحرص 
على أن أضع على كل مسألة من مسائله دليًال؛ ألن من تحقيق االتباع التمسك 
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بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما والتماسهما خصوًصا عند النزاع، فوقع يف نفسى 
تسطير هذه األدلة؛ لتكون عوًنا للطالب وتسهيًال عليهم، وقد َجّملت هذه األدلة 
أحياًنا بنقوالت وتوضيحات للمؤلف من كتبه األخرى، مثل: (المختارات الجلية 
والمعامالت  العبادات  أحكام  يف  واأللباب  البصائر  (نور  الفقهية)،  المسائل  يف 
وسميته:  الجامعة)  واألصول  و(القواعد  البصائر)،  أولي  و(إرشاد  واآلداب)، 
([ÓÖ^ŠÖ]<sãßÚ<î×Â<<°‘†Ö]<<†’j~¹]<ØéÖ‚Ö°) سائًال اهللا تعالى أن يجنبنا الخطأ 

والزلل وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل.
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[١] األحكام مخسة

(  أ ) َاْلَواِجُب: َوُهَو َما ُأثِيَب َفاِعُلُه (١)، َوُعوقَِب َتاِرُكه(٢).
(جـ) َواْلَمْكُروُه: َما ُأثِيَب َتاِرُكُه، َوَلْم ُيَعاَقْب َفاِعُلُه. (ب) واحلرام: ضده.  

ِذي فِْعُلُه وَتْرُكُه َعَلى حٍد سواء. (هـ ) َواْلُمَباُح: َوُهَو َالَّ ( د  ) واملسنون: ضده.  

[٢] ويجب على المكلف أن يتعلم منه(٣) ُكلَّ َما َيْحَتاُج إَِلْيِه فِي ِعَباَداتِِه َوُمَعاَمالَتِِه 
» [متفق عليه]. ينِ هُ يفِ الدِّ هْ قِّ فَ ا يُ ريًْ دِ اهللاُ بِهِ خَ رِ نْ يُ َوَغْيِرَها(٤). َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

؛ ألن من فعل الواجب  (١)  ليس عىل إطالقه، بل البد أن يقيد باالمتثال، فيقال: ما أثيب فاعله امتثاالً
عىل غري وجه االمتثال ال يثاب. وهذا التعريف تعريف للواجب بأثره، أما تعريفه بأصله فهو: ما 

طلبه الشارع عىل سبيل اإللزام.
الواجب  العقاب تاركه؛ ألنه قد يرتك  ينبغي أن يقال: ويستحق  ليس عىل إطالقه كذلك، بل    (٢)
 [~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r] تعاىل:  لقوله  يعاقب؛  وال 

[النساء:١١٦] وقس بقية التعريفات لألحكام اخلمسة عىل ذلك.

(٣)  يف بعض النسخ: من الفقه.

(٤)  فكل ما ال تصح العقيدة إال به واملعاملة إال به والعبادة إال به واألخالق إال به جيب عىل املكلف 
تعلمه.
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كتاب الطهارة

: ْسٍ ىلَ مخَ المُ عَ نِيَ اإلِسْ [٣] قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «بُ
جِّ  حِ اةِ، وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ الةِ، وَ امِ الصَّ ولُ اهللاِ، وإِقَ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ةِ أَنَّ ال إِلَهَ إِال اهللا، وَ ادَ هَ شَ  

» [متفق عليه]. انَ ضَ مَ ومِ رَ صَ ، وَ البَيتِ

[٤] َفَشَهاَدُة َأْن َال إَِلَه إِالَّ َاُهللا: ِعْلُم َاْلَعْبِد َواْعتَِقاُده َواْلتَِزاُمه َأنَُّه َال َيْسَتِحقُّ َاْألُُلوِهيََّة 
َة إِالَّ َاُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه(١).  َواْلُعُبوِديَّ

ِه َتَعاَلى، َوَأْن َتُكوَن ِعَباَداُتُه  يِن لِلَّ َفُيوِجُب  َذلَِك َعَلى َاْلَعْبِد: إِْخَالَص َجِميِع َالدِّ  
يِن. َالظَّاِهَرُة َواْلَباطِنَُة كلها هللا وحده، وأال ُيْشِرَك بِِه َشْيًئا فِي َجِميِع ُأُموِر َالدِّ

وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما َقاَل َتَعاَلى: [ ! "   
# $ % & ' ) ( * + , - . / ] [األنبياء:٢٥].

ملسو هيلع هللا ىلص  ًدا  ُمَحمَّ َأْرَسَل  َاهللا  َأنَّ  َاْلَعْبُد  َيْعَتِقَد  َأنَّ  َاهللاِ:  َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَشَهاَدُة   [٥]
َاهللاِ  َتْوِحيِد  إَِلى  َيْدُعوُهْم  َوَنِذيًرا،  َبِشيًرا   ، َواْلِجنِّ ْنِس  َاْإلِ َالثََّقَلْيِن:  َجِميِع  إَِلى 

(١)  بدأ املصنف  ببيان معنى الشهادتني بناءً عىل أن التوحيد اخلالص والعقيدة الصحيحة هي 
الفقه األكرب.
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َوَال  َسَعاَدَة  َال  َوَأنَُّه  َنْهيِِه،  َواْجتِنَاِب  َأْمِرِه،  َواْمتَِثاِل  خربه  بتصديق  َوَطاَعتِِه، 
َتْقِديُم َمَحبَّتِِه  يَماِن بِِه َوَطاَعتِِه، َوَأنَُّه َيِجُب  ْنَيا َواْآلِخَرِة إِالَّ بِاْإلِ َالدُّ َصَالَح فِي 

َعَلى َمَحبَِّة َالنَّْفِس َواْلَوَلِد(١)، َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن.
ِة َعَلى ِرَساَلتِِه، َوبَِما َجَبَلُه َاُهللا َعَلْيِه مِْن َاْلُعُلوِم  الَّ َدُه بِاْلُمْعِجَزاِت َالدَّ َوَأنَّ َاَهللا َأيَّ  
ْحَمِة  َوالرَّ َاْلُهَدى  مِْن  َدْينُُه  َعَلْيِه  اِْشَتَمَل  َوبَِما  َاْلَعالَِيِة(٢)،  َواْألَْخَالِق  َاْلَكامَِلِة، 

ِة. ْنَيِويَّ ينِيَِّة َوالدُّ َواْلَحّق، َواْلَمَصالِِح َالدِّ
واألمر  األخبار  فِي  َاْلَحقِّ  مِْن  فِيِه  بَِما  َاْلَعظِيُم،  َاْلُقْرآُن  َهَذا  َاْلُكْبَرى:  َوآَيُتُه   

والنهي، واهللا أعلم.

(١) حلديث أنس  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» [متفق عليه].
(٢)  إذن الداعية مؤيد بأخالقه يف الناس.
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ــــاهِ ِيَ : املْ لٌ يفِ صْ فَ

َالُة: َفَلَها ُشُروٌط(١) تتقدم عليها، فمنها: َالطََّهاَرُة: َكَما َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ا َالصَّ [٦] َوَأمَّ
» [ ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. ورٍ ةً  بِغَريِ طُهُ الَ بَلُ اهللاُ صَ قْ «الَ يَ

صالة  فال  والنجاسة  واألصغر(٤)  األكرب(٣)  َاْلَحَدِث(٢)  مَِن  ْر  َيَتَطهَّ َلْم  َفَمْن   [٧]
له(٥).

[٨] والطهارة نوعان:
[٩] أحدهما: الطهارة بالماء، َوِهَي َاْألَْصُل(٦).

(١)  وهذا هو الفرق بني الرشط والركن، أن الرشط خارج عن العبادة متقدم عليها، أما الركن فهو 
داخل فيها.

(٢)  واحلدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصالة ونحوها مما تشرتط له الطهارة.
(٣)  وهو الذ جيب منه الغسل.

(٤)  وهو الذ جيب منه الوضوء.
(٥)  والنجاسة ليست حدثا؛ ولكن هلا حكم احلدث من حيث منعها للصالة ونحوها.

(٦)  قال تعاىل: [J I H G] [املائدة:٦].
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مَِن  ُر  ُيَطهِّ َطُهور(١)،  َفُهَو  َاْألَْرِض،  مِْن  َنَبع  َأْو  َماِء،  َالسَّ مَِن  َنَزَل  َماٍء  َفُكلُّ   [١٠]
َاْألَْحَداِث َواْألَْخَباِث، َوَلْو َتَغيََّر َلْوُنُه َأْو َطْعُمُه َأْو ِريُحُه بَِشْيٍء َطاِهٍر(٢)، َكَما 

 .(٣)« ءٌ هُ يشَ سُ نَجِّ ورٌ الَ يُ َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ املَْاءَ طَهُ  
[َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنِن، وهو صحيح]

[١١]  َفإِْن َتَغيََّر َأَحُد َأْوَصافِِه بِنََجاَسٍة َفُهَو َنِجٌس، يجب اجتنابه(٤).

[١٢] واألصل يف األشياء: الطهارة واإلباحة(٥).

[١٣] َفإَِذا َشكَّ َاْلُمْسلُِم فِي َنَجاَسِة َماٍء َأْو َثْوٍب َأْو ُبْقَعٍة، َأْو َغْيِرَها: َفُهَو َطاِهٌر،

(١) قال تعاىل: [_  ` c b a] [الفرقان:٤٨].
(٢) هذا بناءً عىل أن املاء ينقسم إىل قسمني: (طهور ونجس)؛ ولكن األرجح ما عليه مجهور الفقهاء 
أن املاء ينقسم إىل طهور وطاهر ونجس، فالطهور: هو العاري عن اإلضافة، الباقي عىل أصل 
خلقته، والطاهر: هو املاء الطهور إذا خالطه يشء طاهر غريّ لونه أو طعمه أو رحيه، والنجس: 

هو املاء الطهور إذا خالطه نجس غريّ لونه او طعمه أو رحيه.
يَض والنتن. لقى فيها حلوم الكالب واحلِ (٣) وذلك حني سئل ملسو هيلع هللا ىلص عن بئر بُضاعة، وهي بئر يُ

(٤) ودليل ذلك اإلمجاع. انظر: (األوسط) و(اإلقناع ومراتب اإلمجاع).
تعاىل:  وقال  [البقرة:٢٩]،    [Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾] تعاىل:  قوله  ذلك  دليل   (٥)

[+ , - . /] [األنعام:١٩٩].
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ُجِل  َالرَّ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  لَِقْولِِه  َطاِهٌر؛  َفُهَو  َاْلَحَدِث:  فِي  َوَشكَّ  َالطََّهاَرَة  َن  َتَيقَّ َأْو   
وْ  أَ ا  وتً صَ عَ  مَ يَسْ تَّى  حَ فْ  ِ نْرصَ يَ «الَ  َالِة:  َالصَّ فِي  ْيَء  َالشَّ َيِجُد  َأنَُّه  إَِلْيِه  ُيَخيَُّل 

عليه]. [متفق  حيًا»  ِدَ رِ جيَ
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ةِ يَ : اآلنِ ابُ بَ

[١٤] وجميع األواين مباحة(١).

ِة  َاْلِفضَّ مِْن  َاْلَيِسيَر  إِالَّ  مِنُْهَما(٢)،  َشْيٌء  فِيِه  َوَما  ِة،  َواْلِفضَّ َهِب  َالذَّ آنَِيَة  إِالَّ   [١٥]
يفِ  لُوا  أْكُ تَ الَ  وَ  ، ةِ ضَّ الْفِ وَ بِ  هَ اَلذَّ آنِيَةِ  يفِ  بُوا  تَرشَْ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِِه  لِْلَحاَجِة(٣)؛ 

مْ يفِ الدنيا، ولكم يف اآلخرة» [متفق عليه]. َا هلَُ إِهنَّ ا، فَ افِهَ حَ صِ

(١)  بناءً عىل األصل، ويف (صحيح مسلم): «فاشربوا يف كل وعاء».
(٢)  كاملضبب، واملطَعَّم.

عب سلسلة من فضة» [رواه البخاري]. (٣)  فعن أنس: «أن قدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص انكرس فاختذ مكان الشَ
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باب: آداب االستنجاء 
وآداب قضاء احلاجة

[١٦]  ُيْسَتَحبُّ إَِذا َدَخَل َاْلَخَالَء: َأْن َيْقَدَم ِرْجَلُه َاْلُيْسَرى(١)، َوَيُقوَل: «بسم اهللا(٢) 
اللَُّهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك مِْن َاْلُخْبِث َواْلَخَبائِِث»(٣).

[١٧] وإذا خرج منه:
م اليمنى(٤). ١- َقدَّ

َذى َوَعاَفانِي(٦). ِذي َأْذَهَب َعنِّي َاألَْ ِه َالَّ ٢- وقال: غفرانك(٥)، َاْلَحْمُد لِلَّ

(١)  ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان حيب التيامن ىف كل ما هو رشيف  فاستُحب التيارس فيام سواه.                                                                                                             
(٢)  حلديث عيل : (أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا 

دخل أحدهم الخالء  أن يقول: بسم اهللا») [رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين]. 
(٣)  حلديث أنس بن مالك  قال: (كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل اخلالء قال: «اللهم إين أعوذ بك 

من الخبث والخبائث») [متفق عليه].                                                       
(٤)  ألن اخلروج خالف الدخول.

(٥) حلديث عائشة  قالت: (كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج من اخلالء قال: «غفرانك») [رواه أبو 
داود والرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين].                                                       

(٦) ورو عن أنس بن مالك، لكنه ال يصح عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص [ضعفه األلباين يف (اإلرواء)].
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[١٨]  َوَيْعَتِمُد فِي ُجُلوِسُه َعَلى ِرْجلِِه َاْلُيْسَرى، َوَينِْصُب اليمني(١).
[١٩]  ويسترت بحائط أو غيره(٢).

[٢٠]  ويبعد إن كان يف الفضاء(٣).

[٢١] وال يحل له أن يقضي حاجته يف:
٢- أو محل جلوس الناس.  ١- طريق.     

٤- أو يف محل يؤذي به الناس(٤). ٣- أو تحت األشجار المثمرة.  

يتُمُ  أَتَ ا  لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ َاْلَحاَجة؛  َقَضاِء  َحاَل  َيْسَتْدبُِرَها  َأْو  َاْلِقْبَلَة  َيْسَتْقبُِل  َوَال   [٢٢]
أَوْ  وا  قُ ِّ رشَ لَكِنْ  وَ ا،  وهَ بِرُ تَدْ تَسْ الَ  وَ  ، بَولٍ الَ  وَ ائِطٍ  بِغَ ةَ  بْلَ القِ بِلُوا  تَقْ تَسْ فَال  ائِطَ  الغَ

بُوا» [متفق عليه]. رِّ غَ

(١)  رو عن رساقة بن مالك  لكنه ال يصح. 
[كذلك ضعفه األلباين  يف (السلسلة الضعيفة)]
(٢) حلديث عبد اهللا بن جعفر: «وكان أحب ما استرت به رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حلاجته هدف أو حائش 

نخل» [رواه مسلم].                                                                                     
(٣) حلديث املغرية بن شعبة: (كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر فقال: «يا مغيرة، خذ اإلداوة»، فأخذهتا، 

فانطلق رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى توار عني فقىض حاجته) [متفق عليه].
يا  اللعانان  قالوا: وما  «اتقوا اللعانين»،  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  (أن رسول   : أيب هريرة  (٤) حلديث 

رسول اهللا؟ قال: «الذى يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم») [رواه مسلم].
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[٢٣] َفإَِذا َقَضى َحاَجَتُه:
١- اِْسَتْجَمَر بَِثَالَثِة َأْحَجاٍر َوَنْحِوَها (١)، تنقي المحل(٢).           

٢- ثم استنجى بالماء(٣).
[٢٤] ويكفي االقتصار على أحدهما(٤).

(١) حلديث سلامن الفارسى  أنه قيل له: «قد علمكم نبيكم كل يشء حتى اخلراءة فقال: أجل 
لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمني أو أن نستنجي بأقل من ثالثة 

أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم» [رواه مسلم وغريه].
(٢)  حلديث: «إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار فليستطب هبا فإهنا جتزئ عنه» 

[رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين].

  Q P O N M﴿ :قال: (نزلت هذه اآلية يف أهل قباء  (٣) حلديث ابن عباس
فقالوا: نتبع احلجارة املاء)، وال يصح ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  U T S﴾ فسأهلم رسول اهللا 

[رواه البزار وضعفه األلباين يف (الضعيفة)]. فاجلمع بني األحجار واملاء مل يصح عن رسول اهللا 
وال عن الصحابة، فاالكتفاء بأحدمها واجب، واملاء أفضل؛ ألنه األصل.

ملسو هيلع هللا ىلص يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم   قال: (كان رسول اهللا  (٤) واملاء أفضل؛ حلديث أنس 
نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي باملاء) [متفق عليه].
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[٢٥] وال ُيْسَتْجَمر: 
١- بالروث والعظام، كما هنى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص(١).

٢- وكذلك كل ما له حرمة(٢).

(١)  رواه البخاري من حديث أيب هريرة ومسلم من حديث جابر، وعلة النهي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال للجن 
حني سألوه عن الزاد: «لكم كل عظم ُذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفَر ما يكون لحًما 

وكل بعرٍة علف لدوابكم -فقال-: ال تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم» [رواه مسلم].

(٢) أي: حمرتم حلق اهللا -تعاىل-؛ ككتب فيها ذكر اهللا، فاحرتامها واجب، أو حلق اآلدميني كثياهبم، 
أو حتى احليوان كاالستنجاء بذيل البقرة.
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 (١) ةِ اسَ جَ ةُ النَّ الَ : إزَ لٌ صْ فَ
ـــةِ سَ جِ اءِ النَّ يَ واألَشْ

َأْو  َاْلُبْقَعِة  َأْو  َالثَّْوِب،  َأْو  َاْلَبَدِن،  َعَلى  َالنََّجاَساِت  َجِميِع  َغْسِل  فِي  َوَيْكِفي   [٢٦]
َجِميِع  فِي  َيْشَتِرْط  َلْم  اِرَع  َالشَّ نَّ  َِ أل (٢)؛  َاْلَمَحلِّ َعْن  َعْينَُها  َتُزوَل  َأْن  َغْيِرِها، 
َغْسِل َالنََّجاَساِت َعَدًدا إِالَّ فِي َنَجاَسِة َاْلَكْلِب، َفاْشَتَرَط فِيَها َسْبَع َغْسَالٍت، 

إِْحَداَها بِالتَُّراِب فِي َاْلَحِديِث َاْلُمتََّفِق َعَلْيِه(٣).

[٢٧] َواْألَْشَياُء َالنَِّجَسُة:
٢- َوَعْذَرُتُه(٥).      .(٤)

١- َبْوُل َاْآلَدمِيِّ

(١) النجاسة: كل عني جيب التطهر منها بدليل. 
(٢) حلديث األعرايب ملا بال يف املسجد فتناوله الناس، فقال هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «دعوه وهريقوا على بوله 
رين» [متفق عليه].                                                                                                        رين ولم تبعثوا ُمعسِّ سجًال من ماء أو ذنوًبا من ماء فإنما بعثتم ُميسِّ

(٣) «َطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب».
(٤) حلديث األعرايب الذي بال يف املسجد وتقدم.

الناس نعاهلم، فلام  صىلَّ فخلع نعليه فخلع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  : (أن  حلديث أيب سعيد اخلدري   (٥)
انرصف قال: «لِم خلعتم نعالكم»؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاين فأخبرنى=
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الحيوان  المسفوح من  الدم  اليسير، ومثله:  الدم  ُيعفى عن  أنه  ٣- والدم، إال 
المأكول، دون الذي يبقى يف اللحم والعروق فإنه طاهر(١).

٤- َومَِن َالنََّجاَساِت: بوُل وَرَوُث ُكلِّ حيواٍن محرٍم أكله(٢).

َها َنِجَسٌة(٣). َباُع ُكلُّ ٥- َوالسِّ

خبًثا  بهما  رأى  فإن  فيها  فلينظر  نعله  فليقلب  المسجد  أحدكم  جاء  فإذا  خبًثا  بهما  أن   =
فليمسه باألرض ثم ليصلِّ فيهما» [رواه أمحد وأبو داود بسند صحيح]. 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i] تعاىل:  لقوله   (١)
كام  النجاسة  التحريم  من  فاستلزموا  [األنعام:١٤٥]،  ے]   ~  }  |  {  z
فعلوا يف اخلمر، بل حكى بعضهم اإلمجاع عىل ذلك كابن حزم، وابن حجر، وابن عبد الرب، 
كالشوكاين  العلم  أهل  من  طائفة  ذهب  فقد  به.  مسلَّام  ليس  ودليله  فيه،  منازعٌ  إمجاع  لكنه 
عىل  واستدلوا  عندهم،  اإلمجاع  ثبوت  لعدم  بطهارته  القول  إىل  وغريهم  والعثيمني  واأللباين 
مذهبهم بأن األصل يف األشياء الطهارة حتى يقوم الدليل عىل النجاسة وال نعلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أمر بغسلِ دمٍ غري دم احليض (والنفاس واالستحاضة)  مع كثرة ما يصيب اإلنسان من جروح 
ا لبينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والسيام أن احلاجة تستدعي ذلك  فغاية ما يف اآلية  ونحوها فلو كان نجسً

بيان املحرم من الطعام.
(٢) عن عبد اهللا بن مسعود  قال: «أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار فوجدت 
، فأتيته هبا فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال:  حجرين فالتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثةً

ثة احلامر روث كل حيوان ال يؤكل حلمه. «إنها ركس» [رواه البخاري]. وقيس عىل روْ
(٣) عن عمر  قال: «سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو يُسأل عن املاء يكون يف الفالة من األرض =
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َمَك والجراد؛  ، َوَما َال َنْفَس َلُه َسائَِلًة، َوالسَّ ٦- َوَكَذلَِك اْلَمْيَتاُت، إِالَّ َمْيَتَة َاْآلَدمِيِّ
 '  &  %  $  #  "  !] َتَعاَلى:  َقــاَل  طاهرة.  ألهنا 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

[اَلْــــَمــــائِــــَدِة:٣](١).  [<  ;  :  9  8  7  6  5  4

يِّتًا»(٢)، وقال: «أحل لنا ميتتان  الَ مَ ي±ا وَ سُ حَ نْجُ نُ الَ يَ مِ ؤْ َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «اَلْمُ  
[َرَواُه  والطِّحال»  بِدُ  الْكَ فَ  : انِ مَ الدُّ ا  أَمَّ وَ  ، ادُ رَ اجلَْ وَ وتُ  احلُْ فَ  : املَْيْتَتَانِ فأما  ان،  ودمَ

َأْمحَُد َواْبُن َماَجه](٣)(٤).

 = وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث». 
[رواه أمحد وأهل السنن بسند صحيح]

  والقول اآلخر يف املسألة أن سائر السباع طاهرة بناءً عىل األصل عدا الكلب (لعابه)  فقد ورد الدليل 
بنجاسته، وهو قول الشافعية، وقول للاملكية واحلنابلة، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الراجح.

  وأما احلديث فله ختريج آخر سيأتى حمله.
(١) وهذا ال يكفي دليالً عىل النجاسة؛ ألن اآلية إنام ذكرت التحريم فقط، وال يلزم منه النجاسة،  

فالدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أيما إهاب ُدبغ فقد طهر» [رواه مسلم]. واإلهاب: جلد امليتة.
(٢) «المؤمن ال ينجس» رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة، وأما زيادة: «حًيا وال ميًتا» فهي 

من حديث ابن عباس عند احلاكم.
(٣) صححه األلباين يف (الصحيحة).

(٤) ودليل ما ال نفس له سائلة كالذباب والبعوض ونحومها  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا وقع الذباب يف شراب  
أحدكم فليغمْسه ثم لينـزْعه فإن يف إحدى جناحيه داًء واآلخر شفاًء» [رواه البخاري].

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª٢٣

ا َأْرَواُث َاْلَحَيَواَناِت المأكولة وأبوالها: فهي طاهرة (١). [٢٨] َوَأمَّ

[٢٩] ومني اآلدمي طاهر(٢). 
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيْغِسُل َرْطَبُه، َوَيْفُرُك َيابَِسُه.

ِذي َلْم َيْأُكِل َالطََّعاَم لَِشْهَوٍة، َيْكِفي فِيِه النضح(٣). ِغيِر، َالَّ [٣٠] وَبْوُل َاْلُغَالِم َالصَّ
 .« نْ بَولِ الْغُالمِ شُّ مِ رَ يُ ، وَ ةِ يَ ارِ نْ بَولِ اجلَْ لُ مِ غْسَ كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ  

[َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ](٤)

يِح؛ َوالرِّ ْوِن  َاللَّ َبَقاُء  َيُضرَّ  َوَلْم   ، َاْلَمَحلُّ َطُهَر  َالنََّجاَسِة  َعْيُن  َزاَلــْت  َوإَِذا   [٣١]
ه»(٥). رُ كِ أَثَ ُّ يكِ املَْاء، وال يَرضُ فِ كْ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص لخولة يف دم الحيض: «يَ

وا املدينة فأمر هلم النبي  كل أو عرينة فاجتوَ م أناس من عُ (١) فعن أنس بن مالك  قال: «قدِ
ملسو هيلع هللا ىلص بلقاح وأن يرشبوا من أبواهلا وألباهنا...» [رواه البخاري ومسلم].

(٢) بناءً عىل األصل، فلم يأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغسله كام أمر بالغسل من املذي، وهو أصل اإلنسان.
، وهو دون الصب. شُّ (٣)  النضح: الرَّ

(٤)  وصححه األلباين.
(٥)  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين يف (اإلرواء).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ٢٤

وءِ ضُ ةِ الوُ فَ : صِ ابُ بَ

[٣٢] َوُهَو:
لَِجِميِع  َشْرٌط  َوالنِّيَُّة  َوَنْحِوَها،  َالِة  لِلصَّ َاْلُوُضوَء  َأْو  َاْلَحَدِث،  َرْفَع  َينِْوَي  َأْن   -١
ئٍ  رِ لِّ امْ امَ لِكُ ، وإِنَّ لُ بِالنِّيَّاتِ امَ امَ األَعْ َاْألَْعَماِل مِْن َطَهاَرٍة َوَغْيِرَها؛ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ

»(١) [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. ا نَوَ مَ

مِ اَهللاَِّ»(٢). ٢- ُثمَّ َيُقوَل: «بِسْ

ْيِه َثَالًثا(٣). ٣- َوَيْغِسَل َكفَّ

٤- ُثمَّ َيَتَمْضَمَض، َوَيْسَتنِْشَق َثَالًثا، بَِثَالِث َغْرَفاٍت(٤).

(١) والنية حملها القلب فال يُرشع التلفظ هبا.
(٢) وأقل ما يقال يف التسمية أهنا واجبة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال صالة لمن ال وضوء له، وال وضوء لمن لم 

يذكر اسم اهللا عليه» [رواه ابن ماجه وأبو داود وحسنه األلباين].
ا حلكاية مجيع من حكى وضوء النبى ملسو هيلع هللا ىلص ذلك.  ا أول الوضوء سنة إمجاعً (٣) وغسل الكفني ثالثً

حكاها  املذكورة  والصفة  اجلمهور،  مذهب  وهو  الوضوء،  سنن  من  واالستنشاق  واملضمضة   (٤)
عبد اهللا بن زيد  يف صفة  وضوء رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص [رواه مسلم]. 
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٥- ُثمَّ َيْغِسَل وجهه ثالًثا(١).
٦- ويديه إلى المرفقين ثالًثا(٢).

ِم َرْأِسِه إَِلى َقَفاُه بَِيَدْيِه، ُثمَّ ُيِعيَدُهَما إَِلى َاْلَمَحلِّ َالَِّذي  ٧- َوَيْمَسَح َرْأَسُه مِْن ُمَقدَّ
ًة َواِحَدًة(٣).   َبَدَأ مِنُْه َمرَّ

٨- ُثمَّ َيْدُخَل َسبَّاَحَتْيِه فِي ِصَماَخْي ُأُذَنْيِه، َوَيْمَسَح بِإِْبَهاَمْيِه َظاِهَرُهَما(٤).
٩- ُثمَّ َيْغِسَل ِرْجَلْيِه َمَع َاْلَكْعَبْيِن َثَالًثا َثَالًثا(٥).

ِذي َفَعَلُه َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ... َهَذا َأْكَمُل َاْلُوُضوِء َالَّ

(١)  غسل الوجه من فرائض الوضوء؛ لقوله تعاىل: [! " # $ % & ' 
 .[1 0 / . - , + * ) (

[املائدة:٦]
 ( ' & % $ # " !] ومها من فرائض الوضوء؛ لقوله تعاىل:   (٢)

( * + , - . / 0 1] [املائدة:٦].
ا من فرائض الوضوء لآلية السابقة، والصفة املذكورة حكاها عبد اهللا بن  (٣)  ومسح الرأس استيعابً

زيد وهو يصف وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص [متفق عليه].
(٤) ومسح األذنني من فرائض الوضوء، فهام من الرأس؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «األذنان من الرأس» [صحيح 
ابن ماجه]،  والصفة املذكورة حكاها عبد اهللا بن عمرو بن العاص وهو يصف وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

[رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه األلباين]
(٥) وغسل الرجلني إىل الكعبني من فرائض الوضوء لآلية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ٢٦

[٣٣] َواْلَفْرُض مِْن َذلَِك:
ًة َواِحَدًة(١). ١- َأْن َيْغِسَل َمرَّ

 $  #  "  !] َقْولِِه:  فِي  َتَعاَلى  َاُهللا  َذَكَرُه  َما  َعَلى  َبَها  ُيَرتِّ َوَأْن   -٢
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %

. / 0 1] [املائدة:٦](٢).

َبْعِض،  َعَلى  َبْعُضُه  َينَْبنِي  َال  بَِحْيُث  ُعْرًفا،  َطِويٍل  بَِفاِصٍل  َبْينََها  َيْفِصَل  ٣- وأال 
َوَكَذا ُكلُّ َما اشرتطت له المواالة(٣).

(١) ألنه قد صح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ مرةً مرةً ومرتني مرتني [رواه البخاري وغريه].
(٢) فوضع املمسوح (الرأس)  بني املغسولني ال يقتىض إال الرتتيب.

(٣) ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأ رجالً يصىل ويف ظهر قدمه ملَعةٌ قدرُ الدرهم مل يصبْها املاء فأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يعيد الوضوء والصالة [رواه أبو داود وصححه األلباين].
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  : لٌ يفِ صْ فَ

ةِ بِريَ نيِ واجلَ فَّ ىلَ اخلُ حِ عَ املَسْ

اِن َوَنْحُوُهَما َمْسَح َعَلْيِهَما إِْن َشاَء(١). [٣٤] َفإِْن َكاَن َعَلْيِه ُخفَّ
اٍم بَِلَيالِيهنَّ لِْلُمَسافِِر(٢). ١- َيْوًما َوَلْيَلًة لِْلُمِقيِم، َوَثَالَثَة َأيَّ

٢- بَِشْرِط َأْن َيْلَبَسُهَما َعَلى َطَهاَرٍة(٣).
٣- َوَال يمسحهما إال يف الحدث األصغر(٤).

لِّ  ولْيُصَ  ، امَ يهِ لَ عَ حْ  سَ يَمْ لْ فَ يْهِ  فَّ خُ لَبِسَ  وَ  ، مْ كُ دُ أَحَ أَ  ضَّ تَوَ ا  «إِذَ مرفوًعا:  أنس  عن   
» [َرَواُه َاْحلَاِكُم َوَصحََّحُه]. ةٍ نَابَ نْ جَ اءَ إال مِ امَ إِنْ شَ هُ عْ لَ ْ ، وال خيَ امَ فِيهِ

ا للحرج واملشقة عنهم، ودل  ا عىل عباده ودفعً (١)  فاملسح عىل اخلفني رخصة من اهللا  ختفيفً
عىل جوازه الكتاب والسنة واإلمجاع.

وليلة  ا  ويومً للمسافر  ولياليهنَّ  أيام  ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  «جعل  قال:    عيلّ  حلديث   (٢)
للمقيم» [رواه مسلم].

(٣) حلديث املغرية بن شعبة  قال:(كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، فقال: 
«دعهما فإين أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما») [رواه البخاري].

ا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياهلنَّ إال  رً (٤) حلديث صفوان: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا إذا كنا سفَ
من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» [رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين].
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ُه  [٣٥] َفإِْن َكاَن َعَلى َأْعَضاِء ُوُضوئِِه َجبِيَرٌة َعَلى َكْسٍر، َأْو َدَواٌء َعَلى ُجْرٍح، َوَيُضرُّ
َاْلُغْسُل: َمَسَحه بِاْلَماِء فِي َاْلَحَدِث َاْألَْكَبِر َواْألَْصَغِر َحتَّى َيْبَرَأ(١).

ْيِن: َأْن َيْمَسَح َأْكَثَر َظاِهِرِهَما(٢). [٣٦] َوِصَفُة َمَسِح َاْلُخفَّ

ا َاْلَجبِيَرُة: َفَيْمَسُح على جميعها(٣). [٣٧] َوَأمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص يشء؛ وهلذا ذهب بعض أهل العلم أن اجلبرية تعامل معاملة  (١) وال يصح يف ذلك عن النبي 
العضو املفقود؛ ألن اهللا أمر بغسل العضو وحيث تعذر ذلك سقط بالتعذر إذ الواجبات تسقط 

بالعجز، وقد قال تعاىل: [z y x w] [التغابن:١٦].
(٢) لقول عيلّ : «لو كان الدين بالرأ لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله، ولقد رأيت 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يمسح عىل ظاهر خفيه» [رواه أبو داود وصححه األلباين].
ع املسح عليها!! (٣) هذا لو رشُ
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وءِ ضُ ضِ الوُ اقِ وَ : نَ ابُ بَ

[٣٨] َوِهَي:
ُم َاْلَكثِيُر َوَنْحُوُه(٢). ٢- َوالدَّ بِيَلْيِن مطلًقا(١).   ١- َاْلَخاِرُج مِْن َالسَّ

٣- َوَزَواُل َاْلَعْقِل بِنَْوٍم َأْو َغْيِرِه(٣).  
٤- َوَأَكُل َلْحِم َاْلُجُزوِر(٤). 

[املائدة:٦]،   [´ ³  ²  ±  °  ¯] تعاىل:  قال  وودي،  ومذي  وريح  وغائط  كبول   (١)
وهذا كناية عن قضاء احلاجة، ويدخل فيها البول، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ» [متفق عليه]، وقال ابن عباس   يف املذي والودي: (اغسل ذكرك أو 

مذاكريك وتوضأ وضوءك للصالة) (صحيح أيب داود).
(٢) ذكر الشيخ السعدي يف (املختارات اجللية): (أن الدم والقيء ونحومها ال تنقض الوضوء قليلها 

وال كثريها؛ ألنه مل يرد دليل بَنيِّ عىل نقض الوضوء هبا، واألصل بقاء الطهارة).
كر وإغامء؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (صحيح ابن ماجه)، واملعنى: أن  (٣) كسُ

اليقظة حافظة للدبر من أن خيرج منه ريح. 
ق الذ ال يبقى معه إدراك. واملقصود بالنوم: النوم املستغرِ  

(٤) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «توضئوا من لحوم اإلبل وال توضئوا من لحوم الغنم».
[رواه ابن ماجه وأبو داود والرتمذي وصححه األلباين]
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٦- ومس الفرج(٢). ٥- َوَمسُّ َاْلَمْرَأِة بَِشْهَوٍة(١). 
َها(٤). ْعَماَل ُكلَّ ة: َوِهَي ُتْحبِط َاألَْ دَّ ٨- والرِّ ٧- وتغسيل الميت(٣).     

 [¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯] ــى:  ــاَل ــَع َت ــِه  ــْولِ ــَق لِ  
بِِل؟ َفَقاَل: «نعم». ُأ مِْن ُلُحوِم َاْإلِ [اَْلَماِئَدِة:٦]، َوُسئَِل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأَنَتَوضَّ

[رواه مسلم]

 .« ائِطٍ وبَولٍ ونَومٍ نْ غَ لَكِنْ مِ ْيِن: «وَ َوَقاَل فِي َاْلُخفَّ
[َرَواُه النََّساِئيُّ َواَلتـِّْرِمِذيُّ َوَصحََّحُه]

ا، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:  (١) وال دليل عىل أن مس املرأة ينقض الوضوء، ولكن دلَّ الدليل عىل حرمته عمومً
«ألن ُيطعن أحدكم بمخيط من حديد يف رأسه خير له من أن يمس امرأة ال تحل له». 

[رواه الطرباين والبيهقي وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع)]
(٢) الذ دلَّت عليه األدلة أن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من مس ذكره 
ملن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقال  األلباين]،  وصححه  والرتمذي  والنسائي  ماجه  وابن  داود  أبو  [رواه  فليتوضأ» 
سأله عن مس الذكر يف الوضوء: «هل هو إال بضعة منك!» [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي 
ا بني احلديثني نقول: «هو بضعة منك إذا مل يقرتن باملس شهوة». والرتمذي وصححه األلباين]. مجعً
(٣) قال الشيخ السعد : (ونقض الوضوء بتغسيل امليت فيه نظر؛ ألن احلديث الوارد فيه مل 

يثبت...) (املختارات اجللية).
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h] تعاىل:  لقوله   (٤ )

.[٢١٧ [البقرة:  [...  u  t  s
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هُ تُ فَ صِ لَ وَ سْ بُ الغُ ا يُوجِ : مَ ابُ  بَ

[٣٩] َوَيِجُب َاْلُغْسُل مَِن:
١- َاْلَجنَاَبِة: َوِهَي:

(ب) أو بالتقاء الختانين(٣) ( َأ ) إِْنَزاُل َاْلَمنِيِّ بَِوْطٍء(١) أو غيره(٢)      

٢- وخروج دم الحيض، والنفاس(٤). 
٣- وموت غير الشهيد(٥).

ملسو هيلع هللا ىلص: «إنما الماء من الماء» [رواه  لقوله  النوم؛  اليقظة دون  الشهوة يف  ا، وتشرتط  منامً أو  يقظةً   (١)
مسلم]، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا حَذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذًفا فال تغتسل». 

[رواه أمحد وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
(٢) كاستمناء أو مبارشة؛ لعموم حديث: «إنما الماء من الماء».

(٣) إن كان املراد املس اخلارجي فال، وإن مل املراد الوطء فنعم وإمل ينزل حلديث: «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل» [رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه وصححه األلباين يف (اإلرواء)]، ويف رواية: «إذا 

جلس بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ُينـزل» [متفق عليه].
(٤) واملراد  بعد انقطاعهام؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 

ا. [متفق عليه]، والنفاس كاحليض إمجاعً
(٥) فقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغسل امليت يف غري ما حديث منها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف املحرم الذي وقصته دابته:= 
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٤- وإسالم الكافر(١).
قال تعالى: [3 4 5 6] [املائدة:٦].  

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |] تعالى:  وقــال   
.وقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلُغْسِل مِْن َتْغِسيِل  ¨] [البقرة:٢٢٢]، أي: إذا اغتسلنَّ

َاْلَميِِّت(٢) َوَأَمَر َمْن َأْسَلَم َأْن َيْغَتِسَل.

ا ِصَفُة ُغْسِل َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن َاْلَجنَاَبِة : [٤٠] َوَأمَّ
ًال.   ١- َفَكاَن َيْغِسُل َفْرَجُه َأوَّ

ُأ ُوُضوًءا َكامًِال. ٢- ُثمَّ َيَتَوضَّ
يه بَِذلَِك. ٣- ُثمَّ َيْحثِي َاْلَماِء َعَلى َرْأِسِه َثَالًثا، ُيَروِّ

٤-ثم يفيض الماء على سائر جسده. 

= «اغسلوه بماء وسدر..» [متفق عليه]،  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف شهداء أحد: «ادفنوهم يف دمائهم»، ومل 
يغسلهم [واحلديث رواه البخاري وغريه].

(١) حلديث قيس بن أسلم: «أنه أسلم فأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يغتسل» [رواه أبو داود والنسائي والرتمذي 
وصححه األلباين يف (اإلرواء)].

و أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ليس عليكم يف غسل ميتكم غسُل إذا غسلتموه،  (٢) وهو أمر استحباب ملا رُ
إنَّ ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 

[رواه احلاكم وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع)]
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٥- ُثمَّ َيْغِسُل ِرْجَلْيِه بَِمَحلٍّ آَخَر(١).

[٤١]  َواْلَفْرُض مِْن َهَذا:
ُعوِر الخفيفة والكثيفة(٢)... واهللا أعلم. َغْسُل َجِميِع َاْلَبَدِن، َوَما َتْحَت َالشُّ

(١) وهذه اخلمسة ذكرهتا ميمونة  وهى تصف غسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام يف (الصحيحني) قالت: 
«أدنيت لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غسله من اجلنابة فغسل كفيه مرتني أو ثالثا ثم أدخل يده ىف اإلناء ثم 
ا ثم توضأ وضوءه  ا شديدً أفرغ به عىل فرجه وغسله بشامله ثم رضب بشامله األرض فدلكها دلكً
للصالة ثم أفرغ عىل رأسه ثالث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه 

ذلك فغسل رجليه ثم أتيته باملنديل فرده». 
(٢) ملا جاء يف (الصحيحني) عن جابر قال: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأخذ ثالثة أكف ويفيضها عىل رأسه ثم 

يفيض عىل سائر جسده، مع النية».
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مِ مُّ يَ : التَ ابُ بَ

[٤٢] َوُهَو َالنَّْوُع َالثَّانِي مَِن َالطََّهاَرِة(١).

ْعَضاِء َالطََّهاَرِة(٣)، َأْو  َِ َر اِْستِْعَماُل َاْلَماِء أل [٤٣] َوُهَو َبَدٌل َعِن َاْلَماِء(٢)، إَِذا َتَعذَّ
َبْعِضَها لَِعَدمِِه، َأْو َخْوِف َضَرٍر بِاْستِْعَمالِِه(٤).

[٤٤] َفَيُقوُم َالتَُّراُب َمَقاَم َاْلَماِء بَِأْن:
١- ينوَي َرْفَع َما َعَلْيِه مِْن َاْألَْحَداِث(٥).  

(١) تقدم النوع األول وهو الطهارة باملاء.                                                                            
وال  بدخوله  يبطل  وال  الوقت،  دخول  له  يشرتط  فال  أحواله،  كل  يف  املاء  حكم  حكمه  يعني   (٢)
بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كام قرره الشيخ يف (املختارات اجللية)، 

ودليل ذلك قوله تعاىل: [L K J I H G]  [املائدة:٦].
(٣) ودليل ذلك حديث عمران بن حصني: (أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رأ رجالً معتزالً مل يُصلِّ يف القوم 
فقال: «يا فالن، ما منعك أن تصلى معنا؟» قال: أصابتني جنابة وال ماء، قال: «عليك بالصعيد 

فإنه يكفيك» أي: جيزئ عنك) [واحلديث متفق عليه].
: «التيمم خلشية الربد جائز باتفاق  (٤) ودليل ذلك اإلمجاع نقله ابن تيمية يف (جمموع الفتاو) قائالً

األئمة».                                                                                                                  
جد=  ا؛ ألنه بدلٌ منه وقيل: ينوي استباحة الصالة؛ ألنه إذا وُ (٥) فالنية رشط يف التيمم كالوضوء متامً
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مِ اَهللاَِّ»(١). ٢- ثم يقول: «بِسْ  
ًة َواحدًة(٣). ٣- ثم يضرب الرتاب(٢) بيديه َمرَّ  

ْيِه(٤). ٤- َيْمَسُح بِِهَما َجِميَع َوْجِهِه، َوَجِميَع َكفَّ  

 J I H G] َتَعاَلى:  َقــاَل  ــْأَس(٥).  َب َفَال  َتْيِن  َمرَّ َضــَرَب  َفــإِْن   [٤٥]
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

= املاء أو قدر عىل استعامله وجب عليه أن يرفع حدثه به؛ حلديث: «إن الصعيد الطيب طهور 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين  فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير».

[أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
ا عىل الوضوء؛ ألنه بدل منه.                                           ا، قياسً (١) وجوبً

(٢) ذكر العالمة السعدي أن التيمم يكون بكل ما تصاعد عىل األرض، من تراب له غبار أو ال غبار 
له، أو رمل، أو حجر، أو غري ذلك؛ ألن الظاهر من حال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه تيمم يف كل موضع أدركته 
فيه الصالة (املختارات اجللية). واهللا تعاىل يقول: [L K J] [املائدة:٦]، والصعيد 

ا أو غريه. الطيب: وجه األرض ترابً
(٣) حلديث عامر بن يارس : (أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول (أي: 
تفعل)  بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين 

وظاهر كفيه ووجهه») [رواه مسلم].
(٤) حلديث عامر  السابق.

عامر  حديث  ظاهر  هو  كام  واحدة،  مرةً  اليدين  رضب  فالصواب  حديث،  ذلك  يف  يصح  وال   (٥)
السابق.
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 _ ̂  ] \ [ Z Y X W V
`] [املائدة:٦].

 : بْيلِ قَ بِيَاءِ  األَنْ نَ  مِ دٌ  أَحَ نَّ  طَهُ عْ يُ  ْ ملَ ا  ْسً طِيتُ مخَ «أُعْ َقاَل:  َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ  َجابٍِر  َوَعْن   
ل  جُ رَ امَ  أَيّ فَ ا،  ورً طَهُ وَ ا  دً جِ سْ مَ ضُ  األَرْ  َ يلِ عِلَتْ  جُ وَ  ، رٍ هْ شَ ةَ  ريَ سِ مَ بِ  عْ بِالرُّ تُ  ْ نُرصِ
 ، ةَ اعَ فَ طِيتُ الشَّ ، وأُعْ بْيلِ دٍ قَ ِلَّ ألَحَ ْ حتَ ملَ ، وَ نَائِمُ َ الغَ لَّتْ يلِ ، وأُحِ لِّ يُصَ لْ الةَ فَ تْهُ الصَّ كَ رَ أَدْ

 .« ةً امَّ عِثْتُ إِىلَ النَّاسِ عَ بُ ، وَ ةً اصَّ هِ خَ ومِ بْعَثُ إِىلَ قَ انَ النَّبِيُّ يُ وكَ
[متفق عليه]

[٤٦] ومن عليه حدٌث أصغر لم يحل له :
١- أن يصلَي(١).       

٢- وال أن يطوَف بالبيت(٢).  

  ٣- وال يمس المصحف(٣).

(١) حلديث: «ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [متفق عليه].
(٢) حلديث: «الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أحل فيه الكالم فمن يتكلم فال يتكلم إال بخير». 
[أخرجه احلاكم وابن حبان وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
ال يمسن القرآن إال  ملسو هيلع هللا ىلص: «....  [( * + ,] [الواقعة:٧٩]، وقوله  (٣) لقوله تعاىل: 
رَّ يف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل اليمني [وانظر: صحيح اجلامع]. طاهر» كام مَ
وقيل: أنه ال حيرم عىل املحدث مس املصحف؛ ألن األصل براءة الذمة وال دليل عىل احلرمة.   =  
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[٤٧] ويزيد من عليه حدث أكرب:
١- أنه ال يقرأ شيًئا من القرآن(١).  

٢- وال يلبث يف المسجد بال وضوء(٢).  

= أما اآلية؛ فإن الضمري يف قوله: [( *] يعود إىل الكتاب املكنون، والكتاب املكنون   
حيتمل أنه اللوح املحفوظ وحيتمل أنه الكتب التي بأيدي املالئكة؛ فإن اهللا تعاىل يف سورة [عبس] 
ا  [Z Y X W V U T S ] \ [ ^ ] والقرآن يفرس بعضه بعضً

ثم إن املؤمن طاهر. 
ملسو هيلع هللا ىلص لغري  النبى  القرآن إال طاهر» فهو كتاب كتبه  أما حديث عمرو بن حزم وفيه: «ال يمس   
ا قرينة عىل أن املراد بالطاهر املؤمن. وعليه -وعند اهللا العلم- أن املحدث  املسلمني فهذا أيضً
من  التخلص  ا  قطعً األوىل  كان  وإن  ويقرأ  املصحف  يمس  أن  حرج  ال  أكرب  أو  أصغر  حدثًا 

. احلدث أوالً
(١) حلديث عيلّ  قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرئنا القرآن عىل كل حال ما مل يكن جنبًا»، ويف 
رواية: «مل يكن حيجبه يشء عن القرآن إال اجلنابة» [أخرجه أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجه 
والنسائي وضعفه األلباين يف (اإلرواء) وغريه]. وعليه فال تقوم به حجة.                                                

 y x w v u t s] تعاىل:  قوله  قيل يف  ما  إال  دليل عىل ذلك  (٢) وال 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 [¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
[النساء:٤٣]، وال دليل يف اآلية عىل ما ذكر، فغاية ما يف اآلية أهنا تنهى عن قربان الصالة للجنب 

إال إذا اغتسل إال عابر السبيل حلت له الصالة بالتيمم.
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[٤٨] وتزيد الحائض والنفساء:
١- أهنا ال تصوم(١).  

٢- وال يحل وطؤها(٢).
٣- وال طالقها(٣). 

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكّنَ» 
: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟، فذلك  قلنَّ

من نقصان دينها، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فذلك من نقصان عقلها». 
[متفق عليه]

(٢) لقوله تعاىل: [z y x w } | { ~ ے] [البقرة:٢٢٢].
فليراجعها  «ُمره  ابن عمر المرأته وهي حائض:  ملسو هيلع هللا ىلص لعمر حني سأله عن طالق  النبي  (٣) لقول 
أن  قبل  طلق  شاء  وإن  أمسك  شاء  إن  ثم  تطهر  ثم  تحيض  ثم  تطهر  حتى  ليمسكها  ثم 
الطهر  تكرار  لة  وعِ عليه]،  [متفق  النساء»  لها  تطلق  أن  اهللا  أمر  التي  العدة  فتلك  يمس 
تعاىل:  اهللا  وقال  احلال،  يتغري  فقد  الطالق  لغرض  الرجعة  تكون  لئال  وقيل:  للتأكيد،  قيل: 
يف  ا  طاهرً أي  مسعود:  ابن  قال  العدة،  مستقبالت  أي  [الطالق:١]،   ['  &]

غري مجاع. 
[انظر: اإلرواء]
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يضِ : احلَ ابُ بَ

ِذي ُيِصيُب َاْلَمْرَأَة: َأنَُّه َحْيٌض، بَِال حٍد لسنِّه، َوَال قدره،  ِم َالَّ [٤٩] َواْألَْصُل فِي َالدَّ
وال تكرره(١). 

ُم َعَلى َاْلَمْرَأِة، َأْو َصاَر َال َينَْقطُِع َعنَْها إِالَّ َيِسيًرا َفإِنََّها َتِصيُر  [٥٠] إِالَّ إِْن َأْطَبَق َالدَّ
ُمْسَتَحاَضًة(٢).

[٥١] َفَقْد َأَمَرَها َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتْجلَِس َعاَدَتَها(٣).
[٥٢] َفإِْن َلْم َيُكْن َلَها َعاَدٌة، َفإَِلى َتْميِيِزَها(٤).

ا.                                                                                                                  (١) ألنه ليس هناك دليل عىل حتديد سنه وال قدره وال عىل أنه إذا تكرر كذا من املرات يكون حيضً
لَّت أو كثرت- ثم ينتهي، فإن ظل دمها ال ينقطع فليس بحيض، بل  (٢) ألن دم احليض له مدة -قَ

استحاضة.
(٣)  أي: أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص املرأة التي شكت له دمها الذي ال ينقطع -وهى أم حبيبة بنت جحش- فقال 
هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «امكثي قدر األيام التي كانت تحبسك ثم اغتسلي وصلي...» [متفق عليه]. وذلك 

إن كانت هلا عادة.
(٤) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت أيب حبيش : «إذا كان دم الحيض فإنه أسود ُيعرف فأمسكي 
عن الصالة وإن كان اآلخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق» [أخرجه أبو داود والنسائي وصححه  

األلباين يف (اإلرواء)].
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َاْلَغالَِبِة: ستة أيام أو سبعة(١)...  َالنَِّساِء  َفإَِلى َعاَدِة  َتْميِيٌز،  َلَها  َيُكْن  َلْم  َفإِْن   [٥٣]
واهللا أعلم.

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حلمنة بنت جحش: «فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة يف علم اهللا». 
[أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه والرتمذي وغريهم وصححه األلباين].
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الةِ  ابُ الصَّ كتَ

ةِ : الَ وطُ اَلصَّ ُ رشُ

َهاَرَة ِمْن ُشُروِطَها: َم َأنَّ َالطَّ َتَقدَّ

[٥٤] َومِْن ُشُروطَِها: ُدُخوُل َاْلَوْقِت.

َوآِخِرِه،  َاْلَوْقِت،  ِل  َأوَّ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  َأمَّ  «َأنَُّه  ِجْبِريَل:  َحِديُث  فِيِه  َواْألَْصُل   [٥٥]
الُة َما بيَن َهَذيِن الَوْقَتيِن.  ُد، الصَّ َوَقاَل: َيا ُمَحمَّ

[رواه أمحد والنسائي والرتمذي]

الَتِ  ا زَ ، إِذَ رِ قْتُ الظُّهْ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: «وَ ْبِن َعْمِرٍو  َأنَّ  [٥٦] َوَعْن َعْبِد َاهللاِ 
ر  فَّ ْ تَصْ ا ملَ ، مَ ِ قْتُ العَرصْ وَ ، وَ ْرض العَرصْ ْ حتَ ا ملَ ، مَ طُولِهِ لِ كَ جُ انَ ظِلُّ الرَّ كَ ، وَ سُ مْ الشَّ
إِىل   ، اءِ العِشَ الةِ  قْتُ صَ وَ ، وَ قُ فَ الشَّ غِبِ  يَ ملَْ  ا  مَ  ، بِ رِ املَْغْ الةِ  قْتُ صَ وَ وَ  (١) سُ مْ الشَّ

 « سُ مْ ا مل تَطْلع الشَّ ، مَ رِ جْ لُوعِ الفَ نْ طُ : مِ بحِ الةِ الصُّ قْتُ صَ وَ ، وَ فِ اللَّيلِ نِصْ

[َرَواُه ُمْسِلٌم]

(١) وال تعارض بني هذا احلديث وغريه مما أفاد أن آخر وقت العرص غروب الشمس أو صريورة 
الظل مثليه؛ ألن العالمات الثالثة متقاربة يف الوقت.
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الةِ،  نَ الصَّ ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ َالِة بِإِْدَراِك َرْكَعٍة؛ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ [٥٧] َوُيْدَرُك َوْقُت َالصَّ
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. الةَ كَ الصَّ رَ دْ أَدْ قَ فَ

[٥٨] َوَال ُيِحلُّ َتْأِخيُرَها، َأْو َتْأِخيُر َبْعِضَها َعْن َوْقتَِها لُِعْذٍر َأْو َغْيِرِه(١).
َرَها لَِيْجَمَعَها َمَع َغْيِرَها، َفإِنَُّه َيُجوُز لُِعْذٍر مِْن َسَفٍر(٢)، َأْو َمَطٍر(٣)،  [٥٩] إِالَّ إَِذا َأخَّ

َأْو َمَرٍض(٤)، َأْو َنْحِوِها.
ِل َوْقتَِها(٥) إال: َالِة فِي َأوَّ [٦٠] َواْألَْفَضُل َتْقِديُم َالصَّ

(١) ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ليس يف النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء 
وقت الصالة األخرى..» [رواه مسلم].

إذا  النداء  جييب  أن  األعمى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألمر  واجب؛  فهذا  الوقت  أول  يف  الصالة  أما  (فائدة):   
سمعه، [واحلديث رواه مسلم]، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من سمع النداء فلم يجبه فال صالة له إال من عذر» 

[رواه ابن ماجه والطرباين يف الكبري والدارقطني واحلاكم وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع)].
ر الظهر إىل وقت العرص ثم جيمع بينهام»  (٢)  فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخّ

[متفق عليه]. 
املغرب  بني  األمراء  إذا مجع  كان  بن عمر  اهللا  (أن عبد  نافع:  مالك عن  (املوطأ) عن  جاء يف    (٣)

والعشاء يف املطر مجع معهم) [صححه األلباين يف (اإلرواء)].
(٤)  فقد رخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلمنة بنت جحش -وقد جاءت مستحاضة- أن جتمع بني الظهر والعرص 

واملغرب والعشاء» [واحلديث رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وسنده صحيح].
يف  األلباين  وصححه  والرتمذي  داود  أبو  [رواه  وقتها»  أول  الصالة يف  األعمال  «أفضل  حلديث:    (٥)

(صحيح اجلامع)]. 
(فائدة): واألفضلية ال تنايف الوجوب كام سبق.
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١- العشاَء إذا لم يشق(١).
إِنَّ  الةِ، فَ نِ الصَّ وا عَ دُ رِ أَبْ رُّ فَ تَدَّ احلَْ ا اشْ ٢- الظهَر يف شدة الحر. َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

نَّم»(٢). هَ يْحِ جَ نْ فَ رِّ مِ ةَ احلَْ دَ شِ

ًبا(٣). [٦١] َوَمْن َفاَتْتُه َصَالٌة َوَجَب َعَلْيِه َقَضاُؤَها َفْوًرا ُمَرتِّ

ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام  (١)  حلديث ابن عباس  قال: «أخَّ
عمر  فناد: الصالة يا رسول اهللا رقد النساء والولدان، فخرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واملاء 

يقطر من رأسه وهو يقول: «إنه لوقتها لوال أن أشق على أمتي» [رواه النسائي وصححه األلباين].
(٢)  متفق عليه.

(٣)    أما الفورية؛ فلحديث: «من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك» 
كادت  حتى  اخلندق  يوم  العرص  صالة  أخر  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فألن  الرتتيب؛  وأما  عليه]،  [متفق 
الشمس أن تغرب، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «واهللا ما صليتها، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم 

صلى بعدها المغرب» [متفق عليه]. 
قال ابن رجب يف (فتح الباري): «من فاتته صلوات فإنه يبدأ باألول فاألول، هذا هو املرشوع ىف   

قضائها باالتفاق».                                                                                               
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َالتَّْرتِيُب  َسَقَط  الَِة(٢)،  َالصَّ َفْوَت  َخاَف  َأْو  َجِهَلُه(١)  َأْو  َالتَّْرتِيَب  َنِسَي  َفإِْن   [٦٢]
(َبْينََها َوَبْيَن َاْلَحاِضَرِة)(٣).

[٦٣] َومِْن ُشُروطَِها: َسْتُر َاْلَعْوَرِة بَِثْوٍب ُمَباٍح(٤) َال َيِصُف َاْلَبْشَرَة.                                         

[٦٤] َواْلَعْوَرُة َثَالَثُة َأْنَواٍع:
َالِة إِالَّ  ١- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، َفَجِميُع َبَدنَِها َعْوَرٌة فِي َالصَّ

َوْجَهَها(٥).
٢- ومخففة: وهي َعْوَرُة اِْبِن َسْبِع ِسنِيَن إَِلى َعْشٍر، َوِهَي َاْلَفْرَجاِن.

(١)   لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
[رواه ابن ماجه وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع)]

(٢)   أي: خروج وقتها.
(٣)   ألنه يطلق عليه أنه أد الصلوات كلها يف وقتها إال واحدة فيأيت هبا فقط وال يوجد غريها حتى 

يرتب بينهام.
(٤) فإن سرتها بثوب مغصوب أو بحرير، فالصالة صحيحة عند اجلمهور؛ النفكاك اجلهة، ويلحق 

اإلثم بصاحبها.
(٥) وليس هناك دليل واضح ىف هذه املسألة وهلذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية  إىل أن املرأة 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ا  وعمومً والقدمان،  والكفان  الوجه  وهو  بيتها  يف  منها  يبدو  ما  إال  الصالة  يف  عورة 

«اليقبل اهللا صالة حائض إال بخمار». 
[أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين]
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ة إلى الركبة. رَّ َطٌة: َوِهَي َعْوَرُة مِْن َعَداُهْم، مِْن السُّ ٣- َوُمَتَوسِّ
َقاَل َتَعاَلى: [" # $ % & ' )] [َاْألَْعرَاِف:٣١].  

[٦٥] َومِنَْها: اِْستِْقَباُل َاْلِقْبَلِة:
.[X W V U T S R Q] :َقاَل َتَعاَلى  

[اَْلبـََقَرِة:١٤٩-١٥٠]

[٦٦] َفإِْن َعَجَز َعِن استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات 
بالعجز عنها.

َقاَل َتَعاَلى: [z y x w] [اَلتـََّغابُِن:١٦].  

قٌ  تَّفَ [٦٧] وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصلي يف السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به [مُ
يْهِ]، َوفِي َلْفٍظ: َغْيَر َأنَُّه َال ُيَصلِّي َاْلَمْكُتوَبَة. لَ عَ

[٦٨] َومِْن ُشُروطَِها: َالنِّيَُّة(١).

: َالُة فِي ُكلِّ َمْوِضٍع إِالَّ [٦٩] َوَتِصحُّ َالصَّ
١- فِي َمَحلٍّ َنِجٍس(٢).    

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إنما األعمال بالنيات...» [متفق عليه].
نوب  (٢) طهارة املكان رشط لصحة الصالة، ولذلك ملا بال األعرايب يف ناحية املسجد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذَ

من ماء فأهريق عليه» [متفق عليه].                                                      
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٢- َأْو َمْغُصوٍب(١). 
٣- َأْو فِي َمْقَبَرٍة (٢).    

ام.  ٤- َأْو حمَّ
٥- أو أعطان إبل(٣).

م». ، إال املقربة واحلامَّ دٌ جِ سْ ا مَ هَ لُّ ضُ كُ َرْ َوفِي ُسنَِن َالتِّْرمِِذيِّ َمْرُفوًعا: «اَألْ

(١) والذي عليه مجهور الفقهاء أن الصالة صحيحة مع حلوق إثم الغصب عىل املصىل فاجلهة منفكة.                                                                                                         
ام» [رواه مسلم وغريه]. (٢) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «األرض كلها مسجد إال المقبرة والحمَّ

(٣) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا  يف أعطان اإلبل» 
[رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه والنسائي وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
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ةِ الَ ةِ الصَّ فَ : صِ ابُ بَ

[٧٠] ُيْسَتَحبُّ َأْن َيْأتَِي إَِلْيَها بَسكِينَة ووقار(٤).
َالُم َعَلى َرُسوِل َاهللاِ، َاللَُّهمَّ  َالُة َوالسَّ [٧١] فإذا دخل المسجد قال: بسم َاهللاِ، َوالصَّ

اِْغِفْر لِي ُذُنوبِي، َواْفَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتَِك(٥).

(٤) ألن ذلك أدعى إىل اخلشوع وإالقبال، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: «إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [متفق عليه].

ا: «فامشوا إلى الصالة وعليكم بالسكينة والوقار وال تسرعوا..». ويف رواية يف (الصحيحني) أيضً  
(٥)   رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت احلسني عن جدهتا فاطمة الكرب   [وصححه 
األلباين وحسنه يف ختريج (الكلم الطيب)]، ورواه الرتمذي دون قوله: «بسم اهللا» [وحسنه لشواهده]، 
ومنها حديث أيب محيد، أو أيب أسيد [رواه النسائي  وأبو داود  وابن ماجه]،  ورواه مسلم  بلفظ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك 
من فضلك»، وثبت: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبى ملسو هيلع هللا ىلص وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» 

[رواه ابن ماجه والنسائي وغريمها وصححه األلباين].
ا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا دخل املسجد قال: «أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه  وثبت أيضً  

القديم من الشيطان الرجيم» وقال: «فإذا قال ذلك؛ قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». 
(صحيح أيب داود)
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[٧٢] ويقدم رْجَلُه اليمنى لدخول المسجد.

[٧٣] واليسرى للخروج منه(١).

[٧٤] ويقول هذا الذكر، إال أنه يقول: «وافتح يل أبواب فضلك» كما ورد يف ذلك 
َاْلَحِديِث [اَلَِّذي َرَواُه َأْمحَُد َواْبُن َماَجْة].

َالِة َقاَل: َاُهللا َأْكَبُر(٢). [٧٥] َفإَِذا َقاَم إَِلى َالصَّ

[٧٦] َوَيْرَفُع  َيَدْيِه إَِلى َحْذِو َمنْكَِبْيِه، َأْو إَِلى َشْحَمِة أذنيه، يف أربعة مواضع:
١-عند تكبيرة اإلحرام.

٢- وعند الركوع.
٣- وعند الرفع منه.

٤- وعند القيام من التشهد األول، كما صحت بذلك األحاديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣).

(١) عن أنس  قال: «من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ 
برجلك اليرس» [رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم وسنده حسن]، وذكر البخاري يف 

.«ا: «أن ابن عمر كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليرس صحيحه تعليقً
(٢) وهى تكبرية الركن أو تكبرية اإلحرام التي قال فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مفتاح الصالة الطهور وتحريمها 

التكبير وتحليلها التسليم» [متفق عليه].
(٣) عن نافع موىل ابن عمر  كان إذا دخل يف الصالة  كربّ ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه، وإذا =
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[٧٧] َوَيَضُع َيَدُه َاْلُيْمنَى َعَلى َاْلُيْسَرى.
تِِه، أو تحتها، أو على صدره(١). [٧٨] َفْوَق ُسرَّ

إِلَه  الَ  وَ  ، كَ دُّ جَ تَعَاىل  وَ  ، كَ مُ اسْ كَ  بَارَ تَ وَ  ، كَ دِ مْ بِحَ وَ مَّ  اللَّهُ انَكَ  بْحَ «سُ َوَيُقوُل:   [٧٩]
»، َأْو َغْيَرُه مِْن َاِالْستِْفَتاَحاِت َاْلَواِرَدِة َعْن َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص(٢). كَ ُ ريْ غَ

ُذ(٣). [٨٠] ُثمَّ َيَتَعوَّ

= قال: سمع اهللا ملن محده رفع يديه، وإذا قام من الركعتني رفع يديه، ورفع ذلك إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
[رواه مسلم]. أما صفة الرفع؛ فعن أيب محيد الساعدي  قال: «أنا كنت أحفظكم لصالة 
ابن  مالك  وعن  البخاري]،  [رواه  منكبيه....»  حذاء  يديه  جعل  كربّ  إذا  رأيته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 

احلويرث: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كرب رفع يديه حتى حياذ هبام أذنيه..» [متفق عليه].
(١)  فعن طاووس قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يضع يده اليمنى عىل يده اليرس ثم يشد بينهام عىل 

صدره وهو يف الصالة» [رواه أبو داود وصححه األلباين].
ابن حزم وهو  ابن بطة وهو مذهب  العلم وهي رواية ألمحد اختارها  (٢)  وأوجبه مجاعة من أهل 
قول معترب حلديث امليسء يف صالته وفيه: «إنه ال تتم صالة ألحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
ويثني عليه ويقرأ.... فإن فعل ذلك فقد متت صالته»  الوضوء مواضعه ثم يكرب فيحمد اهللا 
[رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح]، فحمد اهللا والثناء عليه هو دعاء االستفتاح ال غري، ويف 

احلديث ما يدل عىل أن من تركه فإن صالته ال تكون تامة.
(٣) لقوله تعاىل: [t s r q p o n m] [النحل:٩٨]، وأوجب االستعاذة 
مجاعة من أهل العلم كعيلّ ، وبه قال عطاء والثوري واألوزاعي وداود وابن حزم وأوجب =
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[٨١]  وُيَبْسِمل.

[٨٢]  َوَيْقَرُأ َاْلَفاتَِحَة(١).

َباِعيَِّة َوالثَُّالثِيَِّة ُسوَرًة َتُكوُن: ْكَعَتْيِن َاْألُوَلَيْيِن مِْن َالرُّ [٨٣]  َوَيْقَرُأ َمَعَها فِي َالرَّ
(ب) ويف المغرب: من قصاره. ل.  (  أ ) فِي َاْلَفْجِر: مِْن ُطَواِل اْلُمَفصَّ

(جـ) ويف الباقي: من أوساطه(٢)(٣).

= السهو عىل من تركه. [انظر: املحيل مسألة: (٣٦٣ ،٣٦٤)، و(تلخيص صفة الصالة) لأللباين].
(١)   حلديث عبادة بن الصامت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [متفق عليه].                                                                                        
ِحيِم ]إنها  ْحَمِن الرَّ ِه ] فاقرءوا [بِْسِم اهللاِ الرَّ والبسملة آية منها؛ حلديث: «إذا قرأتم [اْلَحْمُد لِلَّ  
أم الكتاب والسبع المثاين، وبسم اهللا الرحمن الرحيم إحدى آياتها» [رواه الدار قطني والبيهقي 

وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع)].
وأوساطه:  [عّم]،  إلى  [ق]  من  طواله:  القرآن،  آخر  إلى  [ق]  سورة  من  المفصل:   (٢)

ذلك. غير  [الناس].وقيل  إلى  [الضحى]  من  وقصاره:  [الضحى]،  إلى  [عّم]  من 
(٣) عن قتادة قال: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف الركعتين األوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 

أحياًنا وذلك عند  يفعل ذلك يف األخريين  ملسو هيلع هللا ىلص كان  أنه  [رواه مسلم]، وثبت  وسورة...» 
من فالن»،  مسلم، وعن أبي هريرة قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهللا 
الظهر  من  األوليين  الركعتين  يطيل  «كان  هريرة-:  أبي  الراوي عن  قال سليمان -أي: 
ويخفف األخريين ويخفف العصر ويقرأ يف المغرب بقصار المفصل ويف العشاء بوسط 
[رواه أمحد والنسائي وغريمها وصححه األلباين]. المفصل ويقرأ يف الصبح بطوال المفصل» 
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[٨٤] يجهر في القراءة ليًال(١).

[٨٥] وُيِسرُّ بَِها َنَهاًرا(٢)، إِالَّ َالُجْمَعَة َوالِعيَد، َوالُكُسوَف َواِالْستِْسَقاَء، َفإِنَُّه َيْجَهُر 
بَِها(٣).

ُكوِع(٤). [٨٦] ُثمَّ ُيَكبُِّر لِلرُّ

(١) وقد تواتر ذلك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه عمل المسلمين.

الظهر والعصر  ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبي  قراءة  يعرفون  «أنهم كانوا  البخاري عن خباب:  فقد روى   (٢)

باضطراب لحيته».
(٣) أما الجمعة فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون، «وأخبر أبو هريرة أنه سمع 

[رواه مسلم]، وأما العيدان؛ فعن النعمان بن بشير: «أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ بهما»  النبي 
الغاشية»  أتاك حديث  ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ يف الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك األعلى وهل 
ملسو هيلع هللا ىلص يستسقي  النبي  قال: «خرج  تميم  بن  [رواه مسلم وغيره]، وأما االستسقاء؛ فعن عباد 
فتوجه إلى القبلة يدعو وحّول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» [متفق عليه].

الصالة  إلى  قام  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  «كان  قال:  هريرة  أبي  عن  مسلم)  (صحيح  ففي   (٤)

يرفع صلبه  لمن حمده» حين  يقول: «سمع اهللا  ثم  يركع  يكبر حين  ثم  يقوم  يكبر حين 
يكبر  ثم  يهوي،  حين  يكبر  ثم  الحمد»،  ولك  «ربنا  قائم:  وهو  يقول  ثم  الركعة،  من 
ذلك  يفعل  ثم  رأسه،  يرفع  حين  يكبر  ثم  يسجد،  حين  يكبر  ثم  رأسه،  يرفع  حين 
البخاري]. [رواه  الجلوس»  بعد  الثنتين  من  ويكبر  يقضيها،  حتى  كلها  الصالة  يف 
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[٨٧] َوَيَضُع َيَدْيِه َعَلى ُرْكَبَتْيِه(١).

[٨٨] َوَيْجَعُل َرْأَسُه ِحَياَل ظهره(٢).

ُره(٣). [٨٩] ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرِّ

َوبَِحْمِدَك،  َربَّنَا  َاللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنَك  َوُسُجوِدِه:  ُرُكوِعِه  َحاَل  َذلَِك  َمَع  َقاَل  َوإِْن   [٩٠]
َاللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي، فحسن(٤).

[٩١] ثم يرفع رأسه.

(١) ففي (صحيح البخاري) عن أبي حميد الساعدي: «أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا كبر جعل يديه 

حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى 
يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف 
اليمنى  ونصب  اليسرى  رجله  على  جلس  الركعتين  يف  جلس  فإذا  القبلة  رجليه  أصابع 
اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته». الركعة اآلخرة قدم رجله  وإذا جلس يف 

(٢) يف (الصحيح) عن عائشة: «.. وكان إذا ركع لم يشخص بصره ولم يصوبه ولكن بين 

ذلك».
حذيفة:  عن  األلباين.  وصححه  ماجه  وابن  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  رواه   (٣)

سجوده:  ويف  العظيم»،  ربي  «سبحان  ركوعه:  يف  يقول  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  مع  صلى  (أنه 
«سبحان ربي األعلى»)، وعند ابن ماجه بلفظ: (يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم» ثالث 
األلباين]. [وصححه  مرتين)  التسبيح  (تكرار  داود:  أبي  وعند  األلباين]،  [وصححه  مرات) 

. (٤) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة
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[٩٢] قائًال: سمع اهللا لمن حمده، إن كان إماًما أو منفرًدا(١).

مِلَء  فِيِه]  ُمَباَرًكا  َطيًِّبا  َكثِيًرا  [َحْمًدا  َالَحْمُد،  َوَلَك  «َربَّنَا   :(٢) َالُكلُّ َوَيُقوُل   [٩٣]
َماِء، َومِلَء َاألَْرِض، وملء ما شئت من شيء بعد(٣)». َالسَّ

دَ  جُ أَسْ أَنْ  تُ  رْ «أُمِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َالنَّبِيُّ  َقاَل  َكَما  ْبَعِة(٤)،  َالسَّ َأْعَضائِِه  َعَلى  َيْسُجُد  ُثمَّ   [٩٤]
افِ  أَطْرَ بَتَنيِ وَ كْ نيِ والرُّ فَّ الكَ هِ- وَ فِ هِ إِىل أَنْ ارَ بِيَدِ أَشَ ةِ -وَ بْهَ ىلَ اجلَ ظُم: عَ ةِ أَعْ بْعَ ىلَ سَ عَ

» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. نيِ مَ دَ القَ

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة وقد تقدم رقم (١٣٨).

(٢) أي: اإلمام والمأموم والنفرد.

(٣) أخرجه مسلم ولفظه: َكاَن َرُسوُل َاهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع ظهره من الركوع قال: «سمع اهللا لمن 

حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات َوِملَء َاألَْرِض، َوِملَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بعد»، 
ورواه أيًضا من حديث أبي سعيد، وزاد فيه: «أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا 
لك عبد، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد»، 
الزرقي، قال:  وأما زيادة: «حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه» فهي من حديث رفاعة بن رافع 
كنا يوًما نصلي وراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع اهللا لمن حمده»، 
قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه، فلما انصرف قال: «من 

المتكلم؟» قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثالثين ملًكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 
[رواه البخاري]

(٤) وذلك واجب.
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[٩٥] َوَيُقوُل: ُسْبَحاَن َربَِّي َاألَْعَلى(١).

[٩٦] ُثمَّ ُيَكبُِّر.

[٩٧] َوَيْجلُِس َعَلى ِرْجلِِه َالُيْسَرى، َوَينِْصُب َالُيْمنَى َوُهَو َاِالْفتَِراُش(٢).

ك،  ِد َاألَِخيِر، َفإِنَُّه َيَتَورَّ َالِة، إِالَّ فِي َالتََّشهُّ [٩٨] َوَيْفَعُل َذلَِك فِي َجِميِع ِجلَساِت َالصَّ
بَِأْن َيْجلَِس َعَلى َاألَْرِض، َوُيْخِرُج ِرْجَلُه َالُيْسَرى مِن َالَخلِف َاألَْيَمِن(٣).

[٩٩] َوَيُقوُل: َربِّ اِْغِفْر لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وعافني(٤).

[١٠٠] ُثمَّ َيْسُجُد َالثَّانَِيَة َكاألُوَلى(٥).

[١٠١] ُثمَّ َينَْهُض ُمَكبًِّرا َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيِه(٦).

(١) تقدم رقم (١٤١).

(٢) تقدم رقم (١٣٩).

(٣) تقدم رقم (١٣٩).

(٤) يعني إذا جلس بين السجدتين [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين].

(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه األلباين. 

(٦) لحديث أبي هريرة  قال: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينهض يف الصالة على صدور قدميه».

[رواه الترمذي وضعفه األلباين]
والصواب يف هذه المسألة: أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يجلس لالستراحة إذا نهض للثانية أو للرابعة؛ لما =  
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ْكَعَة َالثَّانَِيَة َكاألُوَلى(١).  [١٠٢] َوُيَصلِّي َالرَّ

[١٠٣] ثم يجلس للتشهد األّول(٢).

َها َالنَّبِيُّ  َالم َعَلْيك َأيُّ يَِّباُت، َالسَّ َلَواُت، َوالطَّ ِه، َوالصَّ [١٠٤] َوِصَفُتُه: «َالتَِّحيَّاُت لِلَّ
الِِحيَن، َأْشَهُد َأْن  ِه َالصَّ َالُم َعَلْينَا َوَعَلى ِعَباِد َاللَّ ِه َوَبَرَكاُتُه، َالسَّ َوَرْحَمُة َاللَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه»(٣). ُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َال إَِلَه إِالَّ َاللَّ

[١٠٥] ُثمَّ ُيَكبُِّر(٤).

[١٠٦] َوُيَصلِّي َباقِي َصَالتِِه بِالَفاتَِحِة فِي ُكلِّ َرْكَعٍة)(٥).

= راه البخاري عن مالك بن الحويرث: أنه رأى النبى ملسو هيلع هللا ىلص ُيصلي فإذا كان يف وتر من صالته 
لم ينهض حتى يستوى قاعًدا»، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعجن يف الصالة، يعتمد على يديه إذا قام» [رواه 

أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيقهي بسند صحيح، (انظر: صفة الصالة)].
(١) لحديث أبي حميد عند البخاري وفيه: «ثم اصنع يف الركعة الثانية مثل ذلك».

(٢) تقدم رقم (١٣٩).

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.

(٤) لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، تقدم رقم (١٣٨).

(٥) كما سبق يف حديث قتادة رقم (١٣٤)، وقد ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد: «أن 

ذلك  فيفعل  األوليين»  من  النصف  على  ولكن  كذلك  األخريين  يف  يقرأ  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
أحياًنا. 
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َد َاألَِخيَر، (َوُهَو َالَمْذُكوُر). ُد َالتََّشهُّ [١٠٧] ُثمَّ َيَتَشهَّ

َم: [١٠٨] َوَيِزيُد َعَلى َما َتَقدَّ
ٍد، َكَما َصلَّْيت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ١- َاللَُّهمَّ صلِّ َعَلى ُمَحمَّ
آِل  َعَلى  َباَرْكَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َوَباِرْك  َمِجيٌد،  َحِميٌد 

إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد(١).
ِه مِْن َعَذاِب َجَهنََّم، َومِْن َعَذاِب َالَقْبِر، َومِْن فِْتنَِة َالَمْحَيا َوالَمَماِت،  ٢- َأُعوُذ بَِاللَّ

اِل(٢). جَّ َومِْن فِْتنَِة َالَمِسيِح َالدَّ
.(٣) َه بَِما َأَحبَّ ٣- َوَيْدُعو َاللَّ

لَِحِديِث  الله]؛  َعَلْيُكْم ورحمة  َالُم  َيَساِرِه [َالسَّ َوَعْن  َيِمينِِه،  َعْن  ُم  ُيَسلِّ ُثمَّ   [١٠٩]
َوائِِل ْبِن ُحْجٍر [َرَواُه أَبُو َداُوَد](٤).

[١١٠] َواألَْرَكاُن َالَقْولِيَُّة مِْن َالَمْذُكوَراِت:

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

 . (٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن ابن عباس

(٣) لما روى البخاري من حديث ابن مسعود: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال بعد ذكره للتشهد: «... ثم 

يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»).
(٤) وصححه األلباين  يف (اإلرواء).
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١- َتْكبِيَرُة َاِإلْحَراِم(١).
٢- َوقَِراَءُة الفاتحة(٢) على غير مأموم(٣).

ُد َاألَِخيُر(٤).    ٣- َوالتََّشهُّ
َالُم(٥). ٤- َوالسَّ

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 

[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين]
(٢) لحديث: «ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [متفق عليه مرفوًعا].

 .﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ :(٣) أي: يف الجهرية؛ لقوله تعالى

[األعراف:٢٠٤]
قال اإلمام أحمد: «أجمع الناس على أنها نزلت يف الصالة» [انظر: (مجموع الفتاوى)].  

فقال: «هل قرأ معي  فيها  انصرف من صالة جهر  ملسو هيلع هللا ىلص  أبي هريرة: (أن رسول اهللا  وعن   
أحد منكم آنًفا» قال رجل: نعم يا رسول اهللا، قال: «فإين أقول ما لي أنازع القرآن؟». قال أبو 

هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما جهر فيه رسول اهللا). 
[رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه األلباين]

(٤) لحديث ابن مسعود  قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السالم على 

«ال تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا، السالم على جبريل وميكائيل، فقال 
هللا.....») [رواه النسائي وغيره وصححه األلباين].

(٥) لحديث علّي: («مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم»، وقد مّر =
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: [١١١] َوَباقِي َأْفَعالَِها، َأْرَكاٌن َفِعلَيٌة إِالَّ
َالِة(١). َل، َفإِنَُّه مِْن َواِجَباِت َالصَّ َد َاألَوَّ ١- َالتََّشهُّ

٢- والتكبيرات غير تكبيرة اإلحرام(٢).
٣- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع.

٤- سبحان ربي األعلى مرًة في السجود(٣).

 = والتسليمة األولى هي الركن؛ ألنه قد ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص سلم يف الوتر تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه» [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباين]، وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض ما لم 

ق. يأت دليل ُمفرَّ
(١) ألنه قد جاء يف (الصحيحين): «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قام من الركعتين ولم يجلس وقام الناس معه 

يدل هذا على أن التشهد  فلما قضى صالته كّبر قبل التسليم فسجد سجدتين ثم سلم»،  
األول واجب فلو كان ركنًا ما جبره سجود السهو.

(٢) فقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بها المسَئ صالَته كما عند أبي داود بسند صحيح.

يف  «اجعلوها  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   ﴾  ©  ¨  §  ¦﴿ نزلت:  (لما  قال:  عامر  بن  عقبة  فعن   (٣)

ركوعكم»، ولما نزلت: ﴿r q p o ﴾ قال: «اجعلوها ىف سجودكم») [حسنه األلباين 
الحديث  يثبت  لم  وإذا  المنة]،  وتمام  ماجه  وابن  داود  أبى  ذلك يف  بعد  ثم ضعفه  (المشكاة)،  يف 

فتصير هذه األذكار من سنن الصالة القولية.
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ًة، َوَما َزاَد َفُهَو َمْسنُوٌن(١). ًة، َمرَّ ْجَدَتْيِن َمرَّ ٥- َربِّ اِْغِفْر لِي، َبْيَن َالسَّ
٦- َوَقْوَل: «َسِمَع اهللا لمن حمده» لإلمام والمنفرد.

.(٢) ٧- َربَّنَا َلَك َالَحْمُد، لِلُكلِّ

ْهَو، َوَكَذا بِالَجْهِل)(٣). [١١٢] َفَهِذِه َالَواِجَباُت َتْسُقُط بالسهو، ويجبرها سجوده(َالسَّ

[١١٣] َواألَْرَكاُن َال َتْسُقُط َسْهًوا وال جهًال وال عمًدا(٤).

(١) فعن حذيفة: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول بين السجدتين: «رب اغفرلي» [رواه أبو داود والترمذي 

وابن ماجه، وصححه األلباين]، والحديث ال يدل إال على االستحباب.
(٢) فهي من تكبيرات االنتقال التي أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصبها المسئ يف صالته.

ولحديث أبي هريرة: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع   
فاركعوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد..»). 

[رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلباين]

له  السهو جابًرا  التشهد األول جعل سجود  ناسًيا  الركعتين  قام من  ملسو هيلع هللا ىلص حين  النبي  (٣) ألن 

-كما تقدم- وُيقاس عليه سائر الواجبات، علًما بأنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يثبت عنه أنه سجد للسهو 
على أقوال.

ملسو هيلع هللا ىلص لما نسى ركعتين من صالة ظهر أو عصر كما يف حديث ذي اليدين عند  (٤) ألن النبي 

كانت  وإذا  لهما،  جابًرا  السهو  سجود  يجعل  ولم  للسهو  سجد  ثم  بهما  أتى  البخاري 
األركان ال تسقطب السهو فال تسقط عمًدا من باب أولى، وأما جهًال فغير متصور إال 

من حديث عهد بإسالم.
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َالِة. [١١٤] َوالَباقِي ُسنَُن َأْقَواٍل َوَأْفَعاٍل ُمْكِمٍل لِلصَّ

َمْأنِينَُة فِي َجِميِع َأْرَكانَِها. [١١٥] َومِْن َاألَْرَكاِن: َالطُّ
، ثُمَّ  وءَ ضُ بِغِ الوُ أَسْ الةِ فَ تَ إِىل الصَّ مْ ا قُ َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: «إِذَ  
ا، ثُمَّ  اكِعً ئِنَّ رَ تَّى تَطْمَ عْ حَ كَ ، ثُمَّ ارْ آنِ رْ نَ القُ عَكَ مِ َ مَ يَرسَّ ا تَ أْ مَ رَ ، ثُمَّ اقْ ْ ربِّ ةَ فَكَ بْلَ بِلِ القِ تَقْ اسْ
ا،  الِسً ئِنَّ جَ تَّى تَطْمَ عْ حَ فَ ا، ثُمَّ ارْ دً اجِ ئِنَّ سَ تَّى تَطْمَ دْ حَ جُ ، ثُمَّ اسْ ائِامً لَ قَ تَدِ عْ تَّى تَ عْ حَ فَ ارْ

ا». [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. هَ لِّ التِكَ كُ عَل ذَلِكَ يفِ صَ ا)، ثُمَّ افْ دً اجِ ئِنَّ سَ تَّى تَطْمَ دْ حَ جُ (ثُمَّ اسْ
» [متفق عليه]. يلِّ وينِ أُصَ تُمُ أَيْ امَ رَ لُّوا كَ َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ  

[١١٦] َفإَِذا َفَرَغ مِْن َصَالتِِه:
١- اِْسَتْغَفَر َثَالًثا، َوَقاَل:

َالُم، َتَباَرْكَت َيا ذا الجالل واإلكرام(١). َالُم َومِنَْك َالسَّ ٢- َاللَُّهمَّ َأْنَت َالسَّ
َلُه َالُملُك، َوَلُه َالَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ  ُه، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه،  ٣- (َال إَِلَه إِالَّ َاللَّ
اُه، َلُه َالنِّْعَمُة، َوَلُه َالَفْضُل، َوَلُه َالثَّنَاُء  ُه، َوَال َنْعُبُد إِالَّ إِيَّ َشْيٍء َقِديٌر، َال إَِلَه إِالَّ َاللَّ

يُن َوَلْو َكِرَه َالَكافُِروَن)(٢). ُه، ُمْخلِِصيَن َلُه َالدِّ َالَحَسُن، َال إَِلَه إِالَّ َاللَّ
ُه َأْكَبُر، َثَالًثا َوَثَالثِيَن، َوَيُقوُل: َال إَِلَه إِالَّ اهللا َوْحَدُه  ِه، َوَاللَّ ِه، َوالَحْمُد لِلَّ ٤- ُسْبَحاَن َاللَّ

(١) أخرجه مسلم. 

(٢) رواه مسلم وفيه زيادة: «ال حول وال قوة إال باهللا» وبدونها رواه النسائي وغيره.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª٦١

َال َشِريَك َلُه، َلُه َالُملُك، َوَلُه َالَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (َتَماَم َالِماَئِة)(١).

دة َالتَّابَِعُة لِلَمْكُتوَباِت َعَشٌر: َوِهَي َالَمْذُكوَرُة فِي َحِديِث  َواتُِب المَؤكَّ [١١٧] وَالرَّ
َرَكَعاٍت: َعْشَر  ملسو هيلع هللا ىلص  َاللَِّه  َرُسوِل  َعْن  «َحِفْظُت  َقاَل:   ، ُعَمَر  اِْبِن 
َبْيتِِه،  فِي  َالَمْغِرِب  َبْعَد  َوَرْكَعَتْيِن  َبْعَدَها،  َوَرْكَعَتْيِن  َالظُّْهِر،  َقْبَل  َرْكَعَتْيِن 

َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد َالِعَشاِء فِي َبْيتِِه، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل الفجر» [متفق عليه](٢).

(١) أخرجه مسلم وفيه: «أن من قال ذلك ُغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

(٢) وهذا ال ينايف مع ما رواه البخاري من حديث عائشة : «أنه  ملسو هيلع هللا ىلص كان ال يدع أربًعا 

قبل الظهر وركعتين قبل الغداة»، وما رواه ابن ماجه من حديث عائشة ترفعه: «من ثابر 
على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اهللا له بيًتا يف الجنة: أربًعا قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر». وعليه فإن الرواتب 

المؤكده اثنتا عشرة ركعة.
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رِ كْ ةِ والشُّ الوَ وِ والتِّ هْ ودِ السَّ جُ : سُ ابُ بَ

[١١٨] َوُهَو َمْشُروٌع إذا:
١- َزاَد َاِإلْنَساُن فِي صالٍة ُرُكوًعا َأْو ُسُجوًدا أو قياًما أو قعوًدا، سهًوا(١).

ْهِو). ٢- َأْو َنَقَص َشْيًئا مِْن (َالَمْذُكوَراِت، َأَتى بِِه َوَسَجَد لِلسَّ

٣- َأْو َتَرَك َواِجًبا مِْن َواِجَباتَِها َسْهًوا.

٤- َأْو َشكَّ فِي ِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن، وقد ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص قام عن التشهد األول فسجد(٢)، 
َم وسجد للسهو(٣). ُروُه، فتمَّ ْهِر َأْو َالَعْصِر، ثم َذكَّ َوَسلََّم مِْن َرْكَعَتْيِن مِْن َالظُّ

َقاُلوا:  ؟»  اكَ ذَ ا  «ومَ َفَقاَل:  َالُة؟  َالصَّ َأِزيَدِت  َلُه:  َفِقيَل  َخْمًسا،  َالظُّْهَر  وصلى   
ْيَت َخْمًسا، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن بعدما َسلَّم [متفق عليه]. َصلَّ

حِ  رَ ليَطْ ا؟ فَ بَعً ثَالثًا، أَمْ أَرْ : أَ ىلَّ مْ صَ رِ كَ مْ يَدْ لَ التِهِ، فَ مْ يف صَ كُ دُ كَّ أَحَ ا شَ َوَقاَل: «إِذَ  

(١) ألنه إذا ترك شيًئا من ذلك عمًدا بطلت صالته.

(٢) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بن ُبَحينة.

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.
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ىلَّ  انَ صَ إِنْ كَ ، فَ مَ لِّ بْلَ أَنْ يُسَ تَنيِ قَ دَ جْ دْ سَ جُ مَّ يَسْ ، ثُ نَ تَيقَ ا اسْ ىلَ مَ بْنِ عَ ، وليَ كَ الشَّ
 .« انِ يطَ يامً لِلشَّ غِ ا تَرْ تَ انَ ا كَ َامً ىلَّ متَ انَ صَ ، وإِنْ كَ التَهُ نَّ لَهُ صَ عْ فَ ا شَ سً ْ مخَ

[َرَواُه َأْحَمُد َوُمْسِلٌم]

[١١٩] َوَلُه َأْن َيْسُجَد قبل السالم أو بعده(١).

[١٢٠] ويسن سجود التالوة للقارئ والمستمع في الصالة(٢) وخارجها(٣).

السالم  السنة يف كونه قبل  به  أن ما جاءت    تيمية  ابن  (١) ولكن اختار شيخ اإلسالم 

السنة يف كونه بعد السالم يجب أن يكون بعد  يجب أن يكون قبل السالم، وما جاءت 
ذلك  علم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سجدها  التي  السهو  أحوال  تأمل  من  ألن  الصواب؛  وهو  السالم، 
فالصالة إذا كان فيها نقص سجد قبل السالم، وإذا كان فيها زيادة سجد بعد السالم، وإن 
كان شك فتحرى وانتهى شكه سجد بعد السالم، وإن شك ولم يستطع التحري بنى على 

اليقين، هذا هو الذي دلت عليه األحاديث الثابتة يف هذا الباب.
 Ä Ã﴿ العتمة فقرأ:  أبي هريرة  أبي رافع قال: صليت مع  (٢) يف (الصحيحين) عن 

أزال  فال  ملسو هيلع هللا ىلص  القاسم  أبي  خلف  بها  سجدت  قال:  هذه؟  ما  فقلت:  فسجد   ،﴾  Å
أسجد بها حتى ألقاه».

(٣) يف (الصحيحين) عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص القرآن فيمر بالسجدة فيسجد 

بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكاًنا ليسجد فيه يف غير صالة.
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َدْت َلُه نِْعَمٌة، َأْو اِْنَدَفْعْت عنه نقمة، سجد لله ُشْكًرا(١). [١٢١] َوَكَذلَِك إَِذا َتَجدَّ

ْكِر َكُسُجوِد َالتَِّالَوِة(٢). [١٢٢] َوُحْكُم ُسُجوِد َالشُّ

(١) فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاءه أمر سرور أو ُبشر به َخرَّ ساجًدا شاكًرا هللا [رواه أبو داود والترمذي 

وابن ماجه، وصححه األلباين].
(٢) يف كونه سنة، فليس واجًبا، وال صالًة، فال يشترط لهما الطهارة من الحدثين، وال استقبال 

القبلة، وليس لهما تكبير وال تسليم. 
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اب: مفسدات الصالة ومكروهاهتا بَ

َالُة: [١٢٣] َتْبُطُل َالصَّ
١- بَِتْرِك ُرْكٍن َأْو شرٍط (١)، َوُهَو َيْقِدُر َعَلْيِه(٢) َعْمًدا َأْو َسْهًوا َأْو َجْهًال (إذا لم 

يأِت به)(٣)، وبترك واجب عمًدا(٤).
٢- وبالكالم عمًدا(٥)(٦).

» [متفق عليه]، وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى  (١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألعرابى: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ

الوضوء  يعيد  أن  فأمره  ماء  يصبها  لم  الدرهم  قدر  لمعة  قدمه  ظهر  ويف  ُيصلي  رجًال 
والصالة» [رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه األلباين].

 y x w﴿ :(٢) فإن لم يقدر عليه سقط عنه؛ ألن الواجبات تسقط بالعجز، كما قال تعالى

z ﴾ [التغابن:١٦].
(٣) فإذا أمكنه اإلتيان به لم تبطل.

(٤) أما سهًوا فإن سجود السهو يجبره كما تقدم.

(٥) ففي (الصحيحين) عن زيد بن أرقم ، قال: «كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل منا 

فأمرنا  [البقرة:٢٣٨]،   ﴾( ' &﴿ نزلت:  الصالة حتى  إلى جنبه يف  صاحبه وهو 
بالسكوت ونهينا عن الكالم».

(٦) أما إذا كان الكالم سهًوا ُعفي عنه.
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٣- وبالقهقهة(١).
ِل َتَرَك َما َال  ٤- وبالحركة الكثيرة عرًفا، المتوالية لغير ضرورة(٢)؛ ِألَنَُّه فِي َاألَوَّ

َتتِمُّ َالِعَباَدُة إِالَّ بِِه، َوبِاألَِخيَراِت َفَعَل َما ُينَْهى عنه فيها.

[١٢٤] ويكره:
َالِة، َفَقاَل:  ١- االلتفات في الصالة؛ ألن َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِل َعْن َاِاللتَِفاِت فِي َالصَّ

» [رواه البخاري]. بْدِ الةِ العَ انُ مِنْ صَ يطَ هُ الشَّ تَلِسُ ْ تِالسٌ خيَ وَ اخْ «هُ

٢- َوُيْكَرُه َالَعَبُث(٣).
٣- َوَوْضُع َالَيِد َعَلى َالَخاِصَرِة(٤).

(١) ألن فيها استخفاًفا بالصالة ومنافاًة لمقصودها، وقد نقل ابن المنذر اإلجماع على بطالن 

الصالة بها.
(٢) قال ابن عبد البر : «أجمعوا على أن العمل الكثير يف الصالة يفسدها» (التمهيد). 

يف  جاء  وقد  وكمالها،  تمامها  مع  يتناىف  الصالة،  بغير  االنشغال  وهو  العبث،  ألن   (٣)

(الصحيحين) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل ُيسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت البد فاعًال 
فواحدة»، والمعنى: ال تفعل، وإن فعلت للحاجة فال تزد على واحدة.

(٤) ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن ُيصلي الرجل مختصًرا، كما يف (الصحيحين) من حديث أبي هريرة 

-وقد كانت عائشة  تكره أن يجعل يده يف خاصرته وتقول-: «إن اليهود كانت 
تفعله» [رواه البخاري]. 
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٤- َوَتْشبِيُك أصابعه(١).
٥- وفرقعتها(٢).

٦- وأن يجلس فيها ُمقعًيا كإقعاء الكلب(٣).
٧- وأن يستقبل ما يلهيه(٤).

ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا توضأ أحدكم يف  العبد إلى الصالة حتى ُتقضى؛ لقوله  (١) وهو مكروه من خروج 

بيته ثم أتى المسجد كان يف صالة حتى يرجع فال يقل هكذا وشبك بين أصابعه» [رواه ابن خزيمة 
وغيره، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]. 

والحكمة: قيل ألن صورته تشبه صورة االختالف فُكره.  
(٢) ألن ذلك من العبث الذى ُينايف الصالة، وعن شعبة مولى ابن عباس  قال: «صليت 

إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصالة قال: ال أم لك تقعقع أصابعك 
وأنت يف الصالة؟!» [أخرجه ابن أبي شيبة، وحسنه األلباين يف (اإلرواء)].

(٣) و«اإلقعاء» نوعان: أحدهما- أن يلصق إليتيه باألرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 

األرض كإكقعاء الكلب كما ذكر أهل اللغة وهذا النوع هو الذى ورد فيه النهي داخل 
الصالة وخارجها، كما قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص لعلى: «يا على، ال تقع كإقعاء الكلب». 

[رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه األلباين]
والنوع الثاين- أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو ما قال عنه ابن عباس: «سنة   

نبيكم» وهو عند مسلم وغيره.
(٤) من ُفرش أو زخارف ونحوها، فعن أنس ، قال: (كان قرام لعائشة  سترت 

به جانب بيتها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أميطي عنا ِقراَمك هذا فإنه ال تزال تصاويره تعرض لي يف 
صالتي») [رواه البخارى].
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يشتهيه؛  أو بحضرة طعام  األخبثين،  بمدافعة  وقلبه مشتغل  فيها  يدخل  أو   -٨
» [متفق عليه]. ثَانِ بَ خْ هُ األَ دافِعُ وَ يُ ال وهُ ، وَ امٍ عَ ةِ طَ َ رضْ الةَ بِحَ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ صَ

٩- َوَنَهى َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن يفترش الرجل ذراعيه في السجود(١).

(١) أخرجه البخاري ومسلم.
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عِ وُّ طَ الةِ التَّ : صَ ابُ بَ

ــوفِ : سُ الةُ الكُ  صَ

[١٢٥] َوآَكُدَها: َصَالة الكسوف؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعلها وأمر بها(١).

[١٢٦] ونصلى على صفة حديث عائشة: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جهر في صالة الكسوف في 
قراءته، َفَصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍت(٢) فِي َرْكَعَتْيِن، َوَأْرَبَع َسَجَداٍت» [متفق عليه].

ــــرِ : تْ الةُ الوِ صَ

َدٌة(٣)، َداَوَم َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِه َحَضًرا َوَسَفًرا(٤)،.....  [١٢٧] وصالة َالَوْتِر ُسنٌَّة ُمَؤكَّ

(١) ووجه آكديتها فعلها يف جماعة، ويف الحقيقة ليس هذا دليالً على اآلكدية ولهذا ذهب 

جمع من العلماء إلى وجوبها كبعض األحناف، وبعض الحنابلة، وابن القيم، واأللباين، 
والعثيمين وغيرهم، وهو الراجح؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعلها وأمر بها قائًال: «إن الشمس والقمر 

ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصالة» [متفق عليه].
(٢)  أي: ركوعات.

سنها  سنة  لكن  المكتوبه  الصالة  كهيئة  بحتم  ليس  «الوتر   : علي  لحديث   (٣)

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص» [رواه أحمد الترمذي وابن ماجه، وصححه األلباين].
(٤) لحديث عائشة ، قالت: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى 

من النهار ثنتي عشرة ركعة» [رواه مسلم].
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............................................ َوَحثَّ َالنَّاَس َعَلْيِه(١).  

ُه: َرْكَعٌة(٢).  [١٢٨] َوَأَقلُّ

[١٢٩] َوَأْكَثُرُه: إِْحَدى َعْشَرَة(٣). 

[١٣٠] َوَوْقُتُه: مِْن َصَالِة َالِعَشاِء إَِلى ُطُلوِع َالَفْجر(٤).

[١٣١] َواألَْفَضُل َأْن َيُكوَن آِخَر صالته.
ا» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. رً تْ مْ بِاللَّيلِ وِ التِكُ رَ صَ لُوا آخِ عَ كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «اجْ  

 ، هُ رَ قُومَ آخِ عَ أَنْ يَ نْ طَمِ مَ ، وَ لَهُ ليُوتِر أَوَّ ، فَ رِ اللَّيلِ نْ آخِ قُومَ مِ افَ أَال يَ نْ خَ [١٣٢] وقال: «مَ
» [رواه مسلم]. لُ ذَلِكَ أَفْضَ ةٌ، وَ ودَ هُ شْ رِ اللَّيلِ مَ الةَ آخِ إِنَّ صَ ، فَ رَ اللَّيلِ ليُوتِر آخِ فَ

(١) حين قال: «يا أهل القرآن، أوتروا؛ فإن اهللا وتر يحب الوتر» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، 

وصححه األلباين].
(٢) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الوتر ركعة من آخر الليل» [رواه مسلم].

يزيد يف رمضان وال يف غيره على إحدى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  : «ما كان رسول  (٣) عن عائشة 

عشرة ركعة...» [متفق عليه].
(٤) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إن اهللا زادكم صالًة هى الوتر فصلوها فيما بين صالة العشاء إلى صالة الفجر» 

[رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]. أما أفضل وقته فسيأتي 
رقم (١٣٢).
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ــاءِ : قَ تِسْ سْ ةِ اَالِ الَ صَ

[١٣٣] َوَصَالُة َاِالْستِْسَقاِء: ُسنٌَّة إَِذا ُاْضَطرَّ َالنَّاُس لَِفْقِد َالَماِء(١).

ْحَراِء(٢). [١٣٤] َوُتْفَعُل َكَصَالِة َالِعيِد فِي َالصَّ

ًعا(٣). ًال، ُمَتَضرِّ ًعا، ُمَتَذلِّ [١٣٥] َوَيْخُرُج إَِلْيَها: ُمَتَخشِّ

[١٣٦] َفُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن(٤).

النبي  «خرج  قال:  زيد  اهللا  عبد  عن  (الصحيحين)  ففى  األرض،  أجدبت  إذا  وأيًضا    (١)

القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما  ملسو هيلع هللا ىلص إلى المصلى يستسقي فتوجه إلى 
بالقراءة».

(٢) أي: يف المصلي للحديث المتقدم بال أذان وال إقامة. 

(٣) لحديث ابن عباس: «خرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص متبذالً متواضًعا متضرًعا حتى أتى المصلَّى 

ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل يف الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين 
كما ُيصلي يف العيد» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه األلباين].

(٤) لظاهر الحديث المتقدم.
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تِي فِيَها  [١٣٧] ُثمَّ َيْخُطُب ُخْطَبًة َواِحَدًة(١) ُيْكثُِر فِيَها: َاِالْستِْغَفاَر، َوقَِراَءَة َاآلَياِت َالَّ
َعاِء(٣) َوَال َيْسَتْبطُِئ َاِإلَجاَبَة(٤). َاألَْمُر بِِه(٢)، َوُيلِحُّ فِي َالدُّ

ْحَمَة: رَّ َوُتنِْزُل َالرَّ تِي َتْدَفُع َالشَّ [١٣٨] َوَينَْبِغي َقْبَل َالُخُروِج إَِلْيَها: فِْعُل َاألَْسَباِب َالَّ
١- َكاِالْستِْغَفاِر.

٢- َوالتَّْوَبِة.
٣- َوالُخُروِج مِْن المظالم.
٤- واإلحسان إلى الخلق.

للنقمة. والله  َجالَِبًة للرحمة، دافعًة  َجَعَلَها اهللا  تِي  َالَّ َاألَْسَباِب  مِْن  َوَغْيِرَها   -٥
أعلم(٥).

(١) لظاهر الحديث المتقدم.

بن  عمر  «خرج  قال:  الشعبي  روى  ولما  وغيره،  البخاري  رواه  كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  لفعل   (٢)

استسقيت؟!  رأيناك  ما  له:  فقيل  يزد على االستغفار حتى رجع  فلم  الخطاب يستسقي 
 Ï Î ﴿ :فقال: لقد طلبت المطر بمجاديع السماء التي ُيستنزل بها المطر ثم قرأ

Ô Ó Ò Ñ Ð ! " # $ ﴾ [نوح:١٠-١١]. 

[رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وانظر: (اإلرواء)]
(٣) لحديث ابن عباس المتقدم: «لم يزل يف الدعاء والتضرع والتكبير...» 

(٤) لما جاء يف (الصحيحين) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يستجاب ألحدكم ما لم يعجل...».

(٥) ألن ما عند اهللا تعالى من الخير ُينال بطاعته وترك معصيته، وبذلك ُيدفع البالء.
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يِ هْ لنَّ اتُ اَ قَ أَوْ

[١٣٩] َوَأْوَقاُت َالنَّْهِي َعْن َالنََّوافِِل َالُمْطَلَقِة(١):
ْمُس َقْيَد رمح. ١- مِْن َالَفْجِر إَِلى َأْن َتْرَتِفَع َالشَّ

٢- ومن صالة العصر إلى الغروب.
َماِء إَِلى أن تزول. والله أعلم(٢). ْمِس فِي َكبِِد َالسَّ ٣- َومِْن قَِياِم َالشَّ

(١) أراد الشيخ  أن النوافل ذوات السبب ال ينهى عنها يف أوقات النهي كتحية المسجد، 

وصالة التوبة، ونحوها.
وعند تحقيق المسألة يظهر أن النهي إنما هو عن التطوع المطلق والذي له سبب، وهو   
الشوكاين،  الحنابلة، واختاره  الحنفية، والمالكية، والمشهور عند  الجمهور من  مذهب 
وابن قدامة والصنعاين، والشنقيطي، وغيرهم، إال أن هناك مستثنيات بأدلتها من أحاديث 

النهي فيكون مخصوًصا من العام وهي:
     أ- قضاء سنة الفجر.

  ب- قضاء سنة الظهر بعد العصر، ويمكن القول بجواز قضاء النوافل عموًما لعذر.
  جـ- الدخول مع الجماعة بعد الصالة.

   د- صالة الجنازة ويؤيده اإلجماع الذي نقله ابن قدامة وشيخ اإلسالم عن ابن المنذر. 
 = لهذه  محددة  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد  مفصلة  وخمسة  مجملة  أوقات  ثالثة  فهذه   (٢)
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ةِ امَ ةِ واإلمَ عَ امَ الةِ اجلَ : صَ ابُ بَ

وسفًرا(١). حضًرا  الرجال  على  الخمس  للصلوات  َعْيٍن  َفْرُض  َوِهَي   [١٤٠]
 ، مُّ النَّاسَ ؤُ الً يَ جُ رَ رَ ام، ثُمَّ آمُ تُقَ الةِ فَ رَ بِالصَّ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ مهَ كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَقَ
مْ  يهِ لَ ق عَ رِّ أُحَ الةَ، فَ ونَ الصَّ دُ هَ مٍ الَ يَشْ وْ طَبٍ إِىلَ قَ نْ حَ مٌ مِ زَ مْ حِ هُ عَ الٍ مَ جَ ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِ

» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. ُمْ بِالنَّارِ يُوهتَ بُ

َها: إَِماٌم َوَمْأُموٌم(٢). [١٤١] َوَأَقلُّ

= األوقات منها: 
- ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال صالة بعد الصبح   

حتى ترتفع الشمس وال صالة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
كان  ساعات  «ثالث  قال:   ، عامر  بن  عقبة  عن  (صحيحه)  يف  مسلم  وروى   -  
بازغة  الشمس  تطلع  موتانا: حين  فيهنَّ  نقبر  أو  فيهنَّ  ُنصلي  أن  ينهانا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
الشمس  تضيف  وحين  الشمس،  تميل  حتى  الظهيرة  قائم  يقوم  وحين  ترتفع،  حتى 

للغروب حتى تغرب».
 z y x w﴿ :(١) ووجوب الجماعة يف السفر مقيد باإلستطاعة؛ لقول اهللا تعالى

﴾ [التغابن:١٦].
(٢) لما رواه الشيخان عن ابن عباس  يف صالته مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: «فقمت عن يساره 

فأخذ رسول اهللا برأسي من ورائه فجعلني من يمينه». 
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َما َكاَن َأْكَثَر فهو أحب إلى الله(١).  [١٤٢] َوُكلَّ

» [ُمتََّفٌق َعَلْيِه]. ةً جَ ينَ دَرَ ِ عِرشْ بْعٍ وَ ذِّ بِسَ الةِ الفَ نْ صَ لُ مِ ةِ أَفْضَ عَ امَ الةُ اجلَ [ ١٤٣] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ

 « ةٌ افِلَ مْ نَ َا لَكُ إِهنَّ مْ فَ هُ عَ يَا مَ لِّ ةٍ، فَصَ َاعَ دَ مجَ جِ سْ يتُامَ مَ ، ثُمَّ أَتَ امَ الِكُ حَ يتُامَ يفِ رِ لَّ [١٤٤] َوَقاَل: «إِذَا صَ
[رواه أهل السنن].

ال  ُوا، وَ ربِّ َ فَكَ ربَّ ا كَ إِذَ فَ بِهِ»،  تَمَّ  لِيُؤْ امُ  مَ عِلَ اإلِ «إِنَّامَ جُ مرفوًعا:  أبي هريرة،  [١٤٥] وعن 
عَ  مِ : سَ الَ ا قَ (٢)، وإِذَ عَ كَ رْ تَّى يَ وا حَ عُ كَ ال تَرْ وا، وَ عُ كَ ارْ عَ فَ كَ ا رَ ، وإِذَ ربِّ تَّى يُكَ ُوا حَ ربِّ تُكَ
وا  دُ جُ وا، وال تَسْ دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ، وإِذَا سَ دُ مْ لَكَ احلَ نَا وَ بَّ مَّ رَ ولُوا: اللَّهُ قُ ه، فَ ِدَ اهللاُ ملَِنْ محَ

َعُون».  ا أَمجْ ودً عُ لُّوا قُ ا فَصَ دً اعِ ىلَّ قَ ، وإِذَا صَ دَ جُ تَّى يَسْ حَ
[َرَواُه أبو داود، وأصله في (الصحيحين)]

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وإن صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلين أزكى من 

صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى اهللا تعالى». 
[رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وحسنه األلباين]

(٢) َبيَّن الشيخ  أن مسابقة اإلمام عمًدا مبطلة للصالة، إذا كان المسابق عالًِما بالحال 

ترتيب  إلى  هو  رجع  أو  اإلمام  أدركه  وسواء  ركنين،  أو  بركن  سبقه  سواء  والحكم، 
الصالة» (المختارات الجلية).
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نَّةِ،  مْ بِالسُّ هُ لَمُ أَعْ اءٌ فَ وَ ةِ سَ اءَ رَ انُوا يفِ القِ إِنْ كَ مْ لِكِتَابِ اهللاِ، فَ هُ ؤُ رَ ومَ أَقْ مُّ القَ ؤُ [١٤٦] وقال: «يَ
لطَانِهِ،  لُ الرجلَ يفِ سُ جُ نَّ الرَ مَّ ؤُ الَ يَ لامً أو سن�ا، وَ مْ سِ هُ مُ دَ أَقْ اءٌ فَ وَ ةِ سَ رَ جْ انُوا يفِ اهلِ إِنْ كَ فَ

نِهِ» [رواه مسلم]. تِهِ إِال بِإِذْ مَ رِ ىلَ تَكْ يْتِهِ عَ دُ يفِ بَ عُ قْ ال يَ وَ

[١٤٧] وينبغي:
١- أن يتقدم اإلمام(١).

٢- وأن يتراص المأمومون.
ِل(٢). َل بِاألَوَّ ٣- َوُيْكِمُلوَن َاألَوَّ

دعت  مليكة  جدته  «أن  مالك:  بن  أنس  لحديث  رجاالً،  الجماعة  كانت  إذا  وذلك   (١)

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: «قوموا فألصل لكم»، فقمت إلى حصير 
لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وصففت واليتيم وراءه 

والعجوز من ورائنا...» [رواه البخاري].
أما إذا كانت الجماعة نساًء فاإلمامة تقف يف وسطهن؛ لحديث ريطة الحنفية: «أن عائشة   
أمتهن وقامت بينهن يف صالة مكتوبة» [أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم 

والبيهقي، وصححه األلباين يف (تمام المنة)].
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «أال تصفون كما  (٢) لحديث جابر -عند مسلم- قال: (خرج علينا رسول اهللا 

ُتَصف المالئكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول اهللا، وكيف تصف المالئكة عند ربها؟ قال: 
«يتمون الصفوف األَول ويتراصون يف الصف»). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª٧٧

فِّ لَِغْيِر ُعْذٍر َأَعاَد َصَالَتُه(١). ا َرْكَعًة َخلَف َالصَّ [١٤٨] َوَمْن َصلَّى َفذ�

ْيُت َمَع َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َلْيَلٍة، َفُقْمُت َعْن َيَساِرِه َفَأَخَذ  [١٤٩] َوَقاَل اِْبُن َعبَّاٍس: «َصلَّ
بَِرْأِسي مِْن َوَرائِي َفَجَعَلنِي َعْن َيِمينِِه» [متفق عليه](٢).

الَ  ، وَ ارُ قَ الوَ كِينَةُ وَ مْ اَلسَّ يْكُ لَ عَ ةِ) وَ الَ وا (إِىلَ اَلصَّ شُ امْ ةَ فَ امَ قَ تُمْ اَإلِ عْ مِ [١٥٠] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَا سَ
مْ فأمتوا» [متفق عليه]. اتَكُ ا فَ مَ لُّوا، وَ تُمْ فَصَ كْ امَ أَدْرَ وا، فَ عُ ِ تُرسْ

، فيلصنع كام يصنع  [ ١٥١] وفي (الترمذي): «إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام عىل حالٍ
اإلمام»(٣)(٤). 

يعيد  أن  فأمره  الصف وحده  ُيصلي خلف  ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجالً  اهللا  «أن رسول  (١) عن وابصة: 

الصالة» (صحيح أبي داود). إال إذا لم يجد ُبًدا من الوقوف وحده فتصح صالته.
(٢) فُأخذ من هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع اإلمام أن يقف محاذًيا له تماًما.

(٣) رواه الترمذي، وله شواهد عند أبي داود، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع).

(٤) وفيه أن المسبوق إذا دخل حال سجود اإلمام أو جلوسه بين السجدتين أو نحو ذلك فال 

ينتظر قيامه، بل يلحق به على حاله.
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(١) ارِ ذَ عْ لِ األَ الةِ أَهْ : صَ بابُ

[١٥٢] والمريض يعفى عنه حضور الجماعة(٢).

[١٥٣] َوإَِذا َكاَن َالِقَياُم ُيِزيُد َمَرَضُه، َصلَّى َجالًِسا، َفإِْن َلْم ُيطِْق، َفَعَلى جنٍب؛ لَِقْوِل 
تَطِعْ  ْ تَسْ إِنْ ملَ ا، فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ، فإن مل تَسْ َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن: «صلِّ ق ائامً

» [رواه البخاري]. نْبٍ عَىلَ جَ فَ

[١٥٤] وإن شقَّ عليه فعل كل صالٍة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، 
وبين العشاءين، في وقت إحداهما(٣).

(١) وهم: المريض، والمسافر، والخائف.

(٢) روى مسلم يف (صحيحه) عن عبد اهللا بن مسعود ، قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف 

عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض».
فليصل  بكر  أبا  «مروا  فيه:  مات  الذي  مرضه  يف  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  (الصحيحين)  ويف   

بالناس....»، ونقل ابن المنذر اإلجماع على ذلك.
، قالت: (قلت: يارسول اهللا، إين أستحاض حيضة  (٣) لحديث حمنة بنت جحش 

كثيرة شديدة، وفيه أنه قال: «فإذا َقِويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين 
ثم  العشاء  وتعجلينَّ  المغرب  تؤخرينَّ  ثم  جميًعا  والعصر  الظهر  وتصلينَّ  تطهرينَّ  حين 
والترمذي وابن ماجه، =  داود  [رواه أحمد وأبو  فافعلي..»)  الصالتين  بين  تغتسلينَّ وتجمعينَّ 
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صالة المسافر :

[١٥٥] وكذا المسافر يجوز له الجمع(١).

َباِعيَِّة إَِلى َرْكَعَتْين(٢). َالِة َالرُّ [١٥٦] وُيسُن َلُه َالَقْصُر لِلصَّ

[١٥٧] وله الفطر برمضان(٣).

صالة الخوف :

َها َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. [١٥٨] َوَتُجوُز َصَالُة َالَخْوِف َعَلى ُكلِّ ِصَفٍة َصالَّ

َقاع  ْن َصلَّى َمَع َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َذاِت َالرِّ ات َعمَّ [١٥٩] َفِمنَْها: َحِديُث َصالِِح ْبِن َخوَّ
ِذيَن  . َفَصلَّى بَِالَّ صالة الخوف: أن طائفة َصفَّت َمَعُه، َوَطائَِفًة ِوَجاَه َالَعُدوِّ

= وصححه األلباين].
وأيًضا ثبت «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جمع يف المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من   
غير خوف وال مطر» [رواه مسلم]. قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر وهو يف المدينة انتفى 

السفر أيًضا ولم يبق إال المرض.
َر الظهر  (١) لما جاء يف (الصحيحين): «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس َأخَّ

إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب».
(٢) فإن «النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا سافر صلى ركعتين» [متفق عليه].

مع  «سافرنا  فقال:  السفر؟  يف  رمضان  صوم  عن  سئل  أنه  أنس  عن  (الصحيحين)  يف   (٣)

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان فلم يعب الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم». 
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ِوَجاَه  وا  َوَصفُّ اِْنَصَرُفوا  ُثمَّ  ِألَْنُفِسِهْم،  وا  َوَأَتمُّ َقائًِما  َثَبَت  ُثمَّ  ركعة،  َمَعُه 
َثَبَت  َبِقَيْت، ُثمَّ  تِي  َالَّ ْكَعَة  َالرَّ َالطَّائَِفُة َاألُْخَرى َفَصلَّى بِِهْم  ، َوَجاَءْت  َالَعُدوِّ

َجالًِسا وأتموا ألنفسهم، ثم سلم بهم [متفق عليه].

[١٦٠] َوإَِذا اِْشَتدَّ َالَخْوُف، َصلُّوا ِرَجاًال َوُرْكَباًنا إَِلى َالِقْبَلِة َوإَِلى َغْيِرَها، يومِئون 
ُجوِد(١). ُكوِع َوالسُّ بِالرُّ

[١٦١] َوَكَذلَِك ُكلُّ َخائٍِف َعَلى َنْفِسِه(٢) ُيَصلِّي َعَلى َحَسِب حاله، ويفعل كل ما 
تُوا منه ما  ائْ رٍ فَ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ يحتاج إلى فِْعلِِه مِْن َهَرٍب َأْو َغْيِرِه. َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

استطعتم» [متفق عليه].

إلى  الرواحل  على  وركباًنا  األقدام  على  سيًرا  الخوف  اشتداد  عند  الصالة  تصح  أي:   (١)

 ﴾  .  -  ,  +  *﴿ تعالى:  لقوله  وسجوًدا؛  ركوًعا  إيماًء  غيرها  وإلى  القبلة 
[البقرة:٢٣٩]، وهذا يدل على يسر شريعتنا وسماحة ديننا، وأن اهللا تعالى حًقا أراد بنا ولنا 

اليسر، ولم يرد العسر، ولم يجعل علينا يف الدين من حرج.
(٢) أو ولده أو ماله.
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ةِ عَ مُ الةِ اجلُ : صَ ابُ بَ

[١٦٢] ُكلُّ َمْن َلِزَمْتُه َالَجَماَعُة َلِزَمْتُه َالُجْمَعُة إَِذا كان مستوطنًا ببناء(١).

[١٦٣] ومن شرطها:
١- فِْعُلَها فِي َوْقتَِها(٢).

٢- َوَأْن َتُكوَن بَِقْرَيٍة(٣).

(١) فهي تلزم كل مسلم إال خمسة: عبد مملوك، أو إمرأة، أو صبى، أو مريض، أو مسافر، 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «الجمعة حق على كل مسلم يف جماعة إال أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو 
مريض» [رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وصححه األلباين]. 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس على المسافر جمعة» [رواه الدار قطني، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع)].  
(٢) وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو 

أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهًرا. 
ثم  ُيصلي  كان  قال:  الجمعة؟  يصلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  كان رسول  متى  اهللا:  عبد  بن  سئل جابر   

نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» [رواه مسلم].
وعن أنس: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيصلي الجمعة حين تميل الشمس» [رواه البخاري].   

وعن ابن مسعود  قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته   
الركعتان فليصل أربًعا» [أخرجه الطبراين، وصححه األلباين يف (تمام المنة)].

(٣) يريد أن أهل الخيام ونحوهم ليس عليهم جمعة؛ ألن خيامهم لم تنصب لالستيطان، = 
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َمَها ُخْطَبَتاِن(١). ٣- َوَأْن َيَتَقدَّ

ْت َعْينَاُه، َوَعَال َصْوُتُه،  [١٦٤] َوَعْن َجابٍِر، َقاَل: (َكاَن َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َخَطَب اِْحَمرَّ
اكم»)، َوَيُقوُل:  َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكَأنَُّه ُمنِْذُر َجْيٍش َيُقوُل: «صبَّحكم ومسَّ
ا،  َ اهتُ ثَ ْدَ ورِ حمُ َّ اَألُمُ رشَ ، وَ دٍ َمَّ يُ حمُ دْ يِ هَ دْ َ اَهلَ ريْ خَ يثِ كِتَابُ اَهللاَِّ، وَ دِ َ اَحلَ ريْ إِنَّ خَ ، فَ دُ ا بَعْ «أَمَّ

لَّ بدعةٍ ضاللة» [رواه مسلم]. كُ وَ
وفي لفظ له: كانت خطبة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم الجمعة يحمد اهللا ويثني   
دِ  ْ نْ هيَ عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد عال صوته، -َوفِي ِرَواَيٍة َلُه-: «مَ

 .« ادِيَ لَهُ لِل فَالَ هَ نْ يُضْ مَ ، وَ لَّ لَهُ ضِ اهللا فَالَ مُ

هِ»(٢) [َرَواُه ُمْسِلٌم]. هِ نْ فِقْ ئِنَّة مِ طْبَتِهِ مَ َ خُ قِرصَ ، وَ لِ جُ ةِ اَلرَّ الَ َوَقاَل: «إِنَّ طُولَ صَ  

= ولكن دلت األدلة على أن الجمعة تصح بل تجب على كل تجمع يف غير سفر يف القرى 
وغيرها، فقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، 
فكتب: «جمعوا حيث كنتم» [صححه األلباين يف (الضعيفة)]، وروى أيًضا بسند صحيح عن 

مالك قال:« كان أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص بين مكة والمدينة يجمعون».
(١) لحديث ابن عمر يف (البخاري): «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يخطب خطبتين يقعد بينهما» وقد أمر 

اهللا تعالى بالسعي إليهما حين قال: ﴿! " # $ % & ' ) ( 

* + , ﴾ [الجمعة:٩]، وال يؤمر بالسعى إال إلى واجب.

(٢) أي: عالمة على الفقه.
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[١٦٥] َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيْخُطَب َعَلى مِنَْبٍر(١).

َم َعَلْيِهْم(٢). [١٦٦] َفإَِذا َصِعَد َأَقْبَل َعَلى َالنَّاِس َفَسلَّ

ُن(٣). ُن َالُمَؤذِّ [١٦٧] ُثمَّ َيْجلُِس َوُيَؤذِّ

[ ١٦٨] ثم يقوم فيخطب.

[١٦٩] ثم يجلس.

[١٧٠] ُثمَّ َيْخُطُب َالُخْطَبَة َالثَّانَِيَة(٤).

َالُة. [١٧١] ُثمَّ ُتَقاُم َالصَّ

[١٧٢] َفُيَصلِّي بِِهْم َرْكَعَتْيِن.

(١) لحديث جابر يف (البخاري): «كان جذع يقوم إليه النبى ملسو هيلع هللا ىلص، فلما ُوضع له المنبر سمعنا 

للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فوضع يده عليه» [والعشار: جمع ُعشراء 
وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر].

(٢) لفعله ملسو هيلع هللا ىلص كما عند ابن ماجه وغيره بأسانيد صحيحة.

(٣) لما يف (البخاري) عن السائب بن يزيد: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس اإلمام على 

المنبر على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر وعمر....».
ثم  قائما  الجمعة  يوم  يخطب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  «كان  عمر:  ابن  عن  (الصحيحين)  ففي   (٤)

يجلس ثم يقوم...».
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[١٧٣] َيْجَهُر فِيِهَما بِالِقَراَءِة.

«َالُجْمَعِة»  بِـ:  َأْو  «َالَغاِشَيِة»،  بِـ:  َالثَّانَِيِة  َوفِي  «َسبِّْح»،  بِـ:  َاألُوَلى  فِي  َيْقَرُأ   [١٧٤]
َو«الُمنَافِِقيَن»(١).

[١٧٥] َوُيْسَتَحبُّ لَِمْن َأَتى َالُجْمَعَة َأْن:
١- َيْغَتِسَل.

٢- َوَيَتَطيََّب.
٣- َوَيلَبَس َأْحَسَن ثَِيابِِه(٢).

َر إَِلْيَها(٣). ٤- َوُيَبكِّ

(١) رواه مسلم من حديث ابن عباس.

(٢)  فعن أبي ذر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من 

له ثم  الناس، ثم صلى ما كتب اهللا  طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة، فلم يتخط أعناق 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صالته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها».
(صحيح أبي داود)

ثم بكر  يقول: «من غسل واغتسل،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الثقفي قال: (سمعت  (٣) عن أوس بن أوس 

وابتكر، ومشى، ولم يركب، ودنا من اإلمام، فاستمع، وأنصت، ولم يلغ، كان له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامها» (صحيح أبي داود).
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دْ  قَ ، فَ ْطُبُ امُ خيَ اإلِمَ ةِ وَ عَ مْ مَ اَجلُ وْ تْ يَ : أَنْصِ بِكَ احِ لتَ لِصَ ا قُ ِحيَحْيِن): «إِذَ [١٧٦] َوفِي (َالصَّ
.(١)« تَ لَغَوْ

؟» َقاَل: َال،  يْتَ لَّ [١٧٧] َوَدَخَل َرُجٌل َيْوَم َالُجْمَعِة َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُطُب، َفَقاَل: «صَ
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](٢). ِ تَنيْ عَ كْ مْ فصلِّ رَ َقاَل: «قُ

(١) ومعنى «لغوت»: أي ُحرِمت ثواب الجمعة وكانت لك ظهًرا؛ فقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

«ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهًرا» [رواه أبو داود، وحسنه األلباين].
(٢) وهذا يدل على وجوب تحية المسجد حتى واإلمام يخطب؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قطع خطبته 

وأقام الرجل بعد قعوده.
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ينِ يدَ الةِ العِ : صَ بابُ

[١٧٨] َأَمَر َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َالنَّاَس بِالُخُروِج إَِلْيِهَما َحتَّى َالَعَواتَِق(١)والُحيَّض، َيْشَهْدَن 
َالَخْيَر َوَدْعَوَة َالُمْسلِِميَن(٢)، َوَيْعَتِزُل الُحيَّض َالُمَصلَّى(٣)[ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

َواِل(٤). ْمِس َقْيَد ُرْمٍح إَِلى َالزَّ [١٧٩] َوَوْقُتَها: مِْن اِْرتَِفاِع َالشَّ

نَُّة: [١٨٠] َوالسُّ

(١) «العواتق»: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة أو التي قاربت البلوغ.

النساء، وهو مذهب  العيدين فرض عين حتى على  أن صالة  يدل على  الحديث  (٢) وهذا 

والصنعانى،  القيم،  وابن  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  واختاره  ألحمد،  ورواية  الحنفية، 
وصديق حسن خان، واأللباين، والعثيمين. 

(٣) جاء يف (صحيح مسلم): «ويعتزلنَّ الصالة» وعليه.. فتفسير المصلى: الصالة.

ملسو هيلع هللا ىلص مع  بن ُبسر صاحب رسول اهللا  الرحبي قال: «خرج عبد اهللا  (٤) فعن يزيد بن حمير 

الناس يف يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه 
وذلك حين التسبيح» (صحيح أبي داود). 

ومعنى «ذلك حين التسبيح» أي: ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة ودخول   
وقت السبحة، وهي الضحى.
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١- فِْعُلها فِي الصحراء(١).
٢- وتعجيل األضحى.

٣- وتأخير الفطر(٢).
َالِة بَِتَمَراٍت ِوْتًرا(٣). ًة- َقْبَل َالصَّ ٤- َوالِفْطُر-فِي َالِفْطِر َخاصَّ

٥- َوَأْن َيَتنَظََّف َوَيَتَطيََّب َلَها(٤).
٦- َوَيلَبَس َأْحَسَن ثَِيابِِه(٥).

٧- َوَيْذَهَب مِْن َطِريٍق، َوَيْرِجَع مِْن آَخَر(٦).

(١) لما يف (الصحيحين) عن أبى سعيد الخدري : «أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يخرج يوم 

الفطر واألضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصالة...».
(٢) قال ابن قدامة يف (المغني): «يسن تقديم األضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر 

ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر....».
(٣) ففي (صحيح البخاري) عن أنس قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل 

تمرات».
(٤) فقد سئل علي  عن الُغسل، فقال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم 

األضحى» [أخرجه البيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
[رواه  بردة حمراء»  العيد  يوم  يلبس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  قال: «كان رسول    ابن عباس  (٥) عن 

الطبراين يف (األوسط)، وجود األلباين اسناده يف (الصحيحة)].
(٦) لحديث جابر: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان يوم عيد خالف الطريق» [رواه البخاري].
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[١٨١] َفُيَصلِّي بِِهْم َرْكَعَتْيِن.

[١٨٢] بَِال َأَذاٍن َوَال إَِقاَمٍة(١).

[١٨٣] ُيَكبُِّر فِي َاألُوَلى: َسْبًعا بَِتْكبِيَرِة َاِإلْحَراِم

[١٨٤] َوفِي الثانية: خمًسا سوى تكبيرة القيام(٢). 

[١٨٥] يرفع يديه مع كل تكبيرة(٣).

[١٨٦] ويحمد اهللا َوُيَصلَِّي َعَلى َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بين كل تكبيرتين(٤).

[١٨٧] ثم يقرأ الفاتحة وسورة.

(١) عن جابر بن سمرة، قال: «صليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص العيدين غير مرة وال مرتين بغير أذان وال 

إقامة» [رواه مسلم].
الفطر واألضحى سبًعا وخمًسا سوى تكبيرتى  َكبََّر يف  ملسو هيلع هللا ىلص  (٢) عن عائشة: «أن رسول اهللا 

الركوع» [رواه ابن ماجه وأبو داود، وصححه األلباين].
(٣) ولم يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أصحابه شيء ىف رفع اليدين يف صالة العيدين، قال: ابن 

حزم: «وال يرفع يديه يف شيء منها إال حيث يرفع يف سائر الصلوات فقط».
(٤) عن عبد اهللا بن مسعود  قال: «بين كل تكبيرتين حمٌد هللا عز وجل وثناء على اهللا» 

[أخرجه البيهقي وغيره وإسناده جيد، وانظر: (اإلرواء)].
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[١٨٨] يجهر بالقراءة فيها(١).
[١٨٩] فإذا سلم خطب ُخْطَبَتْيِن، َكُخْطَبَتْي َالُجْمَعِة(٢).

[١٩٠] إِالَّ َأنَُّه َيْذُكُر فِي ُكلِّ ُخْطَبٍة َاألَْحَكاَم َالُمنَاِسَبَة لِلَوْقِت(٣).
: [١٩١] َوُيْسَتَحبُّ

ِة(٤).  ١- َالتَّْكبِيُر َالُمْطَلُق: َلْيَلَتْي َالِعيِد، َوفِي ُكلِّ َعْشِر ِذي َالِحجَّ

 p o ﴿ :(١) عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف العيدين ويف الجمعة

r q ﴾ و﴿4 5 6 7 ﴾ [رواه مسلم]، وعنده أيضا من حديث أبي واقد 

فقلت:  العيد؟  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهللا  به رسول  قرأ  الخطاب عما  بن  قال: سألني عمر  الليثي 
﴿ | {﴾، ﴿! " # $ ﴾ [رواه مسلم].

الجمعة، ولكن صح  للعيد كثبوت ذلك يف  أنه خطب خطبتين  ملسو هيلع هللا ىلص  البني  يثبت عن  لم   (٢)

عن ابن عباس  قال: «شهدت العيد مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» [متفق عليه].

  وعن عبد اهللا بن السائب قال: «شهدت مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص العيد فلما قضى الصالة قال: 
إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب».

 (صحيح أبي داود وابن ماجه)
(٣) كما قال يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصالة فلُيعد» [رواه الشيخان من حديث أنس مرفوًعا].

(٤) والصواب أن التكبير يف الفطر من حين الخروج إلى المصلى حتى ُيصلي؛ فعن الزهرى: 

«أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي الُمصلى وحتى يقضي الصالة =
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اِم  َأيَّ آِخِر  َعْصِر  إَِلى  َعَرَفَة  َيْوِم  َفْجِر  َصَالِة  مِْن  الَمْكُتوَباِت  َعِقَب  َوالُمَقيَُّد:   -٢
َالتَّْشِريِق(١).

ِه  َولِلَّ َأْكَبُر،  اهللا  َأْكَبُر،  ُه  َوَاللَّ ُه،  َاللَّ إِالَّ  إَِلَه  َال  َأْكَبُر،  اهللا  َأْكَبُر،  اهللا  َوِصَفُتُه:   
الحمد(٢).

= فإذا قضى الصالة قطع التكبير» [صححه األلباين يف (الصحيحة)].
أما األضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح ذلك عن علي، وابن   
عباس، وابن مسعود ... [انظر: (اإلرواء)]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ما من أيام أعظم عند اهللا وال 

أحب إليه العمل فيهنَّ من هذه األيام العشر فأكثروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحميد». 
[رواه أحمد وغيره، وانظر: (اإلرواء)]

(١) عن علس : «أنه كان يكبر بعد صالة الفجر يوم عرفة إلى صالة العصر من آخر أيام 

التشريق، ويكبر بعد العصر» [وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
(٢) صح ذلك عن عبد اهللا بن مسعود [انظر: (اإلرواء)]، وصح عنه كذلك بتثليث التكبير.
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زِ ائِ نَ ابُ اجلَ تَ  كِ

مْ الَ إِلَهَ إِالَّ اَهللاَُّ» [رواه مسلم](١)(٢). تَاكُ وْ نُوا مَ [١٩٢] َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَقِّ

مْ يس» [َرَواُه النََّساِئيُّ وأبو داود](٣). تَاكُ وْ ىلَ مَ ءُوا عَ رَ [١٩٣] َوَقاَل: «اِقْ

َفْرُض  َوَدْفنِِه،  َوَحْملِِه  َعَلْيِه  َالِة  َوالصَّ َوَتْكِفينِِه  بَِغْسلِِه  الميت،  وتجهيز   [١٩٤]
كَِفاَيٍة(٤).

(١) والتلقين: أن يأمره أو يقول عنده: «ال إله إال اهللا، فإذا قالها ال ُيعاد عليه إال إذا قال كالًما 

آخر لحديث: «من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة». 
[رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلباين]

إذ  الموت ال من مات»؛  النووي: «المراد من حضره  (٢) وقوله: «لقنوا موتاكم» قال اإلمام 

تلقين الميت بدعة.
مجهول  اإلسناد،  ضعيف  «هذا  قال:  أنه  الدارقطني  عن  العربي  بن  بكر  أبو  اإلمام  قال   (٣)

المتن، وال يصح يف الباب حديث». وانظر: (اإلرواء).
أما  البعض وقعت على وجهها،  بها  قام  إذا  وأنه  الخمسة،  األمور  بهذه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (٤) ألمر 

دابته: «اغسلوه  الذي وقصته  المحرم  ملسو هيلع هللا ىلص يف  الغسل والتكفين: ففي (الصحيحين) قوله 
بماء وسدر وكفنوه يف ثوبين» [متفق عليه]، ويف رواية: «ىف ثوبيه». 

= يف  َغلَّ  قد  وكان  خيبر  ىف  مات  الذى  الرجل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  فقد  عليه:  الصالة  وأما   
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انَتْ  إِنْ كَ َا إِلَيْهِ، وَ وهنَ مُ دِّ قَ ٌ تُ ريْ ةً فَخَ احلَِ إِنْ تَكُ صَ ةِ، فَ نَازَ وا بِاجلِ عُ ِ [١٩٥] َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَرسْ
.(١)« مْ ابِكُ قَ نْ رِ هُ عَ ونَ عُ ٌّ تَضَ َ ذَلِكَ فَرشَ ريْ غَ

» [َرَواُه َأْحَمُد َواَلتـِّْرِمِذيُّ](٢). نْهُ قْىضَ عَ تَّى يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ سُ اَملُؤْ [١٩٦] َوَقاَل: «نَفْ
المحرم(٤)،  َرْأِس  ِسَوى  َجِميَعُه(٣)،  َيْسُتُر  َثْوٌب  َالَكَفِن:  فِي  َوالَواِجُب   [١٩٧]

ووجه المحرمة(٥).

= سبيل  اهللا خْرزا من خرز اليهود ال يساوي درهمين: «صلوا على صاحبكم» [رواه أبو 
داود وابن ماجه، وصححه األلباين]، وأما حمله ودفنه فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص لعلي بن أبي طالب -وقد 

مات أبو طالب-: «اذهب فواِره» [رواه النسائي، وصححه األلباين].
أخرجه البخاري ومسلم، وفيه األمر باإلسراع يف تجهيز الميت، وأن تأخير ذلك محرم.  (١)

(٢) وصححه األلباين يف (صحيح الجامع) والمعنى قيل: «أي محبوسة عن مقامها الكريم»، 

وقال العراقي: «أمرها موقوف ال يحكم لها بنجاة وال بهالك حتى ُينظر هل ُيقضى ما عليه 
من الدين أم ال؟».

ُبردة،  ُقتل يف أحد: قال خباب: «فلم نجد ما نكفنه إال  (٣) لحديث مصعب بن عمير حين 

إذا غطينا بها رأسه خرجت رجاله، وإذا غطينا رجليه خرجت رأسه، فأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن 
نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من اإلذخر» [متفق عليه]. 

(٤) لحديث الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه يف 

ثوبيه وال تحنطوه وال تخمروا رأسه؛ فإنه ُيبعث يوم القيامة ُملبًيا» [متفق عليه]. 
(٥) لحديث: «ال تنتقب المحرمة، وال تلبس القفازين» [رواه أبو داود وصححه األلباين]، فإذا ماتت 

تدفن بهذه الهيئة لُتبعث عليها.
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[١٩٨] وصفة الصالة عليه: 
١- أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة.

٢- ُثمَّ ُيَكبَِّر َوُيَصلَِّي َعَلى َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
٣- ُثمَّ ُيَكبَِّر َوَيْدُعَو لِلَميِِّت َفَيُقوَل: َاللَُّهمَّ اِْغِفْر لحيِّنا َوَميِّتِنَا، َوَصِغيِرَنا َوَكبِيِرَنا، 
َوَشاِهِدَنا َوَغائِبِنَا، وَذَكِرنا َوُأْنَثاَنا، َاللَُّهمَّ َمْن َأْحَيْيَتُه مِنَّا َفَأْحيِِه َعَلى َاِإلْسَالِم، 

ْيَتُه فتوفَّه َعَلى َاِإليَماِن(١). َوَمْن َتَوفَّ
ُمْدَخَلُه،  ْع  َوَوسِّ ُنُزَلُه،  َوَأْكِرْم  َعنُْه،  َواْعُف  َوَعافِِه،  َواْرَحْمُه،  َلُه،  اِْغِفْر  َاللَُّهمَّ   
ى َالثَّْوُب َاألَْبَيُض مِْن  ُنوِب َكَما ُينَقَّ ِه مِْن َالذُّ َواْغِسلُه بِالَماِء َوالثَّلِج َوالَبَرِد، وَنقِّ

َنِس(٢)، َاللَُّهمَّ َال َتْحِرْمنَا َأْجَرُه، َوَال َتْفتِنَّا َبْعَدُه، َواْغِفْر َلنَا َوَلُه(٣). َالدَّ
: اللهم اجعله َفَرًطا لَِوالَِدْيِه، َوُذْخًرا،  َعاِء َالَعامِّ َبْعَد َالدُّ َوإِْن َكاَن َصِغيًرا َقاَل   
فِي  َواْجَعلُه  ُأُجوَرُهَما،  بِِه  َوَأْعظِْم  َمَواِزينَُهَما،  بِِه  ل  َثقِّ َاللَُّهمَّ  ُمَجاًبا،  َوَشِفيًعا 

هذا  وقال:  والحاكم  حبان،  وابن  ماجه،  وابن  والترمذي،  داود،  وأبو  أحمد،  أخرجه   (١)

حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وصححه األلباين.
(٢) رواه مسلم وفيه: «وأبدله داًرا خيًرا من داره وأهالً خيًرا من أهله وزوًجا خيًرا من زوجه وأدخله 

الجنة وأعذه من عذاب القبر». 
(٣) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، فهذا الدعاء المذكور موفق من عدة أحاديث كلها ثابتة.
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َكَفاَلِة إِْبَراِهيَم، وقِِه بَِرْحَمتَِك َعَذاَب َالَجِحيِم(١).

[١٩٩] ُثمَّ يكبر ويسلم(٢).

، الَ  الً جُ بَعُونَ رَ تِهِ أَرْ نَازَ ىلَ جَ يَقُومُ عَ ، فَ وتُ لِمٍ يَمُ سْ لٍ مُ جُ نْ رَ ا مِ [٢٠٠] َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
مْ اهللا  ِيهِ» [َرَواُه ُمْسِلٌم]. هُ عَ فَّ يْئًا، إِالَّ شَ ونَ بِاَهللاَِّ شَ كُ ِ يُرشْ

هُ  لَ نَ فَ فَ تَّى تُدْ ا حَ هَ دَ هِ نْ شَ مَ ، وَ اطٌ هُ قِريَ لَ ا فَ يْهَ لَ ىلَّ عَ تَّى يُصَ ةَ حَ نَازَ دَ اَجلِ هِ نْ شَ «مَ َوَقاَل:   [٢٠١]
» [ُمتـََّفٌق عليه]. ِ نيْ ظِيمَ ِ اَلعَ بَلَنيْ ثْلُ اَجلَ اطَانِ» قِيَل: َوَما َالِقيَراَطاِن؟ َقاَل: «مِ قِريَ

[٢٠٢] َوَنَهى َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن:

(١) الَفَرط: السابق المتقدم، أي: (اجعله سابًقا لهما إلى الجنة). هذا دعاء ذكره الفقهاء كابن 

قدامة يف (المغني)، وليس حديًثا. واعلم أنه لم يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شيء يف الدعاء للصغير 
إال األدعية المتقدمة، ولكن ثبت عن الصحابة بألفاظ مختلفة واجتهادات مقبولة.

أنه  وثبت  أربع،  فيها  التكبير  أن  فثبت  فيه سعة،  فيها  الثابت  الجنازة  الصالة على  (٢) صفة 

خمس إلى تسع، وثبت أن التسليم فيها كالتسليم ىف الصالة، وثبت أنه واحدة، والدعاء 
فيها جاء على صيغ متنوعة، واتفق العلماء على رفع اليدين يف التكبيرة األولى واختلفوا 
يف الباقيات، والراجح مشروعية الرفع يف سائر التكبيرات، فقد روى البيهقي بسند صحيح 
أن ابن عمر  كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات «الجنازة» وال يفعل ذلك 

بغير توقيف [راجع كتاب: (أحكام الجنائز) األلباين)].
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٢- َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه(٢). َص َالَقْبُر(١).    ١- ُيَجصَّ
٣- َوَأْن ُيْبنَى عليه(٣) [رواه مسلم].

[٢٠٣] وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا ألخيكم، واسألوا 
» [َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَصحََّحُه اَلَحاِكُم](٤). له التثبيت، فإنه اآلن يُسألُ

[٢٠٤] َوُيْسَتَحبُّ َتْعِزَيُة َالُمَصاِب بِالَميِِّت(٥).
.(٦)« َةٌ محْ َا رَ [٢٠٥] َوَبَكى َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َالَميِِّت، َوَقاَل: «إِهنَّ

[٢٠٦] َمَع َأنَُّه َلَعَن َالنَّائَِحَة َوالُمْسَتِمَعَة(٧).

(١) التجصيص: الطالء والتزيين.

(٢) حتى تبقى هيبته بالنظر إليه.

(٣) ألنها مقابر وليست مباين.

(٤) وصححه األلباين.

(٥) بالكالم الحسن مأثوًرا أو غيره مما ال يخالف الشرع، وقد جاء يف (الصحيحين) أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص أرسل إلى إحدى بناته حين مات ولٌد لها: «إن هللا ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء 
عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب».

(٦) رواه البخاري.

(٧) رواه أحمد وأبو داود وضعفه األلباين؛ ولكن جاء يف (صحيح مسلم) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»،  تقام يوم  إذا لم تتب قبل موتها  «النائحة 
ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس منا من  والنياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل، ويف (الصحيحين) قال 

لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ٩٦

؛ فإهنا تذكر باآلخرة» [رواه مسلم]. بُورَ وا اَلقُ ورُ [٢٠٧] َوَقاَل: «زُ

َالُم َعَلْيُكْم َأْهَل َداِر َقْوٍم ُمْؤمِنِيَن، َوإِنَّا إِْن  [٢٠٨] َوَينَْبِغي لَِمْن َزاَرَها َأْن َيُقوَل: «َالسَّ
َالُمْسَتْقِدمِيَن مِنُْكْم َوالُمْسَتْأِخِريَن،  بكم الحقون، (ويرحم اهللا  شاء اهللا 
َه َلنَا َوَلُكْم َالَعافَِيَة)(١)، َاللَُّهمَّ َال َتْحِرْمنَا َأْجَرُهْم، َوَال َتْفتِنَّا َبْعَدُهْم،  َنْسَأُل َاللَّ

َه َلنَا َوَلُكْم َالَعافَِيَة»(٢).  َواْغِفْر َلنَا َوَلُهْم، َنْسَأُل َاللَّ

[٢٠٩] َوَأيُّ ُقْرَبٍة َفَعَلَها َوَجَعَل َثَواَبَها لَِحيٍّ َأْو َميٍِّت ُمْسلٍِم(٣) َنَفَعُه َذلَِك، والله أعلم.

(١) رواه مسلم وغيره. 

(٢) رواه أحمد وابن ماجه بسند ضعيف بهذه الزيادة. 

(٣) ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن الميت ينتفع بما دل الشارع أنه ينتفع به، ومن ذلك ما يلى:

١- الصدقة الجارية: كوقف مسجد، أو مدرسة، أو دار تحفيظ، أو كتب علم.  
٢- علم نافع: بأن يكون درس الفقه أو العقيدة أو غير ذلك، وَعلَّم وله تالميذ فيجرى عليه   

أجر تعليمه، وكذلك إذا ألَّف كتًبا ينتفع بها الناس فيجرى له أجر ذلك.
٣ - ولد صالح يدعو له.  

ودليل هذه الثالثة قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية،   
وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]. 

٤ - الدعاء له من غير ولده؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب إال قال الملك:   
آمين ولك بمثله» [رواه مسلم].

٥- قضاء الدين عنه من ولده أو غيره؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى ُيقضى عنه» [رواه 
أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم وصححه األلباين].

٦- الصوم عنه إذا مات وعليه صوم؛ ففي (الصحيحين) عن عائشة: (أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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اةِ كَ ابُ الزَّ تَ كِ

[٢١٠] وهى واجبة(١) على:
١- كل مسلٍم(٢).

«من مات وعليه صوم صام عنه وليه»).
أتته  إذ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  أنا جالس عند رسول اهللا  ٧- الحج: روى مسلم من حديث بريدة قال: (بينا 
امرأة فقالت: إين تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «وجب أجرك وردها عليك 
قال: «صومي  أفأصوم عنها؟  إنه كان عليها صوم شهر،  يا رسول اهللا،  قالت:  الميراث» 

عنها» قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: «ُحجي عنها»).
الصالة  إهداء  «أما  فتاوى ومقاوالت شرعية):   يف (مجموع  باز  ابن  العالمة  قال   
والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فال أعلم لذلك أصًال، والمشروع تركه؛ 

لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم].
الشهادتين  بعد  اإلسالم  أركان  أهم  وهي  اإلسالم،  أركان  من  الثالث  الركن  الزكاة:   (١)

عمر  ابن  وعن  [البقرة:١١٠]،   ﴾..a  `  _  ^  ﴿ تعالى:  قال  والصالة، 
ملسو هيلع هللا ىلص: «ُبني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن   قال: قال رسول اهللا 

محمًدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» [متفق عليه].
(٢) فال يؤخذ من الكافر إال الجزية ُيعطيها الحاكَم وهو صاغر، قال تعالى: ﴿¯ ° ± 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ [التوبة:٥٤].
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.(١) ٢- ُحرٍّ
٣- َمَلَك نَِصاًبا(٢).

[٢١١] وال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(٣) إال:
١- الخارج من األرض(٤).

التجارة، فإن حولهما حول  النصاب، وربح  َكنََماء  تابًعا لألصل،  ٢- وما كان 
أصلهما(٥).

[٢١٢] وال تجب الزكاة إال في أربعة أنواع:

(١) ألن العبد ال مال له، وإن ُأعطى ماالً فهو وماله لسيده.

(٢) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس َذود صدقة، وليس فيما 

دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه]، إال يف الركاز وسيأتي.
(٣) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس يف ماٍل زكاٌة حتى يحول عليه الحول» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

وغيرهم وصححه األلباين].
(٤) لقوله تعالى: ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾ [األنعام:١٤١].

(٥) دليل ذلك اإلجماع الذي نقله ابن المنذر يف (اإلشراف)، والبغوي يف (شرح السنة)، وابن 

قدامة يف (المغني).. وغيرهم. قال البغوي: «واتفقوا على أن النتاج ُيضم إلى األصل يف 
الحول، وكذلك حول الربح يبتنى على حول األصل يف زكاة التجارة فإذا تم حول األصل 

فعليه أن يزكي عن الكل». 
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٢- والخارج من األرض. ١- السائمة(١) من بهيمة األنعام(٢). 
٤- وعروض(٤) التجارة(٥).  ٣- واألثمان(٣).    

ــةِ : ائِمِ اةُ السَّ كَ زَ

َلُه:  َكَتَب    َبْكٍر  َأَبا  فِيَها َحِديُث أنٍس: (َأنَّ  َفاألَْصُل  ائِمة:  [٢١٣]  فأما السَّ
تِي  تِي َفَرَضَها َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َالُمْسلِِميَن، َوَالَّ َالَّ َدَقِة  َهِذِه َفِريَضُة َالصَّ
َأَمَر اهللا بها رسوله: فِي َأْرَبٍع َوِعْشِريَن مِْن َاِإلبِِل َفَما ُدوَنَها من الغنم(٦)، 

في ُكلِّ خمٍس: شاٌة.
- َفإَِذا َبَلَغْت َخْمًسا َوِعْشِريَن إلى خمس وثالثين ففيها: بنت َمَخاٍض(٧)، أنثى.

(١) السائمة هي التي ترعى يف الكأل المباح أكثر العام.

(٢) بهيمة األنعام: اإلبل والبقر، ويدخل فيه الجاموس والغنم، ويدخل فيها المعز.

(٣) األثمان: الذهب والفضة. 

(٤) الَعروض: جمع َعْرض وَعَرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو 

أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك ألنه ال يستقر بل يعرِض ثم يزول.
(٥) وستأتي األدلة على وجوب الزكاة يف هذه األنواع األربعة. 

(٦) أي: ُنخرج من الغنم. 

(٧) وهي ما تم له سنة، وسميت بذلك؛ ألن أمها قد مخضت يف الغالب، والماخض: الحامل.
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- فإن لم تكن فابن َلُبون ذكر(١)، فإذا بلغت ست�ا وثالثين إلى خمس وأربعين 
ففيها:  بنت لبون أنثي.

ٌة(٢)، َطُروَقُة َالَجَمِل. - َفإَِذا َبَلَغْت ِست�ا َوَأْرَبِعيَن إَِلى ِستِّيَن َفِفيَها: ِحقَّ

-  َفإَِذا َبَلَغْت َواِحًدا َوِستِّيَن إَِلى خمس وسبعين ففيها: َجَذَعة(٣).

- َفإَِذا َبَلَغْت ِست�ا َوَسْبِعيَن إَِلى تِْسِعيَن َفِفيَها: بِنَْتا َلُبوٍن.

َتاِن َطُروَقَتا َالَجَمِل. - َفإَِذا َبَلَغْت إِْحَدى َوتِْسِعيَن إَِلى ِعْشِريَن َومِاَئٍة َفِفيَها: ِحقَّ

- َفإَِذا َزاَدْت َعَلى ِعْشِريَن َومِاَئٍة، َفِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن بِنُْت َلُبوٍن، َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن: 
ٌة. ِحقَّ

- َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه إِالَّ َأْرَبٌع مِْن َاِإلبِِل َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة إِالَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها.

ــمِ: نَ ةِ اَلغَ قَ دَ فِي صَ وَ

- فِي َسائَِمتَِها إَِذا َكاَنْت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. 

(١)  وهو ما تم له سنتان؛ ألن أمه قد وضعت غيره غالًبا، فهي ذات لبن، ومثله بنت اللبون.

(٢) ما تم لها ثالث سنين؛ ألنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها، وتركب. 

(٣) ما تم لها أربع سنين.
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- فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان.
- فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة، ففيها ثالث شياٍه.

- فإذا زادت على ثالثمائة، ففي كل مائٍة شاٌة.
َأْن  إِالَّ  فِيَها َصَدَقٌة  َفَلْيَس  - فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، 

َيَشاَء َربَُّها(١).
ُق َبْيَن مجتمع خشية الصدقة(٢). ٍق، َوَال ُيَفرَّ - َوَال ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتَفرِّ

- َوَما َكاَن مِْن َخلِيَطْيِن َفإِنَُّهَما َيَتَراَجَعاِن َبْينَُهَما بالسوية(٣).
َدَقِة َهِرَمًة َوَال َذاَت عوار. - َوَال ُيْخِرُج فِي َالصَّ

(١) أي: صاحبها.

(٢) صورة الجمع بين المتفرق: أن يجمع ثالثة نفر شياههم ولكل واحد أربعون شاة، فإذا 

شاة. إال  جميًعا  فيها  يجب  لم  جمعوها  وإذا  شاة،  واحد  كل  على  كان  يجمعوها  لم 
وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثالث 

شياه، فيفرقونها حتى ال يكون على كل واحد منهما إال شاة واحدة.
(٣) المراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاتهما كأنهما 

منهما  لكل  كان  فإذا  ماشيته،  بحساب  منهما  واحد  كل  على  وكان  واحد،  لرجل 
عشرون شاة، فإن عليهما شاة، فتؤخذ من أحدهما ويرجع على صاحبه بنصف قيمة 

وهكذا. الشاة، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ١٠٢

- وفي الرقة فِي مِاَئَتْي ِدْرَهٍم(١): ُرْبُع َالُعْشِر(٢).

- َفإِْن َلْم َيُكْن إِالَّ تِْسُعوَن َومِاَئٌة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة، إِالَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها.

ٌة َفإِنََّها  - َوَمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه َاِإلبُِل َصَدَقُة َالَجَذَعِة، َوَلْيَسْت ِعنَْدُه َجَذَعٌة، َوِعنَْدُه ِحقَّ
ُة، َوُيْجَعُل َمَعَها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين ِدْرَهًما. ُتْقَبُل مِنُْه َالِحقَّ

ُة، َوِعنَْدُه َالَجَذَعُة َفإِنََّها ُتْقَبُل  ِة َوَلْيَسْت ِعنَْدُه َالِحقَّ - َوَمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه َصَدَقُة َالِحقَّ
ُق ِعْشِريَن ِدْرَهًما َأْو َشاَتْيِن [رواه البخاري]. دِّ مِنُْه َالَجَذَعُة، َوُيْعطِيِه َالُمصَّ

[٢١٤] َوفِي َحِديِث ُمَعاٍذ: «َأنَّ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ مِْن ُكلِّ َثَالثِيَن َبَقَرٍة: َتبِيًعا 
َأْو َتبِيَعة(٣)، َومِْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن: ُمِسنًَّة(٤) [َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنن](٥).

(١) أي: أن نصاب الفضة مائتا درهم وهى (٦٠٠) جم تقريًبا. 

(٢) وهو المقدار الخارج منها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول (اثنان ونصف %). 

(٣) ما تم له سنة، وسمي تبيًعا؛ ألنه يتبع أمه يف المسرح.

(٤) ما تمَّ له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.

(٥) أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه األلباين يف (اإلرواء).
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زكاة أألثمان والخارج من األرض :

[٢١٥] وأما صدقة األثمان:
فقد تقدم َأنَُّه َلْيَس فِيَها َشْيٌء َحتَّى َتْبُلَغ مِاَئَتي درهم، وفيها ربع العشر(١).  

ا َصَدَقُة َالَخاِرِج مِْن َاألَْرِض مِْن َالُحُبوِب َوالثَِّماِر: َفَقْد َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  [٢١٦] َوَأمَّ
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. ةٌ قَ دَ رِ صَ نْ اَلتَّمْ قٍ مِ سُ ةِ أَوْ ْسَ «لَيْسَ فِيامَ دُونَ مخَ

َوالَوْسُق: ِستُّوَن َصاًعا، َفَيُكوُن َالنَِّصاُب لِلُحُبوِب َوالثَِّماِر: َثَالُثِماَئِة َصاٍع   
بَِصاِع َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص(٢).

(١) وأما نصاب الذهب والقدر الخارج منه إذا حال عليه الحول: فعن علي  أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: «... وليس عليك شيء -يعني: يف الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناًرا، فإذا 
كانت لك عشرون ديناًرا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار». 

[رواه أبو داود وصححه األلباين]
العشرون ديناًرا = (٨٥) جمع (٢٤) أو(٩٧) جمع (٢١) أو(١١٣) جمع (١٨) ويخرج   

منها نصف دينار، وهو ربع العشر. 
الذى  تقريًبا، أو ملء اإلناء  الحبوب والثمار وهو ما يعادل (٤) أردب  (٢) هذا هو نصاب 

يتسع لحوالي ٦٥٠ كجم من القمح.
(فائدة): كيفية تقدير النصاب ىف الحبوب بالكيلوات الحديثة: [تمأل كفيك أربع مرات   

من الحب الذي تريد أن تقدره، ثم تزنه بالكيلو، ثم تضربه يف ٣٠٠ صاع].
مثال: لو أن الشعير أربعة أمداد منه = ١٫٥كجم، فنضرب ١٫٥ × ٣٠٠ = ٤٥٠ كجم،=  
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قي  فِيامَ سُ ، وَ ُ ا: اَلعُرشْ يً ثَرِ انَ عَ ، أَوْ كَ يُونُ العُ ءُ وَ امَ قَتْ اَلسَّ [٢١٧] َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «فِيامَ سَ
بالنضح: نصف العرش» [رواه البخاري](١).

وا  ذُ تُمْ فَخُ صْ رَ [ ٢١٨] َوَعْن َسْهِل ْبِن َأبِي َحْثَمَة َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَا خَ
وا الثلث فدعوا الربع» [رواه أهل السنن](٢). عُ ْ تَدَ إِنْ ملَ ، فَ وا اَلثُّلُثَ دَعُ وَ

= وما دونها فال زكاة فيها، وهكذا يف باقي الحبوب والثمار.
الحنطة  يف  واجبة  الصدقة  أن  على  «وأجمعوا  (اإلجماع):  يف  المنذر  ابن  قال  (فائدة):   
والشعير والتمر والزبيب واختلفوا يف غيرها، والراجح ما عليه الجمهور -واهللا أعلم- أن 
الزكاة واجبة يف كل ما يكال ويقتات وُيدخر؛ ألن هذا الوصف هو الجامع لهذه األصناف 
األربعة التي يف الحديث الذى أخذ منه اإلجماع، والشريعة ال تفرق بين المتماثالت، بل 

تلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه».
السماء  سقت  إذا  كما  كلفة  بال  السقي  كان  فإذا  يختلف،  الخارج  القدر  أن  والمعنى:   (١)

والعيون أو كان عثرًيا أي يشرب بعروقه من غير سقي ففيه العشر، وإذا سقى بكلفة ففيه 
نصف العشر.

(٢) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم وقال: هذا حديث صحيح 

 . اإلسناد، وصححه األلباين
والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم اإلمام أن يتركوا ألصحاب الزروع   
والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة؛ ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم 

ونحوهم.
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ةِ : ارَ وضٍ اَلتِّجَ رُ اةُ عُ كَ زَ

ْبِح(١). َراِء ِألَْجِل َالرِّ ا ُعُروُض َالتَِّجاَرِة: َوُهَو ُكلُّ َما ُأِعدَّ لِلَبْيِع َوالشِّ [٢١٩] َوَأمَّ
ُم إَِذا َحاَل َالَحْوُل بِاألََحظِّ لِلَمَساكِيِن من ذهب أو فضة(٢). [٢٢٠] َفإِنَُّه ُيَقوَّ

[٢٢١] ويجب فيه: ربع العشر(٣).
ِذي َعَلى ُمَماطٍِل َأْو ُمْعِسٍر َال  [٢٢٢] َوَمْن َكاَن َلُه َدْيٌن َوَماٌل َال َيْرُجو ُوُجوَدُه، َكَالَّ

َوَفاَء َلُه، َفَال َزَكاَة فِيِه(٤).

j﴾ [البقرة:٢٦٧].  i  h  g  f  e  d c ﴿ :(١) قال اهللا تعالى

بالذهب هو الصحيح؛ لما يلى:  الزكاة  النصاب ىف  إلى أن تقدير  العلماء  وذهب كثير من   (٢)

١- ثبات قيمة الذهب دون الفضة، فمن المعلوم مقدار أن النصاب من الذهب -عشرون   
قيمة  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  درهم - يف عهد  الفضة  -مائتا  نصاب  مقدار  يساوي  كان  ديناًرا- 
الفضة أخذت يف الهبوط إلى أن صار الفرق بينهما كبيًرا جًدا، بينما بقى الذهب محافًظا على 

قيمته بقدر كبير.
٢- مقارنة بين األنصبة المذكورة يف أموال الزكاة كخمس من اإلبل أو أربعين من الغنم أو   
خمسة أوسق من التمر أو البر تجد أن الذي يقاربها يف عصرنا الحاضر هو نصاب الذهب 
[انظر: (فقه الزكاة) د/يوسف القرضاوى، (يسألونك عن الزكاة) د/حسام الدين عفانة،  ال الفضة 

(الفقه اإلسالمى وأدلته) د/وهبة الزحيلي].
(٣) قياًسا على األثمان. 

(٤) لما روى أبو عبيد قال: «سئل عليٌّ عن الرجل يكون له الدين الظنون، أيزكيه؟ فقال:=
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َكاُة(١). ، َفِفيِه َالزَّ [٢٢٣] َوإِالَّ

[٢٢٤] َوَيِجُب َاِإلْخَراُج مِْن َوَسِط َالَماِل(٢).

[٢٢٥] َوَال ُيْجِزُئ مِْن َاألَْدَوِن(٣).

[٢٢٦] َوَال َيلَزُم َالِخَياُر إِالَّ َأْن َيَشاَء َربُُّه(٤).

[٢٢٧] َوفِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة مرفوًعا: «في الركاز الُخْمس» [متفق عليه](٥).

= إن كان صادًقا فليزكه لما مضى إذا قبضه» [رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه األلباين 
يف (اإلرواء)].

قال أبو عبيد: «الظنون: هو الذي ال يدري صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم ال، كأنه   
الذي ال يرجوه».

(١) انظر الحديث السابق.

(٢) ألن األدنى ال يجزئ، والخيار [األعلى] ال يلزم كما سيأتي، فوجب األوسط.

(٣) لقوله تعالى: ﴿u t s r q﴾ [البقرة:٢٦٧].

(٤) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «وإياك وكرائم أموالهم» [متفق عليه].

(٥) الركاز: ما كان يف باطن األرض من دفن الجاهلية، فيه الخمس من حين إخراجه دون 

النظر إلى بلوغه النصاب أو حوالن الحول عليه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª١٠٧

رِ طْ اةِ الفِ كَ : زَ ابُ بَ

[٢٢٨] َعْن اِْبِن ُعَمَر َقاَل: 
َفَرَض َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة َالِفْطِر: َصاًعا مِْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا من شعير، َعَلى   
ِغيِر َوالَكبِيِر مِْن َالُمْسلِِميَن، َوُأمَِر بَِها  َكِر َواألُْنَثى، َوالصَّ ، َوالذَّ َالَعْبِد َوالُحرِّ

َالِة [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج َالنَّاِس إَِلى َالصَّ
[٢٢٩] َوَتِجُب:

١- لِنَْفِسِه، َولَِمْن َتلَزُمُه ُمْؤَنُتُه(١).
٢- إَِذا َكاَن َذلَِك َفاِضًال َعْن ُقوِت َيْومِِه َوَلْيَلتِِه(٢).

(٣) ٣- َصاٌع مِْن َتْمٍر َأْو َشِعيٍر َأْو َأقٍِط َأْو َزبِيٍب أو ُبرٍّ

(١) عن ابن عمر قال: «أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد 

ممن تمونون». 
[رواه الدارقطني والبيهقي وحسنه األلباين يف (اإلرواء)، وانظر: (اإلجماع) البن المنذر]

(٢) فليس من شرط الوجوب الغنى أو بلوغ النصاب؛ ألنه حق ما ال يزيد يزيادة المال، وقال 

الحافظ ابن حجر يف (الفتح) واستدل بقوله ىف حديث ابن عباس: «طهرة للصائم على 
أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني....».

(٣) لحديث أبي سعيد الخدري  قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاًعا من الطعام أو = 
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[٢٣٠] واألفضل فيها: األنفع(١).
[٢٣١] وال يحل تأخيرها عن يوم العيد(٢).

وُطعمَة  والرفث،  اللغو  من  للصائم  ُطهرًة  ملسو هيلع هللا ىلص  َاللَِّه  َرُسوُل  َفَرَضَها  وقد   [٢٣٢]
بعد  أداها  ومن  مقبولة،  زكاة  فهي  الصالة  قبل  أداها  فمن  للمساكين، 

الصالة فهي صدقة من الصدقات [َرَواُه أَبُو َداُوَد، َواْبُن َماَجْه](٣).
أَ  ابٌّ نَشَ شَ ، وَ ادِلٌ امٌ عَ : إِمَ هُ مَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ وْ هِ، يَ مْ اهللا يفِ ظِلِّ هُ ظِلُّ ةٌ يُ بْعَ [٢٣٣] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «سَ
ا  قَ رَّ فَ تَ يْهِ وَ لَ ا عَ عَ تَمَ ا يفِ اَهللاَِّ، اِجْ ابَّ َ نِ حتَ الَ جُ رَ ، وَ دِ اجِ لَّقٌ بِاملَسَ عَ لبُهُ مُ لٌ قَ جُ رَ ةِ اَهللاَِّ، وَ اعَ يفِ طَ
قَ  دَّ لٌ تَصَ جُ رَ افُ اَهللاَِّ وَ : إِينِّ أَخَ الَ قَ ، فَ َالٍ مجَ بٍ وَ نْصِ أَةٌ ذَاتُ مَ رَ تْهُ اِمْ لٌ دَعَ جُ رَ يْهِ، وَ لَ عَ
لَمَ شامله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت  عْ تَّى الَ تَ ا حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ بِصَ

عيناه» [متفق عليه]. 

= صاًعا من شعير أو صاًعا من تمر أو صاًعا من أقط أو صاًعا من زبيب» [متفق عليه]، إال 
من القمح فنصف صاع؛ لحديث عروة بن الزبير: «أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج 
ْيِن من حنطة أو صاًعا من  على عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أهلها الحر منهم والمملوك ُمدَّ
تمر بالمد أو بالصاع الذى يقتاتون به» [أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأحمد، وانظر: (تمام 

المنة) لأللباين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم].
(١) مراعاًة للفقير. 

(٢) بل عن صالة العيد؛ للحديث اآلتي رقم (٢٣٢) يف األصل.

. (٣) وحسنه األلباين
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هُ عُ لَ فَ دْ نْ تُ مَ اةِ وَ كَ لِ الزَّ : أَهْ  بابُ

بَِقْولِِه: اهللا  َذَكَرُهْم  ِذيَن  َالَّ َالثََّمانَِيِة  لِألَْصنَاِف  إِالَّ  َكاُة  َالزَّ ُتْدَفُع  َال   [٢٣٤]
 y  x  w  v  u  t  s  r  q﴿
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

©﴾ [اَلتـَّْوبَِة:٦٠](١).

وكَ  أَطَاعُ مْ  هُ إِنْ  «فَ لُِمَعاٍذ:  ملسو هيلع هللا ىلص  لَِقْولِِه  مِنُْهْم؛  َواِحٍد  َعَلى  َاِالْقتَِصاُر  َوَيُجوُز   [٢٣٥]
 « مْ ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ دَّ عَ َ مْ فَرتُ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ مْ أَنَّ اَهللاََّ اِفْرتَ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ لِذَ

[ُمتـََّفٌق َعَلْيه].

(١) [الفقراء]: هم الذين يملكون نصف ما يكفيهم أو أقل. [المساكين]: هم الذين يجدون 

نصف ما يكفيهم أو أكثر. [العاملون عليها]: هم السعاة الذين يجمعونها ويفرقونها لهم 
ُيعطى ليحسن إسالمه  أو  ليسلم  ُيعطى  [المؤلفة قلوبهم]: كمن  لهم منها.  ُيحدد  قسط 
[الرقاب]:  ذلك.  ونحو  شره...  ليتقى  ُيعطى  أو  نظراؤه  ليسلم  ُيعطى  أو  قلبه  ويثبت 
السبيل]:  [ابن  المجاهدون.  اهللا]:  سبيل  [يف  المدينون.  [الغارمون]:  الرقاب.  عتق  أي 

المسافر الذي ليس معه ما يستعين به على سفره.
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[٢٣٦] َوَال َتِحلُّ الزكاة:
١- لغني.

٢- َوَال لَِقِويٍّ ُمْكَتِسٍب(١).
ٍد، َوُهْم َبنُو َهاِشٍم َوَمَوالِيِهْم(٢). ٣- َوَال ِآلِل ُمَحمَّ

٤- َوَال لَِمْن َتِجُب َعَلْيِه َنَفَقُتُه َحاَل َجَرَيانَِها(٣).
٥- َوَال لَِكافٍِر(٤).

ِع َفَيُجوُز َدْفُعَها إَِلى َهُؤَالِء َوَغْيِرِهْم(٥). ا َصَدَقُة َالتََّطوُّ [٢٣٧] َفَأمَّ

(١) لحديث عبيد اهللا بن عدي بن الخيار: (أن رجلين أتيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حجه الوداع وهو يقسم 

الصدقة فسأاله فرفع فيهما البصر وخفضه فرآهما جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما، وال 
حظَّ فيها لغني وال لقوي مكتسب»). 

[رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]

(٢) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنها ال تحل لمحمد وال آلل محمد». 

[رواه مسلم]
(٣) كالزوجة والوالد والولد، نقل ابن المنذر  اإلجماع على ذلك.

(٤) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» [متفق عليه].

(٥) أي: أن صدقة التطوع تعطى للمستحقين وغيرهم؛ ألنها ليست واجبة، وإن كان األولى 

أن ُتعطى حيث تنفع، كما يف المسألة التالية. 
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ا َفِهَي َأْكَمُل. ا َأْو َخاص� َما َكاَنْت َأْنَفَع َنْفًعا َعام� [٢٣٨] َوَلكِْن ُكلَّ

لَّ أَوْ  تَقِ ليَسْ ا، فَ ْرً أَلُ مجَ سْ امَ يَ إِنَّ ا(١) فَ ثُّرً مْ تَكَ اهلَُ وَ أَلَ اَلنَّاسَ أَمْ نْ سَ [٢٣٩] َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» [َرَواُه ُمْسِلٌم]. ثِرْ تَكْ لِيَسْ

َوَال  َغْيُر ُمْشِرٍف(٢)  َوَأْنَت  َالَماِل  َهَذا  : «َما َجاَءَك مِْن  لُِعَمَر  َوَقاَل   [٢٤٠]
َسائٍِل َفُخْذُه، َوَما َال َفَال ُتْتبِْعُه َنْفَسَك» [رواه مسلم].

(١) أي: عنده ما يعيش به وزيادة ومع ذلك يسأل!!

(٢) [مشرف]: أي متطلع.
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امِ يَ ابُ الصِّ تَ كِ

 9  8  7  6  5  4  3﴿ تعالى:  قوله  فيه  األصل   [٢٤١]
: ; > = < ﴾ [البقرة:١٨٣].

[٢٤٢] ويجب صيام رمضان على كل:
٣- َعاقٍِل(٣). ٢- َبالٍِغ(٢).    ١- ُمْسلٍِم(١).  

ْوِم(٤). ٤- َقاِدٍر َعَلى َالصَّ
٥- بُِرْؤَيِة هالله، أو إكمال شعبان ثالثين يوًما.

(١) أجمع العلماء على أن الكافر ال ُيلزم بصيام؛ ألنه مخاطب بأصول الدين أوالً.

[انظر: (مراتب اإلجماع)]
النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن  «رفع القلم عن ثالث: عن  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله   (٢)

المجنون حتى يعقل». 
[رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم وصححه األلباين]

(٣) انظر الحديث السابق.

.﴾  O N M L K J I H G F E ﴿ :(٤) فال تكليف مع العجز. قال تعالى

 [البقرة:١٨٤]
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مَّ عليكم فاقدروا  قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُ
له» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

.« ثِنيَ بَانَ ثَالَ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ »، َوفِي َلْفٍظ: «فَ ثِنيَ وا لَهُ ثَالَ رُ دُ اقْ َوفِي لفٍظ: «فَ
[َرَواُه اَلُبَخارِيُّ]

ُهوِر إِالَّ َعْدَالِن(٢). [٢٤٣] َوُيَصاُم بُِرْؤَيِة َعْدٍل لِِهَاللِِه(١)، َوَال ُيْقَبُل فِي َبِقيَِّة َالشُّ

[٢٤٤] َوَيِجُب َتْبيِيُت َالنِّيَِّة لِِصَياِم َالَفْرِض(٣).

ا َالنَّْفُل َفَيُجوُز بِنَيٍَّة من النهار(٤). [٢٤٥] َوَأمَّ

(١) لحديث ابن عمر: «تراءى الناس الهالل [اجتمعوا لرؤيته]، فأخبرت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أين 

رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه» [رواه أبو داود وصححه األلباين كما يف (اإلرواء)].
(٢) عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عهد إلينا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ننسك [نحج] للرؤية 

[أي: لرؤية هالل ذى الحجة]، فإن لم نره وشهد شاهدان عدل نسكنا بشهادتهما». 
[رواه أبو داود وصححه األلباين]

له»)  صيام  فال  الفجر  قبل  الصيام  يجمع  لم  «من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (أن  حفصة:  لحديث   (٣)

[رواه أبو داود والترمذي والنسائى وصححه األلباين]. وإجماع الصيام أمر ميسور ال يحتاج إلى 
تكلف ومشقة ولسان وإنما القلب يجزئ يف ذلك. 

ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: ال، قال:  النبي  (٤) فعن عائشة: (دخل عليَّ 

«فإين إذن صائم») [رواه مسلم]. 
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َياُم(١). ْوِم، َوالُمَسافُِر، َلُهَما َالِفْطُر َوالصِّ ُر بِالصَّ ِذي َيَتَضرَّ [٢٤٦] َوالَمِريُض َالَّ

َياُم، َوَعَلْيِهَما القضاء(٢). [٢٤٧] َوالَحائُِض َوالنَُّفَساُء، َيْحُرُم َعَلْيِهَما َالصِّ

[٢٤٨] والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وَقَضَتا، وأطعمتا عن 
كل يوم مسكينًا(٣).

[٢٤٩] والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض ال يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكينًا(٤).

 I H G F E﴿ :(١) والفطر أولى يف حقهما للضرر الواقع عليهما، فقد قال تعالى

O N M L K J ﴾ [البقرة:١٨٤].
الصالة؟  الصوم وال تقضي  الحائض تقضي  بال  : «ما  (٢) فقد سألت معاذة عائشة 

فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على 
عهد رسول اهللا فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة» [متفق عليه].

(٣) لكن ابن عباس  قد أفتى يف الصحابة -ولم يعرف له مخالف- أن خوفهما سواء 

كان على النفس أو الولد أن عليهما اإلطعام فقط إذا أفطرتا، فعنه  قال: «والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمنا كل يوم مسكينًا» [رواه البيهقي وابن جرير واسناده 
نفسها والمرضع على ولدها يف  الحامل على  «إذا خافت  قال:    صحيح)، وعنه 

رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا وال يقضيان صوًما». 
[عزاه األلباين يف (اإلرواء) إلى الطبراين وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم]
(٤) قال تعالى: ﴿ V U T S R Q﴾ عن عطاء أنه سمع ابن عباس=
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[٢٥٠] ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب(١)،أو قيء 
عمًدا،(٢) أو حجامة،(٣) أو إمناء بمباشرة(٤).

= يقرأ هذه اآلية، فقال: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ال يستطيعان 
أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا» [رواه البخاري].

(١) أي عمًدا؛ لحديث: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه اهللا وسقاه».

[متفق عليه]
(٢) لحديث: «من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض». 

[رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين]
(٣) والراجح أن الحجامة مما يباح للصائم؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس  قال: 

«احتجم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو صائم»، واألحاديث التي تقضي بأن الحجامة مفطرة إما ضعيفة 
أو مئولة. 

وُتكره الحجامة إن خشي على نفسه ضعًفا.   
عن ثابت البناين قال: «سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: ال، إال   

من أجل الضعف» [رواه البخاري].
ملسو هيلع هللا ىلص قال: «والذي نفسي بيده  : (أن رسول اهللا  (٤) لما رواه البخاري عن أبي هريرة 

لخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشهوته من أجلي»).
[رواه البخاري ومسلم]
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[٢٥١] إال من أفطر بجماع َفإِنَُّه َيْقِضي َوَيْعتُِق َرَقَبًة، َفإِْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن 
ُمَتَتابَِعْيِن، َفإِْن َلْم َيْسَتطِْع َفإِْطَعاُم ِستِّيَن مِْسكِينًا(١).

هُ  مَ عَ امَ أَطْ إِنَّ ، فَ هُ مَ وْ ليُتِمَّ صَ بَ فَ ِ لَ أَوْ رشَ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ َ وَ نْ نَيسِ [٢٥٢] َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
اهُ» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](٢). قَ سَ اهللا وَ

ٍ ما عجلوا الفطر» [متفق عليه](٣). ريْ الُ اَلنَّاسُ بِخَ زَ [٢٥٣] َوَقاَل: «الَ يَ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  النبي  عند  نحن جلوس  (بينما  قال:  هريرة  أبي  الشيخان من حديث  رواه  لما   (١)

إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اهللا، هلكت، قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: ال، قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: ال، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: ال، فمكث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فبيينا نحن كذلك ُأتِي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعرق فيها تمر [والعرق: المكتل] قال: «أين السائل؟» 
فقال: أنا، قال: «خذ هذا َفَتصدْق به»، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول اهللا؟ فواهللا ما 
بين البتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت 

أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك». 
وأما القضاء؛ ففي رواية عند أبي داود وفيه: «كله أنت وأهل بيتك وصم يوًما واستغفر اهللا».  

[صححه األلباين]
(٢) وهذا يعم الفرض والنفل، ال كما يزعم البعض أنه عند النفل فقط.

(٣) فيه أن تعجيل الفطر مستحب على رطب أو تمر أو ماء كما سيأتي، ال على وجه تضيع به 

صالة المغرب يف الجماعة.
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[٢٥٤] وقال: «تسحروا، فإن يف السحور بركة» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](١).

ىلَ ماء، فإنه طهور»  طِرْ عَ ليُفْ ِدْ فَ ْ جيَ إِنْ ملَ ، فَ ْرٍ ىلَ متَ طِرْ عَ ليُفْ مْ فَ كُ دُ طَرَ أَحَ ا أَفْ [٢٥٥] َوَقاَل: «إِذَ
[رواه الخمسة](٢).

ةٌ يفِ أَنْ يدعَ  اجَ يْسَ هللاَِِّ حَ لَ لَ فَ هْ اجلَ لَ بِهِ، وَ مَ العَ ورِ وَ لَ اَلزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ [٢٥٦] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» [َرَواُه اَلُبَخارِيُّ]. هُ ابَ َ رشَ هُ وَ امَ عَ طَ

نْهُ وليُّه» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](٣). امَ عَ ، صَ يَامٌ يْهِ صِ لَ عَ اتَ وَ نْ مَ [٢٥٧] َوَقاَل: «مَ

، والباقية».  يَةَ نَةَ اَملَاضِ رُ اَلسَّ فِّ كَ [٢٥٨] َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة، َفَقاَل: «يُ

 .« يَةَ نَةَ اَملَاضِ رُ اَلسَّ فِّ كَ [٢٥٩] وسئل عن صوم َعاُشوَراَء، َفَقاَل: «يُ

(١) فيه أن السحور مستحب.

(٢) وعند أبي داود والترمذي من حديث أنس قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يفطر على رطبات 

قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسواٍت من الماء».
[صححه األلباين]

(٣) الولي: القريب سواء كان عصبة أو وارًثا أو غيرهما. 

(فائدة): ولو صام عنه أجنبي جاز على الصحيح.   
(فائدة): وال يجب على الولي الصوم عنه؛ ولكن يستحب.   
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لَ  زِ عِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْ بُ تُ فِيهِ، وَ لِدْ مٌ وُ وْ [٢٦٠] َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َاِالْثنَْيِن، َفَقاَل: «ذَاكَ يَ
َّ فِيهِ» [رواه مسلم]. يلَ عَ

هُ ست�ا من شوال، كان كصيام الدهر».  بَعَ [٢٦١] وقال: «من صام رمضان، ثم أَتْ
[َرَواُه ُمْسِلٌم]

ْهِر (َثَالَثَة َأيَّاٍم)، َثَالَث  : َأَمَرَنا َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنُصوَم مِْن َالشَّ [٢٦٢] َوَقاَل َأُبو َذرٍّ
َعْشَرَة، َوَأْرَبَع عشرة، وخمس عشرة [رواه النسائي والترمذي](١)(٢).

[٢٦٣] ونهى َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن: َيْوِم َالِفْطِر، َوَيْوِم َالنَّْحِر [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

رٍ هللاَِِّ » [َرَواُه ُمْسِلٌم]. ذِكْ ، وَ بٍ ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ ، أَيَّ يقِ ِ امُ اَلتَّرشْ [٢٦٤] َوَقاَل: «أَيَّ

هُ». دَ ا بَعْ مً وْ هُ أَوْ يَ بْلَ ا قَ مً وْ ومَ يَ ةِ، إِالَّ أَنْ يَصُ عَ مْ مَ اَجلُ وْ مْ يَ كُ دُ [٢٦٥] َوَقاَل: «الَ يصومنَّ أَحَ
[متفق عليه]

ا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر  [٢٢٦] وقال: «من صام رمضان إيامنً
ا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].  إيامنً

(١) وحسنه األلباين.

اإلثنين  عاشوراء،  عرفة،  األيام:  هذه  صيام  يستحب  أنه  نفهم  األحاديث  هذه  ومن   (٢)

والخميس، الست من شوال، صيام ثالثة أيام من كل شهر.
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ُه، َواْعَتَكَف  اُه َاللَّ [٢٦٧] َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَتكُِف َالَعْشَر َاألََواِخَر مِْن َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّ
َأْزَواُجُه مِْن َبْعِدِه [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

ا،  ذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ امِ، وَ رَ اَحلَ دِ  جِ اَملَسْ  : دَ اجِ سَ ةِ مَ ثَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالَ حَ اَلرِّ دُّ  «الَ تُشَ َوَقاَل:   [٢٦٨ ]
» [متفق عليه]. دِ اَألَقْىصَ جِ املَسْ وَ
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جِّ ابُ احلَ تَ كِ

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿ تعالى:  قوله  فيه  واألصل   [٢٦٩]
¥﴾ [آل عمران:٩٧].

َضُروَراِت  َبْعَد  اِحَلِة،  َوالرَّ اِد  َالزَّ مِلُك  َوِهَي  ُشُروطِِه،  َأْعَظُم  َواِالْستَِطاَعُة   [٢٧٠]
َاِإلْنَساِن َوَحَوائِِجِه َاألَْصلِيَِّة(١).

[٢٧١] َومِْن َاِالْستَِطاَعِة َأْن َيُكوَن لِلَمْرَأِة َمْحَرٌم إَِذا اِْحَتاَج لَِسَفٍر(٢).

(١) وقيل [االستطاعة]: القدرة مع ملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضالً عن حاجته وحاجة من 

تلزمه نفقته مع أمن الطريق، وعليه فمن ملك ماًال يبلغه السير والوصول، أو ملك شيًئا لو 
باعه بّلغه الوصول كأثاث أو متاع أو أنعام أو ذهب أو منازل زائدة عن حوائجه الحالية ال 
المستقبلية وجب الحج عليه على الفورية فمن أّجل ولم يخرج من ساعة استطاعته أثم 

وظل الحج يف ذمته وإن مات لم يسقط عنه.
(٢) ويدل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس  قال: (سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: «ال يخلونَّ رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذى محرم»، فقام 
رجل فقال: يا رسول اهللا، إن امرأتي خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، فقال: 

«انطلق فحج مع امرأتك»).
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، َوُهَو َما  [٢٧٢] َوَحِديُث َجابٍِر فِي َحجِّ َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يشتمل على أعظم َأْحَكاِم َالَحجِّ
: ِه َرَواُه ُمْسلٌِم(١) َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َاللَّ

َالنَّاِس فِي  َن فِي  َأذَّ ، ُثمَّ  َلْم َيُحجَّ َالَمِدينَِة تِْسَع ِسنِيَن  َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَكَث فِي  ١- َأنَّ 
ُهْم يلتمس أن يأتم  ، َفَقِدَم َالَمِدينََة َبَشٌر َكثِيٌر ُكلُّ ِه َحاجٌّ َالَعاِشَرِة، َأنَّ َرُسوَل َاللَّ

الناس بَِرُسوِل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَيْعَمُل مثله.
َد  ٢- َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَّى إَِذا َأَتْينَا َذا الُحَلْيَفِة(٢)، َفَوَلَدْت َأْسَماُء بِنُْت ُعَمْيٍس ُمَحمَّ
«اغتسيل،  َقاَل:  َأْصنَُع؟  ملسو هيلع هللا ىلص:َكْيَف  َاللَِّه  َرُسوِل  إَِلى  َفَأْرَسَلْت  َبْكٍر،  َأبِي  ْبَن 

واستثنري(٣) بثوب، وأحرمي»(٤).

الفوائد،  من  جمل  على  مشتمل  عظيم،  حديث  «وهو  الحديث:  هذا  عن  النووي  قال   (١)

البخاري يف (صحيحه)،  يروه  لم  أفراد مسلم،  القواعد»، وهو من  ونفائس من مهمات 
الفقه  من  فيه  ما  على  الناس  تكلم  «وقد  القاضي:  قال  مسلم.  كرواية  داود  أبو  ورواه 
ونيًفا  مائة  الفقه  من  فيه  َج  وَخرَّ كبيًرا،  جزًءا  المنذر  ابن  بكر  أبو  فيه  وصنف  وأكثروا، 

وخمسين نوًعا، ولو تقّصى لزيد على هذا القدر قريب منه...». 
(٢) ميقات أهل المدينة.

(٣) [استثفار المرأة]: أن تشد على وسطها شيًئا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها يف محل الدم، 

وتشدها من ورائها وقدامها؛ ليمنع الخارج، ويف معناها: الحفائظ اآلن. 
[(توضيح األحكام) للبسام]
(٤)  وفيه أن الحيض والنفساء وكذلك الحدثين األصغر واألكبر، كل ذلك ال يمنع اإلحرام.
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إَِذا  َحتَّى  َالَقْصَواَء(٢)  َركَِب  ُثمَّ  َالَمْسِجِد)(١)،  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  (فصلى   -٣
يْكَ الَ  بَّ ، لَ يْكَ بَّ مَّ لَ هُ (٤) اَللَّ يْكَ بَّ اِْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعَلى َالَبْيَداِء(٣) أَهلَّ بِالتَّْوِحيِد: «لَ

.« يكَ لَكَ ِ ، الَ رشَ املُلكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ ، إِنَّ اَحلَ يْكَ بَّ يكَ لَكَ لَ ِ رشَ

ِذي ُيِهلُّوَن بِِه(٦)، َفَلْم َيُردَّ َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِهْم َشْيًئا مِنُْه. (٥) َالنَّاُس بَِهَذا َالَّ ٤- وأهلَّ

٥- َوَلِزَم َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َتلبَِيَتُه.

، َلْسنَا َنْعِرُف َالُعْمَرَة. ٦- َقاَل َجابٌِر: َلْسنَا َننِْوي إِالَّ َالَحجَّ

٧- َحتَّى إَِذا َأَتْينَا َالَبْيَت َمَعُه اِْسَتَلَم الركن(٧).

٨- فطاف سبًعا.

(١) مسجد ذي الحليفة، صالة الظهر.

(٢) اسم لناقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وذكرت باسم العضباء والجدعاء وقيل: هى أسماء لنوق مختلفة.

(٣) [البيداء]: الفالة، جمعها: بِيد.

(٤) [لبيك]: أي إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك دائمة، والتثنية للتأكيد والتكثير.

(٥) [اإلهالل]: رفع الصوت بالتلبية.

(٦) يعنى: زادوا عما سمعوا منه (ذا المعارج) ونحوها من الكلمات.

(٧) أي: ركن الحجر األسود، وإليه ينصرف الركن عند اإلطالق.
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٩- َفَرمل ثالًثا(١)، ومشى أربًعا.
.﴾¹ ¸ ¶ µ ´﴿ :١٠- ُثمَّ َنَفذ إَِلى َمَقاِم إِْبَراِهيَم(٢) َفَقَرَأ

[اَلبـََقَرِة:١٢٥]

١١- َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن، َفَجَعَل َالَمَقاَم َبْينَُه َوَبْيَن َالَبْيِت.
 "  !﴿  ﴾$  #  "  !﴿ ْكَعَتْيِن:  َالرَّ فِي  َقَرَأ  َأنَُّه  ِرَواَيٍة:  َوفِي   -١٢

.﴾ #

ْكِن َواْسَتَلَمُه(٣). ١٣- ُثمَّ َرَجَع إَِلى َالرُّ
َفا. ١٤- ُثمَّ َخَرَج مِْن َالَباِب إَِلى َالصَّ

َفا َقَرَأ: ﴿Z Y X W V U ] ﴾ [اَلبـََقَرِة:١٥٨]. ا َدَنا مِْن َالصَّ ١٥- َفَلمَّ
١٦- َفَرَقى َعَلْيِه َحتَّى َرَأى َالَبْيَت.

١٧- َفاْسَتْقَبَل َالِقْبَلَة.

(١) [الرمل]: اإلسراع يف المشي مع مقاربة الُخطا.

(٢) هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند البيت، وفيه أثر قدميه.

(٣) وهذه سنة قد ُهجرت وهي الرجوع إلى الركن واستالمه إن تيسر ذلك بعد ركعتي المقام 

يف الحج والعمرة.
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 ، دُ مْ هُ اَحلَ لَ هُ اَملُلكُ وَ ، لَ هُ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللا وَ َد اهللا وكبره، قال: «الَ إِلَ ١٨- َفَوحَّ
مَ  زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَرصَ ، وَ هُ دَ عْ زَ وَ نْجَ أَ  ، هُ دَ حْ وَ هَ إِالَّ اهللا  إِلَ ، الَ  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ وَ

هُ»، ُثمَّ َدَعا َبْيَن َذلَِك، َقاَل مِْثَل هذا ثالث مرات. دَ حْ ابَ وَ زَ حْ اَألَ
١٩- ثم نزل ومشى إلى المروة.

٢٠- حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
٢١- حتى إذا صعدتا مشى.

َفا. ٢٢- َحتَّى َأَتى َالَمْرَوَة، َفَفَعَل َعَلى َالَمْرَوِة َكَما َفَعَل َعَلى َالصَّ
ا  رِي مَ بَلتُ مِنْ أَمْ تَقْ ٢٣- َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعَلى َالَمْرَوِة، َفَقاَل: «لَوْ أَينِّ اِسْ
هُ هدي فليحل  عَ مْ لَيْسَ مَ نْكُ انَ مِ نْ كَ مَ ، فَ ةً رَ مْ ا عُ هَ لتُ عَ جَ ، وَ يَ قْ اَهلَدْ ْ أَسُ تُ ملَ بَرْ تَدْ اِسْ

وليجعلها عمرة»(١).
ِه، َألَِعامِنَا َهَذا، َأْم ِألََبٍد؟  ٢٤- َفَقاَم ُسَراَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل َاللَّ
ةُ يفِ  رَ مْ لَتْ اَلعُ خَ َفَشبََّك َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَصابَِعُه َواِحَدًة فِي َاألُْخَرى، َوَقاَل: «دَ

.« بَدٍ بَدِ أَ َ ، بَل ألِ ِ- الَ تَنيْ رَّ جِّ -مَ اَحلَ

أربعة عشر من أصحابه، وأحاديثهم  العمرة  إلى  الحج  بفسخ  األمر  ملسو هيلع هللا ىلص  َروى عنه  (١) وقد 

كلها صحاح، وقد ذكرها ابن القيم يف (الزاد) وذكر أنه قول ابن عباس، ومذهب أحمد، 
القيم عن شبهات  ابن  وأهل الحديث، وهو الحق الذي ال ريب فيه عندنا، وقد أجاب 

المخالفين فراجعه [(حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص) للعالمة األلباين].
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، ولبست ثياًبا  ْن َحلَّ ٢٥- َوَقِدَم َعلِيٌّ مِْن َالَيَمِن بُِبْدِن َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص (َفَوَجَد َفاطَِمَة مِمَّ
صبيًغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان 
علي يقول بالعراق: فذهبت إَِلى َرُسوِل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص محرًشا على فاطمة للذي 
أنكرت  أني  فأخبرته  عنه،  ذكرت  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  لرسول  مستفتًيا  صنعت، 
ُقلُت:  َقاَل:  ؟»  جَّ اَحلَ تَ  ضْ رَ فَ نيَ  لتَ حِ قُ ا  اذَ مَ  ، قَتْ دَ ، صَ قَتْ دَ «صَ عليها، فقال: 

.( َاللَُّهمَّ إِنِّي أهلُّ بَِما َأَهلَّ بِِه َرُسوُلَك. َقاَل: َفإِنَّ َمِعَي َالَهْدَي َفَال َتِحلُّ

ِذي َأَتى بِِه  ِذي َقِدَم بِِه َعلِيٌّ مِْن َالَيَمِن، َوَالَّ ٢٦- َقاَل: َفَكاَن َجَماَعُة(١) َالَهْدِي َالَّ
َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِاَئًة.

ُروا، إِالَّ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي. ُهْم، َوَقصَّ ٢٧- َقاَل: َفَحلَّ َالنَّاُس ُكلُّ

ُهوا إَِلى مِنًى. ا َكاَن َيْوُم َالتَّْرِوَية(٢) َتَوجَّ ٢٨- َفَلمَّ

.(٣) ٢٩- َفَأَهلُّوا بِالَحجِّ

(١) أي: مجموع.

أي  بعده  الماء  يرتوون من  كانوا  بذلك؛ ألنهم  ي  الحجة وسمِّ الثامن من ذي  اليوم  (٢) هو 

يسقون ويستقون.
(٣) ومن لم يكن قد ساق الهدى وَحلَّ من العمرة أحرموا إحراًما جديًدا من األبطح كإحرامهم 

من ذي الحليفة.
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ْهَر َوالَعْصَر، َوالَمْغِرَب َوالِعَشاَء َوالَفْجَر. ٣٠- َوَركَِب َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَصلَّى بَِها َالظُّ

ْمُس. ٣١- ُثمَّ َمَكَث َقلِيًال َحتَّى َطَلَعْت َالشَّ
٣٢- َوَأَمَر بُِقبٍَّة َمْن َشَعٍر ُتْضَرُب َلُه بِنَِمَرَة(١).

َفَساَر َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَال َتُشكَّ ُقَرْيٌش إِالَّ َأنَُّه َواقٌِف ِعنَْد َالَمْشَعِر َالَحَراِم، َكَما   
َكاَنْت ُقَرْيٌش َتْصنَُع فِي َالَجاِهلِيَِّة، َفَأَجاَز(٢) َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َأَتى َعَرَفَة، 

َفَوَجَد َالُقبََّة َقْد ُضِرَبْت َلُه بِنَِمَرَة، َفنََزَل بَِها.
٣٣- َحتَّى إَِذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.

مْ  الَكُ وَ مْ أَ وَ مْ  كُ اءَ مَ دِ «إِنَّ  َوَقاَل:  َالنَّاَس(٤):  َفَخَطَب  َالَواِدي(٣)  َبْطَن  َفَأَتى   -٣٤
لُّ  كُ الَ  أَ ا،  ذَ هَ مْ  كُ دِ بَلَ يفِ  ا،  ذَ هَ مْ  كُ رِ هْ شَ يفِ  ا،  ذَ هَ مْ  مِكُ يَوْ ةِ  مَ رْ حُ كَ  ، مْ يْكُ لَ عَ امٌ  رَ حَ
إِنَّ  وَ  ، ةٌ وعَ ضُ وْ مَ ةِ  لِيَّ اهِ اَجلَ اءُ  مَ دِ وَ  ، وعٌ ضُ وْ مَ يَّ  مَ دَ قَ ْتَ  حتَ ةِ  لِيَّ اهِ اَجلَ رِ  مْ أَ مِنْ  ءٍ  ْ يشَ
دٍ  عْ ا يفِ بَنِي سَ عً ضِ ْ رتَ سْ انَ مُ ثِ -كَ ارِ ةَ بْنِ اَحلَ بِيعَ مُ اِبْنِ رَ ائِنَا: دَ مَ عُ مِنْ دِ مٍ أَضَ لَ دَ وَّ أَ
بْنَ  بَّاسِ  عَ بَا  رِ بَانَا  رِ مِنْ  عُ  أَضَ بًا  رِ لُ  وَّ أَ وَ  ، وعٌ ضُ وْ مَ ةِ  لِيَّ اهِ اَجلَ بَا  رِ وَ  - يْلٌ ذَ هُ تْهُ  لَ تَ قَ فَ

(١) موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات، وقيل منها، وهو الصحيح.

(٢) أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.

(٣) أي: وادي ُعَرنة، يحد عرفة من الجهة الغربية، وليس من عرفة.

(٤) خطبة عرفات.
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انَةِ  مَ بِأَ نَّ  ُوهُ متُ ذْ أَخَ مْ  إِنَّكُ فَ  ، اءِ اَلنِّسَ َ يفِ  اَهللاَّ وا  قُ اتَّ فَ  ، هُ لُّ كُ وعٌ  ضُ وْ مَ إِنَّهُ  فَ  ، لِبِ اَملُطَّ بْدِ  عَ
ا  دً أَحَ فرشكم  يُوطئنَّ  أال  عليهم  ولكم  اهللا،  ةِ  لِمَ بِكَ نَّ  هُ وجَ رُ فُ مْ  لتُ لَ تَحْ اسْ وَ اهللا، 
نَّ  هُ قُ زْ رِ مْ  يْكُ لَ عَ ُنَّ  هلَ وَ  ، حٍ ِّ ربَ مُ  َ ريْ غَ بًا  ْ رضَ نَّ  بُوهُ ِ فَارضْ لِكَ  ذَ لنَّ  عَ فَ إِنْ  فَ  ، ونَهُ هُ رَ تَكْ
 ، بِهِ تُمْ  مْ تَصَ اِعْ إِنْ  هُ  دَ عْ بَ لُّوا  تَضِ لَنْ  ا  مَ مْ  فِيكُ كْتُ  تَرَ دْ  قَ وَ  . وفِ رُ بِاملَعْ نَّ  ُ هتُ وَ سْ كِ وَ
َقْد  َأنََّك  َنْشَهُد  َقاُلوا:  ؟».  ائِلُونَ قَ تُمْ  نْ أَ امَ  فَ نِّي،  عَ أَلُونَ  تُسْ تُمْ  نْ أَ وَ اَهللاَِّ،  كِتَابُ 
َماِء َوَينُْكُبَها  بَّاَبِة َيْرَفُعَها إَِلى َالسَّ ْيَت، َوَنَصْحَت، َفَقاَل بِإِْصُبِعِه َالسَّ َبلَّْغَت، َوَأدَّ

مَّ اشهد، اللهم اشهد» ثالث مرات. هُ إَِلى َالنَّاِس: «اَللَّ

َن بَِالٌل، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى َالظُّْهَر، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى َالَعْصَر. ٣٥- ُثمَّ َأذَّ

٣٦- َوَلْم ُيصلِّ َبْينَُهَما َشْيًئا.

٣٧- ُثمَّ َركَِب َحتَّى َأَتى َالَمْوقَِف.
َخَرات(١)، َوَجَعَل َحْبَل المشاة(٢) بين  ٣٨- َفَجَعَل َبْطَن َناَقتِِه َالَقْصَواِء إَِلى الصَّ

يديه، واستقبل القبلة.

(١) هي صخرات ملتصقة باألرض، تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرًقا، فالواقف عندها 

يستقبل الجبل «جبل إالل» الذي يسميه العامة «جبل الرحمة» والقبلة مًعا.
الواقف  أمام  الحبل  المشاة، ويكون هذا  الذي يسلكه  الطريق  بالحاء، هو  المشاة  (٢) حبل 

على الصخرات وبين يديه.
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غاب  حتى  قليًال  الصفرة  وذهبت  الشمس،  غربت  حتى  واقًفا  يزل  فلم   -٣٩
القرص.

لِلَقْصَواِء  َشنََق  َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ودفع  خلفه،  زيد  بن  أسامة  وأردف   -٤٠
َماَم، َحتَّى إِنَّ َرْأَسَها يصيب َمْوِرَك َرْحلِِه(١). َالزِّ

َما َأَتى َحْبًال(٢) مِْن  »، ُكلَّ ةَ ينَ كِ ، اَلسَّ ينَةَ كِ ، اَلسَّ ا اَلنَّاسُ َ ٤١- َوَيُقوُل بَِيِدِه َالُيْمنَى: «أَهيُّ
َالِحَباِل َأْرَخى َلَها َقلِيًال َحتَّى َتْصَعَد.

٤٢- َحتَّى َأَتى َالُمْزَدلَِفَة.
٤٣- َفَصلَّى بَِها َالَمْغِرَب َوالِعَشاَء، بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتْيِن.

٤٤- َوَلْم ُيَسبِّْح َبْينَُهَما َشْيًئا(٣).

٤٥- ُثمَّ اِْضَطَجَع حتى طلع الفجر(٤).

٤٦- وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.

(١) [الموِرك]: الموضع من الرحل يجعل عليها الراكب رجله، والرحل: ما يوضع على ظهر 

البعير للركوب.
(٢) [الحبل]: بالحاء، التل اللطيف من الرمل الضخم.

(٣) أي: لم ُيَصلِّ نافلة.

(٤) ال يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، إال ألهل العذر، فيرخص لهم. 
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٤٧- ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام(١).

٤٨- فاستقبل القبلة.

َلُه، ووحده. ه، وَهلَّ ٤٩- فدعاه، وكبرَّ

ا. ٥٠- فلم يزل واقًفا حتى أسفر جد�

٥١- فدفع قبل أن تطلع الشمس.

َك َقلِيًال(٢). ر، َفَحرَّ ٥٢- َوَأْرَدَف َالَفْضَل ْبَن َالَعبَّاِس، َحتَّى َأَتى َبْطَن ُمَحسِّ

تِي َتْخُرُج َعَلى َالَجْمَرِة َالُكْبَرى. ٥٣- ُثمَّ َسَلَك َالطَِّريَق َالُوْسَطى َالَّ
َجَرِة(٣)، َفَرَماَها بَِسْبِع َحَصَياٍت(٤). تِي ِعنَْد َالشَّ ٥٤- َحتَّى َأَتى َالَجْمَرَة َالَّ

٥٥- يكبر مع كل حصاة منها.

(١) جبل معروف بالمزدلفة.

ر]: واٍد يقع بين مزدلفة ومنى، أسرع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه، فكان اإلسراع فيه ُسنَّة. (٢) [ُمَحسِّ

(٣) كانت عند الجمرة الكبرى – جمرة العقبة- شجرة، لكنها أزيلت قديًما.

الرمي؛  الجمرة وقت  الرامي يستقبل  الجلية): «أن  السعدي يف (المختارات  (٤) ذكرالشيخ 

والوسطى،  العقبة  جمرة  يف  يمينه  عن  وِمنًَى  يساره،  عن  البيت  فيجعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لفعل 
والبيت عن يمينه ومنى عن يساره يف الجمرة الصغرى».
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٥٦- مثل حصى الَخْذف.
٥٧- رمى من بطن الوادي(١).
٥٨- ثم انصرف إلى المنحر.
٥٩- فنحر ثالًثا وستين بيده.

٦٠- ثم أعطى علي�ا فنحر ما غبر(٢)، وأشركه في هديه.
٦١- ثم أمر من كل ُبدنة بَِبْضعة، فجعلت في قدر، وطبخت، فأكال من لحمها، 

وشربا من مرقها.
٦٢- ثم ركب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَفاَض إَِلى َالَبْيِت.

َة َالظُّْهَر. ٦٣- َفَصلَّى بَِمكَّ
بْدِ  عَ بَنِي  وا(٣)  عُ «اِنْزِ َفَقاَل:  َزْمَزَم،  َعَلى  َيْسُقوَن  َالُمطَّلِِب،  َعْبِد  َبنِي  َفَأَتى   -٦٤
بَ  ِ ا فَرشَ لوً وهُ دَ لُ نَاوَ ، فَ مْ كُ عَ تُ مَ عْ نَزَ مْ لَ تِكُ ايَ قَ ىلَ سِ مْ اَلنَّاسُ عَ لِبَكُ الَ أَنْ يَغْ وْ لَ ، فَ لِبِ اَملُطَّ

» [َرَواُه ُمْسِلٌم]. هُ نْ مِ

ر.  (١) وادى ُمَحسِّ

(٢) أي: ما َبقي كما يف رواية أخرى.

(٣) أْمر بإسقاء الناس وتشجيع لهم.
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وا عني مناسككم»(١). ذُ [٢٧٣] َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيْفَعُل َالَمنَاِسَك، َوَيُقوُل لِلنَّاِس: «خُ

. َاِالْقتَِداُء بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيِه َوَأْصَحابِِه : فَأْكَمُل َما َيُكوُن مِْن َالَحجِّ

(١) رواه أحمد ومسلم... وغيرهما.
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هُ اتُ بَ اجِ وَ جِّ وَ انُ اَحلَ كَ أَرْ

[٢٧٤] َوَلْو اِْقَتَصَر َالَحاجُّ َعَلى:
تِي ِهَي: ( أ  ) َاألَْرَكاِن َاألَْرَبَعِة َالَّ

٢- َوالُوُقوُف بَِعَرَفَة(٢). ١- َاِإلْحَراُم(١).    
ْعُي(٤). ٤- َوالسَّ ٣- َوالطََّواُف(٣).   

تِي ِهَي: (ب) َوالَواِجَباِت َالَّ

١- َاِإلْحَراُم مِْن َالِميَقاِت(٥). 

(١) وهو النية التي هي ركن يف سائر العبادات؛ ففي (الصحيحين) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إنما األعمال 

بالنيات...»، يعني: إنما األعمال ال تكون صحيحة مقبولة إال إذا اقترنت بالنية الصالحة.
(٢) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» 

[رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي... وغيرهم، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]. 
(٣) وهو طواف الركن أو الزيارة. قال تعالى: ﴿¢ £ ¤﴾ [الحج:٢٩].

وانظر:  ماجه،  وابن  أحمد،  [رواه  السعي»  عليكم  كتب  اهللا  فإن  «اسعوا؛  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول   (٤)

(اإلرواء)].
الشام  وألهل  الحليفة،  ذا  المدينة  ألهل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (وقت  قال:    عباس  ابن  عن   (٥)

أتى = ولمن  َلُهنَّ  «ُهنَّ  وقال:  يلملم،  اليمن  المنازل، وألهل  قرن  نجد  الجحفة وألهل 
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٢- َوالُوُقوُف بَِعَرَفَة إَِلى َالُغُروِب(١).
٣- َوالَمبِيُت َلْيَلَة َالنَّْحِر بُِمْزَدلَِفَة(٢).

٥- َوَرْمُي َالِجَماِر(٤). اِم َالتَّْشِريِق بِِمنًى(٣).   ٤- َوَلَيالِي َأيَّ

= عليهنَّ من غيرهنَّ لمن أراد الجح والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل 
مكة من  مكة» [متفق عليه]، وهناك ميقات خامس وقته النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل العراق وهو ذات 
عرق كما عند أبي داود والنسائي، ويف (البخاري): «أن عمر هو الذي وقته، وعلى ُكلٍّ 

فهو ميقات ثابت».
(١) لحديث جابر يف صفة حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: (فلم يزل واقًفا حتى غربت الشمس، وقد 

قال: «لتأخذوا عن مناسككم» [رواه مسلم]. قال ابن عثيمين يف (المناسك): وألن يف الدفع 
قبل الغروب مشابهة ألهل الجاهلية).

(٢) لحديث عروة بن مضرس  قال: (أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالمزدلفة حين خرج إلى الصالة، 

فقال: «من شهد صالتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ليًال أو نهاًرا فقد أتم 
حجه وقضى تفثه») [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه األلباين].

من  منى  ليالي  بمكة  يبيت  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  العباس رسول  «استأذن  قال:  ابن عمر  لحديث   (٣)

أجل سقايته فأذن له» [متفق عليه]، ويف رواية لهما: «َرَخصَّ لعمه..» ومعروف أن التعبير 
بالرخصة يقابلها العزيمة.

(٤) لقوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . / 

«إنما  لحديث:  اهللا  ذكر  من  الجمار  ورمي  [البقرة:٢٠٣]،   ﴾  7  6  5  4  3  2  1  0
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار إلقامة ذكر اهللا»

[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين]
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٦- َوالَحلُق َأْو َالتَّْقِصيُر(١)(٢) ألَْجَزَأُه َذلَِك.

، وترك الواجب: أن تارك الركن ال يصح  ْكِن فِي َالَحجِّ [٢٧٥] َوالَفْرُق َبْيَن َتْرِك َالرُّ
صحيح،  حجة  الواجب،  وتارك  الشرعية،  صفته  على  يفعله  حتى  حجه 

وعليه إثم، ودم لتركه(٣).

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (صحيح أبي داود).

أخر  يكون  أن  الناس  «أمر  عباس:  ابن  لحديث  الوداع؛  طواف  كذلك  الواجبات  ومن   (٢)

عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن المرأة الحائض» [متفق عليه].
البيهقي  [رواه  دًما»  فليهرق  تركه  أو  : «من نسى شيًئا من نسكه  ابن عباس  لقول   (٣)

والدارقطني وصححه األلباين يف (اإلرواء) موقوًفا)، وقال ابن العثيمين يف (الشرح الممتع): «مثل هذا 
القول ال يقال بالرأى؛ فيكون له حكم المرفوع»].
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جِّ اكُ اَحلَ سَ نْ أَ

[٢٧٦] َوُيَخيَُّر َمْن ُيِريُد َاِإلْحَراَم َبْيَن َالتََّمتُِّع -َوُهَو َأْفَضُل- َوالِقَراِن َواِإلْفَراِد(١).

ُيْحِرُم  ُثمَّ  مِنَْها،  َوَيْفُرُغ   ، الَحجُّ َأْشُهِر  فِي  بِالُعْمَرِة  ُيْحِرَم  َأْن  ُهَو:  َفالتََّمتُُّع   [٢٧٧]
بِالَحجِّ مِْن َعامِِه، َوَعَلْيِه َدٌم إِْن َلْم َيُكْن مِْن َحاِضِري َالَمْسِجِد َالَحَراِم(٢).

[٢٧٨] َواِإلْفَراُد ُهَو: َأْن ُيْحِرَم بِالَحجِّ ُمْفِرًدا.

[٢٧٩] َوالِقَراُن:
( أ  )  َأْن ُيْحِرَم بِِهَما َمًعا.

ُروِع فِي َطَوافَِها. (ِب) َأْو ُيحِرُم بِالُعْمَرِة، ُثمَّ ُيْدِخُل َالَحجَّ َعَلْيَها َقْبَل َالشُّ

مع  «خرجنا  قالت:    عائشة  حديث  من  الشيخان  رواه  ما  التخيير  هذا  ودليل   (١)

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا 
من أهل بحج...». ودليل أفضلية التمتع ما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
«لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليحل وليجعلها عمرة»... وغيره من األحاديث التي تفيد يف ظاهرها أن التمتع صار 

واجًبا وهو ما نصره ابن القيم  كما يف (الزاد).
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴿ تعالى:  لقوله   (٢)

í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý﴾ [البقرة:١٩٦].
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[٢٨٠] َوُيْضَطرُّ َالُمَتَمتُِّع إَِلى هذه الصفة(١):
(  أ ) إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.

أنها ال تطهر قبل وقت الوقوف  المرأة أو نفست، وعرفت  (ب) وإذا حاضت 
بعرفة(٢).

[٢٨١] والُمْفِرد والقارن فعلهما واحد(٣)، وعلى القارن هدي دون الُمْفِرد(٤).

محظورات اإلحرام :

[٢٨٢] َوَيْجَتنُِب َالُمْحِرُم َوْقَت إِْحَرامِِه:

(١) أي: الصفة الثانية للِقران.

(٢) لحديث جابر : (أقبلنا مهلين مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة 

فقال:  تبكي،  ملسو هيلع هللا ىلص فوجدها  ثم دخل رسول اهللا  َعَرَكت [حاضت]  إذا كنا بسرف  حتى 
«ما شأنك؟»: قالت: قد حضت وقد َحلَّ الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس 
أِهلِّي  ثم  فاغتسلي،  آدم،  بنات  على  أمر كتبه اهللا  قال: «إن هذا  الحج اآلن،  إلى  يذهبون 
بالحج». ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم 

قال: «قد حللِت من حجك وعمرتك جميًعا») [رواه مسلم]. 
بالصفا  طوافك  عنك  «ويجزئ  والعمرة:  الحج  بين  قرنت  وقد  لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لقول   (٣)

والمروة عن حجك وعمرتك» [رواه مسلم].
(٤) ألنه كالمتمتع، وحكى ابن قدامة يف (المغني) اإلجماع على ذلك.
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ْعِر(١). ١- َحلَق َالشَّ

٢- َوَتْقلِيَم َاألَْظَفاِر(٢).

٣- َوُلْبَس َالِمْخَيِط، (إِْن َكاَن َرُجًال). 

٤- َوَتْغطَِيَة َرْأِسِه إِْن َكاَن َرُجًال.

٥- َوالطِّيَب َرُجًال َواِْمَرَأٌة(٣).

َالَلُة َعَلْيِه،  ٦- َوَكَذا َيْحُرُم َعَلى َالُمْحِرِم: َقْتُل َصْيِد َالَبرِّ َالَوْحِشيِّ َالَمْأُكوِل، َوالدَّ
َواِإلَعاَنُة َعَلى َقْتلِِه(٤).

٧- َوَأْعَظُم َمْحُظوَراِت َاِإلْحَراِم: َالِجَماُع؛ ِألَنَُّه ُمَغلٌَّظ َتْحِريُمُه(٥)، مفسد للنسك، 

(١) لقوله تعالى: ﴿¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [البقرة:١٩٦].

(٢) قال ابن المنذر: «اجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» (اإلجماع).

(٣) عن ابن عمر: (أن رجالً سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما يلبس المحرم؟ فقال: «ال يبلس القميص وال 

العمامة وال السراويل وال البرانس وال ثوًبا مسه الورس أو الزعفران...») [متفق عليه]. 
(٤) لقوله تعالى: ﴿ * + , - . / 0 ﴾، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن األتان التي صادها 

أبو قتادة وكان حالًال وهم محرمون: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: 
ال. قال: «فكلوا» [متفق عليه]. 

=.﴾...0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %﴿ تعالى:  قال   (٥)
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....................................... موجب لفدية بدنة(١).

َالَمْرَأُة  َغطَّْت  َأْو  َالَمِخيَط،  َلبَِس  َأْو  َرْأَســُه،  َغطَّى  إَِذا  َاألََذى:  فِْدَيُة  ا  َوَأمَّ  [٢٨٣]
َوْجَهَها، َأْو لبست القفازين، أو استعمال َالطِّيَب، َفُيَخيَُّر َبْيَن: 

١- ِصَياِم َثَالَثِة َأيَّاٍم.  
٢- َأْو إِْطَعاِم ِستَِّة َمَساكِيَن.

قال ابن عباس: [الرفث]: الجماع.    =
(١) أما كون الجماع مفسد للنسك فال خالف يف ذلك بين العلماء.

قال ابن قدامة يف (المغني): «أما فساد الحج بالجماع يف الفرج فليس فيه اختالف» لكن   
العلماء فرقوا بين الجماع قبل التحلل األول وبعده، فإن جامع قبل التحلل األول فسد 

حجه، وترتب على ذلك: 
١- اإلثم.

٢- وجوب المضي: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة:١٩٦].
٣- الحج من قابل.

يأثم وُيفدي،  باتفاق األئمة؛ ولكنه  التحلل األول صح حجه  ٤- ذبح بدنة. وإن جامع بعد 
والتحلل األول يكون بعد رمي حمرة العقبة».
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٣- َأْو َذْبِح َشاٍة(١)(٢).

ْيَد ُخيَِّر َبْيَن: [٢٨٤] َوإَِذا َقَتَل َالصَّ
١- َذْبِح مِْثلِِه، إِْن َكاَن َلُه مثٌل مَِن َالنََّعِم.

٢- َوَبْيَن َتْقِويِم َالِمْثِل بَِمَحلِّ َاِإلْتَالِف، َفَيْشَتِري بِِه َطَعاًما َفُيْطِعَمُه، لُِكلِّ مِْسكِيٍن 
، َأْو نِْصُف صاٍع مِْن َغْيِرِه. ُبرٍّ ُمدُّ

٣- َأْو َيُصوُم َعْن إِْطَعاِم ُكلِّ مِْسكِيٍن َيْوًما(٣).

.﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ :(١) قال تعالى

 [البقرة:١٩٦]
وعن كعب بن عجرة: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم   
وهو يوقُد تحت قِدر، والقمل يتاهفت على وجهه، فقال: «أيؤذيك هوامك هذه؟»، قال: 
نعم، قال: «فاحلق رأسك وأطعم َفرًقا بين ستة مساكين». و[الفرق]: ثالثة أصع، أو ُصم 

ثالثة أيام، أو أنسك نسيكة [متفق عليه]. 
القفازين، وليس  تلبس  المرأة وجهها وأن  تغطي  أن  (فائدة): من محظورات اإلحرام:   (٢)

 قالت: «كان الركبان يمرون بنا  معنى ذلك أن تكشف عن وجهها، فعن عائشة 
ونحن مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص محرمات، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 

وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» [رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين].
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª﴿ :تعالى قال   (٣)

.﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
[المائدة:٩٥]
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ا َدُم َالُمْتَعِة َوالِقَراِن، َفَيِجُب فيهما ما يجزئ في األضحية(١). [٢٨٥] َوَأمَّ
َأيَّاَم  َيُصوَم  َأْن  َوَيُجوُز   ، َالَحجِّ فِي  َثَالَثًة  َأيَّاٍم،  َعَشَرَة  َصاَم  َيِجْد  َلْم  َفإِْن   [٢٨٦]

َالتَّْشِريِق عنها(٢)، وسبعة إذا رجع(٣).
[٢٨٧] وكذلك حكم:

(ب) َأْو َوَجَبْت َعَلْيِه َالِفْدَيُة لُِمَباَشَرٍة(٥). ( أ  )  َمْن َتَرَك َواِجًبا(٤).  
َالَحَرِم مِْن مقيٍم  َفلَِمَساكِيِن  إِْحَراٍم:  َأْو  بَِحَرٍم  َيَتَعلَُّق  إِْطَعاٍم  َأْو  َهْدٍي  َوُكلُّ   [٢٨٨]

.(٦)
َوُأُفِقيٍّ

(١) وسيأتي ما ُيجزئ يف األضاحي. 

(٢) لقول عائشة : «لم يرخص يف أيام التشريق أن ُيَصمن إال لمن لم يجد الهدي».

[رواه البخاري]
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴿ :(٣) لآلية

ß﴾ [البقرة:١٩٦].  Þ
(٤) يعني: عليه دم؛ لحديث ابن عباس المتقدم يف الهامش (٤١١): «فإن لم يجد صام عشرة 

أيام، سبعة يف الحج، وثالثة إذا رجع إلى أهله».
(٥) كذلك من باشر زوجته وهو محرم –أي: استمتع بها فيما دون الفرج وهو الرفث- فعليه 

دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام سبعة يف الحج، وثالثة إذا رجع إلى أهله.
(٦) لقوله تعالى: ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [المائدة:٩٥]، أي: بالغ الكعبة 

كذلك.
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ْوُم بُِكلِّ َمَكاٍن(١). [٢٨٩] َوُيْجِزُئ َالصَّ
َوُيْهِدي  مِنُْه  َيْأُكُل  المستحب  والهدي  والقران  كالمتعة  النسك  َوَدُم   [٢٩٠]

ُق(٢). َوَيَتَصدَّ
ُجْبَران-  َدَم  ى  َالَواِجِب -َوُيَسمَّ َتْرِك  َأْو  َالَمْحُظوِر،  لِِفْعِل  َالَواِجُب  ُم  َوالدَّ  [٢٩١]

ُق بَِجِميِعِه؛ ألنه يجري مجرى الكفارات(٣). َال ُيأكل مِنُْه َشْيًئا، َبل َيَتَصدَّ
شروط الطواف وأحكامـــه :

[٢٩٢] َوُشُروُط َالطََّواِف ُمْطَلًقا:
١- َالنِّيَُّة(٤).

يستطع  َلْم  َفإِْن  َوُيَقبَِّلُه(٦)،  َيْسَتلَِمُه  َأْن  َوُيَسنُّ  الَحَجر(٥)  مِْن  بِِه  َواِالْبتَِداُء   -٢

(١) ألنه لم يحدد مكانه، وال منفعة فيه ألهل الحرم. 

(٢) لقوله تعالى: ﴿z y x w v﴾ [الحج: ٢٨]. 

(٣) ألنه معلوم أن صاحب الكفارة ال يأكل منها.

الحج  نية  بل  مفردة،  نية  هنا  المقصود  وليس  الطاعات،  سائر  يف  صحة  شرط  النية   (٤)

والعمرةكافية؛ ألن نية العبادة تنسحب على جميع أجزائها.
(٥) لفعله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خرج بياًنا ألمر واجب، فقد أمر اهللا تعالى بالطواف، وَبيَّنَُه ملسو هيلع هللا ىلص بفعله. 

(٦) سئل ابن عمر عن استالم الحجر فقال: «رأيت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يستلمه ويقبله...». 

[رواه البخاري ومسلم]
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أشار إليه،(١) َوَيُقوُل ِعنَْد َذلَِك: (بِْسِم َاللَِّه)، اهللا َأْكَبُر(٢)، َاللَُّهمَّ إِيَماًنا بَِك، 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص(٣). َباًعا لُِسنَِّة َنبِيَِّك ُمَحمَّ َوَتْصِديًقا بِكَِتابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواتِّ

٣- َوَأْن َيْجَعَل َالَبْيَت َعْن َيَساِرِه(٤).
ْبَعَة(٥). ل َاألَْشَواَط َالسَّ ٤- ويكمِّ

َر مِْن َالَحَدِث َوالَخَبِث(٦). ٥- َوَأْن َيَتَطهَّ
[٢٩٣] َوالطَِّهاَرُة فِي َسائِِر َاألَْنَساِك -َغْيَر َالطََّواِف- ُسنٌَّة غير واجبة(٧).

َه َأَباَح فِيِه َالَكَالَم».  َوَقْد َوَرَد فِي َالَحِديِث: «َالطََّواُف بِالَبْيِت َصَالٌة، إِالَّ َأنَّ َاللَّ

(١) لفعله ملسو هيلع هللا ىلص وهو يطوف على بعير، كما يقول عبد اهللا بن عباس: «كلما أتى على الركن 

أشار إليه بشيء يف يده وكبر» [رواه البخاري].
(٢) رواه أحمد وصححه األلباين يف (حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص).

(السلسة  يف  األلباين  وضعفه  شيبة،  أبي  وابن  والبيهقي،  (األوسط)،  يف  الطبراين  رواه   (٣)

الضعيفة).
(٤) لفعله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خرج بياًنا ألمر واجب.

(٥) لفعله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خرج بياًنا ألمر واجب.

(٦) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا َأَحلَّ فيه الكالم» [رواه الترمذي وصححه األلباين]. 

بين  وال  بالبيت،  أطف  ولم  حائض،  وأن  مكة  (قدمت  قالت:    عائشة  لحديث   (٧)

الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «افعلي كل ما يفعل الحاج غير أال 
تطويف بالبيت حتى تطهري» [متفق عليه].
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: [٢٩٤] َوُسنَّ
١- أن َيْضَطبِع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه األيمن، 

وطرفه على عاتقه األيسر(١).
٢- وأن يرمل في الثالثة أشواط األَُول مِنُْه، َوَيْمِشَي فِي َالَباقِي(٢).

[٢٩٥] َوُكلُّ َطَواٍف ِسَوى َهَذا َال ُيَسنُّ فِيِه َرَمٌل َوَال اضطباع(٣).

ْعِي: [٢٩٦] َوُشُروُط َالسَّ
ْبَعِة(٤). ٢- َوَتْكِميُل َالسَّ ١- َالنِّيَُّة.     

َفا(٥). ٣- َواِالْبتَِداُء مِْن َالصَّ

وغيرهم  ماجه...  وابن  والترمذي،  داود،  وأبو  أحمد،  عنه  رواه  كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  لفعل   (١)

بأسانيد صحيحة.
(٢) لما رواه مسلم عن جابر: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما قدم مكة أتى الحجر واستلمه، ثم مشى على 

يمينه فرمل ثالًثا ومشى أربًعا» والرمل: مقاربة الخطى. 
(٣) قال اإلمام النووي يف (شرح مسلم): «اتفق العلماء على أنه ال ُيشرع يف طواف اإلفاضة 

رمل وال اضطباع».
(٤) يحتسب بالذهاب سعية؛ وبالرجوع سعية؛ ألن هذا هو فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

(٥) كما قال ملسو هيلع هللا ىلص حين دنا من الصفا فقرأ ﴿Z Y X W V U﴾ [البقرة:١٥٨]: «أبدأ 

بما بدأ اهللا به»، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت [رواه مسلم]. 
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َاِإلْنَساُن فِي َطَوافِِه َوَسْعيِِه َوَجِميِع َمنَاِسكِِه مِْن ِذْكِر  ُيْكثَِر  َأْن  [٢٩٧] َوالَمْشُروُع: 
َوَالَمْرَوِة،  َفا  َوبِالصَّ بِالَبْيِت،  َالطََّواُف  لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنََّما ُجِعَل  َوُدَعائِِه؛  ِه  َاللَّ

َقاَمِة ِذْكِر َاللَِّه»(١). َوَرْمُي َالِجَماِر ِإلِ

فِي  قام  مكة  َرُسولِِه  َعَلى  اهللا  َفَتَح  ا  (َلمَّ َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأبِي  َوَعْن   [٢٩٨]
لَّطَ  سَ ، وَ يلَ ةَ اَلفِ كَّ نْ مَ بَسَ عَ َه، َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:«إِنَّ اهللا حَ َالنَّاِس، َفَحِمَد َاللَّ
نْ  ةً مِ اعَ لَّتْ يلِ سَ ِلَّ ألحدٍ كان قبيل، وإنام أُحِ ْ حتَ َا ملَ إِهنَّ ، وَ نِنيَ مِ املُؤْ ولَهُ وَ سُ ا رَ يْهَ لَ عَ
الَ  الَ خيتىل شوكها(٢)، وَ ا، وَ هَ يْدُ رُ صَ نَفَّ يُ فَالَ  ي،  بَعْدِ دٍ  َحَ ِلَّ ألِ لَنْ حتَ امَ  إِنَّ ، وَ َارٍ هنَ
»، َفَقاَل َالَعبَّاُس:  يْنِ ِ اَلنَّظَرَ ريْ وَ بِخَ هُ تِيلٌ فَ تِلَ لَهُ قَ نْ قُ مَ (٣)، وَ دٍ ا إِالَّ ملُِنْشِ اقِطَتُهَ ِلُّ سَ حتَ
َفَقاَل:  َوُبُيوتِنَا؟،  ُقُبوِرَنا  فِي  َنْجَعُلُه  َفإِنَّا  ِه،  َاللَّ َرُسوَل  َيا  َاِإلْذِخَر(٤)  إِالَّ 

» [ُمتـََّفٌق عليه] رَ «إِالَّ اَإلِذْخِ

(١) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه األلباين  كما َمرَّ يف صفة الحج.

(٢) أي: ال يقطع.

فيها أبًدا. (٣) أي: لمعرِّ

(٤) و[اِإلْذَخر]: واحده إِْذِخَرة، وهو شجر صغار، عروقه تمضي يف األرض، وقضبانه دقاق، 

الطين وفوق الخشب  القبور، ويجعلونه تحت  بِِن يف  اللَّ ورائحته طيبة، يسدون به خلل 
عند تسقيف البيوت؛ ليسد الخلل ويمسك الطين فال يسقط.
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» [َرَواُه ُمْسِلٌم](١). رٍ ٍ إِىلَ ثَوْ ريْ َ عَ ا بَنيْ [٢٩٩] وقال: «املدينة حرام مَ

نَّ فاسق، يقتلنَّ يف احلل واحلرم: الغراب، واحلدأة(٢)،  لُهُ [ ٣٠٠] وقال: «مخس من الدواب كُ
والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» [متفق عليه].

(١) و[َعيٌر]: جبل أسود بحمرة، مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة النبوية 

من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير. و[ثور]: جبل 
صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة، وموقعه خلف جبل أحد، وعليه فجبل أحد من 

الحرم.
والدواجن واألطعمة، جمعه: حدأ  الجرذان  ينقض على  الجوارح  [الحدأة]: طائر من   (٢)

وحداء، وحدآن.
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ي  دْ : اهلَ ابُ بَ
(٣) ةِ يقَ قِ ةِ والعَ يَ حِ واألُضْ

َم َما َيِجُب مَِن َالَهْدِي(٤)، َوَما ِسَواُه ُسنٌَّة(٥)، َوَكَذلَِك َاألُْضِحيَُّة(٦)، .......  [٣٠١] َتَقدَّ

(٣) [الهدي]: ما ُيهدى إلى الحرم. و[األضحية]: ما يذبح من بهيمة األنعام أيام النحر بسبب 

العيد تقرًبا إلى اهللا تعالى. و[العقيقة]: الذبيحة عن المولود.
(٤) يف حق المتمتع والقارن. 

(٥) كما يف الحج المفرد، والعمرة المفردة، والحالل الذي ُيهدى إلى البيت وهو مقيم يف أهله. 

العشر وأراد  «إذا دخلت  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الفقهاء؛  جمهور  رأي  وهو  ُسنة،  األضحية  أن  أي:   (٦)

أبو  ملسو هيلع هللا ىلص، وذهب  [رواه مسلم]، ولفعله  أحدكم أن ُيضحي فال يمس من شعره وبشره شيًئا» 
ذلك  على  دلت  كما  القادر-  -على  الراجح  وهو  بوجوبها  القول  إلى  وجماعة  حنيفة 

األدلة، منها:
- «من كان له سعة ولم ُيضح فال يقرَبنَّ مصالنا» [رواه ابن ماجه وحسنه األلباين].  

- «من ذبح قبل أن ُيصلي فلُيعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» [متفق عليه].  
- «يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت يف كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي   
التي ُيَسميها الناس الرجبية» [رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود وحسنه األلباين]، و[العتيرة]: 
نسيكة كانوا يذبحونها يف رجب تعظيمَا له؛ لكونه أول األشهر الحرم، وقد ُنسخت العتيرة 
بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال فرع وال عتيرة» [متفق عليه]. والفرع: أول نتاج ينتج كانت الجاهلية يجعلونه 

لطواغيتهم.
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............................ وَالَعِقيَقُة(١).

: [٣٠٢] َوَال ُيْجِزُئ فِيَها إِالَّ

ْأِن، َوُهَو َما َتمَّ َلُه نِْصُف ُسنٌَّة. ١- َالَجَذُع مِْن َالضَّ
: ٢- َوالثَّنِيُّ

- مِْن َاِإلبِِل: َما َلُه َخْمُس ِسنِيَن.
- َومِْن َالَبَقِر: َما َلُه َسنََتاِن.

- َومِْن َالَمْعِز: ما له سنة(٢).

ا،  هَ ضُ رَ ُ مَ ةُ اَلبَنيِّ يضَ املَرِ ا، وَ هَ رُ وَ ُ عَ اءُ البَنيِّ رَ وْ [ ٣٠٣] قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أربع ال جتوز يف األضاحي: اَلعَ
نْقِي».  ة اَلَّتِي الَ تُ بِريَ الكَ اءُ البني ضلعها، وَ جَ رْ العَ وَ

[َصِحيٌح َرَواُه اَلَخْمَسُة](٣)

(١) والعقيقة سيأتي الحديث عنها.

(٢) قال النووي يف (المجموع): «أجمعت األمة على أنه ال يجزئ من اإلبل والبقر والمعز إال 

الثنى وال من الضان إال الجزع».
مخ  هو  النون:  بكسر  و[النِِّقي]  فيها،  نِقي  ال  أي:  تنقي]  [ال  ومعنى  األلباين،  وصححه   (٣)

العظم، جمعه: أنقاء. وقوله [الَبيُن ضلعها] أي: ميلها. 
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َفاِت، َوُكلََّما كانت أكمل فهي أحب  [٣٠٤] َوَينَْبِغي َأْن َتُكوَن َكِريَمًة، كاملَة َالصِّ
إلى الله، وأعظم ألجر صاحبها(١).

[٣٠٥] وقال جابر: «نحرنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة 
عن سبعة» [َرَواُه ُمْسِلٌم].

[٣٠٦] َوُتَسنُّ َالَعِقيَقُة فِي َحقِّ َاألَِب(٢).

[٣٠٧] َعْن َالُغَالِم َشاَتاِن، َوَعْن َالَجاِرَيِة َشاٌة(٣).

ى».  مَّ يُسَ ، وَ ْلَقُ حيُ ابِعِهِ، وَ مَ سَ وْ َنٌ بعقيقته، تذبح عنه يَ هتَ رْ مٍ مُ الَ لِّ غُ [٣٠٨] َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ
[َصِحيٌح َرَواُه اَلَخْمَسُة]

(١) عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا ُنَسمن األضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون».

[رواه البخاري]
(٢) وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب الظاهرية والحسن البصري إلى القول بوجوبها؛ لقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دًما وأميطوا عنه األذى» [رواه البخاري وغيره]. 
وعن عائشة: «أمرنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نعق عن الغالم شاتين وعن الجارية شاة».   

[رواه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباين]
والحديث المذكور: «كل غالم مرتهن بعقيقته...».  

(٣) لحديث عائشة المذكور يف الهامش (٢).
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[٣٠٩] ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق(١). 

[٣١٠] َوَال ُيْعطِي َالَجاِزَر ُأْجَرَتُه مِنَْها، َبل ُيْعطِيِه هديًة أو صدقًة(٢).

(١) لقوله تعالى: ﴿ z y x w v﴾ [الحج:٢٨]، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «كلوا 

وادخروا وتصدقوا» [رواه أبو داود وصححه األلباين]. 
ويحصل المقصود بأي قدر، وإن كان ما يتصدق به خيًرا له مما يأكله.  

(٢) لحديث علي: «أمرين رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن أقوم على ُبْدنِه وأن أتصدق بلحمها وجلودها 

وأِجلتها وأال أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا» [متفق عليه].
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وعِ  يُ ابُ البُ تَ كِ

ــــعِ : يْ وطُ اَلبَ رُ شُ

، َقاَل َتَعاَلى: ﴿7 8 9 : ; ﴾ [اَلبـََقَرة:٢٧٥](١). [٣١١] َاألَْصُل فِيِه الِحلُّ

َالُعُقوِد  إِيَقاُع  َيُجوُز  َوَغْيِرَها،  َوَأَثاٍث  َوَحَيَواٍن  َعَقاٍر  مِْن  َاألَْعَياِن  َفَجِميُع   [٣١٢]
ْت ُشُروُط َالَبْيِع. َعَلْيَها إَِذا َتمَّ

: وطِ رُ مِ اَلشُّ ظَ نْ أَعْ مِ فَ

ْرُط َاَألوَُّل :  َالشَّ

َضا؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿G F E D C B A ﴾ [اَلنَِّساء:٢٩]. [٣١٣] َالرِّ

ْرُط َالثَّاِني : َالشَّ

[٣١٤] َوَأْن َال َيُكوَن فِيَها َغَرٌر َوَجَهاَلٌة؛ ِألَنَّ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص «نهى عن بيع الغرر».
[رواه مسلم]

(١) وهذا من حيث الجملة وإال فإن الشريعة قد نهت عن بيوع معينة، وسيأتي بيان ذلك.
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[٣١٥] فيدخل فيه(١):
اِرِد(٢). ١- َبْيُع َاآلبِق، َوالشَّ

لَعَتْيِن(٣). ٢- َوَأْن َيُقوَل: بِْعُتَك إِْحَدى َالسِّ
٣- َأْو بِِمْقَداِر َما َتْبُلُغ َالَحَصاُة مِْن َاألَْرِض َوَنْحِوِه(٤).

٤- َأْو َما َتْحِمُل َأَمُتُه َأْو َشَجَرُتُه(٥).
٥- َأْو َما فِي َبْطِن َالَحامِِل(٦).

ن. َوَسَواٌء َكاَن َالَغَرُر فِي َالثََّمِن َأْو الُمَثمَّ

(١) أي: يف بيع الغرر-المحّرم-.

ونحوها.  الدواب  من  ولكن  اآلبق،  معنى  يف  و[الشارد]  سيده،  من  الهارب  [اآلبق]:   (٢)

واضح. فيه  فالغرر  محتملة،  تملكه  على  المشتري  قدرة  أن  اآلبق:  بيع  النهي عن  ِعلة    
(٣) فالغرر واضح، وهو عدم الوضوح والتبين يف البيع الذي ينتج عنه النزاعات والشر.

ّم يف اإلسالم للغرر الحاصل فيه، ففي (صحيح مسلم): «أن  (٤) وكان بيًعا يف الجاهلية وُحرِّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر».
(٥) عن ابن عمر  قال: «كان أهل الجاهلية يتباعون لحوم الجزور إلى َحَبل الحبلة، 

وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي ُنتجت فنهاهم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك». 
[متفق عليه]

والعلة كما هو ظاهر الغرر والجهالة.  
(٦) الدليل السابق.
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ْرُط َالثَّاِلُث : َالشَّ

ْيِء (َأْو مأذوًنا له فيه)(١)، وهو بالغ رشيد(٢). [٣١٦] َوَأْن َيُكوَن َالَعاقُِد َمالًِكا لِلشَّ

اِبُع [َوِمْن ُشُروِط َالَبْيِع َأْيًضا] : ْرُط َالرَّ َالشَّ

ملسو هيلع هللا ىلص:  َاللَِّه  َرُسوُل  (َقاَل  َقاَل:    ُعَباَدَة  َعْن  ِرًبا.  فِيِه  َيُكوَن  َال  َأْن   [٣١٧]
رُ  التَّمْ وَ  ، عِريِ بِالشَّ عِريُ  الشَّ وَ  ، ِّ بِالربُ  ُّ الربُ وَ  ، ةِ ضَّ بِالفِ ةُ  ضَّ الفِ وَ  ، بِ هَ بِالذَّ بُ  هَ لذَّ «اَ
نَافُ  اَألَصْ هِ  ذِ هَ تْ  تَلَفَ اِخْ ا  إِذَ فَ  ، اءٍ وَ بِسَ اءً  وَ ثْلٍ سَ بِمِ ثْالً  مِ  ، بِاملِلحِ املِلحُ  وَ  ، رِ بِالتَّمْ

دْ أربى»).  قَ ادَ فَ تَزَ اِسْ وْ  أَ ادَ  نْ زَ مَ ، فَ بِيَدٍ ا  دً يَ انَ  ا كَ إِذَ  ، ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ فَ
[رواه مسلم](٣)

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تبْع ما ليس عندك». 

[رواه أهل السنن، وصححه األلباين يف (اإلرواء)... وغيره]
قال ابن القيم يف (تهذيب السنن): «العندية ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز   

أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين». 
(٢) لقوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ §  ﴾ [النساء:٥].

(٣) وهذا ما يسميه الفقهاء «ربا الفضل» ومعناه: بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع 

الزيادة، وهو محرم بالسنة واإلجماع؛ ألنه ذريعة إلى ربا النسيئة، أما ربا النسيئة وهو 
المدين  من  الدائن  يأخذها  التي  المشروطة  الزيادة  فهو  الربا،  أنواع  من  الثاين  النوع 
نفًعا  جر  قرض  فكل  األمة،  وبإجماع  والسنة  بالكتاب  محرم  وهو  التأجيل،  نظير 

ربا.  فهو  مشروًطا 
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ْرَطْيِن، َوَال َمْوُزوٌن بِِجنِْسِه  [٣١٨] َفَال ُيَباُع َمكِيٌل بَِمكِيٍل مِْن ِجنِْسِه إِالَّ بَِهَذْيِن َالشَّ
إِالَّ َكَذلَِك.

[٣١٩] َوإِْن بِيَع َمكِيٌل بَِمكِيٍل مِْن َغْيِر ِجنِْسِه، َأْو َمْوُزوٌن بَِمْوُزوٍن مِْن َغْيِر جنسه 
جاز(١) بشرط التقابض قبل التفرق.

[٣٢٠] وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.
[٣٢١] والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل(٢).

بالتمر في رءوس  التمر  المزابنة، وهو شراء  بيع  َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن  َنَهى  َكَما   [٣٣٢]
النخل [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](٣).

َأْوُسٍق، لِلُمْحَتاِج  َالَعَراَيا(٤) بَِخْرِصَها، فِيَما ُدوَن َخْمَسِة  َبْيِع  َص فِي  [٣٣٣] َوَرخَّ
َطِب، َوَال َثَمَن ِعنَْدُه َيْشَتِري بِِه، بَِخْرِصَها [َرَواُه ُمْسِلٌم]. إَِلى َالرُّ

(١) أي: جاز التفاضل يف البيع.

(٢) وهذه [٣١٨ - ٣١٩ – ٣٢٠ - ٣٢١] القواعد األربع لفهم مسألة ربا الفضل.

(٣) قال ابن بطال: «أجمع العلماء على أنه ال يجوز بيع الزرع قبل أن ُيقطع بالطعام؛ ألنه 

بيع مجهول بمعلوم، فعن سعد بن أبي وقاص قال: (سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيسأل عن 
شراء التمر بالرطب، فقال: «أَينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عن ذلك) [رواه ابن ماجه بسند صحيح].
(٤) جمع عرية، وهي بيع الرطب يف رءوس النخل خرًصا بمثله من التمر كيالً، وهي استثناء=
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ُروِط] : ْرُط َالَخاِمُس [َوِمَن َالشُّ َالشَّ

ٍم َشْرًعا: [٣٢٤] َأْن َال َيَقَع َالِعْقُد َعَلى ُمَحرَّ
ا لَِعْينِِه، َكَما َنَهى َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْيِع َالَخْمِر َوالَمْيَتِة َواألَْصنَاِم [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه(١). ١- إِمَّ
٢- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َالَبْيِع َعَلى 

َراِء َعَلى شرائه، والنَّْجش(٢) [متفق عليه]. َبْيِع َالُمْسلِِم، َوالشِّ

قِيِق(٣). ِحِم فِي َالرَّ ٣- َومِْن َذلَِك: َنْهُيُه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َالتَّْفِريِق َبْيَن ِذي َالرَّ

= من التحريم السابق بشروطه وهي:
١- الحاجة إلى الرطب، وعدم وجود ثمنها.   

٢- أن يأخذ المحتاج دون خمسة أوسق، وتعادل ثالثمائة صاع بصاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتعادل   
[٤] أردب تقريًبا، أو ملء اإلناء الذي يتسع لحوالي [٦٥٠] كجم تقريًبا.

َم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام...»  (١) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «إن اهللا ورسوله َحرَّ

الحديث.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم. و[النَّْجش]: هو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها، بل لنفع 

البائع، أو لإلضرار بالمشتري، أو العبث.
َق اهللا  َق بين والدٍة وولدها َفرَّ (٣) أي: يف بيع الرقيق؛ ففي الحديث المرفوع كقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«من َفرَّ

بينه وبين أحبته يوم القيامة». 
[رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني، والحاكم، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع)]
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٤- ومن ذلك: إذا كان المشتري َتْعَلم مِنُْه َأنَُّه َيْفَعُل َالَمْعِصَيَة بَِما اِْشَتَراُه، َكاْشتَِراِء 
َالِح لِلِفْتنَِة، َوَعَلى قطاع الطرق(١). َالَجْوِز َوالَبْيِض لِلِقَماِر، َأْو َالسِّ

ى فاشرت منه،  قَّ لَ نْ تَ مَ ، فَ لَبَ ا اَجلَ وْ قَّ لَ ي الَجَلب، َفَقاَل: «الَ تَ ٥- َوَنْهُيُه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َتَلقِّ
فإذا أتى سيده السوق، فهو باخليار» [رواه مسلم](٢). 

نَا َفَلْيَس مِنَّا» [َرَواُه ُمْسِلٌم](٣). ٦- َوَقاَل: «َمْن َغشَّ

ِريِح: َبا َالصَّ [٣٢٥] َومِْثُل َالرِّ
( أ  )  التََّحيُّل َعَلْيِه بِالِعينَِة، بَِأْن َيبِيَع ِسلَعًة بِِماَئِة إَِلى َأَجٍل، ُثمَّ َيْشَتِريَها مِْن ُمْشَتِريَها 

بَِأَقلَّ مِنَْها َنْقًدا، َأْو بالعكس(٤)(٥).

 .﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :(١) لقوله تعالى

(٢) ويف رواية يف (الصحيحين): «ال َتَلقوا السَلع حتى ُيهبط بها إلى السوق»، وقوله يف رواية 

مسلم المذكورة: «فهو بالخيار» أي: للبائع حق الفسخ. 
(٣) أي: أن كل بيع دخله غش فهو محرم.

(٤) عن ابن عمر: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، 

وتركتم الجهاد يف سبيل اهللا، سلط اهللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». 
[رواه أحمد وأبو داود وصححه األلباين]

(٥) وهذا هو المراد بالنهي عن بيعتين يف بيعة، كما قرره الشيخ السعدي   يف (المختارات 

الجلية). 
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ين(١). (ِب) َأْو َالتََّحيُُّل َعَلى َقلِب الدَّ

َبا بَِقْرٍض، بَِأْن ُيْقِرَضُه َوَيْشَتِرَط َاِالْنتَِفاَع بَِشْيٍء مِْن َمالِِه،  (جـ) َأْو َالتََّحيُّل َعَلى َالرِّ
َأْو إِْعَطاَءُه َعْن َذلَِك ِعَوًضا، َفُكلُّ َقْرٍض جرَّ َنْفًعا(٢) َفُهَو ِرًبا.

ٍة، َأْو ُمّد َعْجَوٍة ودرهم بدرهم(٣). ٍة َمَعُه َغْيُرُه بِِفضَّ ( د ) َومِْن َالتََّحيُِّل: َبْيُع ُحلِيِّ فِضَّ

َقاُلوا:  ؟»  فَّ ا جَ إِذَ نْقُصُ  َفَقاَل: «أَيَ َطِب،  بِالرُّ َالتَّْمِر  [٣٢٦] وسئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع 
نعم، فنهى عن ذلك [رواه الخمسة].

(١) ومنه أن يأتي الدائن إلى المدين المعسر عند حلول األجل يطالبه بالسداد، فإذا قال: ال 

مال عندي، قال: أبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل مع زيادة ثمنها ألجل األجل ثم بعها 
واقضني ديني، فلو كان الدين مثًال ثمانين باعه سلعة ثمنها ثمانون بمائة مؤجلة ثم باعها 
المدين وقضى الدائن أصبح الدين مائة بدًال من ثمانين، وهذا هو ربا الجاهلية إال أنهم 

 º ¹﴿ :كانوا يرابون ربا صريًحا، والواجب على الدائن إنظار المعسر؛ لقوله تعالى
 .﴾ ¿ ¾ ½ ¼ »

(٢) مشروًطا.

(٣) عن فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قالدة باثنى عشر ديناًرا فيها ذهب َوَخرز، 

لُتها، فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديناًرا، فذكرُت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «ال تباع  ففصَّ
حتى ُتَفصل» أي: حتى ُيميز الذهب والخرز) [رواه مسلم وغيره].
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.
[٣٢٧] ونهى عن بيع الصبرة(١) من التمر ال يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر(٢)
[َرَواُه ُمْسِلٌم]

ِة(٣). مَّ ا َبْيُع َما فِي َالذِّ [٣٢٨] َوَأمَّ
ِق؛  َالتََّفرُّ َقْبَل  ( أ ) َفإِْن َكاَن َعَلى َمْن ُهَو َعَلْيِه َجاَز، َوَذلَِك بَِشْرِط َقْبِض ِعَوِضِه 

 .« ءٌ ْ امَ يشَ نَكُ يْ بَ ا، وَ قَ رَّ تَفَ ْ تَ ا ملَ ا، مَ هَ مِ رِ يَوْ عْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ بَأْسَ أَنْ تَ
[َرَواُه اَلَخْمَسُة](٤)

(ِب) َوإِْن َكاَن على غيره ال يصح؛ ألنه غرر.

(١) [الصبرة]: الكومة من الطعام. 

(٢) ألنه قد سبق أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

(٣) صورة ذلك أن يكون لي يف ذمتك سيارة مثالً فأقول لك: بعتك ما يف ذمتك، جاز ذلك 

: بشرطين كما ذكر المؤلف
١- إن كان على من هو عليه، فإن كان على غيره لم يصح؛ ألنه غرر كما ذكر.  

٢- القبض قبل التفرق حتى ال نقع يف بيع الدين بالدين وقد ُنهى عنه.  
(٤) وضعفه األلباين يف (اإلرواء).
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رِ امَ ولِ والثِّ يعِ األُصُ : بَ ابُ بَ

بَّر(١) فثمرهتا للبائع، إال أن يشرتطها املبتاع». دَ أَنْ تُؤَ عْ الً بَ نْ بَاعٍ نَخْ [٣٢٩] َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص:«مِ
[متفق عليه]

[٣٣٠] َوَكَذلَِك َسائُِر َاألَْشَجاِر إَِذا َكاَن َثَمُرُه َباِدًيا.
ًة َواِحَدًة. ِذي َال ُيْحَصُد إِالَّ َمرَّ ْرُع َالَّ [٣٣١] َومِْثُلُه إَِذا َظَهَر َالزَّ

َالَبْيِع  ِعنَْد  َالظَّاِهَرُة  ُة  َوالَجزَّ لِلُمْشَتِري،  َفاألُُصوُل  مَِراًرا،  ُيْحَصُد  َكاَن  َفإِْن   [٣٣٢]
لِلَبائِِع.

َالَبائَِع  َنَهى  َصَالُحَها:  َيْبُدَو  َحتَّى  (َالثَِّماِر  َبْيِع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ونهى   [٣٣٣]
َوالُمْبَتاع).

رَّ  امَ ْ تَّى حتَ »(٢)، َوفِي َلْفِظ: «حَ تُهُ اهَ بَ عَ هَ تَّى تَذْ [٣٣٤] َوُسئَِل َعْن َصَالِحَها، َفَقاَل: «حَ
.« ارَّ فَ أَوْ  تَصْ

وسط  يف  ويجعلونها  شماريخ  الفحال  من  يأخذون  الناس  كان  التلقيح.  هو  [التأبير]:   (١)

فلمن تكون  الثمرة،  التأبير ظهرت  فإذا حصل  تتماسك وتصلح،  النخل حتى  شماريخ 
الثمرة عند بيع أصلها (الشجرة)؟. هذا ما أجاب عليه الحديث المذكور.

(٢) و[العاهة]: هي اآلفة التي تصيب الثمر أحياًنا.
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[٣٣٥] ونهى َعْن َبْيِع َالَحبِّ َحتَّى َيْشَتدَّ [َرَواُه أَْهُل السنن].
ا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئًا،  [٣٣٦] وقال: «لو بعت من أخيك ثمرً

بم تأخذ مال أخيك بغري حق؟»[رواه مسلم](١)(٢)(٣).

(١) قال ابن قدامة  يف (المغني): «ال يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صالحها من ثالثة أقسام:

بيع  ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  النبي  البيع إجماًال؛ ألن  التبقية، فال يصح  أن يشتريها بشرط  أحدها-   
الثمار حتى يبدو صالحها. نهى البائع والمشتري [متفق عليه]. 

النهي يقتضى فساد المنهى عنه.  
إنما كان  المنع  باإلجماع؛ ألن  الحال، فيصح  القطع يف  يبيعها بشرط  أن  الثاين-  القسم   
خوًفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. وهذا مأمون فيما ُيقطع، فصح 

بيعه كما لو بدا  صالحه.
القسم الثالث- أن يبيعها مطلًقا ولم يشترط قطًعا وال تبقية، فالبيع باطل، وبه قال مالك   

والشافعى وأجازه أبو حنيفة.
(٢) حكمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها: الحكمة يف ذلك ظاهرة؛ ألن يف بيع الثمرة 

من  المسلمين  بين  الكثيرة  المفاسد  إلى  ُيفضي  ظاهًرا  وخطًرا  غرًرا  صالحها  بدو  قبل 
إيقاع التشاحن والتشاجر ونحوه.

(٣) قال السعدي يف (المختارات الجلية): «وأما بيعه مع األرض والشجر فإنه يدخل بالتبيعة 

لوقوع العقد على األمرين».
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هِ ريِ ارِ وغَ يَ : اخلِ ابُ بَ

[٣٣٧] َوإَِذا َوَقَع َالَعْقُد َصاَر الزًما(١) إال بسبب من األسباب الشرعية.

دٍ  احِ وَ لُّ  فَكُ نِ  الَ جُ لرَّ اَ عَ  بَايَ تَ ا  «إِذَ َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  َالَمْجلِِس.  ِخَياُر  َفِمنَْها   [٣٣٨]

 َ ريَّ خَ إِنْ  فَ  ، رَ اَآلخَ ا  َ مهُ دُ حَ أَ  ُ َريِّ خيُ وْ  أَ ا،  ِيعً مجَ ا  انَ كَ وَ ا  قَ رَّ تَفَ يَ  ْ ملَ ا  مَ  ، يَارِ بِاخلِ امَ  نْهُ مِ

 « لبَيْعُ اَ بَ  جَ وَ دْ  قَ فَ  ، لبَيْعَ اَ امَ  نْهُ مِ دٌ  احِ وَ كْ  ُ يَرتْ  ْ ملَ وَ ا  عَ تَبَايَ فَ  (٢) رَ اَآلخَ ا  َ مهُ دُ حَ أَ

[ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

ْرِط، إَِذا َشَرَط َالِخَياَر َلُهَما َأْو ِألََحِدِهَما مدًة معلومة(٣).  [٣٣٩] َومِنَْها: ِخَياُر َالشَّ

م  حرَّ أَوْ  ا  امً رَ حَ أحلَّ  ا  طً ْ رشَ إِالَّ   ، مْ وطِهِ ُ رشُ نْدَ  عِ ونَ  لِمُ «اَملُسْ ملسو هيلع هللا ىلص:  َالنَّبِيُّ  َقاَل 

» [َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنِن]. الً الَ حَ

(١) يعني: ال يحق ألحد من المتعاقدين الفسخ؛ لترتب الضرر على ذلك.

(٢) يعني: أن يقول أحدهما لصاحبه: أبيعك بشرط أن ال خيار.

(٣) أن يقول أحدهما أو كالهما: لنا أو ألحدنا (مع التعيين) الخيار أسبوًعا أو شهًرا، فهما 

على ما اتفقا عليه بالشرط الذي جاء يف الحديث.
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ي الَجَلب َأْو  ا بِنَْجٍش، َأْو َتَلقِّ [٣٤٠] َومِنَْها: إَِذا ُغبَِن َغْبنًا َيْخُرُج َعِن َالَعاَدِة(١)، إِمَّ
َغْيِرِهَما(٢).

بِِه  َيِزيُد  َما  َالُمْشَتِري  َعَلى  َالَبائُِع  َس  ُيَدلِّ بَِأْن  َالتَّْدلِيِس،  ِخَياُر  َومِنَْها:   [٣٤١]
بِلَ  وا اَإلِ ُّ َبِن فِي َضْرِع بهيمة األنعام، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُرصَ َالثََّمَن، َكَتْصِرَية َاللَّ
ا،  هَ كَ سَ أَمْ اءَ  إِنْ شَ ا،  بَهَ لُ ْ أَنْ حيَ دَ  عْ بَ نِ  يْ اَلنَّظَرَ  ِ ريْ بِخَ وَ  هُ فَ دُ  عْ بَ ا  هَ تَاعَ اِبْ نْ  مَ فَ  ، نَمَ الغَ وَ

» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].  ْرٍ نْ متَ ا مِ اعً صَ ا، وَ هَ دَّ اءَ رَ إِنْ شَ وَ

.(٣)« امٍ ةَ أَيَّ ثَ يَارِ ثَالَ وَ بِاخلِ هُ َوفِي َلْفٍظ: «فَ  

ه وإمساكه، فإن تعذر  [٣٤٢] وإذا اشترى معيًبا لم يعلم عيبه(٤)، فله الخيار بين ردِّ
رده تعين أرشه(٥).

(١) وهذا هو خيار الَغبن.

(٢) وقد تقدم أن [النْجش]: الزيادة يف السلعة من غير إرادة الشراء.

و[تلقي الجلب]: أي تلقى الركبان قبل أن يدخلوا السوق ويعرفوا األسعار.  
(٣) و[التصرية]: حبس اللبن يف الضرع.

(٤) وهذا هو خيار العيب.

م معيًبا،  م المبيع صحيًحا، ثم ُيَقوَّ (٥) قال ابن قدامة يف (المغني): معني «أرش العيب»: أن ُيَقوَّ

فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن.
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[٣٤٣] َوإَِذا اِْخَتَلَفا فِي َالثََّمِن َتَحاَلَفا(١)، َولُِكلٍّ مِنُْهَما َالَفْسُخ(٢).

 .« هُ تَ ثْرَ الَهُ اهللا عَ تِهِ أَقَ يْعَ لِامً بَ سْ الَ مُ نْ أَقَ [٣٤٤] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
[َرَواُه أبو داود وابن ماجه](٣)

(١) قال المشتري: اشتريت السيارة بخمسين ألًفا، وقال البائع: بل بعتك إياها بستين، يحلف 

كل واحد منهما بما زعم، والقول قول المشتري؛ ألنه الغارم وليس مع اآلخر بينة.
(٢) يتراجعان هذا يأخذ سيارته، وهذا يأخذ دراهمه إن لم يتفقا.

(٣) والمعنى: إذا اشترى مسلم سيارة مثالً من أخيه ثم بدا للمشتري أن يرد السيارة لصاحبها 

ويأخذ ماله وليس هناك سبب شرعي للفسخ يستحب للبائع أن يقيل أخاه، وله األجر.
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(١) مِ لَ : السَّ ابُ بَ

َفِة: َلُم فِي ُكلِّ َما َينَْضبُِط بِالصِّ [٣٤٥] َيِصحُّ َالسَّ
تِي يختلف بها الثمن. ١- إَِذا َضَبَطُه بَِجِميِع ِصَفاتِِه َالَّ

٢- وذكر أجله.
٣- وأعطاه الثمن قبل التفرق(٢).

في  ُيْسلُِفون  وهم  المدينة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  (قدم  قال:    عباس  ابن  عن   
معلوم،  فليسلف يف كيل  «من أسلف يف يشء  فقال:  والسنتين،  السنة  الثمار 

ووزن معلوم، إىل أجل معلوم»).

ا  هَ ذَ نْ أَخَ مَ (٣) وَ نْهُ ا اهللا عَ اهَ ا أَدَّ هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ اَلنَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ نْ أَخَ [٣٤٦] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» [َرَواُه البخاري]. هُ اَهللاَُّ فَ لَ تْ ا أَ هَ فَ يدُ إِتْالَ رِ يُ

َلم] لغة: اإلعطاء، واصطالًحا: بيع موصوف يف الذمة ببدل ُيْعطى عاجالً. (١) [السَّ

ين وتكثر المخاطرة وتدخل المعاملة  ين بالدَّ (٢) ألنه مع عدم قبض الثمن يكون باب بيع الدَّ

يف حد الغرر.
(٣) يعني: يعينه اهللا على أدائها.
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ةِ الَ فَ نِ والكَ امَ نِ والضَّ هْ : الرَّ ابُ بَ

[٣٤٧] َوَهِذِه َوَثائُِق بِالُحُقوِق الثابتة.
[٣٤٨] فالرهن(١)، َيِصحُّ بُِكلِّ َعْيٍن َيِصحُّ َبْيُعَها(٢).

َكَسائِر  َط،  َفرَّ َأْو  ى  َتَعدَّ إِْن  إِالَّ  َيْضَمنَُها،  َال  َالُمْرَتِهِن(٣)،  ِعنَْد  َأَماَنٌة  َفَتْبَقى   [٣٤٩]
َاألََماَناِت.

ْهُن(٤). [٣٥٠] َفإِْن َحَصَل َالَوَفاُء َالتَّامُّ اِْنَفكَّ َالرَّ

ْهِن َوَجَب َبْيُعُه َوالَوَفاُء مِْن  [٣٥١] َوإِْن َلْم َيْحُصل، َوَطَلَب َصاِحُب َالَحقِّ َبْيَع َالرَّ
ْيِن َشْيٌء  َثَمنِِه، َوَما َبِقَي مِْن َالثََّمِن َبْعَد َوَفاِء َالَحقِّ َفلَِربِِّه، َوإِْن َبِقَي مِْن َالدَّ

َيْبَقى َدْينًا ُمْرَسًال بَِال َرْهٍن.

(١) [الرهن] لغًة: الثبوت، واصطالًحا: توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها، 

ومنه قول اهللا تعالى: ﴿" # $ % & ' ) ( * ﴾ [البقرة:٢٨٣].
(٢) إلمكان االستيفاء.

(٣) [الراهن]: دافع الرهن وهو المدين، و[المرتهن]: آخذ الرهن وهو الدائن.

(٤) «وال يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك». 

[ذكره ابن المنذر يف (اإلجماع)]
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ْهَن َأَحٌد َفَعَلْيِه َضَماُنُه َيُكوُن َرْهنًا. [٣٥٢] َوإِْن َأْتَلَف َالرَّ
[٣٥٣] َوَنَماُؤُه َتَبٌع َلُه، َوُمْؤَنُتُه َعَلى َربِِّه(١).

اِرِع فِي َقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص:  اِهِن َاِالْنتَِفاُع بِِه إِالَّ بِإِْذِن َاآلَخِر، َأْو بِإِْذِن َالشَّ [٣٥٤] َوَلْيَس لِلرَّ
ا،  ونً هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ بُ بِنَفَ َ رِّ يُرشْ لَبَنُ اَلدَّ ا، وَ ونً هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ كَبُ بِنَفَ رْ رُ يُ «اَلظَّهْ

» [َرَواُه اَلُبَخارِيُّ]. ةُ قَ بُ اَلنَّفَ َ يَرشْ كَبُ وَ رْ ي يَ ىلَ اَلَّذِ عَ وَ

[٣٥٥] والضمان(٢): أن يضمن الحق عن الذي عليه(٣).
[٣٥٦] والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم(٤).

.(٥)« مٌ ارِ يمُ غَ عِ [٣٥٧] َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «اَلزَّ
: [٣٥٨] َفُكلٌّ مِنُْهَما َضامٌِن إِالَّ

. ٢- َأْو َأْبَرَأُه َصاِحُب َالَحقِّ ١- إِْن َقاَم بَِما اِلَتَزَم بِِه.    
٣- َأْو برئ األصيل. والله أعلم.

(١) يعني: إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة أو تخزين بمال فعلى صاحبه (الراهن).

(٢) [الضمان]: التزام اإلنسان ما يف ذمة شخص آخر. 

(٣) وال يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.

(٤) [الكفالة]: التزام اإلنسان بإحضار من عليه حق مالي، ال حد من حدود اهللا. 

(٥) رواه أبو داود، والترمذي وقال: «هذا حديث حسن»، وصححه األلباين.
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(١) هِ ريِ لَسٍ أَوْ غَ رِ لِفَ جْ : احلَ ابُ بَ

[٣٥٩] َوَمْن َلُه الحق فعليه أن ينظر المعسر(٢).
[٣٦٠] وينبغي أن ييسر على الموسر(٣).

[٣٦١] ومن عليه الحق فعليه الوفاء كامًال بالقدر والصفات(٤).
ينه عىل ميلء فليحتل». [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]،  [٣٦٢] قال ملسو هيلع هللا ىلص: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَ

َوَهَذا مِْن َالُمَياَسَرِة. 

(١) [الحجر]: منع اإلنسان من التصرف يف ماله، وهو قسمان:

األول- حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى   
مريض بما زاد على الثلث.

الثاين- حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه.  
النبي  وقول  [البقرة:٢٨٠]،   ﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تعالى:  اهللا  لقول   (٢)

ملسو هيلع هللا ىلص: «من أنظر معسًرا أو وضع عنه؛ أظله اهللا يف ظله» [رواه مسلم].
(٣) عن حذيفة قال: (سمعت النبى ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟، قال: كنت 

البخاري]، ويف رواية  [رواه  أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر له» 
مسلم: «تجاوًزا عنه».

 ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ :(٤) لقوله تعالى: ﴿[ ^ ﴾ [المائدة:١]، وقوله

± ﴾ [النساء:٥٨].
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َتْحِضيُرُه  َوُيْمكُِن  ُمَماطًِال،  َلْيَس  ِذي  َالَّ َالَوَفاِء،  َعَلى  َالَقاِدُر  ُهَو  َفالَملِيُء:   [٣٦٣]
لَِمْجلِِس الُحْكِم.

ُيوُن َأْكَثَر مِْن َماِل َاِإلْنَساِن، َوَطَلَب َالُغَرَماُء َأْو َبْعُضُهْم مَِن  [٣٦٤] َوإَِذا َكاَنِت َالدُّ
ِف فِي َجِميِع َمالِِه،  َالَحاكِِم َأْن َيْحِجَر َعَلْيِه، َحَجَر َعَلْيِه، َوَمنََعُه مِْن َالتََّصرُّ

ُمُه َعَلى َالُغَرَماِء بَِقْدِر ُدُيونِِهْم(١). ُثمَّ يصفي ماله، َوُيَقسِّ

ُم منهم إال: [٣٦٥] َوَال ُيَقدِّ
ْهِن بَِرْهنِِه(٢). ١- َصاِحَب َالرَّ

قُّ بِهِ من غريه». وَ أَحَ هُ لَسَ فَ فْ دْ أَ لٍ قَ جُ نْدَ رَ ٢- َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «من أدرك ما له عِ
[متفق عليه]

[٣٦٦] ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :مالهم الذي يضرهم(٣)، قال تعالى

» ¬ ﴾ [النساء:٥].

(١) وهو ما يسمى بالحجر لحظ الغير؛ وذلك لحفظ أموال الناس، وعدم العبث بها.

على  القسمة  قبل  لصاحبها  ٌأعطيت  مرهونه  عين  عليه  المحجور  مال  يف  ُوجد  إذا  أي:   (٢)

الغرماء.
(٣) وهذا هو الحجر لحق النفس.
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تِي ِهَي َأْحَسُن مِْن حفظِه، والتصرِف َالنَّافِِع  [٣٦٧] وعليه أال يقرب ما لهم إِالَّ بَِالَّ
َلُهْم، وصرِف َما َيْحَتاُجوَن إَِلْيِه مِنُْه(١).

ِشيُد، َفإِْن َلْم َيُكْن َجَعَل َالَحاكُِم َالَوَكاَلَة َألَْشَفَق َمْن َيِجُدُه  [٣٦٨] َوَولِيُُّهْم َأُبوُهُم َالرَّ
مِْن َأَقاِربِِه، وأعرفهم، وآمنهم.

َفِقيًرا َفلَيْأُكل بِالَمْعُروِف (َوُهَو َاألََقلُّ  ْف، َوَمْن َكاَن  [٣٦٩] َوَمْن َكاَن َغنِي�ا َفلَيَتَعفَّ
مِْن أجرِة مِْثلِِه أو كفايته)(٢). والله أعلم.

(١) لقول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [األنعام:١٥٢].

﴾ [النساء:٦].  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ :(٢) لقوله تعالى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª١٦٩

(١) لحِ : الصُّ ابُ بَ

م حالالً أو أحل  ا حرَّ لحً إِالَّ صُ  ، نيَ لِمِ اَملُسْ  َ بَنيْ ائِزٌ  لحُ جَ َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «اَلصُّ َقاَل   [٣٧٠]
ا» [َرَواُه أَبُو َداُوَد، َواَلتـِّْرِمِذيُّ َوقَاَل: َحَسٌن َصِحيٌح، َوَصحََّحُه اَلَحاِكُم](٢). حرامً

[٣٧١] َفإَِذا َصاَلَحُه َعْن َعْيٍن بَِعْيٍن أخرى(٣)، أو بَدين: َجاَز(٤).

[٣٧٢] َوإِْن َكاَن َلُه َعَلْيِه َدْيٌن َفَصالِْحُه َعنُْه بَِعْيٍن(٥)، َأْو بَدين(٦) َقَبَضُه َقْبَل التفرق: 
جاز(٧).

(١) [الصلح] لغًة: التوفيق واالتفاق، وشرًعا: العقد الذى ينقطع به خصومة المتخاصمين، 

وهو مندوب إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ 1 2﴾ [النساء:١٢٨]. 
(٢) وقال األلباين: «صحيح لغيره».

(٣) رجل له عند رجل آخر سيارة فتصالحا أن يأخذ مكانها قطعة معينة من األرض فهو صلح 

جائز، ألن بيع هذه بتلك جائز.
(٤) رجل له عند آخر سيارة فتصالحا على أن يأخذها خمسين ألًفا مؤجلة، فهو جائز؛ لجواز 

بيع السيارة دينًا.
(٥) وال إشكال يف ذلك؛ فهي عكس المسألة التي قبلها.

(٦) مختِلف، كأن يكون عليه مائة ديناًرا فيتصالحا على خمسمائة رياالً.

(٧) الشتراط التقابض يف المجلس يف الصرف.
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ْيِن  [٣٧٣] َأْو َصاَلَحُه َعَلى َمنَْفَعٍة فِي َعَقاِرِه َأْو َغْيِرِه َمْعُلوَمٍة(١)، َأْو َصاَلَح َعِن َالدَّ
َفَصاَلَحُه  َقْدَرُه  َيْعَلَماِن  َال  َدْيٌن  َعَلْيِه  َلُه  َكاَن  َأْو   ،(٢) َحاال� بَِبْعِضِه  ِل  َالُمَؤجَّ

َعَلى َشْيٍء؛ َصحَّ ذلك(٣).

[٣٧٤] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «َال َيْمنََعنَّ جاٌر َجاَرُه َأْن َيْغِرَز َخَشَبُه َعَلى ِجَداِرِه». 
[رواه البخاري](٤)

(١) فهي كاإلجارة له دين فأخذه منفعًة، كسكنى الدار أو إجارة العقار.

(٢) قال العالمة السعدى يف (المختارات الجلية): «وهي مسألة ضع وتعجل»؛ ألنه ال دليل 

على المنع، وال محذور يف هذا.
وقد سئل ابن عباس عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل لي   

وأضع عنك»، فقال: ال بأس بذلك [رواه عبد الرزاق وسنده صحيح]. 
والمسألة من مسائل الخالف بين الصحابة، وقد وردت فيها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث تجيز   

وأخرى تمنع وكلها ضعيفة.
(٣) من باب أولى. 

صاحب  على  الضرر  يقع  لم  وإذا  الجار  احتاج  إذا  ذلك  على  يصطلحا  أن  فللجارين   (٤)

الجدار.
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ةِ  كَ ِ ةِ والرشَّ الَ كَ : الوَ ابُ بَ
ةِ عَ ارَ اةِ واملُزَ اقَ واملُسَ

: ــــةُ الَ كَ اَلوَ

المسلمين  وحوائج  الخاصة(١)،  حوائجه  فِي  ُل  ُيَوكِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َالنَّبِيُّ  َكاَن   [٣٧٥]
به(٢). المتعلقة 

[٣٧٦] فهي عقد جائز من الطرفين(٣)(٤).

شاة  له  يشتري  ديناًرا  أعطاه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  «أن   : البارقي  عروة  عن  (البخاري)  ففي   (١)

فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة يف بيعه». 
(٢) كما يف (الصحيحين) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها».

ابن  ذلك  اإلجماع على  ونقل  نفسه،  له عزل  والوكيل  له عزل وكيله،  الموكل  أن  أي:   (٣)

قدامة يف (المغني). 
(٤) (فائدة): َبيَّن الشيخ السعدي يف (اإلرشاد) أن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثالثة:

[١] عقود الزمة، وهي نوعان: أحدهما- يلزم بمجرد عقده، فال يثبت فيه خيار مجلس 
وال شرط، وقد يثبت يف بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها. 
كالبيع  والشرط  المجلس  خيار  فيه  الشارع  جعل  ولكن  الزم،  عقد  وثانيهما-   
لصحته،= شرط  قبضه  فيما  الشرط  خيار  يجعلوا  لم  األصحاب  أن  إال  بأنواعه، 
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[٣٧٧] تدخل في جميع األشياء التي تصح النيابة فيها:
( أ  ) من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها(١).

(ب) ومن حقوق اآلدميين: كالعقود(٢)والفسوخ(٣) وغيرها.

ز ذلك، وكذا اإلجارة  = كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ اإلسالم يجوِّ
وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود الزمة.

الشركة -سوى  الطرفين فسخه، كالوكالة والوالية وأنواع  [٢] عقود جائزة، لكل من 
المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خالف. فهذا النوع ينفسخ 

بموت أحدهما، واختالل تصرفه.
[٣] الزم من أحد الطرفين، جائز يف حق اآلخر: كالرهن، جائز يف حق المرتهن الزم يف 
حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، يف حق المضمون له والمكفول له جائز، ويف 

حق الضامن والكافل الزم. اهـ
(١) فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبعث السعاة يجمعون الصدقات، كما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص معاًذا حين بعثه 

إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم، والحديث يف (الصحيحين).
(٢) كما يف حديث عروة البارقي المتقدم، هامش (٥٤١) يف هذا الباب.

(٣) قياًسا على العقود من باب أولى.
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ببدنه  وتتعلق  اإلنسان  على  تتعين  التي  األمور  من  النيابة  تدخله  ال  وما   [٣٧٨]
خاصة؛ كالصالة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: 

ال تجوز الوكالة فيها(١).

ُف َالَوكِيُل فِي َغْيِر َما ُأِذَن له فيه نطًقا أو عرًفا(٢). [٣٧٩] َوَال َيَتَصرَّ

[٣٨٠] ويجوز َالتَّْوكِيُل بُِجْعل(٣) َأْو َغْيِرِه(٤).

ي َأِو التَّْفِريِط(٥). [٣٨١] َوُهَو َكَسائِِر َاألَُمنَاِء، َال َضَماَن َعَلْيِهْم إِالَّ بِالتََّعدِّ

(١) فقد وقع اإلجماع على أن الطهارة والصالة والصيام ونحو ذلك ال يجوز فيها الوكالة.

[انظر: (مراتب اإلجماع)]
َل به على وجهه من غير زيادة وال نقصان، إال  (٢) ألنه مؤتمن، ومن األمانة هنا أن يقوم بما ُوكِّ

إذا أذن له موكله أو قام بما هو معروف عند الناس.
النبي  «أن  مسلم):  (صحيح  يف  وجاء  عليه؛  العوض  أخذ  فجاز  يلزمه،  ال  تصرف  ألنه   (٣)

بن عباس وقالوا:  الحارث والفضل  بن  ربيعة  بن  المطلب  أبناء عمه عبد  إليه  ملسو هيلع هللا ىلص جاء 
رنا على بعض  يا رسول اهللا، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمِّ

هذه الصدقات فنؤدي لك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون».
(٤) كالدعاء.

(٥) لحديث: «ال ضمان على مؤتمن». 

[رواه البيهقي مرفوًعا، وحسنه األلباين يف (اإلرواء) و(صحيح الجامع)]
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[٣٨٢] َوُيْقَبُل َقْوُلُهْم فِي َعَدِم َذلَِك بِالَيِميِن.

دَّ مِْن َاألَُمنَاِء: َعى َالرَّ [٣٨٣] َوَمِن اِدَّ
- َفإِْن َكاَن بُِجْعٍل، َلْم ُيْقَبل إِالَّ بَِبيِّنٍَة(١).
ًعا، ُقبَِل َقْوُلُه بَِيِمينِِه(٢). - َوإِْن َكاَن ُمَتَبرِّ

(١) ألن قبضه لمصلحة نفسه. 

(٢) ألن قبضه لمصلحة مالكه. 
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ـــةُ كَ ِ اَلرشَّ

ا  إِذَ ، فَ بَهُ احِ ا صَ َ مهُ دُ ُنْ أَحَ ْ خيَ ا ملَ ِ مَ نيْ يكَ ِ الِثُ اَلرشَّ ا ثَ : أَنَ اىلَ قُولُ اهللا تَعَ [٣٨٤] َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
» [َرَواُه أَبُو َداُوَد](١).  امَ يْنِهِ نْ بَ تُ مِ جْ رَ هُ خَ انَ خَ

[٣٨٥] فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة(٢)(٣). 

. (١) وضعفه األلباين

(٢) قال ابن قدامة يف (المغني): «أجمع المسلمون على جواز الشركة يف الجملة...».

(٣) الشركة نوعان: 

األول- شركة أمالك: وهي اجتماع يف استحقاق مالي: إما عقار، وإما منقول، وإما منفعة،   
الهبة أو اإلرث أو غيرها،  اثنين فأكثر، ملكاه بطريق الشراء أو  يكون ذلك مشترًكا بين 
له  يجوز  ال  شريكه،  نصيب  يف  أجنبي  الشريكين  من  واحد  كل  الشركة  من  النوع  فهذا 

التصرف فيه إال بإذنه.
الثاين- شركة عقود: وهي اجتماع يف التصرف من بيع ونحوه، وهذا القسم هو المراد هنا،   
فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين، بحكم الملك يف نصيبه، وبحكم الوكالة يف 

نصيب شريكه، وقد قسمها الفقهاء إلى خمسة أقسام:
ببدنيهما، أو يعمل  اثنان فأكثر بماليهما ليعمال فيه  ١- شركة عنان: وهي أن يشترك 

أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح اآلخر.
٢- شركة مضاربة: وهي أن يدفع شخص ماًال معلوًما ليتجر فيه شخص آخر، بجزء 

مشاع معلوم من ربحه.
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ْبُح بَِحْسِب َما َيتَِّفَقاِن َعَلْيِه، إَِذا َكاَن ُجْزًءا ُمَشاًعا  [٣٨٦] َوَيُكوُن َالُملُك فِيَها َوالرِّ
َمْعُلوًما(١).

[٣٨٧] َفَدَخَل في هذا:
١- َشِرَكُة َالِعنَاِن، َوِهَي: َأْن َيُكوَن مِْن كلٍّ مِنُْهَما َماٌل َوَعَمٌل(٢).

٢- وَشِرَكُة الُمَضاَرَبِة: بَِأْن َيُكوَن مِْن َأَحِدِهَما َالَماُل َومِْن َاآلَخِر َالَعَمُل(٣).

من عروض  بذمتيهما  يشتريانه  ما  بربح  فأكثر  اثنان  يشترك  أن  ٣- شركة وجوه: وهي 
التجارة، من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه.

٤- شركة أبدان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشتركا 
فيما يتقبالنه يف ذمتيهما من عمل.

بيًعا  أن يفوض كل منهما اآلخر يف كل تصرف مالي وبدين  ٥- شركة مفاوضة: وهي 
وشراًء يف الذمة، ويف كل ما يثبت لهما أو عليهما، من غير أن يدخال فيه كسًبا أو 

غرامة مالية خاصة.
(١) قال ابن المنذر يف (اإلجماع): «أجمعوا على إبطال الِقراض [المضاربة] الذى يشترط 

أحدهما أو كالهما لنفسه دراهم معلومة».
(٢) أجمع العلماء على جوازها [انظر: (اإلجماع ومراتب اإلجماع غيرهما)].

جائز.  والدراهم  بالدنانير  الِقراض  أن  على  «أجمعوا:  (اإلجماع):  يف  المنذر  ابن  قال   (٣)

وأجمعواعلى أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان 
عليه بعد أن يكون ذلك معلوًما جزًءا من أجزاء». 
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٣- وَشِرَكُة َالُوُجوِه: بَِما َيْأُخَذاِن بُِوُجوِهِهَما مِْن َالنَّاِس(١).
٤- وَشِرَكُة َاألَْبَداِن: بَِأْن َيْشَتِرَكا بَِما َيْكَتِسَباِن بَِأْبَدانِِهَما مِْن َالُمَباَحاِت مِْن َحِشيٍش 

َوَنْحِوِه، َوَما َيَتَقبََّالنِِه مِْن َاألَْعَماِل(٢).
٥- وَشِرَكُة َالُمَفاَوَضِة: َوِهَي َالَجامَِعُة لَِجِميِع َذلَِك(٣).

َها َجائَِزٌة(٤). [٣٨٨] َوُكلُّ
ِرْبُح  ِألََحِدِهَما  َيُكوَن  َكَأْن  ِألََحِدِهَما،  َوالَغَرُر  َالظُّلُم  َدَخَلَها  إَِذا  َوُيْفِسُدَها   [٣٨٩]
لَعَتْيِن، َأْو إِْحَدى  َوْقٍت ُمَعيٍَّن، َولِآلَخِر ِرْبُح َوْقٍت آَخَر، َأْو ِرْبُح إِْحَدى َالسِّ

ْفَرَتْيِن، َوَما ُيْشبُِه َذلَِك(٥). َالسَّ

ل َُكلُّ واحد منهما صاحبه بالشراء والبيع، والكفالة بالثمن، وكل ذلك جائز. (١) ألنها وكالة، ُوكَّ

تعالى: ﴿ " #  لها قول اهللا  (٢) كحطب وصيد ونحو ذلك، ويصح أن يكون دليالً 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
فيما  شركاء  المجاهدين  اهللا  فجعل  [األنفال:٤١]،   ﴾..4  3  2  1  0

غنموا بقتالهم...».
(٣) وسبق تعريفها يف هامش رقم (٥) ص [١٧٦] وهى جائزة؛ ألنها ال تعدو أن تكون قد 

جمعت أنواع الشركة الجائزة. 
(٤) يريد أنها جائزة شرًعا غير الزمة تكليًفا.

(٥) لما يف ذلك من الغرر الذى نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه والذي ُيفضى إلى النزاع والخصومة؛ وألن 

ذلك يخالف موضوع الشركة.
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«َوَكاَن  َخِديٍج:  ْبُن  َرافُِع  َقاَل  والمزارعة(١).  المساقاة  ذلك  يفسد  كما   [٣٩٠]
َوَأْقَباِل  الَماِذَياَناِت،  َعَلى  َما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ُيَؤاِجُروَن على عهد رسول  َالنَّاُس 
َهَذا  َوَيْسَلُم  َهَذا،  َوَيْسَلُم  َهَذا  َفَيْهلُِك  ْرِع،  َالزَّ مِْن  َوَشْيٌء  َالَجَداِوِل(٢)، 
ا َشْيٌء  َوَيْهلُِك َهَذا، َوَلْم َيُكْن لِلنَّاِس كَِراٌء إِالَّ َهَذا (َفلَِذلَِك َزَجَر َعنُْه)، َفَأمَّ

َمْعُلوٌم َمْضُموٌن، َفَال َبْأَس بِِه» [َرَواُه ُمْسِلٌم].
«وعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَل َخْيَبَر بَِشْطِر َما َيْخُرُج منها من ثمر أو زرع».   

[متفق عليه](٣)

مشاع  بجزء  َعَلْيَها،  َوَيُقوَم  لِلَعامِِل،  َيْدَفَعَها  بَِأْن  َجِر:  َالشَّ َعَلى  فالمساقاة   [٣٩١]
معلوم من الثمرة(٤).

(١) أي: أن ذلك الغرر يفسد المساقاة والمزارعة، بل يفسد سائر المعامالت، ودليل ذلك 

حديث رافع بن خديج المذكور.
على  ينبت  ما  وهي  ماذية،  جمع  فتحها:  عياض  وحكى  الذال،  بكسر  و[الماذيانات]   (٢)

المسايل  أوائل  الجداول]:  و[أقبال  عربية،  الكلمة  وليست  المياه،  ومسايل  النهر  حافة 
ورءوسها. 

(٣) وهذه هى المزارعة.

(٤) عن أبي هريرة  قال: (قالت األنصار للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 

قال: «ال»، فقال: «تكفونا المؤونة ونشرْكُكم يف الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا» [رواه البخاري]. 
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[٣٩٢] والمزارعة: بأن يدفع األرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.

ِذي َال َجَهاَلَة فِيِه(٢). ْرُط َالَّ [٣٩٣] َوَعَلى ُكلٍّ مِنُْهَما: َما َجَرِت الَعاَدُة بِه(١)، َوالشَّ

[٣٩٤] َوَلْو َدَفَع دابة إَِلى آَخَر َيْعَمُل َعَلْيَها، َوَما َحَصَل َبْينَُهَما: جاز(٣).

(١) إذ ليس يف ذلك نص، فيرجع إلى عرف الناس، فالمعروف ُعرًفا كالمشروط شرًطا. 

(٢) إذ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك». 

[رواه الحاكم، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع)]
(٣) ألنها عين تربح بالعمل عليها، فجاز كالمساقاة يف الشجر، والمزارعة يف الثمر والزرع.
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اتِ اءِ املَوَ يَ : إِحْ ابُ بَ

تِي ال يعلم لها مالك. [٣٩٥] َوِهَي َاألَْرُض َالَبائَِرُة َالَّ

ُتْزَرُع  َال  َما  َمنِْع  َأْو  إَِلْيَها،  َماٍء  إِْجَراِء  َأْو  بِْئٍر،  َحْفِر  َأْو  بَِحائٍِط،  َأْحَياَها  َفَمْن   [٣٩٦]
َمَعُه: َمَلَكَها بَِجِميِع َما فِيَها(١)، إِالَّ َالَمَعاِدَن َالظَّاِهَرَة(٢)؛ لَِحِديِث اْبِن ُعَمَر: 

«َمْن َأْحَيا َأْرًضا َلْيَسْت ِألََحٍد َفُهَو َأَحقُّ بَِها» [َرَواُه اَلُبَخارِيُّ].

(١) وقيل: «إن اإلحياء ُيرجع فيه إلى العرف، فكل ما عده الناس إحياًء فهو إحياء؛ ألن 

وهو  ألحمد  ورواية  الشافعي،  قول  وهو  بشيء»  ُيحده  ولم  اإلحياء  أطلق  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
الصواب.

تملك  فال  والنفط  كالملح  الناس  ويحتاجها  مؤنة  غير  من  إليها  يوصل  التي  أي:   (٢)

الملح  فاستقطعه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  وفد  «أنه  المأربي:  جمال  بن  األبيض  فعن  باإلحياء، 
إنما  اهللا،  رسول  يا  رجل:  قال  ولى  فلما  إياه،  فأقطعه  بمأرب،  الذي  الملح]  [معدن 
أقطعت له الماء الِعّد [أي: إنما أعطيته شيًئا كالماء المعد المهيأ الذي ال ينقطع وينتفع 

به الناس] فانتزعه منه» [رواه أبو داود وغيره وحسنه األلباين].
بالعمل والكد فمفهوم كالم  إال  إليها  التي ال يوصل  الباطنة وهي  المعادن  أما  (فائدة):   

الشيخ أنها تملك.
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إَِلى  َلْم َيِصل  بِْئًرا  َأْو َحَفَر  َأْحَجاًرا،  َأَداَر َحْوَلُه  بَِأْن  َمَواًتا:  َر  َوإَِذا َتَحجَّ  [٣٩٧]
ُيْحيَِيَها  َيْملُِكَها(٢)َحتَّى  َوَال  بَِها(١)،  َأَحقُّ  َفُهَو  َأْرًضا:  ُأقطِع  َأْو  َمائَِها، 

تقدم(٣). بما 

(١) ألنه سبق إليها. 

(٢) أي: بالتحجير ألنه ليس إحياًء.

(٣) ومن سبق إلى شيء من المباحات كاألراضي، والحطب، والجلوس يف المساجد ونحو 

ذلك فهو أحق به من غيره.
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ةِ ارَ ةِ واإلِجَ الَ عَ : اجلَ ابُ بَ

فِي  َمْجُهوًال  َأْو  َمْعُلوًما،  َعَمًال  َلُه  َيْعَمُل  لَِمْن  َمْعُلوٍم  َماٍل  َجْعُل  َوُهما:   [٣٩٨]
ِة. مَّ َالَجَعاَلِة(١) َوَمْعُلوًما فِي َاِإلَجاَرِة، َأْو َعَلى َمنَْفَعٍة فِي َالذِّ

[٣٩٩] َفَمْن َفَعَل َما ُجِعَل عليه فيهما، استحق العوض، وإال فال.

[٤٠٠] إال إذا تعذر العمل في اإلجارة، فإنه يتقسط العوض(٢).

لٌ  جُ : رَ ةِ يَامَ مَ اَلقِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ةٌ أَنَا خَ ثَ : ثَالَ اىلَ الَ اهللا تَعَ [٤٠١] َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرِة َمْرُفوًعا: «قَ
ىفَ  تَوْ اسْ ا فَ ريً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اِسْ جُ رَ ، وَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ ا فَ �ر لٌ بَاعَ حُ جُ رَ ، وَ رَ دَ طَى يبِ ثُمَّ غَ أَعْ

هُ»(٣) [َرَواُه ُمْسِلٌم]. رَ طِهِ أَجْ عْ ْ يُ ملَ نْهُ وَ مِ

(١) قال تعالى: ﴿; > = < ? ﴾ [يوسف:٧٢]. قال الحافظ ابن كثير: «هذا من باب 

الجعالة، وألن الحاجة تدعو إليها؛ فإن العمل قد يكون مجهوًال فال تنعقد اإلجارة فيه، 
العمل؛  فيه مع جهالة  الجعل  إباحة بذل  إلى  الحاجة  به فدعت  يتبرع  وقد ال يوجد من 

ألنها غير الزمة بخالف اإلجارة».
الجاعل  من  الفسخ  كان  لو  وكذلك  العوض،  نصف  استحق  المدة  نصف  سقاها  فلو   (٢)

فيتقسط الجعل.
(٣) فيه أن التفريط يف إعطاء األجرة لألجير كبيرة من الكبائر.
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َوِألَنَّ  الُقرب(١)،  َأْعَماِل  َعَلى  َتُجوُز  ِألَنََّها  َاِإلَجاَرِة؛  مِْن  َأْوَسُع  َوالَجَعاَلُة   [٤٠٢]
َالَعَمَل فِيَها َيُكوُن َمْعُلوًما َوَمْجُهوًال، َوِألَنََّها َعْقٌد َجائٌِز، بِِخَالِف َاِإلَجاَرِة(٢).

َرِة(٣) لَِمن َيُقوُم َمَقاَمُه(٤) َال بَِأْكَثَر مِنُْه َضَرًرا(٥). [٤٠٣] َوَتُجوُز إَِجاَرُة َالَعْيِن َالُمَؤجَّ

(١) وكذلك اإلجارة تجوز على أعمال القرب عند الجمهور إذا لم تتعين على آخذ األجرة 

لما يف (البخاري): (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «وإن أحق ما أخذتم عليه أجًرا كتاب اهللا»، وألن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص َأَقر أخذ األجرة على الرقية يف قصة اللديغ والحديث) [متفق عليه].

العاص:  أبى  بن  عثمان  لحديث  وجماعة؛  حنيفة  أبو  القرب  أعمال  على  األجرة  ومنع   
(أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: «واتخذ مؤذًنا ال يأخذ على أذانه أجًرا»). 

[رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين]
وعن أبي بن كعب قال: (َعلَّمت رجًال القرآن، فأهدى لى قوًسا، فذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص   

فقال: «إن أخذتها أخذت قوًسا من نار» فرددتها) [رواه ابن ماجه وصححه األلباين]. 
بين  جمًعا  للتنزيه  النهي  بأن  العاص:  أبي  ابن  عثمان  حديث  على  المجيزون  وأجاب   

األحاديث، وعن حديث أبي بن كعب بأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيًئا.
والحاصل.. أن أخذ األجرة على أعمال القرب جائز، إذا لم يتعين العمل على اآلخذ،   

وإذا لم يشترط.
(٢) وسبق ذكر الفرق بين العقود الجائزة والالزمة.

(٣) ألن المنفعة مملوكة له، فجاز له إجارتها.

(٤) يف االنتفاع أو دونه.

(٥) ألنه يستويف أكثر من حقه أو غير ما يستحقه.
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[٤٠٤] َوَال َضَماَن فِيِهَما، بُِدوِن تعدٍّ َوَال َتْفِريٍط(١).

[٤٠٥] وفي الحديث: «أعطوا األجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه». 
[رواه ابن ماجه](٢)

يف  قدامة  ابن  ذلك  على  اإلجماع  ونقل  فرط،  أو  تعدى  إذا  إال  يضمن  ال  األمين  ألن   (١)

(المغني).
(٢) صححه األلباين يف (اإلرواء).
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يطِ قِ ةِ واللَّ طَ اللُّقَ  : ابُ بَ

[٤٠٦] َوِهَي َعَلى َثَالَثِة َأْضُرٍب:
ِغيِف َوَنْحِوِهَما، َفُيْمَلُك بَِال َتْعِريٍف(١). ْوِط َوالرَّ َأَحُدَها- َما ُتِقلُّ قِيَمُتُه، َكالسَّ

بِاِاللتَِقاِط  ُتْمَلُك  َفَال  َكاِإلبِِل،  َباِع،  َالسِّ ِصَغاِر  مِْن  َتْمَتنُِع  تِي  َالَّ َوالُّ  َالضَّ َوالثَّانِي- 
ُمْطَلًقا.

َفُه َسنًَة َكامَِلًة. َوالثَّالُِث- َما ِسَوى َذلَِك، َفَيُجوُز اِلتَِقاُطُه، َوَيْملُِكُه إَِذا َعرَّ
َوَعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد َالُجَهنِيِّ قال: (جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسأله عن   
جاء  سنة(٣)فإن  فها  رِّ عَ ثم  ها(٢)  ووكاءَ اصها  فَ عِ فقال:«اعرف  اللقطة، 

صاحبها(٤)، وإال فشأنك هبا»)(٥).

  (١) نقل ابن قدامة يف (المغني) اإلجماع على ذلك، وروى الشيخان من حديث أنس

قال: (مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة يف الطريق فقال: «لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها»).
(٢) [العفاص]: الوعاء، و[الوكاء]: ما ُتشد به.

(٣) لم يحدد الشارع صفة للتعريف فيرجع فيه إلى العرف. 

(٤) يف السنة أو بعدها وجب رد اللقطة إليه أو قيمتها إن تعذر حفظها؛ ألنها ماله.

(٥) أي: تصرف فيها كما تشاء باالستعمال ونحوه.
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أو للذئب»(١)، قال: فضالة  الغنم؟ قال: «هي لك أو ألخيك  قال: فضالة   
وتأكل  املاء،  ترد  وحذاؤها(٢)،  سقاؤها  معها  وهلا؟  لك  «ما  قال:  اإلبل؟ 

ا» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. الشجر، حتى يلقاها رهبُّ

ِقيِط، َوالِقَياُم بِِه: َفْرُض كَِفاَيٍة(٣). [٤٠٧] واِلتَِقاُط َاللَّ

َر بيُت َالَماِل َفَعَلى َمْن علم بحاله(٤). [٤٠٨] َفإِْن َتَعذَّ

(١) أي: فالتقطتها كذلك واعرف صفتها وسنها وعرفها سنة. 

(٢) أي: بطنها وقدمها.

المرفوع:  الحديث  [المائدة:٢]، ويف   ﴾  Â Á À ¿ ﴿ :قال تعالى  اهللا  (٣) ألن 

«المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال ُيسلمه» [متفق عليه].
أبي  سنين  لحديث  بحاله؛  علم  من  فعلى  المال  بيت  من  عليه  اإلنفاق  تعذر  فإن  أي:   (٤)

جميلة: «أنه َوَجَد منبوًذا يف زمان عمر بن الخطاب فجئت به إليه، فقال: ما حملك على 
أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه 
رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، 

ولك والؤه، وعلينا نفقته» [أخرجه مالك، والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
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(١) ةِ بَ الَ ةِ واملُغَ قَ ابَ : املُسَ ابُ بَ

[٤٠٩] َوِهَي َثَالَثُة َأْنَواٍع:
١- َنْوٌع َيُجوُز بِِعَوٍض َوَغْيِرِه، َوِهَي: ُمَساَبَقُة َالَخْيِل َواِإلبِِل والسهام(٢)(٣). 

(١) [المسابقة والمغالبة] معناها واحد وهو: المجاراة بين اثنين فأكثر لمعرفة السابق منهما.

(٢) لحديث: «ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر» [رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه األلباين].

ونفي  الفرس.  و[الحافر]:  النصل،  ذو  السهم  و[النصل]:  البعير،  بــ[الخف]:  والمراد   
هذه  يف  إال  العوض  يجوز  ال  أي:  العوض  نفي  به  ُيراد  أن  يحتمل  الثالثة  غير  يف  السبق 
جواز  على  الدليل  دل  وقد  غيرها،  يف  المسابقة  جواز  نفي  به  ُيراد  أن  ويحتمل  الثالثة، 
المسابقة يف غير هذه الثالثة فتعين حمله على نفي المسابقة بعوض، فالمعنى: ال سبق 

بعوض إال يف هذه الثالثة، وإنما جاز العوض للمصلحة الراجحة.
(٣) َبيََّن الشيخ السعدي يف (اإلرشاد): أن شيخ اإلسالم اختار أنه ُيلحق بهذه الثالثة ما كان 

العلمية؛  المسائل  والجهاد يف سبيله والمراهنة يف  يف معناها، مما يقوي على طاعة اهللا 
ألن الحكمة المبيحة ألخذ العوض يف الثالثة السابقة موجودة فيما كان يف معناها، وهو 

الراجح دليًال. اهـ بتصرف
كما قرر يف (المختارات الجلية): جواز المسابقة على الخيل واإلبل والسهام بعوض،   
القمار  وأن  محلِّل،  يشترط  ال  وأنه  للعوض،  مخرج  منهما  كل  المتسابقان  كان  ولو 
ضعفه  المحلِّل  فيه  الذي  والحديث  مصلحتها،  لرجحان  الثالثة؛  هذه  إال  محرم  كله 

األئمة. من  كثير 
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َالُمَغالَِباِت  َجِميُع  َوِهَي:  بِِعَوٍض،  َيُجوُز  َوَال  ِعَوٍض،  بَِال  َيُجوُز  ونوٌع   -٢
ُم  َفُتَحرَّ َوَنْحِوِهَما،  ْطَرْنِج(٢)  َوالشَّ َالنَّْرِد  َوبَِغْيِر  َالَمْذُكوَرِة(١)  َالثََّالَثِة  بَِغْيِر 

ُمْطَلًقا(٣)(٤).

الصحابة  وبين    وعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بين  وقعت  التي  األقدام  على  كالمسابقة   (١)

األثقال  كحمل  ونحوها  والدراجات  السيارات  مسابقة  اليوم  عليها  ويقاس   ،
والسباحة والكرة، إن تعلق بهذه األشياء مصلحة تتعلق بالجهاد ونحوه جاز فيها العوض 

قياًسا على الثالثة.
(فائدة): إنما حرم العوض؛ ألن المسابقات على العوض داخلة يف الميسر، فأبيح منها ما   

كان للمصلحة الراجحة.
(٢) [النرد]: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة 

على حسب ما يأتي به الفص -الزهر-  وتعرف عند العامة بالطاولة (المعجم الوسيط).
و[الشطرنج]: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربًعا، وتمثل دولتين متحاربتين   

باثنتين وثالثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقالع والفيلة والجنود.
(المعجم الوسيط)

(٣) بعوض وبدون عوض.

(٤) ووجه التحريم: إن كان السبق على مال، فالتحريم مجمع عليه، قال تعالى: ﴿! " 

[المائدة:٩٠]، وإن كان   ﴾  , + * ) ( ' & % $ #
على غير مال، فقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرفوًعا: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده يف لحم 

خنزير ودمه» [رواه مسلم]، ويقاس عليه الشطرنج؛ إذ مفسدته أعظم. 
ُروي عن علّي: «أنه َمرَّ على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها=  
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 .« افِرٍ لٍ أَوْ حَ فٍّ أَوْ نَصْ بَقَ إِالَّ يفِ خُ ٣-  َوُهَو َالنَّْوُع َالثَّالُِث؛ لَِحِديِث: «الَ سَ
[َرَواُه َأْحَمُد َوالثََّالثَُة]

ا َما ِسَواَها: َفإِنََّها َداِخَلٌة فِي َالِقَماِر َوالَمْيِسِر. [٤١٠] َوَأمَّ

= عاكفون؟ ألن يمس جمًرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها». 
[أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي واللفظ له]

وأيًضا: النرد والشطرنج ونحوهما مما يصد عن ذكر اهللا وعن الصالة اللتهاء النفوس   
بها، وأيًضا توقع بين الناس العدواة والبغضاء وغير ذلك.
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بِ صْ : الغَ ابُ بَ

. [٤١١] َوُهَو اِالْستِيَالُء َعَلى َماِل َالَغْيِر بَِغْيِر َحقٍّ

ةِ  يَامَ مَ اَلقِ وْ هُ اهللا بِهِ يَ قَ وَّ ضِ ظُلامً طَ نْ اَألَرْ ا مِ ً ربْ تَطَعَ شِ نْ اِقْ ٌم، لَِحِديِث: «مَ [٤١٢] َوُهَو ُمَحرَّ
»(١) [ُمتََّفٌق َعَلْيه]. نيَ ضِ بْعِ أَرْ نْ سَ مِ

ُه لَِصاِحبِِه(٢)، َوَلْو غرم أضعافه(٣). [٤١٣] َوَعَلْيِه: َردُّ

(١) أي: جعل ذلك الشبر طوقه من األرضين السبع، كما جاء يف رواية الطبراين: «من أخذ من 

طريق المسلمين شيًئا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين» [ضعفه األلبانى].
(٢) لحديث: «ال يأخذ أحدكم عصا أخيه العًبا وال جاًدا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها». 

[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه األلباين]
(٣) ألنه جنى بتعديه فكان ضرر ذلك عليه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يف (اإلرشاد): 

«األيدي التي تضمن النفوس واألموال ثالث:
األولى- يد متعدية، وضابطها، كل من وضع يده على مال غيره ظلًما.

فإنه  أو جهًال،  أو سهًوا  بغير حق عمًدا  ماًال  أو  نفًسا  أتلف  المباشرة، فمن  اليد  الثانية- 
ضامن.

الثالثة- اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله يف ملك غيره، أو يف الطرق، أو تسبب 
اجتمع  لو  لكن  ضمنه،  شيء  فعله  بسبب  فتلف  فيه  مأذون  غير  بفعل  إلتالفه 
ضمن= تضمينه  تعذر  فإن  المباشر،  على  الضمان  كان  والمتسبب  المباشر 
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َة ُمَقامِِه بَِيِدِه، وضماُنه إذا تلف مطلًقا(١). [٤١٤] َوَعَلْيِه: َنْقُصُه َوُأْجَرُتُه ُمدَّ

[٤١٥] زيادته لربه(٢).

 ٍ املِ قٍ ظَ [٤١٦] َوإِْن َكاَنْت َأْرًضا َفَغَرَس َأْو َبنَى فِيَها، َفلَِربِِّه قلُعه؛ لَِحِديِث: «لَيْسَ لِعِرْ
» [رواه أبو داود](٣). قٌّ حَ

[٤١٧] ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم، فحكمه حكم الغاصب(٤).

= المتسبب. اهـ بتصرف
(فائدة): من كان يف ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:   
«العجماء ُجَبار» إال إذا كان غاصًبا، أو بهيمة معروفة باألذي إذا فّرط صاحبها، 
أو أتلفت يف الليل، أو كان صاحبها متصرًفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، 

فإنه متعدٍّ يف هذه الصور، وعليه الضمان.
(١) لتعديه وتفريطه.

(٢) قال ابن قدامة يف (المغني): «إن غصب شجًرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خالف 

نعلمه».
. (٣) وصححه األلباين

(٤) لعموم قوله تعالى: ﴿È Ç Æ Å Ä ﴾ [المائدة:٢].
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ةِ  يعَ دِ ةِ والوَ يَ ارِ : العَ بابُ

ـــةُ : يَّ ارِ اَلعَ

ُة: إَِباَحُة َالَمنَافِِع(١). [٤١٨] َالَعاِريَّ
وفٍ  رُ عْ لُّ مَ [٤١٩] َوِهَي ُمْسَتَحبٌَّة لُِدُخولَِها فِي َاِإلْحَساِن َوالَمْعُروِف، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ

.(٢)« ةٌ قَ دَ صَ

[٤٢٠] َوإِْن ُشِرَط ضماُنها َضِمنَها(٣).

َط فِيَها، َضِمنََها، َوإِالَّ َفَال(٤). ى َأْو َفرَّ [٤٢١] َأْو َتَعدَّ

(١) أو النماء مع بقاء األصل من غير عوض، كالسيارة ليركبها، أو الكتاب ليقرأه، أو الشاة 

ليحلبها.
(٢) [متفق عليه]، وذم اهللا تعالى مانعها حين قال: ﴿ T S ﴾ [الماعون:٧].

(٣) لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «المسلمون على شروطهم». 

[رواه الحاكم، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع)]
(٤) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «العارية مؤداة..» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما وصححه األلباين]. 

فالمستعير يجب عليه األداء فهو إًذا ضامن حال التعدى والتفريط باإلجماع، والضمان   
يكون بالمثل والقيمة، ولحديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال: (قال لي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
«إذا أتتك رسلي فأعطهم ثالثين درًعا وثالثين بعيًرا»، قال: فقلت: يا رسول اهللا، أعارية =
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ـــةِ : يعَ دِ اَلوَ

[٤٢٢] وَمْن ُأودع َوِديَعًة(١) َفَعَلْيِه َحِفُظَها فِي ِحْرِز مِْثلَِها(٢).

[٤٢٣] وال ينتفع بها بغير إذن ربها(٣).

= مضمونة أو عارية مؤداة؟، قال: «بل مؤداة» (صحيح أبي داود).
بالقيمة، و[المؤداة]:  تلفت  إن  التي تضمن  «[المضمونة]:  (السبل):  الصنعاين يف  قال   

التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة...».
(١) [الوديعة]: هي التوكيل بحفظ مال أو مختص.

على  أن  «وأجمعوا  المنذر:  ابن  قال  فيه،  أموالهم  بحفظ  الناس  عادة  به  جرت  ما  وهو   (٢)

الموَدع إحراز الوديعة».
(٣) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوًفا من إتالفها، 

وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها».
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ةِ عَ فْ : الشُّ ابُ بَ

ِة َشِريكِِه مِْن َيِد َمْن اِْنَتَقَلْت إَِلْيِه بَِبْيٍع  [٤٢٤] َوِهَي: اِْستِْحَقاُق َاِإلْنَساِن اِْنتَِزاَع ِحصَّ
ونحوه.

«َقَضى   : َجابٍِر  لَِحِديِث  ْم؛  ُيَقسَّ َلْم  ِذي  َالَّ َالَعَقاِر  فِي  ٌة  َخاصَّ َوِهَي   [٤٢٥]
َفْت  ْم(١)، َفإَِذا َوَقَعِت َالُحُدوُد َوُصرِّ ْفَعِة فِي ُكلِّ َما َلْم ُيَقسَّ َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالشُّ

َالطُُّرُق َفَال ُشْفَعَة »(٢) [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

[٤٢٦] َوَال َيِحلُّ التحيل إلسقاطها(٣).

لُ بالنيات».  امَ امَ اَألَعْ [٤٢٧] َفإِْن َتَحيََّل َلْم َتْسُقْط؛(٤) لَِحِديِث: «إِنَّ

(١) ألن الضرر يف هذا النوع أكثر منه فيما يقبل القسمة. 

(٢) وهذا أيًضا دليل على ثبوت الشفعة حتى يف العقار الذي يقسم كأن يكون واسًعا مثالً، 

وذلك ألن الحدود ليست واقعة، والطرق ليست مصروفة.
(٣) كأن ُيظهر ثمنًا أكثر يف الظاهر، أو أن يهب يف الظاهر، فالحيل ال ُتسقط حًقا واجًبا.

(٤) يعني: شرًعا. 
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فِ قْ : الوَ ابُ بَ

[٤٢٨] َوُهَو َتْحبِيُس َاألَْصِل َوَتْسبِيُل َالَمنَافِِع.
[٤٢٩] وهو من َأْفَضُل الُقَرب َوَأْنَفِعَها إَِذا َكاَن َعَلى ِجَهِة بر، وسلم من الظلم(١)؛ 
علمٍ  أو  من ثالث: صدقةٍ جارية،  إال  انقطع عمله  العبد  مات  «إذا  لحديث: 

ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» [َرَواُه ُمْسِلُم].
َيْسَتْأمُِرُه  َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَتى  بَِخْيَبَر،  َأْرًضا  (َأَصاَب عمُر  َقاَل:  ُعَمَر  اِْبِن  َوَعْن   
َقطُّ  َماًال  ُأِصْب  َلْم  بخيبَر  َأْرًضا  َأَصْبُت  إِنِّي  ِه،  َاللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  فِيَها، 
َقاَل:  ا»،  َ قْتَ هبِ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ أَصْ تَ  بَّسْ ئْتَ حَ َقاَل: «إِنْ شِ َأْنَفُس ِعنِْدي مِنُْه،  ُهَو 
َق  قَّ بَِها ُعَمُر، َغْيَر َأنَُّه َال ُيَباُع َأْصُلَها َوَال ُيوَرُث َوَال ُيوَهُب، َفَتْصدَّ َفَتْصدَّ
بِيِل،  ِه، َواْبِن َالسَّ َقاِب، َوفِي َسبِيِل َاللَّ بَِها فِي َالُفَقَراِء، َوفِي َالُقْرَبى، َوفِي َالرِّ
َوُيْطِعَم  بِالَمْعُروِف،  مِنَْها  َيْأُكَل  َأْن  َولَِيَها(٢)  َمْن  َعَلى  ُجنَاَح  َال  ْيِف،  َوالضَّ

) [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. ٍل َماال� َصِديًقا، َغْيَر ُمَتَموِّ

(١) اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر، يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون 

بعض يحرم، وال ينفذ كما َصّوبه الشيخ يف (المختارات الجلية)، وقال أيًضا: «وإذا كان 
الوقف شرطه القربة، باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون ُيِضرُّ بها غير نافذ، ولو كان 

لم يحجر عليه».
(٢) وهو ما يسمى بـ «ناظر الوقف».

فِ قْ : الوَ ابُ بَ
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[٤٣٠] َوَأْفَضُلُه َأْنَفُعُه لِلُمْسلِِميَن(١).

الِّ َعَلى َالَوْقِف(٢). [٤٣١] َوَينَْعِقُد بِالَقْوِل َالدَّ

وافق  حيث  الواقف  شرط  إَِلى  َوُشُروطه  َالَوْقِف  َمَصاِرِف  فِي  َوُيْرَجُع   [٤٣٢]
الشرع(٣).

[٤٣٣] وال يباع إال أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله(٤).

(١) كالوقف على جهة نفعها متعد كوقف كتب العلم الشرعي على العلماء وطالب العلم، 

ووقف المدارس الشرعية، ونحو ذلك.
(٢) صريًحا كان أو كنايًة.

(٣) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أيما شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط» [متفق عليه]، 

وأجمع أهل العلم على أن الشروط الفاسدة ال تنفذ.
(٤) فقد روى: «أن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة بمسجد آخر فصارت أرضه سوًقا 

بعد أن كانت مسجًدا» [رواه أحمد يف (مسائل) ابنه صالح، وانظر: (مجموع الفتاوى)]. 
وألن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.  
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ةِ يَّ صِ ةِ والوَ يَّ طِ ةِ والعَ بَ : اهلِ ابُ بَ

َعاِت. [٤٣٤] َوِهَي مِْن ُعُقوِد َالتََّبرُّ
ُع بِالَماِل فِي َحاِل َالَحَياِة والصحة. [٤٣٥] َفالِهَبُة: َالتََّبرُّ

ُع بِِه فِي َمَرِض َمْوتِِه الَمُخوف. [٤٣٦] َوالَعطِيَُّة: َالتََّبرُّ
[٤٣٧] والوصية: التبرع بِِه َبْعَد َالَوَفاِة.

. [٤٣٨] َفالَجِميُع َداِخٌل فِي َاِإلْحَساِن َوالبِرِّ
[٤٣٩] َفالِهَبُة مِْن َرْأِس َالَماِل(١).

[٤٤٠] َوالَعطِيَِّة َوالَوِصيَُّة مَِن َالثُُّلِث َفَأَقلُّ لَِغْيِر َواِرٍث(٢).
[٤٤١] َفَماَزاَد َعِن َالثُُّلِث، َأْو َكاَن لَِواِرٍث َتَوقََّف َعَلى إَِجاَزِة َالَوَرَثِة َالْراِشِدين(٣).

. (١) ولو أتت عليه كله كما فعل ذلك أبو بكر

(٢) فعن عمران بن حصين : «أن رجالً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال 

غيرهم، فدعا بهم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فجزأهم أثالًثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 
وقال له قوًال شديًدا» [رواه مسلم]، ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن أبي وقاص أن ُيوصي بأكثر 

من الثلث» [متفق عليه]. 
(٣) ألنه حقهم، فالمنع ألجلهم، فإن أجازوا نفذ.
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 َ لُوا بَنيْ دِ اعْ وا اَهللاََّ وَ قُ َها(١) َيِجُب فِيَها َالَعْدُل َبْيَن َأْوَالِدِه(٢)؛ لَِحِديِث: «اِتَّ [٤٤٢] َوُكلُّ
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. مْ دِكُ الَ أَوْ

بَتِهِ  ائِدُ يفِ هِ [٤٤٣] َوَبْعَد َتْقبِيِض َالِهَبِة َوَقُبولَِها ال يحل الرجوع فيها؛ لَحِديِث: «اَلعَ
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].  يْئِهِ عُودُ يفِ قَ قِيءُ ثُمَّ يَ لبِ يَ الكَ كَ

ا؛ إِالَّ  عَ فِيهَ جِ رْ طِيَّةَ ثُمَّ يَ عْطِيَ اَلعَ لِمٍ أَنْ يُ سْ لٍ مُ جُ ِلُّ لِرَ َوفِي َالَحِديِث َاآلَخِر: «ال حيَ  
» [َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنِن](٣). هِ لَدِ عْطِي لِوَ الِدِ فِيامَ يُ اَلوَ

َة، َوُيثِيُب عليها(٤). [٤٤٤] َوَكاَن َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَبُل َالَهِديَّ

ُه، َأْو ُيْعطِيِه لَِوَلٍد آَخر،  [٤٤٥] َولِألَِب َأْن َيَتَملََّك مِْن َماِل َوَلِدِه َما َشاَء، َما َلْم َيُضرُّ
َأْو َيُكوَن بَِمَرِض َمْوِت َأَحِدِهَما؛ لَِحِديِث: «أنت ومالك ألبيك»(٥).

[٤٤٦] وعن ابن عمر مرفوًعا: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، 
يبيت ليلتين، إال ووصيته مكتوبة عنده» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

(١) إشارة إلى الهبة.

(٢) إال إذا أجازوا عدمه أو كان ترك العدل لمعنى.

(٣) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء).

(٤) أخرجه البخاري.

(٥) أما الشروط المذكورة؛ فألن الضرر منتٍف يف شريعة اهللا.
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 .« ثٍ ارِ يَّةَ لِوَ صِ ، فَالَ وَ هُ قَّ قٍّ حَ لَّ ذِي حَ طَى كُ دْ أَعْ [٤٤٧] َوفِي َالَحِديِث: «إِنَّ اَهللاََّ قَ
[َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنِن](١)

َوفِي َلْفِظ: «إِالَّ أن يشاء الورثة»(٢).  

َبل  ُيوِصَي،  َأْن َال  َوَرَثتِِه  إِْغنَاُء  فِيِه  َيْحُصُل  ِعنَْدُه َشْيٌء  َلْيَس  لَِمْن  َوَينَْبِغي   [٤٤٨]
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء  التَِّرَكَة كلَّها لورثته؛ كما قال  َيَدَع 

خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. 

... َوالَخْيُر َمْطُلوٌب فِي َجِميِع َاألَْحَواِل  

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن 

 . ماجه، والبيهقي، وصححه األلباين
(٢) رواه الدارقطني يف (سننه)، ومن طريقه البيهقي عن عطاء عن ابن عباس مرفوًعا، وعطاء 

عنه:  (التقريب)  يف  الحافظ  قال  البيهقي.  قال  كما  عباس،  ابن  يدرك  لم  الخراساين  هو 
«صدوٌق َيِهُم كثيًرا ويرسل ويدلس». 

وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوًعا   
بنحوه وقال: «ضعيف»، وروي من وجه آخر، وقد حكم األلباين يف (إرواء الغليل) على 

الحديث بالنكارة.
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كتاب املواريث

يَها. [٤٤٩] َوِهَي َالِعلُم بِِقْسَمِة َالتَِّرَكِة َبْيَن ُمْسَتِحقِّ

[٤٥٠] َواَأل ْصُل فِيَها:
 j i h g f e d c﴿ :(ُسوَرِة َالنَِّساِء) ( أ )  َقْوُلُه َتَعاَلى  فِي

k...﴾ إَِلى َقْولِِه: ﴿... ¦ § ¨ ﴾(١) [النَِّساِء:١١-١٣].

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿  (١)

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

£ ¤ ﴾ [النساء:١١-١٢].
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وَرِة: ﴿! " # $ % & ﴾(١). (ِب) َوَقْولِِه فِي آِخِر َالسُّ
[اَلنَِّساِء:١٧٦]

بَقِيَ  امَ  فَ ا،  لِهَ بِأَهْ ائِضِ  رَ اَلفَ وا  «أَحلِقُ َمْرُفوًعا:    َعبَّاٍس  اِْبِن  َحِديِث  َمَع  (جـ) 
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. رٍ كَ لٍ ذَ جُ ىلَ رَ وْ َ ألِ فَ

َأْحَكاِم  ُجلِّ  َعَلى  َعبَّاٍس  اِْبِن  َحِديِث  َمَع  َالَكِريَمُة  َاآلَياُت  اِْشَتَمَلِت  َفَقِد   [٤٥١]
َلًة بُِشُروطَِها. َالَمَواِريِث، َوَذَكَرَها ُمَفصَّ

لب، َوَأْوَالِد َاِالْبِن، َومَِن َاِإلْخَوِة  ُكوَر َواِإلَناَث مِْن َأْوَالِد الصُّ [٤٥٢] َفَجَعَل اهللا َالذُّ
اء، َأْو لَِغْيِر أمٍّ إَِذا اجتمعوا يقتسمون المال. َاألَِشقَّ

[٤٥٣] وما َأْبَقِت الفروض، للذكر مثل حظ األنثيين.

[٤٥٤] وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.

[٤٥٥] وأن الواحدة من البنات، لها النصف.

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  (١)

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

﴾ [النساء:١٧٦].  X  W
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[٤٥٦] والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.

[٤٥٧] وإذا كانت بنٌت وبنُت ابٍن، َفلِلبِنْت النصف، ولبنت االبن السدس تكملة 
الثلثين(١).

تِي لِألَِب فِي َالَكَالَلة؛ إَِذا َلْم َيُكْن َلُه  ِقيَقاِت، َوَالالَّ [٤٥٨] َوَكَذلَِك َاألََخَواِت َالشَّ
َوَلٌد َوَال َوالٌِد(٢).

[٤٥٩] َوَأنَُّه إَِذا اِْسَتْغَرَقِت َالَبنَاُت َالثُُّلَثْيِن َسَقَط َمْن ُدوَنُهنَّ مِْن َبنَاِت َاِالْبِن(٣) إَِذا َلْم 
.(٦)(٥) (٤) َأْو َأْنَزَل مِنُْهنَّ ُيَعِصْبُهنَّ َذَكٌر بَِدَرَجتِِهنَّ

للبنت  فقال:  وأخت  ابن  وابنة  بنت  عن  سئل  موسى  أبا  «أن  البخاري):  (صحيح  يف   (١)

النصف، ولألخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وُأخبر بقول 
أبى موسى فقال: لقد ضللت إًذا وما أنا من المهتديين، أقضي فيها بما قضى النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

لالبنة النصف، والبنة االبن السدس تكملًة للثلثين، وما بقي لألخت».
(٢) لآلية التي مرت.

(٣) ألن نصيب البنات قد اسُتغرق [انظر: (اإلجماع) البن المنذر].

(٤) وهذا الذي يسميه الفرضيون: القريَب المبارك؛ ألنه لواله لما ورثت بنت االبن شيًئا.

(٥) فإذا ُوجد معصب أعلى درجة منها حجبها ألن القريب يحجب البعيد.

(٦) إن احتاجت إليه.
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.(٢) ِقيَقات ُيْسِقْطَن َاألََخَواِت لِألَِب(١)، إَِذا َلْم يَِعِصْبُهنَّ َأُخوُهنَّ [٤٦٠] َوَكَذلَِك َالشَّ

[٤٦١] وأن اإلخوة ألم واألخوات، للواحد منهم السدس، ولالثنين فأكثر الثلث، 
ى بين ذكورهم وإناثهم(٣). ُيَسوَّ

[٤٦٢] وأنهم ال يرثون مع الفروع مطلًقا، وال مع األصول الذكور(٤).

ْبُع َمَع ُوُجوِدِهْم(٥). ْوَجِة، َوالرُّ ْوَج َلُه َالنِّْصُف َمَع َعَدِم َأْوَالِد َالزَّ [٤٦٣] َوَأنَّ َالزَّ

ْوِج، َوالثُُّمُن َمَع ُوُجوِدِهْم(٦). ُبُع َمَع َعَدِم َأْوَالِد َالزَّ ْوَجَة َفَأْكَثر َلَها َالرُّ [٤٦٤] َوَأنَّ َالزَّ

ُدُس َمَع َأَحٍد مَِن َاألَْوَالِد، َأْو اِْثنَْيِن َفَأْكَثَر مَِن َاِإلْخَوِة َأْو  [٤٦٥] َوَأنَّ َاألُمَّ َلَها َالسُّ
َاألََخَواِت، َوالثُُّلُث َمَع َعَدِم َذلَِك(٧).

(١) إجماًعا نقله ابن قدامة يف (المغني) وابن رشد يف (بداية المجتهد). 

الشقيقات  مع  ألب  األخوات  ورثت  لما  لواله  ألنه  المبارك؛  األخ  أيًضا  يسمونه  وهذا   (٢)

شيًئا، وضده األخ المشئوم يف مسألة زوج، وشقيقة، وأخت ألب، وأخ ألب، فاألخت 
ألب كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يبق لهما شيء.

(٣) آلية الكاللة السابقة. 

(٤) إجماًعا نقله ابن المنذر يف( اإلجماع).

(٥) لآليات السابقة يف سورة النساء.

(٦) لآليات السابقة يف سورة النساء.

(٧) لآليات السابقة يف سورة النساء. 
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[٤٦٦] َوَأنَّ َلَها ُثُلَث َالَباقِي فِي: َزْوٍج َوَأَبَوْيِن، أو زوجة وأبوين(١).
[٤٦٧] َوَقْد َجَعَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. َرَواُه َأُبو َداُوَد 

َوالنََّسائِي(٢).
ُكوِر(٣). ُدَس، َال َيِزيُد َعَلْيِه َمَع َاألَْوَالِد َالذُّ [٤٦٨] َوَأنَّ لِألَِب َالسُّ

َتْعِصيًبا(٤)،  َأْخَذُه  َشْيٌء  َفْرِضِهنَّ  َبْعَد  َبِقَي  َفإِْن  َاِإلَناِث،  َمَع  ُدُس  َالسُّ َوَلُه   [٤٦٩]
(٥)، َوَأنَُّهَما َيِرَثاِن َتْعِصيًبا) َمَع َعَدِم َاألَْوَالِد ُمْطَلًقا(٦). (َوَكَذلَِك َالَجدُّ

(١) وهذه هي المسالة العمرية، قضى فيها عمر بن الخطاب بذلك، ووافقه جمهور الصحابة 

قال:    ابن مسعود  فعن  وابن مسعود... وغيرهم،  ثابت  بن  كعلي وعثمان وزيد 
«ُأتي عمر  يف امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي ولألب ما بقي» 
التحجيل):  (صاحب  وقال  الشيخين،  شرط  على  صحيح  وقال:  والحاكم  شيبة،  أبي  ابن  [أخرجه 

إسناده صحيح].
(البلوغ):  يف  وقال  والبيهقي  والدارقطني،  (الكبرى)،  يف  والنسائي  داود،  أبو  أخرجه   (٢)

«وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي، وضعفه األلباين يف (ضعيف أبي 
داود)، ولكن نقل ابن المنذر اإلجماع على ذلك [انظر: (اإلجماع)]. 

(٣) لآليات يف سورة النساء.

(٤) للحديث السابق: «فما بقي فألولى رجل ذكر». 

(٥) إجماًعا نقله ابن المنذر يف (اإلجماع). 

= °  ̄® ¬ « ª﴿ :(٦) إجماًعا نقله ابن رشد يف (بداية المجتهد) مع قول اهللا تعالى
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- َعَصَباٌت(١)، َوُهْم: ْوِج َواألَِخ مِْن َاألُمِّ ُكوِر-َغْيَر َالزَّ [٤٧٠] َوَكَذلَِك َجِميُع َالذُّ
اُء، َأْو ِألٍَب، َوَأْبنَاُؤُهْم. ١- َاِإلْخَوُة َاألَِشقَّ

٢- َواألَْعَماُم األشقاء أو ألب، وأبناؤهم، أعماُم َالَميِِّت، َوَأْعَماُم َأبِيِه َوَجّدُه، 
َوإِْن َعَال.

٣- َوَكَذا البنون وبنوهم(٢).

[٤٧١] وحكم العاصب:
( أ  ) أن يأخذ المال كله إذا انفرد(٣).

(ب) وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده(٤).

=  ± ² ³ ﴾، فذكر نصيب األم، ولم يذكر نصيب األب، وهما يشتركان فيه َفَدلَّ 
على أن نصيبه الباقي تعصيًبا. 

(١) [العصبات]: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، 

وإذا انفرد أخذ جميع المال، أما الزوج فإنه يرث بسبب الزوجية، وأما األخ ألم فإنه من 
ذوي األرحام.

(٢) إجماًعا نقله ابن قدامة يف (المغني) مع الحديث السابق: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما 

بقي فألولى رجل ذكر».
(٣) إجماًعا نقله ابن المنذر يف (اإلجماع) وابن حزم يف (مراتب اإلجماع).

(٤) للحديث السابق.
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َيْبَق للعاصب شيء(١)، وال يمكن أن  (جـ) وإذا استغرقت الفروض التركة لم 
تستغرق مع ابن الصلب(٢)، وال مع األب(٣).

[٤٧٢] وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب اآلتي(٤):
٢- ثم أبوة. ١- بنوة.      

٤- ثم أعمام َوَبنُوُهْم. ٣- ثم أخوة وبنوهم.    
ُبوَن بأنفسهم(٥). ٥- ُثمَّ َالَوَالُء َوُهَو َالُمْعَتُق، َوَعصَباته َالُمَتَعصِّ

م منهم األقرب جهة(٦). [٤٧٣] فيقدَّ

(١) لمفهوم حديث: «فما بقي فألولى رجل ذكر».

(٢) ألنه يرث معهم إال األبوين وأحد الزوجين، وهؤالء ال يستغرقون التركة. 

(٣) ألن أصحاب الفروض إذا استغرقوا التركة ورث األب فرًضا.

(٤) لحديث: «فما بقي فألولى...». قال النووي يف (شرح مسلم): «أجمع المسلمون على أن 

ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم األقرب فاألقرب، فال يرث عاصب بعيد مع 
وجود قريب».

(٥) لما يف (الصحيحين) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إنما الوالء لمن أعتق»، وُقدم النسب على الوالء؛ 

ألنه أقوى منه من جهة المحرمية ووجوب النفقة واألصل.
(٦) على الترتيب السابق.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª٢٠٧

َم َاألَْقَرُب َمنِْزَلًة(١). [٤٧٤] َفإِْن َكاُنوا فِي ِجَهٍة َواِحَدٍة، ُقدِّ

َم األقوى منهم، وهو الشقيق على الذي ألٍب. [٤٧٥] َفإِْن َكاُنوا فِي َالَمنِْزَلِة َسَواًء، ُقدِّ

[٤٧٦] وكل عاصٍب غير األبناء واإلخوة، ال ترث أخته معه شيًئا(٢).

المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعًضا:  [٤٧٧] وإذا اجتمعت فروٌض تزيد على 
َعاَلْت(٣) بَِقْدِر ُفُروِضِهْم:

، َفَأْصُلَها(٤) ِستٌَّة، َوَتُعوُل َلَثَمانَِيٍة(٥). ١- َفإَِذا َكاَن َزْوٌج َوُأمٌّ َوُأْختٌّ لَِغْيِر ُأمٍّ
٢- َفإِْن َكاَن لُهْم َأٌخ ِألُمٍّ َفَكَذلَِك.

٣- َفإِْن َكاُنوا اِْثنَْيِن، َعاَلْت لِتِْسَعٍة.

(١) فيقدم االبن على ابن االبن، ويقدم األب على الجد.

(٢) فال ترث بنت األخ مع أخيها؛ ألنها من ذوى األرحام.

(٣) [العول]: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.

ويسمى  كسور،  بدون  الورثة  سهام  منه  تؤخذ  أن  يمكن  عدد  أقل  هو  المسألة:  أصل   (٤)

بمخرج المسألة أيًضا. 
مها عمر على هذا النحو، وبه أخذ األئمة، وخالف  (٥) هذه أول مسألة عالت ىف اإلسالم، وَقسَّ

رًدا،  والباقي  فرًضا  الثلث  واألم  النصف،  الزوج  وأعطى  الشقيقة،  فأسقط  عباس،  ابن 
وقال: «من شاء باهلته». ولذلك سميت (المباهلة). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ٢٠٨

٤- َفإِْن َكاَن َاألََخَواُت لغير أٍم ثنتين عالت إلى عشرة.
٥- َوإَِذا َكاَن بِنَْتاِن َوُأمٌّ َوَزْوٌج، َعاَلْت مِْن اثني عشر إلى ثالثة عشر.

٦- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
ا، عالت إلى سبعة َعْشَر. ٧- (فإن خلف زوجتين وأختين ألم وأختين لغيرها وأم�
٨- َفإِْن َكاَن َأَبَواِن َواْبنََتاِن َوَزْوَجٌة، َعاَلْت مِْن َأْرَبَعٍة َوِعْشِريَن إَِلى َسْبَعٍة َوِعْشِريَن).

[٤٧٨] َوإِْن َكاَنْت َالُفُروُض َأَقلَّ مِْن َالَمْسَأَلِة َوَلْم َيُكْن معهم عاصب، ُردَّ الفاضل 
على ذي فرض بقدر فرضه(١).

[٤٧٩] َفإِْن ُعِدَم َأْصَحاُب َالُفُروِض َوالَعَصَباِت، َوِرَث َذُوو َاألَْرَحاِم(٢)، َوُهْم َمْن 
وا بِِه(٣). ِسَوى َالَمْذُكوِريَن، َوَينِْزُلوَن َمنِْزَلَة من َأَدلُّ

(١) [الرد]: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم؛ إن لم 

يكن للميت عاصب. 
(٢) لقوله تعالى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [األنفال:٧٥]. 

(٣) لقضاء الصحابة بذلك كالمغيرة بن شعبة كما عند البيهقي. قال قدامة: «ينزل كل واحد 

منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن 
يصلوا من يمتون به فيأخذون نصيبه..» (المغني). 

فإذا كان الورثة: زوج بنت بنت كان للزوج النصف، ولبنت البنت النصف.  
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العامة  المصالح  في  يصرف  المال،  لبيت  َفَماُلُه  َلــُه،  َواِرَث  َال  ــْن  َوَم  [٤٨٠]
والخاصة(١).

[٤٨١] وإذا مات اإلنسان تعلق بَِتِرَكتِِه أربعة حقوق مرتبة:
١- أولها: مؤن التجهيز(٢).

َقُة َوالُمْرَسَلُة(٣) مِْن َرْأِس َالَماِل(٤). ُيوُن َالُمَوثَّ ٢- ُثمَّ َالدُّ

(١) لحديث المقدام بن معد يكرب المتقدم وفيه: «وأنا وارث من ال وارث له»، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص إنما 

يرث لبيت المال. 
ملسو هيلع هللا ىلص أمر بهذه األمور كلها، ولم  (٢) من غسل، وكفن، وحمل، وقبر... ونحوه؛ ألن النبي 

رجل  (بينما  قال:    عباس  ابن  عن  (الصحيحين)  ففي  قبلها،  شيء  عن  يسأل 
واقف بعرفة؛ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه 

يف ثوبيه»).
برهن  يوثق  لم  الذى  هو  المرسل]:  و[الدين  رهن،  فيه  الذى  الدين  الموثق]:  [الدين   (٣)

ونحوه.
(٤) لقوله تعالى: ﴿W V U T S R Q P O N M L﴾، فقدم 

اهللا تعالى الدين على اإلرث، وقرأها عليُّ  ثم قال: «إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قضى بالدين 

قبل الوصية» [رواه البخاري معلًقا، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه].
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.(٣)
٣- ُثمَّ إَِذا َكاَن َلُه َوِصيٌَّة َتنُْفُذ(١) مِْن ُثُلثِِه(٢) لِألَْجنَبِيِّ

ُه َأْعَلُم. ٤- ُثمَّ َالَباقِي لِلَوَرَثِة َالَمْذُكوِريَن. َوَاللَّ

[٤٨٢] وَأْسَباُب َاِإلْرِث َثَالَثٌة:
ِحيُح(٥)               ٣- والوالء(٦). ١- َالنََّسُب(٤).        ٢- َوالنَِّكاُح َالصَّ

[٤٨٣] وموانعه ثالثة:
١- القتل(٧).        ٢- والرق(٨).

(١) لآلية السابقة.

(٢) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كبير...» [متفق عليه]. 

(٣) لحديث: «ال وصية لوارث» [رواه الترمذي وصححه األلباين].

(٤) لقوله تعالى: ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [األحزاب:٦]، مع آيات الفرائض 

السابقة. 
(٥) آليات المواريث السابقة يف سورة النساء. 

(٦) لحديث: «الوالء لحمة كلحمة النسب» [رواه الحاكم، والبيهقي، وابن حبان، وصححه األلباين يف 

(اإلرواء)].
(٧) لحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» [رواه البيهقي من حديث ابن عمر، وصححه األلباين يف 

(صحيح الجامع)].
(٨) فالعبد ال يرث؛ ألنه ال يملك فما بيده لسيده؛ لحديث: «من ابتاع عبًدا فماله للذي باعه، إال 

أن يشترط المبتاع» [متفق عليه].
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٣- واختالف الدين(١).

[٤٨٤] َوإَِذا َكاَن َبْعُض َالَوَرَثِة َحْمًال َأْو َمْفُقوًدا(٢) َأْو َنْحَوُه(٣) َعِملَت بِاِالْحتَِياِط 
بِِه  َيْحُصُل  َما  َعِملَت  َالِميَراِث  قِْسَمَة  َالَوَرَثُة  َطَلَب  إِْن  َلُه(٤)،  َوَوَقْفَت 

َرُه َالُفَقَهاُء(٥) رحمهم اهللا تعالى.  َاِالْحتَِياُط َعَلى َحَسِب َما َقرَّ

(١) لما رواه الشيخان أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يرث المسلم الكافر، وال يرث الكافر المسلم».

(٢) ذكر الشيخ السعدي ىف (نور البصائر) و(المختارات الجلية): «أن المفقود ينتظر حتى 

الدليل  لعدم  غيرها؛  وال  سنة  بتسعين  يحدد  ال  وأنه  موجود،  غير  أنه  الظن  على  يغلب 
على التحديد، ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة يف تقدير مدة االنتظار، ويختلف ذلك 
باختالف األوقات والبلدان واألشخاص، وال يرث الحمل إال إذا خرج حيَّا بأن استهل 

صارًخا ونحوه».
(٣) كالخنثى المشكل.

(٤) أي: اتنظرت.

(٥) كأن ُيحفظ له نصيبه إن استحق أخذه وإال رجع إليهم، أو يرثون المال وإذا استحق القادم 

ُأخذ منهم نصيبه واألول أولى. واهللا أعلم.
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قِ تْ : العِ ابُ بَ

َقَبِة َوَتْخلِيُصَها مَِن الرق. [٤٨٥] َوُهَو َتْحِريُر َالرَّ
[٤٨٦] وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: «أيما امرئ مسلم أعتق امرًءا مسلًما 

استنقذ اهللا بكل عضو منه عضًوا منه من النار» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].
نْدَ  ا عِ هَ سُ فَ أَنْ نًا، وَ ا ثَمَ هَ الَ َقاِب أفضُل؟ َفَقاَل: «أَغْ [٤٨٧] َوُسئَِل َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ َالرِّ

ا» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. لِهَ أَهْ

[٤٨٨] َوَيْحُصُل َالِعْتُق:
( أ  )  بِالَقْوِل: َوُهَو َلْفُظ َالِعْتِق َوَما فِي َمْعنَاُه(١).

ٍم مَِن َالنََّسِب َعَتَق َعَلْيِه(٢). (ِب) وبالِملك، َفَمْن َمَلَك َذا رحٍم ُمَحرَّ
( جـ) َوبِالتَّْمثِيِل بَِعْبِدِه بَِقْطِع ُعْضٍو مِْن َأْعَضائِِه َأْو تحريقه(٣).

(١) كأعتقك، أنت حر، ال سلطان لي عليك.

م فهو حر».  (٢) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من ملك ذا رحم ُمَحرَّ

[أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه األلباين]

(٣) لحديث عبد اهللا بن عمر بن العاص : (أن زنباًعا أبا َرْوح وجد غالًما له مع جارية له 

فجدع أنفه وجّبه، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «من فعل هذا بك؟» قال: زنباًعا، فدعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص=
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نَ  ثَمَ بْلُغُ  يَ الٌ  مَ لَهُ  انَ  كَ فَ بْدٍ  عَ يفِ  لَهُ  ا  كً ْ تَقَ رشِ أَعْ نْ  «مَ لَِحِديٍث:  َراَيِة(١)؛  َوبِالسِّ  ( د   )
إِالَّ  ، وَ بْدُ يْهِ اَلعَ لَ تُقَ عَ مْ وعَ هُ صَ صَ هُ حِ اؤُ كَ َ مَ عليه قيمة عدل، فأُعطي رشُ وِّ العبد قُ
قُوقٍ  شْ َ مَ ريْ عِىَ غَ تُسْ اسْ ، وَ يْهِ لَ م عَ وِّ إِالَّ قُ »، َوفِي َلْفِظ: «وَ تَقَ ا عَ فقد عتق ما عليه مَ

» [ُمتـََّفق َعَلْيِه]. يْهِ لَ عَ

َالثُُّلِث(٢)؛  مِْن  َخَرَج  إَِذا  بَِمْوتِِه  ُيْعَتُق  الُمَدبَّر،  َفُهَو  بَِمْوتِِه  ِعْتَقُه  َق  َعلَّ َفإِْن   [٤٨٩]
َلُه  َيُكْن  َلْم  ُدُبٍر  َعْن  َلُه  ُغالًما  َأْعَتَق  َاألَْنَصاِر  مِْن  ِرْجًال  (َأنَّ  َجابٍِر:  َفَعْن 
َنِعيُم  َفاْشَتَراُه  نِّي؟»  مِ يهِ  ِ رتَ يَشْ نْ  َفَقاَل: «مَ َالنَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َذلَِك  َفَبَلَغ  َغْيُرُه،  َماٌل 
«اقضِ  َوَقاَل:  َفَأْعَطاُه،  َدْيٌن  َعَلْيِه  َوَكاَن  ِدْرَهٍم،  بَِثَمانِماَئة  ِه  َاللَّ َعْبِد  ْبُن 

َعَلْيِه]. [ُمتـََّفٌق   « نَكَ يْ دَ

= فقال: «ما حملك على هذا؟» قال: كان أمره كذا وكذا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «اذهب فأنت 
حر» [أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه... وغيرهم، وحسنه األلباين، وانظر: (اإلرواء)].

(١) المقصود بــ[السراية]: أن من أعتق نصيًبا له يف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه 

من العبد، ويسرى العتق إلى الباقى، على التفصيل المذكور يف الحديث.
(٢) أما إذا زاد العبد عن ثلث التركة فال ُيعتق إال بإذن الورثة؛ لما تقدم؛ ولما رواه مسلم 

مال  له  يكن  لم  موته  عند  له  مملوكين  ستة  أعتق  رجًال  «أن  حصين:  بن  عمران  عن 
أربعة،  وأرق  اثنين،  فأعتق  بينهم  أقرع  ثم  أثالًثا  فجزأهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بهم  فدعا  غيرهم 

وقال له قوًال شديًدا».
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بَِأَجَلْيِن  ٍل  ُمَؤجَّ بَِثَمٍن  َسيِِّدِه  مِْن  َنْفَسِه  قِيُق  َالرَّ َيْشَتِرَي  َأْن  وَالكَِتاَبِة:   [٤٩٠]
.(١ ْكَثر( َفَأ

[٤٩١] َقاَل َتَعاَلى: ﴿J I H G F﴾ [اَلنُّوِر:٣٣]، َيْعنِي: َصَالًحا فِي 
ِدينِِهْم َوَكْسًبا(٢).

َلُه َكْسٌب، َفَال ُيْشَرُع عتقه  َلْيَس  َأْو  َأْو كَِتاَبتِِه،  َالَفَساُد بِِعْتِقِه  [٤٩٢] َفإِْن ِخيَف مِنُْه 
وال كتابته(٣).

[٤٩٣] وال يعتق المكاتب إال باألداء؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته درهم» [َرَواُه أَبُو َداُوَد](٤).

(١) وقيل: تصح بأجل واحد؛ ألنها عقد مؤجل، فجاز إلى أجل واحد أو أكثر، وهو مذهب 

األحناف والمالكية، وقول للحنابلة. 
(٢) وحينئذ تجب الكتابة؛ لظاهر اآلية.

(٣) يعني: ال تجب، نقل ابن قدامة يف (المغني) اإلجماع على ذلك.

َن إسناده األلباين كما يف (اإلرواء). (٤) رواه أبو داود، والبيهقي، َوَحسَّ
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يَ  هِ ا فَ هَ يِّدِ نْ سَ تْ مِ لَدَ امَ أمةٍ وَ [٤٩٤] َوَعْن اِْبِن َعبَّاٍس َمْرُفوًعا، َوَعْن ُعَمَر موقوًفا: «أَيُّ
اِجُح َالَمْوُقوُف َعَلى ُعَمَر(٢)  » [َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجه](١)، َوالرَّ تِهِ وْ دَ مَ عْ ةٌ بَ رَّ حُ

. والله أعلم.

يف  كما  األلباين  إسناده  وَضعََّف  الذهبي،  ه  وَردَّ وصححه،  والحاكم  ماجه،  ابن  رواه   (١)

(اإلرواء).
أنه  «الصحيح  (التلخيص):  يف  الحافظ  وقال  وغيرهما،  والدارقطني...  البيهقي،  رواه   (٢)

أمهات األوالد على عهد  «بعنا  قال:  داود وابن ماجه عن جابر  أبو  موقوف، وقد روى 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا»، وصححه ابن حبان والحاكم 
الصحابة  جمهور  مذهب  وهو  األلباين،  وصححه  المنذري،  نَه  وَحسَّ والبوصيري، 

وجمهور العلماء من األحناف والمالكية والحنابلة والشافعية. 
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كتاب النكاح

[٤٩٥] َوُهَو مِْن ُسنَِن َالُمْرَسلِيَن(١).
 ، جْ وَّ ليَتَزَ فَ  (٢) ةَ لبَاءَ اَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اِسْ نْ  مَ  ، بَابِ لشَّ اَ  َ عْرشَ مَ ا  «يَ َالَحِديِث:  َوفِي   [٤٩٦]
لَهُ  هُ  إِنَّ فَ  ، مِ وْ بِالصَّ يْهِ  لَ عَ فَ تَطِعْ  سْ يَ  ْ ملَ نْ  مَ وَ  ، جِ رْ لِلفَ نُ  صَ أَحْ وَ  ِ لِلبَرصَ ضُّ  أَغَ هُ  إِنَّ فَ

َعَلْيِه]. [ُمتـََّفٌق  وجاء» 

رْ  فَ اظْ فَ ا،  ينِهَ دِ وَ ا،  َاهلَِ مجَ وَ ا،  بِهَ سَ حَ وَ ا،  ملَِاهلَِ  : بَعٍ َرْ ألِ ةُ  أَ ملَرْ اَ حُ  نْكَ «تُ ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَقاَل   [٤٩٧]
» [ُمتـََّفق َعَلْيِه]. ينُكَ مِ يَ بَتْ  رِ تَ ين  اتِ الدِّ بِذَ

ين، َوالَحَسِب(٣)، ............................  [٤٩٨] َوَينَْبِغي َأْن َيَتَخيََّر َذاَت الدِّ

(١) قال تعالى: ﴿ t s r q p o n m l ﴾ [الرعد:٣٨]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

«أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» [متفق عليه].

(شرح  يف  النووي  وقال  النكاح»،  عن  كناية  «الباءة  السنن):  (معالم  يف  الخطابي  قال   (٢)

لقوله:  األظهر؛  وهو  الجماع،  مؤن  المراد:  وقيل  الجماع،  اللغة:  يف  «وأصلها  مسلم): 
«ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 

(٣) أي: الطيبة من أصل طيب، وُيعرف ذلك من خالل سيرتها وأصحابها وجيرانها وأخواتها =
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........................................َالَوُدوَد (١)، الولود(٢)، الحسيبة.  
[٤٩٩] وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها(٣).

َأْو  َيْأَذَن  َحتَّى  َالُمْسلِِم،  َأِخيِه  ِخْطَبِة  َعَلى  َيْخُطَب  َأْن  ُجِل  لِلرَّ َيِحلُّ  َوَال   [٥٠٠]
َيْتُرَك(٤). 

= ونحو ذلك.
بالكالم والفعل، وال يصدر ذلك إال ممن حسنت أخالقها، وذلك  تتودد لزوجها  التي   (١)

مظنة دوام العشرة وحسنها.
بن  معقل  حديث  ذلك  على  يدل  وأخواتها،  وخاالتها  أمها  خالل  من  ذلك  ويعرف   (٢)

يسار: (جاء رجل إلى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إين أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها ال تلد 
«تزوجوا الودود الولود فإين  فقال:  الثالثة،  ثم  فنهاه،  الثانية  أتاه  ثم  «ال»،  قال:  أفتزوجها؟ 

مكاثر بكم األمم») [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين].
إليها؛ فإنه  «انظر  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  امرأة،  (أنه خطب   : بن شعبة  المغيرة  لحديث   (٣)

أحرى أن يؤدم بينكما») [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين].
  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا خطب أحدكم فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل»، قال جابر: 

(فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاين إلى نكاحها فتزوجتها). 
[رواه أحمد، وصححه األلباين يف (الصحيحة)]

(٤) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وال يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له» [متفق 

عليه]، أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه ال يجوز له الخطبة يف هذه الحال كما  
قرره الشيخ يف (المختارات).
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ِة ُمْطَلًقا(١). [٥٠١] َوَال َيُجوُز َالتَّْصِريُح بِِخْطَبة َالُمْعَتدَّ
[٥٠٢] َوَيُجوُز َالتَّْعِريُض فِي ِخْطَبِة َالَبائِِن بَِمْوٍت َأْو َغْيِرُه(٢)؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿= 

< ? @ E D C B A ﴾(٣) [اَلبـََقَرِة:٢٣٥].
تِينِي َنْفَسِك،  [٥٠٣] َوِصَفُة َالتَّْعِريِض، َأْن َيُقوَل: إِنِّي فِي مِْثلَِك َلَراِغٌب، َأْو َال ُتَفوِّ

َوَنْحَوَها(٤).

َمنَا  (َعلَّ َقاَل:  َمْسُعوٍد،  اِْبِن  بُِخْطَبِة  َالنَِّكاِح  َعْقِد  فِي  َيْخُطَب  َأْن  َوَينَْبِغي   [٥٠٤]
 ، ينُهُ تَعِ نَسْ وَ  ، هُ دُ مَ نَحْ هللاَِِّ،  دَ  مْ اَحلَ «إِنَّ  َالَحاَجِة:  فِي  َد  َالتََّشهُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َاللَِّه  َرُسوُل 
فَالَ  اهللا  هِ  ْدِ هيَ نْ  مَ لِنَا،  امَ أَعْ يِّئَاتِ  سَ وَ نَا  سِ فُ أَنْ ورِ  ُ رشُ نْ  مِ بِاَهللاَِّ  وذُ  نَعُ وَ  ، هُ رُ فِ تَغْ نَسْ وَ
يكَ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالاهللا، (وَ لَّ لَهُ ضِ مُ
») [َرَواُه َأْهُل اَلسَُّنِن](٥)،  اتٍ ثَ آيَ أُ ثَالَ رَ قْ يَ ، وَ ولُهُ سُ رَ ا عبده وَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ )، وَ لَهُ

َرَها َبْعُضُهْم، َوِهَي:  َوالثََّالُث َاآلَيات َفسَّ

(١) وعلى ذلك إجماع العلماء. نقله ابن حزم يف (المراتب)، وابن تيمية يف (الفتاوى). 

(٢) كالبائن بطالق ثالث أو بغيره كالمختلعة والمفسوخة لعيب أو رضاع.

(٣) وهو عام يف كل مطلقة إال الرجعية باتفاق العلماء، كما ذكره ابن حزم يف (مراتب اإلجماع).

(٤) كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني» [رواه مسلم].

(٥) وصححه األلباين، وانظر كتاب: (خطبة الحاجة) له.
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 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ َتَعاَلى:  َقْوُلِه   -١
?﴾ [آِل ِعْمرَاَن:١٠٢].

٢- َواآلَيُة َاألُوَلى مِْن ُسوَرِة َالنَِّساِء: ﴿! " # $ % & ' ) 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

8 9 : ; > = < ﴾ [النساء:١].

٣- َوَقْوُلُه َتَعاَلى: ﴿z y x w v u } | ﴾ [األحزاب:٧٠].

[٥٠٥] وال يجب إال:
، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك. اِدُر مِْن َالَولِيِّ ْفُظ َالصَّ ( أ ) َاِإليَجاُب: َوُهَو َاللَّ

َواَج،  ْوِج َأْو َنائِبِِه؛ َكَقْولِِه: َقبِلُت َهَذا َالزَّ اِدُر مِْن َالزَّ ْفُظ َالصَّ (ب) َوالَقُبوُل: َوُهَو َاللَّ
َأْو قبلت، ونحوه(١).

العقود بكل  الصحيح صحة  الجلية): «أن  (المختارات   يف  السعدي  الشيخ  (١) ذكر 

لفظ َدلَّ عليها، سواء كانت بيًعا أو هبًة أو إجارًة أو نكاًحا أو غيره».
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احِ كَ وطِ النِّ ُ : رشُ ابُ بَ

: ْوَجْيِن(١) إِالَّ [٥٠٦] والبد فِيِه مِْن ِرَضا َالزَّ
ِغيَرُة فيجبرها أبوها(٢). ( أ  )  َالصَّ

(ب) واألمة يجبرها سيدها(٣).

 .« ٍ يلِ احَ إِال بِوَ [٥٠٧] والبد فيه من الولي، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال نِكَ
[حديث صحيح رواه الخمسة](٤)

(١) وسيأتي الدليل على ذلك.

من  إذا زوجها  البكر جائز  الصغيرة  ابنته  نكاح األب يف  أن  المنذر: «وأجمعوا  ابن  قال   (٢)

كفء» (اإلجماع)، ولكن ليس إجباًرا وإنما إقناًعا أو إرضاًء. 
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن لألب أن يزوج ابنته الصغيرة وال يشاورها...   
إال أن العراقيين قالوا: لها الخيار إذا بلغت، وأبى ذلك أهل الحجاز، وال حجة مع من 

جعل لها الخيار عندي» (التمهيد)، وقول العراقيين أعقل وأظهر. 
(٣) لقوله تعالى: ﴿ Z Y X W V U T S ﴾ [النور:٣٣ ]، قال العثيمين يف 

به،  البغاء كالنكاح الصحيح ال بأس  الممتع): «مفهومه أن إكراههنَّ على غير  (الشرح 
وهو كذلك».

(٤) وصححه األلباين يف (اإلرواء) وغيره.
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ِة: [٥٠٨] َوَأْوَلى َالنَّاِس بَِتْزِويِج َالُحرَّ
٢- ُثمَّ اِْبنَُها َوإِْن َنَزَل. ١- َأُبوَها َوإِْن َعَال.     

٣- ُثمَّ َاألَْقَرُب َفاألَْقَرُب مِْن َعَصَباتَِها(١).

رُ  البِّكْ حُ  نْكَ تُ ال  وَ ر،  تَأْمَ تُسْ تَّى  مُ حَ األَيِّ حُ  نْكَ تُ َعَلْيِه: «الَ  َالُمتََّفِق  َالَحِديِث  َوفِي   [٥٠٩]
.(٢)« تَ كُ ِه، َوَكْيَف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْ »، َقاُلوا: َيا َرُسوَل َاللَّ نَ تَأْذَ تَّى تُسْ حَ

» [رواه أحمد](٣). احَ لِنُوا النِّكَ [٥١٠] َوَقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَعْ
عليه  والضرب  وإظــهــاره،  وإشهاره  عدلين(٤)،  شهادة  إعالنه:  ومن   
بالدف(٥)، ...............................................................................

(١) قال ابن قدامة يف (المغني): «ال خالف بين أهل العلم يف تقديم األخ بعد عمودي النسب؛ 

لكونه أقرب العصبات بعدهم».
(٢) وهذا دليل على اشتراط رضا الزوجين.

(٣) حسنه األلباين يف (اإلرواء).

(٤) وشهادتهما شرط يف النكاح كالولي؛ لحديث: «ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل». 

[رواه الدارقطني، والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
(٥) من النساء، فعن عائشة: (أنها زفت امرأة إلى رجل من األنصار فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «يا عائشة، ما 

كان معكم لهو؟ فإن األنصار يعجبهم اللهو») [رواه البخاري].
وعن الربيع بنت معوذ قالت: (دخل عليَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص غداة ُبنيَّ عليَّ فجلس على فراش =  
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............................ ونحوه(١).  

[٥١١] َوَلْيَس لَِولِيِّ َالَمْرَأِة َتْزِويُجَها بَِغْيِر كفٍء َلَها، فليس الفاجر كفًؤا لِلَعِفيَفِة(٢) 
َوالَعَرُب َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َأْكَفاء(٣).

َجَها  [٥١٢] َفإِْن ُعِدَم َولِيَُّها، َأْو َغاَب َغيَبًة َطِويَلًة، َأْو اِْمَتنََع مِْن َتْزِويِجَها ُكْفًؤا: َزوَّ
 .« َّ لَهُ يلِ نْ الَ وَ ُّ مَ يلِ لطَانُ وَ َالَحاكُِم، َكَما فِي َالَحِديِث: «السُّ

[أخرجه أصحاب السنن إال النسائي](٤)

= وجويرات يضربنَّ بالدف يندبنَّ من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا 
نبيٌّ يعلم ما يف غد، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين») [رواه البخاري]. 

(١) كاألناشيد والوليمة والشعر المباح.

(٢) ذكر الشيخ السعدي  يف (المختارات الجلية): «أن الصحيح: أن كون الزوج عفيًفا 

والزوجة كذلك شرط يف صحة النكاح، فال يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما 
ال يصح نكاح الزانية حتى تتوب».

(٣) وذكر يف (الفتاوى السعدية): (ال يطمئن القلب يف الكفاءة إال أنها الدين فقط وهو الذي 

يقوم عليه الدليل الشرعى بخالف العوائد والعرف الحادث، ويدل على ذلك قول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت قيس: «أنكحي أسامة»، فكرهته، ثم قال: «أنكحي أسامة» فنكحته) [رواه 

مسلم]، وفاطمة قرشية، وأسامة من الموالي.
(٤) صححه األلباين يف (اإلرواء). 
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ْجُتَك بِنْتِي َوَلُه َغْيُرَها،  : َزوَّ [٥١٣] والبد مِْن َتْعيِيِن َمْن َيَقُع َعَلْيِه َالَعْقُد، َفَال َيِصحُّ
َحتَّى ُيَميَِّزَها باسمها أو وصفها(١).

المذكورة في (باب  َوِهَي  ْوَجْيِن،  َالزَّ بَِأَحِد  َالَمَوانِِع  َعَدِم  مِْن  َأْيًضا  [٥١٤] والبد 
المحرمات في النكاح).

(١) ألن مقصود النكاح العين.
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احِ كَ اتِ يفِ النِّ مَ رَّ : املُحَ ابُ بَ

[٥١٥] وُهنَّ قسمان:
َماٌت إَِلى َأَمٍد. (ِب) َوُمَحرَّ َماٌت إَِلى َاألََبِد.   ( أ  )  ُمَحرَّ

َماُت إَِلى َاألََبِد: [٥١٦] َفالُمَحرَّ
: ( أ  ) َسْبٌع مَِن َالنََّسِب، َوُهنَّ

٢- َوالَبنَاُت َوإِْن َنَزلَن، َوَلْو مِْن َبنَاِت َالبِنِْت. َهاُت َوإِْن َعَلوَن.   ١- َاألُمَّ
. ٤- وبناتهنَّ ٣- َواألََخَواُت ُمْطَلًقا.  

٥- وبنات اإلخوة.
٦، ٧- والعمات، والخاالت، له أو ألحد أصوله.

(ب) وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
: (جـ) وأربع من الصهر، وُهنَّ

ْوَجاِت، َوإِْن َعَلْوَن. َهاُت َالزَّ ١- ُأمَّ
. َهاتِِهنَّ ، َوإِْن َنَزلَن، إَِذا َكاَن َقْد َدَخَل بُِأمَّ ٢- َوَبنَاُتُهنَّ

٣- َوَزْوَجاُت َاآلَباِء، َوإِْن َعَلْوَن.
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٤- َوَزْوَجاُت َاألَْبنَاِء، َوإِْن َنَزلَن مِْن َنَسٍب(١) َأْو َرَضاَع(٢).

[٥١٧] َواألَْصُل فِي َهَذا:
.
١- َقْوُلُه َتَعاَلى: ﴿U T S ....﴾ إَِلى آِخِرَها(٣)

[اَلنَِّساِء:٢٣-٢٤]

» [ُمتـََّفق َعَلْيِه]. ةِ الدَ بِ أَو مِنَ الوِ مُ مِنَ النَّسَ رُ ْ ا حيَ اعِ مَ ضَ مُ مِنَ الرِّ رُ ْ ٢- َوَقْوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص: «حيَ

(١) باإلجماع.

(٢) والقول الثاين يف المسألة: «أن الرضاع ال يؤثر تحريًما يف المصاهرة، فللرجل أن ينكح 

زوجة أبيه من الرضاعة، وللمرأة أن تنكح أبا زوجها من الرضاعة وهكذا؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
إنما حرم بسبب النسب، ال بسبب المصاهرة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن 

القيم والعثيمين رحم اهللا الجميع».
 X  W  V  U  T  S﴿ تعالى:  قوله  وهي   (٣)

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 )  (  '  &  %  $  #  "  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

* + , ﴾ [النساء:٢٣-٢٤].
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َماُت إَِلى َأَمٍد: ا َالُمَحرَّ [٥١٨] َوَأمَّ
ا».  تِهَ الَ خَ ةِ وَ أَ َ املَرْ ال بَنيْ ا، وَ تِهَ مَّ عَ ةِ وَ أَ َ املَرْ عُ بَنيْ مَ ْ ١- َفِمنُْهنَّ َقْوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ جيُ

[متفق عليه]

٢- َمَع َقْولِِه َتَعاَلى: ﴿| { ~ ے﴾ [النساء: ٢٣].

[٥١٩] َوَال َيُجوُز لِلُحرِّ َأْن َيْجَمَع َأْكَثَر مِْن َأْرَبٍع(١)، َوَال لِلَعْبِد َأْن َيْجَمَع َأْكَثَر مِْن 
َزْوَجَتْيِن(٢).

ا مِلُك َالَيِميِن، َفَلُه َأْن َيَطَأ َما َشاَء(٣). [٥٢٠] َوَأمَّ

َأْرَبِع  َأْكَثَر مِْن  ِعنَْدُه  َأْو  إِْحَداُهَما،  اِْخَتاَر  ُأْخَتاِن،  َوَتْحَتُه  َالَكافُِر  َأْسَلَم  َوإَِذا   [٥٢١]
َزْوَجاٍت، اِْخَتاَر َأْرَبًعا، َوَفاَرَق َالَبَواقَِي(٤).

(١) لقوله تعالى: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ [النساء:٣]، وألن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يأمر من أسلم وتحته أكثر من أربعة أن يمسك أربًعا ويفارق سائرهنَّ أمر 
بذلك غيالن بن سلمة، وقيس بن الحارث [رواه ابن ماجه والترمذي وصححه األلباين].

(٢) لحديث الحكم بن عتيبة  قال: «اجتمع أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على أن المملوك 

ال يجمع من النساء فوق اثنين» [أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي، وكاد اإلجماع أن يقع على ذلك. 
انظر: (اإلجماع)].

(٣) لقوله تعالى: ﴿  l k j i h g f e d﴾ [النساء:٣].

(٤) لحديث غيالن بن سلمة، وقيس بن الحارث [انظر هامش رقم (٧٣٥)].
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[٥٢٢] وَتْحُرم:
١- الُمْحِرَمة حتى تحلَّ من إحرامها(١).

٢- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله(٢).
٣- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب(٣).

َوُيَفاِرُقَها)(٤)،  (َوَيَطُؤَها  َغْيَرُه،  َزْوًجا  َتنْكَِح  َحتَّى  َثَالًثا  َقُتُه  ُمَطلَّ َوَتْحُرُم   -٤
ُتَها. َوَتنَْقِضَي ِعدَّ

َتِحل  َلْم  إِْحَداُهَما  إَِذا َوطَِئ  َوَلكِْن  بالِملِك،  َاألُْخَتْيِن  َبْيَن  َالَجْمُع  َوَيُجوُز   [٥٢٣]
َبْعَد  َلَها  ٍج  َتَزوُّ َأْو  مِلكِِه،  َعْن  بِإِْخَراٍج  َالَمْوُطوَءَة  َم  ُيْحرِّ َحتَّى  َاألُْخَرى  َلُه 

َاِالْستِْبَراِء(٥).

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال َينكح المحرم وال ُينكح وال يخطب» [رواه مسلم]. 

(٢) لقوله تعالى: ﴿ Z Y ] \ [ ^ _ `﴾ [البقرة:٢٣٥].

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H﴿ :(٣) لقوله تعالى

Z ﴾ [النور:٣].
(٤) لما يف (الصحيحين): (أن رجالً طلق امرأته ثالًثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أتحل 

لألول؟ قال: «ال، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق األول»). 
(٥) لعموم قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [النساء:٢٣].
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ُم، َما َكاَن َقْبَل َالِفَطاِم(١). ِذي ُيَحرِّ َضاُع َالَّ [٥٢٤] َوالرَّ

[٥٢٥] َوُهَو َخْمُس َرَضَعاٍت َفَأْكثُِر(٢).

َبِن. [٥٢٦] َفَيِصيُر بِِه َالطِّْفُل َوَأْوَالُدُه َأْوَالًدا لِلُمْرِضَعِة َوَصاِحِب َاللَّ

َبِن َكاْنتَِشاِر َالنََّسِب(٣). [٥٢٧] َوَينَْتِشُر َالتَّْحِريُم مِْن ِجَهِة َالُمْرِضَعِة َوَصاِحِب َاللَّ

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء يف الثدى وكان قبل الفطام». 

[رواه الترمذي وصححه األلباين]
ثم  يحرمنَّ  معلومات  رضعات  عشر  القرآن  من  ُأنزل  فيما  «كان   : عائشة  لقول   (٢)

ُنسخن بخمس معلومات فتوىف رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وُهنَّ فيما ُيقرأ من القرآن» [رواه مسلم].
(٣) لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتقدم.

محارمها  وجميع  المرضعة  عليه  تحرم  [الراضع]  المرتضع  الرضاع:  قانون  (فائدة):   
على  كذلك  تنتشر  المرتضع  على  الحرمة  تثبت  وكما  وفروًعا  أصوًال  زوجها  ومحارم 

فروعه دون أصوله وحواشيه.
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احِ كَ وطِ يفِ النِّ ُ : الرشُّ ابُ بَ

ْوَجْيِن َعَلى َاآلَخِر. [٥٢٨] َوِهَي َما َيْشَتِرُطُه َأَحُد َالزَّ

[٥٢٩] َوِهَي قِْسَماِن:
ى، َوَال ُيْخِرَجَها مِْن َداِرَها،  َج عليها، أو ال َيَتَسرَّ ١- َصِحيٌح، َكاْشتَِراِط َأْن َال َيَتَزوَّ
ُه َداِخٌل فِي َقْولِِه  َأْو َبَلِدَها، َأْو ِزَياَدِة مهٍر َأْو نفقٍة، َوَنْحِو َذلَِك، َفَهَذا َوَنْحُوُه ُكلُّ

» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](١). وجَ رُ مْ بِهِ الفُ لتُ لَ تَحْ ا اسْ وا بِهِ، مَ فُّ وَ وطِ أَنْ تُ ُ قَّ الرشُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ أَحَ

َغار. ٢- َومِنَْها ُشُروٌط َفاِسَدٌة، َكنَِكاِح َالُمْتَعِة، َوالتَّْحلِيِل والشِّ
َمَها(٢)، َوَلَعَن الُمَحلَِّل والُمَحلََّل  ًال، ُثمَّ َحرَّ ص َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َالُمْتَعِة َأوَّ ورخَّ  
َجُه  ُيَزوِّ َأْن  َعَلى  َيَتُه  ُمَولِّ َجُه  ُيَزوِّ َأْن  َوُهَو:  َغاِر(٤)  َالشِّ نَِكاِح  َعْن  َوَنَهى  َلُه(٣)، 

َها َأَحاِديُث َصِحيَحٌة. َيَتُه، َوَال َمْهَر َبْينَُهَما، َوُكلُّ َاآلَخُر ُمَولِّ

الزم  فهو  الشرط  بدون  وفعله  تركه  يجوز  شرط  كل  الالزم:  الصحيح  الشرط  ضابط   (١)

بالشرط؛ ألنه ال يخالف حكم اهللا وال يناقض كتابه، والشرط الفاسد عكسه.
(٢) رواه مسلم.

(٣) أخرجه أحمد، والدارمي والترمذي وصححه، والنسائي، وصححه األلباين.

(٤) متفق عليه.
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احِ كَ وبِ يفِ النِّ يُ : العُ ابُ بَ

َكالُجنُوِن  َالَعْقِد،  َقْبَل  بِِه  َيْعَلْم  َلْم  َعْيًبا  بِاآلَخِر  ْوَجْيِن  َالزَّ َأَحُد  َوَجَد  إَِذا   [٥٣٠]
َوالُجَذاِم َوالَبَرِص َوَنْحِوَها، َفَلُه َفْسُخ النكاح(١).

فلها  حاله؛  َعَلى  َوُهَو  َمَضْت  َفإِْن  َسنٍَة،  إَِلى  َل  ُأجِّ ِعنِّينًا(٢):  وجدته  وإذا   [٥٣١]
الفسخ(٣).

[٥٣٢] وإذا عتقت كلها َوَزْوُجَها َرقِيٌق، ُخيَِّرْت َبْيَن َالُمَقاِم َمَعُه َوفَِراقِه؛ لحديث 
عائشة الطويل (في قصة َبِريَرة): «ُخيَِّرْت َبِريَرُة َعَلى َزْوِجَها ِحيَن َعَتَقْت».
 [ُمتـََّفٌق عليه]

وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بهذه العيوب -كما   (١)

عمر  قول  ذلك  ويؤيد  قدامة–،  البن  و(المغني)  للنووي،  (المجموع)  يف  ذلك  جاء 
: «إيما امرأة ُغرَّ بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها 

وصداق الرجل على من غّره». 
[أخرجه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وهو صحيح إن صحَّ سماع ابن المسيب من عمر]

(٢) الِعنِّيُن: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه وال يمكنه. 

[رواه  بينهما»  ُفرق  بها وإال  فإن دخل  العنين سنة  «يؤجل  قال:    ابن مسعود  (٣) عن 

الدارقطني بإسناد صحيح، انظر: (اإلرواء)، ونقل ابن عبد البر يف (االستذكار) اإلجماع على ذلك].
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ُخوِل، َفَال َمْهَر(١). [٥٣٣] َوإَِذا َوَقَع َالَفْسُخ َقْبَل َالدُّ

ُه(٢). ْوُج َعَلى َمْن َغرَّ ، َوَيْرِجُع َالزَّ [٥٣٤] َوَبْعَدُه َيْسَتِقرُّ

(١) ألن الفسخ إن كان منها فالفرقة من ِقبلها فال مهر، وإن كان من قبل الزوج فالفسخ ألجل 

تدليسها عليه فال مهر.
(٢) لما روى عن عمر أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأًة وبها جنون أو ُجذام أو برص فمسها 

[قال األلباين يف (اإلرواء): رجاله ثقات  فلها صداقها كامًال وذلك لزوجها غرٌم على وليها» 
رجال الشيخين لكنه منقطع بين سعيد وعمر، وقياًسا على رد المبيع بالعيب].
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كتاب الصداق

[٥٣٥] َينَْبِغي َتْخِفيُفُه(١).
َوُسئَِلْت َعائَِشُة: َكْم َكاَن َصَداُق َالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: َكاَن َصَداُقُه ِألَْزَواِجِه   
؟ ُقلُت: َال، َقاَلْت: نِْصُف ُأوقِيٍَّة،  ا، َأَتْدِري َما َالنَّشُّ ثِنَْتْي َعْشَرَة ُأوقِيًَّة وَنشَّ

َفتِلَك َخْمُسَماَئة ِدْرَهٍم(٢) [َرَواُه ُمْسِلٌم].

[٥٣٦] َوَأْعَتَق َصِفيََّة َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

[٥٣٧] َوَقاَل لَِرُجٍل: «الَتِمْس َوَلو َخاَتًما مِْن َحِديٍد» [ُمتََّفٌق َعَلْيه]، َفُكلُّ َما َصحَّ 
- َصحَّ َصَداًقا(٤). َثَمنًا(٣) َوُأْجَرًة -َوإِْن َقلَّ

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «خير النكاح أيسره» [رواه أبو داود وصححه األلباين]. 

[رواه أحمد،  ملسو هيلع هللا ىلص: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها»  وقوله   
والحاكم، وابن ماجه، وحسنه األلباين يف (اإلرواء)].
(٢) وهو ما يعادل ١٥٠٠جم فضة لجميع نسائه.

(٣) أي: كان له قيمة.

بالعمل  والقيام  السورة،  أن تؤخذ عليه األجرة كالمكاتبة، وتعليم  ما صح  أن كل  (٤) أي: 

المعين صح أن يكون صداًقا.
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َجَها َوَلْم ُيَسمِّ لها صداًقا، فلها مهر الِمْثِل(١). [٥٣٨] َفإِْن َتَزوَّ

وعلى  قدره،  الموسع  َعَلى  َالُمْتَعُة(٣)  َفَلَها  ُخوِل(٢)  َالدُّ َقْبَل  َقَها  َطلَّ َفإِْن   [٥٣٩]
 z y x w v u t s r q﴿ :المقتر قدره؛ لقوله تعالى
 © } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

ª » ¬ ﴾ [البقرة:٢٣٦].

[٥٤٠] ويتقرر الصداق كامًال بالموت(٤) أو الدخول(٥).

(١) فقد سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداًقا ولم يدخل بها حتى 

مات، فقال: «لها مثل صداق نسائها ال وكس وال شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، 
يف بروع بنت واشق -امرأة  : «قضى رسول اهللا  فقال معقل بن سنان األشجعي 

منا- مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود». 
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه األلباين]

(٢) ولم يسم لها صداًقا.

(٣) وال يجب لها نصف المهر.

(٤) لحديث بروع بنت واشق المتقدم.

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  لقوله   (٥)

 7  6  5  432  1  0  /  .  -  ,  +  *
8 9 : ; > = < ﴾ [النساء:٢٠-٢١]. 

وأجمع العلماء على أن الصداق إنما يجب بالدخول أو بالموت.   
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[٥٤١] ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطالقه(١).

[٥٤٢] ويسقــــط:
( أ ) بُِفرقة من قَِبلَِها(٢).   

(ب) أو َفْسخِه لعيبها(٣).

خاطرها؛  جبر  به  يحصل  بشيء  يمتعها  أن  زوجته  طلق  لمن  وينبغي   [٥٤٣]
.﴾  _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :لقوله تعالى

[البقرة:٢٤١](٤)

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تعالى:  لقوله   (١)

¼﴾ [البقرة:٢٣٧].
(٢) كردتها أو طلبها للخلع. 

(٣) ألنها بذلك تكون سبًبا يف الفسخ.

(٤) قال العالمة السعدي  يف (تفسيره): «هذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس 

والفرض، سنة يف حق غيرها...» وهذا أحسن ما قيل فيها. 
القاعدة أن  المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاًجا بعموم هذه اآلية، ولكن  وقيل: «إن   
المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن اهللا -تعالى- فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض 
تيمية،  ابن  اإلسالم  وشيخ  حزم،  ابن  الثانى:  بالقول  قال  وممن  خاصة»،  والمسيس 

والشنقيطي، والعثيمين.
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اءِ سَ ةِ النِّ َ رشْ : عِ ابُ بَ

ْحَبِة  َالصُّ مِْن  بِالَمْعُروِف،  َاآلَخَر  ُمَعاَشَرُة  ْوَجْيِن  َالزَّ مِْن  َواِحٍد  ُكلَّ  َيلَزُم   [٥٤٤]
َالَجِميَلِة، وكفِّ األذى، وأال يمطله بحقه(١).

[٥٤٥] ويلزمـــــها:
( أ  ) طاعته في االستمتاع(٢).

(ب) وعدم الخروج والسفر إال بإذنه(٣).
(جـ) والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها(٤).

تعالى:﴿³  قال  كما  بالمعروف(٥)،  وكسوتها  نفقتها  وعليه   [٥٤٦]
´﴾ [النساء:١٩].

(١) وهذه بعض الحقوق المشتركة، وسيذكر المصنف  بعض أدلتها مع قوله تعالى: 

﴿l k j i h﴾ [البقرة:٢٢٨].
(٢) للحديث الذي سيأتي قريًبا يف المتن: «إذا دعا الرجل امرأته...». 

(٣) ألنها أسيرة عنده وهو قيِّم عليها، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فال 

يمنعها» [متفق عليه]. 
(٤) وهذا مما تعارف عليه الناس منذ عصر النبوة؛ إذ المرأة قارة يف بيتها وزوجها ساٍع على 

رزقها مطالب بنفقتها فوجب عليها خدمته والقيام على شئونه.
(٥) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهنَّ بالمعروف» [رواه مسلم].
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 .« لِهِ مْ ألَهْ كُ ريُ مْ خَ كُ ريُ َوفِيِه: «خَ ا»،  ريً اءِ خَ بِالنِّسَ وا  تَوصُ وفي الحديث: «اسْ  
ةُ  املَالئِكَ ا  نَتْهَ لَعَ ِيءَ  جتَ أَنْ  أَبَتْ  فَ هِ  اشِ فِرَ إِىلَ  هُ  تَ أَ رَ امْ لُ  جُ الرَّ ا  عَ دَ ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَقاَل 

َعَلْيِه]. » [ُمتـََّفٌق  بِحَ تَّى تُصْ حَ

[٥٤٧] َوَعَلْيِه: َأْن َيْعِدَل َبْيَن َزْوَجاتِِه فِي القْسم، َوالنََّفَقِة، َوالكِْسَوِة، َوَما َيْقِدُر َعَلْيِه 
مِْن َالَعْدِل.

هُ  قُّ شِ ةِ وَ يَامَ اءَ يَومَ القِ ا، جَ َ امهُ دَ لَ إِىلَ إِحْ امَ أَتَانِ فَ رَ انَ لَهُ امْ نْ كَ َوفِي َالَحِديِث: «مَ  
» [متفق عليه]. ائِلٌ مَ

ا، ثم  [٥٤٨] وعن أنس: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر عىل الثيب، أقام عندها سبعً
ا، ثم قسم» [متفق عليه]. قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثالثً

ُتُهنَّ  [٥٤٩] َوَقاَلْت َعائَِشُة: «َكاَن َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد سفًرا َأْقَرَع َبْيَن نَِسائِِه، َفَأيَّ
َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

(بِإِْذِن  َالكِْسَوِة  َأْو  َالنََّفَقِة  مِْن  َأْو  َالَقَسِم،  مِْن  َها  َحقَّ َالَمْرَأُة  َأْسَقَطْت  َوإِْن   [٥٥٠]
ْوِج)، َجاَز َذلَِك. َالزَّ

َوَقْد َوَهَبْت َسْوَدُة بِنُْت َزْمَعَة َيْوَمَها لَِعائَِشَة، َفَكاَن َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِسُم لَِعائَِشَة   
َيْوَمَها َوَيْوَم َسْوَدَة [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].
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[٥٥١] َوإِْن َخاَف ُنُشوَز  اِْمَرَأتِِه، وظهرت منها قرائن معصيته:
( أ  ) وعظها.    

(ب) فإن أصرت هجرها في المضجع.
ٍح(١). (جـ) فإن لم ترتدع ضربها ضرًبا غير ُمَبرِّ

[٥٥٢] ويمنع من ذلك إن كان مانًعا لحقها(٢).

[٥٥٣] وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكًما من أهله وحكًما من أهلها 
أو  غيره،  أو  بعوض  رأيا  إن  يجمعان  والتفريق،  والجمع  األمور  يعرفان 

يفرقان، فما فعال جاز عليهما. والله أعلم(٣).

(١) لقوله تعالى: ﴿ 8 9 : ; > = < ?﴾. 

[النساء:٣٤]
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ولكم عليهن أال يوطئنَّ فرشكم أحًدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرًبا غير   

مبرح» [رواه مسلم]. 
(٢) من نفقة أو معاشرة بالمعروف أو أمرها بمعصية؛ ألن لصاحب الحق مقاالً وموقًفا.

 Z Y X W V U T S R Q P O N﴿ :(٣) قال تعالى

] \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [النساء:٣٥].
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لعِ : اخلُ ابُ بَ

[٥٥٤] َوُهَو فَِراُق َزْوَجتِِه بِِعَوٍض مِنَْها َأْو مِْن َغْيِرَها.

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±﴿ َتَعاَلى:  َقْوُلُه  فِيِه  َواألَْصــُل   [٥٥٥]
¼ ½ ﴾ [اَلبـََقَرة:٢٢٩].

[٥٥٦] َفإَِذا َكِرَهْت َالَمْرَأُة ُخُلق َزْوِجَها َأْو َخلقه، َوَخاَفْت َأالَّ ُتِقيَم ُحُقوَقُه َالَواِجَبَة 
بِإَِقاَمتَِها َمَعُه، فال بأس أن تبذل له ِعَوًضا  لُِيَفاِرَقَها(١).

ْن َيِصحُّ َطَالُقُه(٢). [٥٥٧] َوَيِصحُّ فِي ُكلِّ َقلِيٍل َوَكثِيٍر مِمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتت  قيس  بن  ثابت  امرأة  (أن   : عباس  ابن  عن  البخاري  أخرجه  لما   (١)

فقالت: يا رسول اهللا، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه يف خلق وال دين، ولكني أكره الكفر 
يف اإلسالم، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أتردين عليه حديقته؟»، قالت: نعم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «اقبل 

الحديقة وطلقها تطليقة»). 
(٢) أي: إن أعطته قليالً أو كثيًرا واتفقا، صح الفسخ.
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أَلَتْ  نْ سَ ِه، َفَقْد َوَرَد فِي َالَحِديِث: «مَ [٥٥٨] َفإِْن َكاَن لَِغْيِر َخْوِف َأالَّ ُتِقيَم ُحُدوَد َاللَّ
.(٢)(١)« نَّةِ ةُ اجلَ ائِحَ ا رَ يهَ لَ امٌ عَ رَ ، فَحَ أْسٍ ا بَ ريِ مَ نْ غَ ا الطَّالقَ مِ هَ وجَ زَ

(١) رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان.. وغيرهم، وصححه األلباين يف (اإلرواء). 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا: «المختلعات ُهنَّ المنافقات» (صحيح الترمذي).  
ولو  الطالق،  من  يحسب  «وال  والمختارات):  البصائر  (نور  يف  السعدي  العالمة  قال   (٢)

كان بلفظ الطالق ونيته، ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب، كتقصيره فيما يجب 
أنه  بائنًا، إال  الطالق، ويكون ذلك  بها عدد  ينقص  فالفسوخ كلها ال  أو وطٍء،  نفقة  من 
ليس كالطالق الثالث، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود، ولو يف 

عدتها؛ ألن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه».

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الثلغض المثاخر الرخغظ سطى طظعب السالضغظ
ª ٢٤٠

كتاب الطالق

 &  %  $  #  "  !﴿ َتَعاَلى:  َقْوُلُه  فِيِه(١)  َواألَْصُل   [٥٥٩]
' ﴾(٢) [الطالق:١].

َوِهَي  َزْوَجَتُه  َطلََّق  (َحْيُث  ُعَمَر:  اِْبِن  َحِديُث  َرُه  َفسَّ  ، تِِهنَّ لِِعدَّ َوَطَالُقُهنَّ   [٥٦٠]
هُ  رْ «مُ َفَقاَل:  َذلَِك،  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  َاللَِّه  رسوَل    ُعَمُر  َفَسَأَل  َحائٌِض، 
كَ  سَ أَمْ اءَ  شَ إِنْ  ثُمَّ   ، رَ تَطْهُ ثُمَّ   ، ِيضَ حتَ ثُمَّ   ، رَ تَطْهُ تَّى  حَ ا  كهَ ُ ليَرتْ ثُمَّ  ا  عهَ اجِ َ لريُ فَ
ا  هلََ تُطَلَّقَ  أَنْ  اهللاُ  رَ  أَمَ الَّتِي  ةُ  العِدَّ تِلكَ  فَ  ، سَّ يَمَ أَنْ  بْلَ  قَ لَّق  طَ اءَ  شَ وإِنْ   ، دُ بَعْ

َعَلْيِه]. ») [ُمتـََّفٌق  اءُ النِّسَ
.(٣)« الً امِ ا أَوْ حَ رً اهِ ا ثُمَّ ليُطَلِّقها طَ عهَ اجِ َ لريُ هُ فَ رْ َوفِي ِرَواَيٍة: «مُ  

َقَها َوِهَي َحائٌِض، َأْو فِي ُطْهٍر َوطَِئ  َوَهَذا َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َال َيِحلُّ َلُه َأْن ُيَطلِّ  
فِيِه، إِالَّ إْن َتَبيََّن َحْمُلَها.

(١) أي: دليل مشروعيته يف الجملة.

 . (٢) أي: مستقبالت عدتهنَّ

(٣) رواه مسلم.
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[٥٦١] وَيَقُع َالطََّالُق بُِكلِّ َلْفٍظ َدلَّ عليه من:
َف مِنُْه، َوَما  ( أ  ) َصِريٍح، َال ُيْفَهُم مِنُْه ِسَوى َالطََّالِق، َكَلْفِظ: َالطََّالِق، َوَما َتَصرَّ

َكاَن مِْثَلُه.

ْت َالَقِرينَُة َعَلى َذلَِك. (ِب) َوكِنَاَيٍة(١)، إَِذا َنَوى بَِها َالطََّالَق، َأْو َدلَّ

[٥٦٢] َوَيَقُع َالطََّالُق:

( أ  )  ُمنَْجًزا(٢).
ًقا َعَلى َشْرٍط؛ َكَقْولِِه: «إَِذا َجاَء َالَوْقُت َالُفَالنِيُّ َفَأْنِت َطالٌِق»، َفَمَتى  (ِب) َأْو ُمَعلَّ

َق َعَلْيِه َالطََّالَق وقع. ِذي َعلَّ ْرُط َالَّ ُوِجَد َالشَّ

(١) و[الكناية]: ما يحتمل الطالق وغيره، مثل: الحقي بأهلك.

(٢) أي: حاالً غير معلٍق بشيٍء.
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فصل 
ي عِ جْ ائِنِ والرَّ القِ البَ الطَّ

[٥٦٣] ويملك الحر ثالث طلقات(١). 

[٥٦٤] فإذا تمت له، لم تحل له حتى تنكح زوًجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها(٢)؛ 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ :إلى قوله  ﴾  w  v﴿ :تعالى لقوله 

﴾ [البقرة:٢٢٩-٢٣٠].  ×  Ö  Õ  Ô

أن  تيمية  ابن  الدين  تقي  الشيخ  ح  الجلية): «ورجَّ (المختارات  السعدي يف  العالمة  قال   (١)

الطالق ال يقع إال واحدة بجميع ألفاظ الطالق، ولو صرح بلفظ الثالث، أو البينونة أو 
البتة أو غيرها، وأنه ال تقع الثانية إال بعد رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة 
يمين  أن  ح  القول، وكذلك رجَّ لم يسعه مخالفة هذا  فيها  ا، ومن وقف على كالمه  جد�
أن  الشيخ  القول، كما قرر  الكفارة، واالعتبار على هذا  الطالق كسائر األيمان تدخلها 

طالق السكران ال يقع، كما ال تقع عقوده وإقراره». 
(٢) لحديث عائشة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (يف رجل طلق امرأته ثالًثا ثم تزوجت زوًجا غيره فطلقها 

قبل أن يدخل بها ثم أراد األول أن يتزوجها، قال: «ال. حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته»).
[رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما وصححه األلباين]
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[٥٦٥] ويقع الطالق بائنًا في أربع مسائل:
١- هذه إحداها(١).

 U  T  S  R  Q﴿ تعالى:  لقوله  الدخول(٢)؛  قبل  طلق  وإذا   -٢
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

b﴾ [األحزاب:٤٩].
٣- وإذا كان في نكاح فاسد(٣).

٤- َوإَِذا َكاَن َعَلى ِعَوٍض(٤).

فِي  َداَمْت  َما  َزْوَجتِِه  رجعة  الزوج  يملك  رجعي،  فهو  َذلَِك  ِسَوى  َوَما   [٥٦٦]
.﴾f e d c b a ` _﴿ :ِة(٥) لَِقْولِِه َتَعاَلى َالِعدَّ

[البقرة:٢٢٨]

ُم عليه زوجته حتى تنكح زوًجا غيره. (١) وهي البينونة الكبرى التي ُتَحرِّ

(٢) وهي بينونة صغرى يرجع بعدها إلى زوجته بعقد جديد، ومهر جديد.

(٣) كما لو نكحها بغير ولي فإنه ينكحها من جديد بمهر جديد، وعقد جديد.

(٤) وهو الخلع، لكن ليست البينونة الكبرى كما َمّر.

(٥) بغير رضاها وال رضا وليها.
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[٥٦٧] والرجعية حكمها حكم الزوجات(١)، إال في وجوب القسم.

َذلَِك(٢). َعَلى  َواِإلْشَهاُد  ْجَعِة،  َوالرَّ َوالطََّالِق  َالنَِّكاِح  إِْعَالُن  َوالَمْشُروُع   [٥٦٨]
لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿Z Y X ] ﴾(٣) [الطالق:٢].

.« ةُ عَ جْ الرَّ ، وَ قُ الطَّالَ ، وَ احُ : اَلنِّكَ دٌّ نَّ جِ هلُُ زْ هَ دٌّ وَ نَّ جِ هُ دُّ [٥٦٩] َوفِي َالَحِديِث: «ثَالثٌ جِ
[َرَواُه َاَألْربـََعُة ِإالَّ النََّساِئيُّ](٤)

ا  يَانَ ومَ طَأَ والنِّسْ تي اخلَ نْ أُمَّ عَ عَ ضَ [٥٧٠] َوفِي َحِديِث اِْبِن َعبَّاٍس، َمْرُفوًعا: «إِنَّ اهللاَ وَ
» [رواه ابن ماجه](٥). يهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ اسْ

(١) لها النفقة، والسكنى، والكسوة.

(٢) ألن هذه المسائل لها تعلق بأحوال الناس، فيجب معرفتهم بها.

(٣) وقد سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طالقها 

وال على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طالقها وعلى 
رجعتها وال تعد» [رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]. 

(٤) حسنه األلبانى.

(٥) حسنه األلباين يف (اإلرواء)، وفيه أن المخطئ والناسي والمكره طالقهم موضوع.
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انِ  عَ ارِ واللِّ هَ الظِّ : اإليالءِ وَ بابُ

ءُ : اَإلِيـــالَ

َأْرَبَعِة  ًة َتِزيُد َعَلى  َأَبًدا، َأْو ُمدَّ [٥٧١] َفاِإليَالُء: َأْن َيْحلَِف َعَلى َتْرِك َوْطِء َزْوَجتِِه 
َأْشُهٍر.

َأْرَبَعُة  َلُه  َوُضِرَبْت  بَِوْطئَِها،  ُأمَِر  َالَوْطِء،  مِْن  َها  َحقَّ ْوَجُة  َالزَّ َطَلَبْت  َفإَِذا   [٥٧٢]
َأْشُهٍر(١).

َتَعاَلى:  لَِقْولِِه  بِالطََّالِق؛   ُألِزَم  اِْمَتنََع  َوإِْن  َيِميٍن(٢)،  اَرَة  َكفَّ َر  َكفَّ َوطَِئ  َفإِْن   
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿

@ F E D C B A ﴾(٣) [اَلبـََقَرة:٢٢٦-٢٢٧].

(١) يعني: ُيعطي هذه المدة ينظر يف شأنه َوْننظرُه. 

(٢) وهو األفضل؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيًرا منها فليكفر عن يمينه 

وليأت الذى هو خير» [متفق عليه].
األربعة  عند  رجالً  أوقف    علًيا  «شهدت  قال:  ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد  وعن   (٣)

أشهر، إما أن يفئ وإما أن يطلق» [أخرجه البيهقي، وقال الحافظ ىف (الفتح): سنده صحيح]. 
وعن نافع: «أن عمر  كان يقول يف اإليالء الذي سّمى اهللا: «ال يحل ألحد بعد األجل   

إال أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطالق كما أمر اهللا » [رواه البخارى].
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ــــارِ : هَ الظِّ

[٥٧٣] َوالظَِّهاُر َأْن َيُقوَل لَِزْوَجتِِه: َأْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم 
الصريحة لزوجته.

[٥٧٤] فهو منكر وزور(١).

[٥٧٥] وال َتْحُرُم الزوجة بذلك، لكن ال يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره اهللا 
آخر  إلى   ﴾...W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ قوله:  في  به 

اآليات [المجادلة:٣-٤](٢):
١- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.

٢- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
٣- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  ﴿ تعالى:  اهللا  لقول   (١)

N M L K J I H G F E D C B ﴾ [المجادلة:٢]. 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X﴿  (٢)

x w v u t s r q p o n m l k ﴾ [المجادلة:٣].
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[٥٧٦] وسواًء كان الظهار مطلًقا(١)، أو مؤقًتا بوقت كرمضان ونحوه(٢).
َيِميٍن؛  اَرُة  َكفَّ َفِفيِه  َوَغْيِرَها(٣)  َباِس  َواللِّ َوالطََّعاِم  َالَمْمُلوَكِة  َتْحِريُم  ا  َوَأمَّ  [٥٧٧]
لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿j i h g f e d c b a ...﴾ إَِلى 

اَرَة َالَيِميِن فِي هذه األمور(٤) [المائدة:٨٧-٨٩].  َأْن َذَكَر اهللا َكفَّ

(١) كأن يقول: أنت علّي كظهر أمي أو أختي أو خالتي.

والحكم  واحدة،  فالكفارة  أكثر،  أو  أو شهرين  أمي شهًرا  علّي كظهر  أنت  يقول:  كأن   (٢)

واحد؛ ألن العبرة ليست بالوقت المطلق أو المحدد، ولكن باللفظ المنكر، وهو مذهب 
مالك، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا َبرَّ فلم يحنث فليس عليه كفارة، مع كونه قال 

منكًرا وزوًرا.
أو  أنت عليَّ حرام  لها:  يقول  بأحد من محارمه، كأن  أن يشبهها  الزوجة دون  (٣) كتحريم 

تحرمين علّي.
(٤) وأصرح من ذلك قول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [التحريم:١-٢]. 
ملسو هيلع هللا ىلص كان  النبي  ، قالت: (إن  وسبب نزولها: ما رواه الشيخان من حديث عائشة   
يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسًال، فتواصيت أنا وحفصة أْن أيتنا دخل 
عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلتقل: إين ألجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟، فدخل على إحداهما، 

فقالت له ذلك، فقال: «بل شربت عسًال عند زينب، ولن أعود له»، فنزلت: ﴿! " # 
` c b a﴾ لعائشة وحفصة). ورى الشيخان من حديث  $...﴾ إلى قوله: ﴿... 

ابن عباس، قال: «إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها».
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ــــانُ : اَللِّعَ

َثَماُنوَن  َالَقْذِف  َحدُّ  َفَعَلْيِه  بالزنى،  َزْوَجَتُه  ُجُل  َالرَّ َرَمى  َفإَِذا  َعاُن:  َاللِّ ا  َوَأمَّ  [٥٧٨]
: َجلَدًة(١)إِالَّ

 .(٢) ( أ  ) َأْن ُيِقيَم َالَبيِّنََة: َأْرَبَعَة ُشُهوٍد ُعُدوٍل، َفُيَقاُم َعَلْيَها َالَحدُّ
(ِب) َأْو ُيَالِعُن َفَيْسُقُط َعنُْه َحدُّ َالَقْذِف.

َعاِن َعَلى َما َذَكَر اهللا فِي ُسوَرِة َالنُّوِر: ﴿{ ~ ے ... ﴾  [٥٧٩] وِصَفُة َاللِّ
إَِلى آِخِر َاآلَياِت [اَلنُّور:٦-٩](٣).

ِه  ِه إِنََّها لَِزانَِيٌة، َوَيُقوُل فِي َالَخامَِسِة: َوإِنَّ َلْعنََة َاللَّ ( أ  )  َفَيْشَهُد َخْمَس َشَهاَداٍت بَِاللَّ
َعَلْيِه إِْن َكاَن مِْن َالَكاِذبِيَن.

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :(١) قال تعالى

o n m l k j ﴾ [النور:٤].
(٢) الدليل السابق.

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿  (٣)

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ò﴾ [النور:٧-٨].
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َالَخامَِسِة:  فِي  َوَتُقوُل  َالَكاِذبِيَن،  لَِمْن  إِنَُّه  ِه  بَِاللَّ اٍت  َمرَّ ِهَي َخْمَس  َتْشَهُد  ُثمَّ  (ِب) 
اِدقِيَن. ِه َعَلْيَها إِْن َكاَن مِْن َالصَّ َوإِنَّ َغِضَب َاللَّ

َعاُن: [٥٨٠] َفإَِذا َتمَّ َاللِّ
( أ  ) َسَقَط َعنُْه الحد(١).

(ب) واندرأ عنها العذاب(٢).
(جـ) وحصلت الفرقة بينهما(٣) والتحريم المؤبد(٤).

( د ) َواْنَتَفى َالَوَلُد(٥) إَِذا ُذكَِر فِي َاللَِّعان(٦). والله أعلم.

بالزنا بعد أن العنها،  ملسو هيلع هللا ىلص أسقط الحد عن هالل بن أمية حينما قذف زوجته  النبي  (١) ألن 

والحديث متفق عليه، وألن اللعان إنما شرع إلسقاط الحد عن الزوج؛ إذ ال يتصور أن 
يذهب ويأتي بالشهود على امرأته.

(٢) لآلية الكريمة.

(٣) لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر : «أن رجالً رمى امرأته فانتفى من ولدها 

يف زمان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأمر بهما رسول اهللا، فتالعنا، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين 
المتالعنين».

(٤) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «المتالعنان إذا تفرقا ال يجتمعان أبًدا». 

[رواه الدارقطني، وصححه األلباين يف (الصحيحة)]
(٥) لحديث ابن عمر -المتقدم-: «ثم قضى بالولد للمرأة».

(٦) يريد أن اللعان تارة يكون إلسقاط الحد وتارة يكون لنفي الولد، والقول الثاين يف المسألة: =
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اءِ َ تِربْ دِ واالسْ دَ ابُ العِ تَ كِ

ُة َتَربُُّص َمْن َفاَرَقَها َزْوُجَها بموٍت َأْو َطَالٍق(١). [٥٨١] َالِعدَّ

[٥٨٢] َفالُمَفاَرَقُة بِالَمْوِت إَِذا َماَت َعنَْها َتْعَتدُّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل(٢):
ُتَها َوْضُعَها َجِميَع َما فِي َبْطنَِها؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿¼  ( أ  ) َفإِْن َكاَنْت َحامًِال: َفِعدَّ

½ ¾ ¿ Á À ﴾(٣) [اَلطََّالُق:٤]. 

... َوَهَذا َعامٌّ فِي َالُمَفاَرَقِة بَِمْوٍت َأْو َحَياٍة   
اٍم(٤). ُتَها َأْرَبَعَة أشهٍر َوَعَشَرُة َأيَّ (ِب) َوإِْن َلْم َتُكْن َحامًِال َفِعدَّ

يتيقن  كأن  المالعن  استلحقه  إذا  إال  ُيذكر  لم  أو  ُذكر  اللعان  بمجرد  ينتفي  الولد  أن   =
للفراش  «الولد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  ولده؛  فيكون  زناها  قبل  منه  وقع  الحمل  أن  المالعن 

وللعاهر الحجر» [متفق عليه].
(١) أو غيره.

(٢) دخل بها أو لم يدخل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿! " # $ % & 

' ) ( * ﴾ [البقرة:٢٣٤].
(٣) فهذه اآلية مخصصة؛ لقوله تعالى: ﴿! " #﴾.

(٤) لآلية نفسها.
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ِة َأْن ُتِحدَّ َالَمْرَأُة: ِة َهِذِه َالِعدَّ [٥٨٣] َوَيلَزُم فِي ُمدَّ
، والتحسين بحناء ونحوه(١). ينََة َوالطِّيِب َوالُحلِيَّ ( أ  ) بَِأْن َتْتُرَك َالزِّ

لحاجتها  إال  منه  تخرج  فال  فيه،  وهي  زوجها  مات  الذي  بيتها  تلزم  وأن  (ب) 
 &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  لقولــــــه  نهاًرا(٢)؛ 

' ) ( *﴾ [البقرة:٢٣٤].

[٥٨٤] وأما المفارقة في حال الحياة:
 R Q﴿ :١- فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فال عدة له عليها؛ لقوله تعالى
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

b a﴾ [األحزاب:٤٩].

(١) لما رواه الشيخان من حديث أم عطية: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال تحد امرأة على ميت فوق 

ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشًرا، وال تلبس ثوًبا مصبوًغا إال ثوب عْصب»). 
وعن أم سلمة: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «المتوىف عنها زوجها ال تلبس المعصفرة من الثياب وال   
وصححه  والنسائي،  داود،  وأبو  أحمد،  [رواه  الحلى وال تختضب وال تكتحل»)  الممشقة وال 

األلباين يف (اإلرواء)].
(٢) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفريعة بنت مالك بن سنان لما مات زوجها ولم يترك لها مسكنًا يملكه 

وال نفقة: «امكثي يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشًرا، قالت: 
(فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به) [رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه الذهبي وابن عبد البر 

والترمذي وابن القيم، وضعفه األلباين يف (اإلرواء) ثم رجع عن ذلك معتذًرا كما يف (الضعيفة)].
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٢- وإن كان قد دخل بها أو خال بها(١):
( أ  ) فإن كانت حامًال، فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت(٢).

(ب) وإن لم تكن حامًال:
 H﴿ :فإن كانت تحيض، فعدتها ثالث ِحَيٍض كاملة؛ لقوله تعالى -

L K J I ﴾ [البقرة:٢٢٨].

- وإن لم تكن تحيض -كالصغيرة، ومن لم تحض، واآليسة- فعدتها ثالثة 
أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [الطالق:٤].

يعود  حتى  انتظرت  َوَنْحِوِه،  لَِرَضاٍع  َحْيُضَها  َواْرَتَفَع  َتِحيُض  َكاَنْت  َفإِْن    -
الحيض فتعتد به(٣).

ُثمَّ  لِلَحْمِل،  اِْحتَِياًطا  َأْشُهٍر  تِْسَعًة  اِْنَتَظْرَت  َرَفَعُه،  َما  َتْدِري  َوَال  اِْرَتَفَع  َوإِْن    -

(١) فقد روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوىف قال: «قضى الخلفاء الراشدين أن من أغلق باًبا 

أو أرخى حجاًبا فقد وجب المهر ووجبت العدة» [صححه األلباين يف (اإلرواء)].
(٢) لقوله تعالى: ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الطالق:٤].

(٣) قال الشيخ السعدي يف (الفتاوى السعدية): «ال تعتد باألشهر بإجماع العلماء، إنما عدتها 

ثالث حيض ولو طال عليها الوقت..»، وقال نحوه شيخ اإلسالم يف (مجموع الفتاوى). 
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ْت بَِثَالَثِة َأْشُهٍر(١). اِْعَتدَّ
َج َحتَّى َتُزوَل  ِة لُِظُهور َأَماَراِت َالَحْمِل َلْم َتَتَزوَّ - َوإَِذا اِْرَتاَبْت َبْعَد اِْنِقَضاِء َالِعدَّ

يَبُة(٢). َالرِّ

ُثمَّ  َالَحاكِِم  اِْجتَِهاِد  بَِحَسِب  بَِمْوتِِه،  ُيْحَكَم  َحتَّى  َتنَْتظُِر  َالَمْفُقوِد  َواِْمــَرَأُة   [٥٨٥]
.(٣) َتْعَتدُّ

: [٥٨٦] َوَال َتِجُب َالنََّفَقُة إِالَّ
ْجِعيَِّة(٤). ِة َالرَّ ( أ  ) لِلُمْعَتدَّ

(ِب) َأْو لَِمْن َفاَرَقَها َزْوُجَها فِي َالَحَياِة َوِهَي َحامٌِل؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: ﴿ , - . 
/ 0 1 2 3 4﴾ [اَلطََّالُق:٦].

(١) ولو تيقن عدمه، اعتدت ثالثة أشهر بعد التيقن.

(٢) ألن معرفة براءة الرحم واجبة. 

(٣) إن كانت غيبته ظاهرها السالمة لم تزل حتى ُيتيقن موته فتعتد أربعة أشهر وعشًرا، وإن لم 

يتيقن موته انتظرت حتى يقضي القاضى بموته ثم اعتدت أربعة أشهر وعشًرا، وإن كانت 
بذلك  أشهر وعشرا. قضى  أربعة  اعتدت  ثم  أربع سنين  انتظرت  الهالك  غيبته ظاهرها 

. عمر بن الخطاب
(٤) ألنها زوجة يعيدها إليه بغير رضاها، وأجمع أهل العلم على ذلك. 

[انظر: (اإلجماع ومراتب اإلجماع)]
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ا َاِالْستِْبَراُء: َفُهَو تربص األمة التي كان سيدها يطؤها.  [٥٨٧] َوَأمَّ

[٥٨٨] فال يطؤها بعده زوج أو سيد:
( أ  ) حتى تحيض حيضة واحدة(١).

(ب) وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر(٢).
(جـ) أو وضع حملها إن كانت حامًال(٣).

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال توطأ حامل حتى تضع، وال غير حامل حتى تحيض»؛ وذلك يف سبي 

أوطاس [رواه أبو داود والحاكم وغيرهما وصححه األلباين]. 
(٢) ألن عدة من ال يحضن ثالثة أشهر فيكون استبراؤها بشهر.

(٣) لعموم اآلية: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الطالق:٤].
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اتِ وجَ اتِ للزَّ قَ فَ : النَّ بابُ

ةِ انَ ضَ احلَ لِيكِ وَ بِ واملَامَ ارِ قَ واألَ

َحاِل  بَِحَسِب  بِالَمْعُروِف  َوَمْسَكنَُها  َوكِْسَوُتَها  َزْوَجتِِه  َنَفَقُة  َاِإلْنَساِن  َعَلى   [٥٨٩]
 P O N M L K J I H G F﴿ :َتَعاَلى لَِقْولِِه  ْوِج؛  َالزَّ

Z Y X W V U T S R Q ]﴾ [اَلطََّالُق:٧].

[٥٩٠] َوُيلَزُم بِالَواِجِب مِْن َذلَِك إَِذا َطَلَبْت(١).
 .« وفِ رُ ُنَّ بِاملَعْ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ مْ رِ يْكُ لَ نَّ عَ هلَُ ِذي َرَواُه ُمْسلٌِم: «وَ َوفِي َحِديِث َجابٍِر َالَّ  

[٥٩١] وعلى اإلنسان:
( أ  ) نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غني�ا(٢).

(١) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص لهند بنت عتبة حين شكت شح زوجها: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف».

 [متفق عليه]
(٢) قال ابن المنذر يف (اإلجماع): «وأجمعوا على أن على المرء نفقة أوالده األطفال الذين ال 

مال لهم»، وقال ابن حزم يف (مراتب اإلجماع): «واتفقوا على أن على الرجل نفقة أبويه 
إذا كانا فقيرين زِمنَْين».
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(ب) َوَكَذلَِك َمْن َيِرُثُه بَِفْرٍض َأْو َتْعِصيٍب(١).

ا  مَ إِالَّ  لِ  مَ اَلعَ نْ  مِ لَّفُ  كَ يُ الَ  وَ  ، هُ تُ وَ كِسْ وَ هُ  امُ عَ طَ لُوكِ  مْ «لِلمَ َالَحِديِث:  َوفِي   [٥٩٢]
» [َرَواُه ُمْسِلم](٢). طِيقُ يُ

َجُه ُوُجوًبا(٣). َج، َزوَّ [٥٩٣] َوإِْن َطَلَب َالتََّزوُّ

َها، َوفِي  ُفَها َما َيُضرُّ [٥٩٤] َوَعَلى َاِإلْنَساِن َأْن ُيِقيَت َبَهائِمه َطَعاًما َوَشَراًبا، َوَال ُيَكلِّ
» [َرَواُه ُمْسِلم]. هُ وتَ لِكُ قُ مْ نْ يَ مَّ ْبِسَ عَ امً أَنْ حيَ ء إِثْ ى بِاملرِ فَ َالَحِديِث: «كَ

ُه، َوالِقَياُم بَِمَصالِِحِه. ا َيُضرُّ [٥٩٥] وَالَحَضاَنُة: ِهَي ِحْفُظ َالطِّْفِل َعمَّ

[٥٩٦] َوِهَي َواِجَبٌة َعَلى َمْن َتِجُب َعَلْيِه النفقة(٤).

اشترط  فروعه  وال  أصوله،  غير  من  القريب  كان  «إذا  البصائر):  (نور  يف  السعدي  قال   (١)

 À ¿ ﴿ :لوجوب النفقة عليه أن يكون المنفق وارًثا للُمْنَفق عليه، ولقوله تعالى
Â Á ﴾ [البقرة:٢٣٣]». 

(٢) فيه أن النفقة على المملوك واجبة.

 %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال  عيشه،  ولوازم  حاجاته  من  ذلك  ألن   (٣)

& '﴾ [النور:٣٢].

(٤) ألن فيها حفظ الولد من الهلكة والضياع.
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[٥٩٧] ولكن األم أحق بولدها ذكًرا كان أو أنثى إن كان دون سبع(١).

[٥٩٨] فإذا بلغ سبًعا:
( أ  ) فإن كان ذكًرا ُخيَِّر بين أبويه، فكان مع من اختار(٢).

(ب) وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.

[٥٩٩] َوَال ُيْتَرُك َالَمْحُضوُن بَِيِد َمْن َال َيُصوُنُه ويصلحه(٣). 

(١) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة التي أراد زوجها أن ينزع منها ولدها: «أنِت أحق به ما لم تنكحي» 

[رواه أحمد، وأبو داود، وحسنه األلباين يف (اإلرواء)]. 
إن  أبي وأمي،  فداك  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  امرأة جاءت رسول  (أن   : أبي هريرة  (٢) عن 

زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاين من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من 
يخاصمني يف ابني؟ فقال: «يا غالم، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه 
األلباين]. وصححه  وغيرهم  ماجه  وابن  وأحمد  والترمذي  والنسائي  داود  أبو  [رواه  به)  فانطلقت 

(٣) قال الشيخ يف (المختارات الجلية): «ولم يتحرر لي يف الحضانة-يف تقديم بعض النساء 

من  وأن  المحضون،  مصلحة  يراعى  أنه  إال  النفس،  إليه  تطمئن  ضابط  بعض-  على 
تحققت فيه فهو أولي من غيره». 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : «مما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام يف   
تقديم أحد األبوين مطلًقا، وال تخيير أحد األبوين مطلًقا، والعلماء متفقون على أنه ال 
يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط ال ُيقدم من يكون كذلك على البر العادل 

المحسن القائم بالواجب» (مجموع الفتاوى). 
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كتاب األطعمة

[٦٠٠] َوِهَي َنْوَعاِن: َحَيَواٌن َوَغْيُرُه:
فِيِه  َما  إِالَّ  ُمَباٌح،  ُه  َفُكلُّ َوَغْيِرَها-  َوالثَِّماِر  َالُحُبوِب  َالَحَيَواِن-مِْن  َغْيُر  ا  َفَأمَّ   ( أ   )
يحرم  فإنه  َأْسَكَر،  َما  إِالَّ  ُمَباَحة  َها  ُكلُّ وَاألَْشِرَبُة  َوَنْحِوِه(١)،  مِّ  َكالسُّ ٌة،  َمَضرَّ
فِّ  اَلكَ لءُ  مِ فَ قُ  رَ اَلفَ هُ  نْ مِ رَ  كَ أَسْ ا  مَ وَ  ، امٌ رَ رٍ حَ كِ سْ مُ لُّ  لَِحِديٍث: «كُ كثيره وقليله؛ 

.(٢)« امٌ رَ نْهُ حَ مِ
َوإِْن اِْنَقَلَبْت َالَخْمُر َخال� َحلَّْت(٣).  

وقـــــوله:  [البقرة:١٦٨]،   ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تعالى:  لقوله   (١)

﴿Z Y X W V U ﴾ [األعراف:١٥٧]، ولحديث: «ال ضرر 
وال ضرار» [رواه أحمد والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].

والبيهقي.  والطحاوي،  الجارود،  وابن  نَه،  وَحسَّ والترمذي  داود،  وأبو  أحمد،  رواه   (٢)

عشر  ستة  أو  آصع،  ثالثة  يسع  مكيال  األصح،  وهو  فتحها،  أو  الراء  بتسكين  والفرق:   
رطًال، والحديث صححه األلباين يف (اإلرواء). 

(٣) بإجماع أهل العلم. نقله ابن قدامة يف (المغني)، والنووي يف (شرح مسلم)، أما إذا ُوضع 

فيها ما يخللها َحُرم ذلك؛ فعن أنس: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الخمر:  تتخذ خًال؟، فقال: 
«ال») [رواه مسلم].
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(ب) َوالَحَيَواُن قِْسَماِن:
: َفَيِحلُّ ُكلُّ َما  فِي َالَبْحر َحي�ا َوَميًِّتا، َقاَل َتَعاَلى: ﴿! " # $  ١- َبْحِريٌّ

% ﴾ [المائدة:٩٦]. 

(١)، إِالَّ َما نص عليه الشارع، فمنها: : َفاألَْصُل فِيِه َالِحلُّ يُّ ا الَبرِّ ٢- َوَأمَّ
َباِع َفَأَكَلُه َحَراٌم»(٢). ( أ  ) ما في حديث اِْبِن َعبَّاٍس: «ُكلِّ ِذي ناٍب مِْن َالسِّ

ْيِر» [َرَواُه ُمْسِلُم]. (ب) «َوَنَهى َعْن ُكلِّ ِذي مِْخَلٍب مِْن َالطَّ
(جـ) «َوَنَهى َعْن ُلُحوِم َالُحُمِر َاألَْهلِيَِّة» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه].

َرُد». : َالنَّْمَلُة، والنحلة، والهدهد، َوالصُّ َوابِّ ( د ) «َوَنَهى َعْن َقْتِل َأْرَبِع مِْن َالدَّ
[َرَواُه َأْحَمُد َوأَبُو َداُوَد](٣)

(هـ) َوَجِميُع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها(٤). 

 u t s r q p o n m l k j i﴿ :(١) ويشير إلى ذلك قول اهللا تعالى

z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾.
[األنعام:١٤٥]

(٢) أخرجه مسلم.

(٣) وصححه األلباين يف (اإلرواء)، وكأن يف النهي عن قتلها نهي عن أكلها.

(٤) والعبرة بكون الشيء خبيًثا أو طيًبا صفته الذاتية، وذلك معروف من جهة الشرع، كما قال =
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الطاهر  وتطعم  تحبس،  حتى  وألبانها(١)  الجاللة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  َالنَّبِيُّ  و«َنَهى 
ثالًثا»(٢).

= تعالى: ﴿Z Y X W V U ﴾ [األعراف:١٥٧]. 
(١) رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلباين يف (اإلرواء).

(٢) فعن ابن عمر: «أنه كان إذا أراد أكل الجاللة حبسها ثالًثا». 

[أخرجه ابن أبي شيبة، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
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دُ يْ الصَّ اةُ وَ كَ : اَلذَّ ابٌ بَ

َكاِة(١): [٦٠١] َالَحَيَواَناُت َالُمَباَحُة َال ُتَباُح بُِدوِن َالذَّ
َمَك َوالَجَراَد(٢). - إِالَّ َالسَّ

َكاِة: [٦٠٢] وُيْشَتَرُط فِي َالذَّ
َي ُمْسلًِما َأْو كَِتابِي�ا(٣). ١- َأْن َيُكوَن َالُمْذكِّ

٢- وأن يكون بمحدد(٤).

 .  -  ,﴿ المائدة:  سورة  ىف  المحرمات  ذكر  عند  تعالى  قال   (١)

/ 0 1 2 3 4 5﴾ [المائدة:٣]، أي: إال ما قدرتم عليه وذكيتموه وهو 
حّي قبل أن يموت، فإن الزكاة تحله. 

فالكبد  الدمان  وأما  والجراد،  فالحوت  الميتتان  فأما  ودمان،  ميتتان  لنا  «أحلت  لحديث:   (٢)

والطحال» [رواه أحمد وابن ماجه، وصححه األلباين مرفوًعا).
(٣) أما المسلم، فالخطاب يف قوله تعالى: ﴿3 4 5﴾ له، وأما الكتابي، فلقوله تعالى: 

﴿° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [المائدة:٥]. 
قال ابن عباس: «طعامهم ذبائحهم» [رواه البخاري تعليًقا].   

(٤) لما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم: (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إذا رميت بالمعراض 

فكله، وإن أصابه بعرضه فال تأكله»، والمعراض: عصا يف طرفها حديدة يرمي الصائد بها 
الصيد، فما أصاب بحده  فهو مذكى، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ).
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٤- َوَأْن َيْقَطَع َالُحلُقوَم َوالَمِريَء(٢). َم(١).    ٣- َأْن ُينِْهَر َالدَّ
ِه َعَلْيِه(٣). ٥- َوَأْن َيْذُكَر اِْسَم َاللَّ

ْيِد، إِالَّ َأنَُّه َيِحلُّ بَِعْقِرِه فِي أي موضع من بدنه(٤). [٦٠٣] َوَكَذلَِك ُيْشَتَرُط فِي َالصَّ

ْيِد َما َنَفَر َوَعَجَز َعْن َذْبِحِه(٥). [٦٠٤] َومِْثُل َالصَّ

(١) كما يف حديث رافع بن خديج، وسيأتي رقم (٦٠٥).

مجرى  و«المرئ»:  النفس،  مجرى  و«الحلقوم»:  الذبيحة،  وتطيب  الدم  يخرج  حتى   (٢)

الطعام والشراب، وقد روي يف ذلك: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن شريطة الشيطان، وهى التى 
الذهبي،  ووافقه  وصححه،  والحاكم  داود  أبو  [رواه  األوداج»  تفرى  وال  الجلد  فُيقطع  تذبح 

وضعفة األلباين]. 
أن  عليه فكل»:  الدم وُذكر اسم اهللا  أنهر  : («ما  وظاهر حديث رافع بن خديج   
المريء،  –الحلقوم،  األربعة  أحد  بقطع  ولو  اللبة  أو  الحلق  يف  الدم  إنهار  هو  الواجب 

الودجان– وهو اختيار ابن حزم). [انظر: (المحلي)].
(٣) لقوله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( ﴾ [األنعام:١٩٩].

(٤) قال ابن رشد: «اتفقوا على أن الزكاة المختصة بالصيد هى: العقر» (بداية المجتهد)، وذكر 

هذا اإلجماع كذلك اإلمام النووي يف (شرح مسلم).
ملسو هيلع هللا ىلص بذى الحليفة من تهامة فأصبنا   قال: (كنا مع النبي  (٥) لحديث رافع بن خديج 

غنًما وإبًال ثم إن بعيًرا نّد وليس يف القوم إال خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا») [متفق عليه].
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ل،  يْهِ فَكُ لَ مُ اَهللاَِّ عَ كِرَ اِسْ ذُ ، وَ مَ َرَ اَلدَّ ا أَهنْ [٦٠٥] َوَعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج َمْرُفوًعا، َقاَل: «مَ
.« ةِ بَشَ  اَحلَ دَ مُ رُ فَ ا اَلظُّفُ أَمَّ ، وَ ظْمٌ عَ : فَ نُّ ا اَلسِّ ، أَمَّ رُ الظُّفُ نُّ وَ لَيْسَ اَلسِّ

[ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]

ُزِجَر،  إَِذا  َوَينَْزِجَر  ُأْرِسَل،  إَِذا  َيْسَتْرِسَل  َالُمَعلَِّم -بَِأْن  الطلب  َصْيُد  َوُيَباُح   [٦٠٦]
ي َصاِحُبَها عليها إذا أرسلها. َوإَِذا َأْمَسَك َال َيْأُكُل- َوُيَسمِّ

لَّمَ  لبَكَ اَملُعَ لت كَ سَ ا أَرْ [٦٠٧] َوَعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم، َقاَل: (َقاَل َرُسوُل َاللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
هُ  تَلَ دْ قَ تَهُ قَ كْ رَ إِنْ أَدْ إِنْ أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وَ ، فَ يْهِ لَ مَ اَهللاَِّ عَ رْ اِسْ كُ اذْ فَ
إِنَّكَ الَ  أْكُل، فَ هُ فَالَ تَ تَلَ دْ قَ قَ هُ وَ َ ريْ لبًا غَ لبِكَ كَ عَ كَ تَ مَ دْ جَ إِنْ وَ ، وَ لهُ كُ نْهُ فَ ل مِ أْكُ ْ يَ ملَ وَ
ا  مً وْ نْكَ يَ ابَ عَ إِنْ غَ ، فَ يْهِ لَ مَ اَهللاَِّ عَ رْ اِسْ كُ اذْ كَ فَ مَ هْ يْتُ سَ مَ إِنْ رَ ؟ وَ هُ تَلَ ُامَ قَ ي أَهيُّ رِ تَدْ
ا يفِ اَملَاءِ فَالَ تأكل»  يقً رِ هُ غَ تَ دْ جَ إِنْ وَ ، فَ ئْتَ ل إِنْ شِ كَ فَكُ مِ هْ رَ سَ رَ فِيهِ إِالَّ أَثَ لَمْ تَ فَ

[متفق عليه].

نُوا  سِ أَحْ فَ تَلتُمْ  قَ ا  إِذَ فَ يشء،  كل  ىلَ  عَ انَ  سَ حْ اَإلِ تَبَ  كَ اَهللاََّ  «إِنَّ  َالَحِديِث:  َوفِي   [٦٠٨]
 « تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ ليُحِ ، وَ ةَ بْحَ نُوا اَلذِّ سِ أَحْ تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ اَلقِ

[َرَواُه مسلم].

[٦٠٩] وقال ملسو هيلع هللا ىلص :«ذكاة اجلنني ذكاة أمه» [رواه أحمد](١).

(١) رواه أحمد، وأبو داود والترمذي وصححه األلباين يف (اإلرواء).
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باب: األيامن والنذور

األيمــان :

ِه، َأْو اسٍم مِْن َأْسَمائِِه، َأْو صفٍة مِْن ِصَفاتِِه(٢). [٦١٠] َال َتنَْعِقُد َالَيِميُن(١) إِالَّ بَِاللَّ

ِه ِشْرٌك(٣) َال َتنَْعِقُد بِِه َالَيِميُن(٤). [٦١١] َوالَحلُِف بَِغْيِر َاللَّ

اَرِة َعَلى َأْمٍر ُمْسَتْقَبٍل(٥). [٦١٢] والبد َأْن َتُكوَن َالَيِميُن َالُموِجَبُة لِلَكفَّ

[٦١٣] َفإِْن َكاَنْت َعَلى ماٍض-َوُهَو َكاِذٌب عالًما- فهي اليمين َالَغُموُس(٦).

(١) أي: ال تكون يمينًا صحيحة يترتب عليها آثارها. 

«ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  يقول  وكان  عليه]،  [متفق  «من كان حالًفا فليحلف باهللا أو ليصمت»  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله   (٢)

وعزتك» [رواه البخاري]، وكان يقول: «ال ومقلب القلوب» [رواه البخارى]. 
(٣) لقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص: «من حلف بغير اهللا فقد كفر أو أشرك» [رواه أحمد والترمذي وصححه األلباين].

(٤) أي: ال يترتب عليها آثاره من الحنث والكفارة ونحو ذلك؛ ألنها ليست يمينًا صحيحة.

(٥) وهي اليمين المنعقدة، حتى يمكن للحالف أن َيَبرَّ أو أن يحنث، وال يكون ذلك إال إذا 

كانت ىف المستقبل.
(٦) سميت غموًسا؛ ألنها تغمس صاحبها يف اإلثم ثم يف النار، وال كفارة فيها ألنها على شيء 

مضى. جاء يف (صحيح البخاري) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الكبائر خمس: اإلشراك باهللا، وعقوق 
الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»، وقال ابن مسعود: «كنا نعد الذنب الذي ليس =
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ِه، َوَبَلى  َالَيِميِن؛ َكَقْولِِه: َال َوَاللَّ َلْغٍو  َنْفِسِه، َفِهَي مِْن  [٦١٤] َوإِْن َكاَن َيُظنُّ ِصْدِق 
ِه في عرض حديثه(١). َوَاللَّ

[٦١٥] َوإَِذا َحنَِث فِي َيِمينِِه بَِأْن َفَعَل َما َحَلَف َعَلى َتْركِِه، َأْو َتَرَك َما َحَلَف َعَلى 
اَرُة: فِْعلِِه؛ َوَجَبْت َعَلْيِه َالَكفَّ

( أ  )    ِعْتُق َرَقَبٍة، َأْو إِْطَعاُم َعْشَرِة َمَساكِيَن، َأْو كِْسَوُتُهْم.
اٍم(٢). (ب)   َفإِْن َلْم َيِجْد َصاَم َثَالَثَة َأيَّ

مال  به  يقطتع  الرجل  قال:  الغموس؟  اليمين  وما  قيل:  الغموس،  اليمين  كفارة  له   =
الرجل» (صحيح الترغيب والترهيب). 

الكذب  آثم ويحلف على  أنه  يعلم  الشيء وهو  وقال اإلمام مالك: «الذي يحلف على   
وهو يعلم لُيرضي به أحًدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به ماًال فهذا أعظم من أن 

تكون فيه كفارة» (الموطأ).
قول  «هو  عائشة:  قالت  [المائدة:٨٩]،   ﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تعالى:  قال   (١)

الرجل: ال واهللا، وبلى واهللا» [رواه البخاري].
 °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £﴿ :(٢)  لقوله تعالى

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ [المائدة:٨٩].
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ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا حلفت عىل  [٦١٦] وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: (قال رسول اهللا 
ا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خري».   يمني فرأيت غريها خريً

[ُمتـََّفٌق َعَلْيِه](١)

عليه»  نْثَ  حِ فَالَ  اَهللاَُّ،  اءَ  شَ إِنْ   : الَ قَ فَ  ، نيٍ يَمِ ىلَ  عَ لَفَ  حَ نْ  «مَ َالَحِديِث:  َوفِي   [٦١٧]
رواه الخمسة(٢)(٣)، قالوا: ويشترط له ثالثة شروط:

األول- أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة اهللا تعالى، ال إن جاء   
بها للتبرك أو كانت سبق لسان بال قصد.

الثاني- أن يتصل االستثناء بيمينه لفًظا أو حكًما.  
الثالث- أن يستثني لفًظا ونطًقا، فال ينفعه أن يستثني بقلبه.  

[٦١٨] َوُيْرَجُع فِي َاألَْيَماِن إَِلى:
( أ  )   نِيَِّة َالَحالِِف(٤).

(١) وهو معنى قوله تعالى: ﴿ Ë Ê È Ç﴾ [البقرة:٢٢٤].

وابن  ماجه،  وابن  والنسائي،  والترمذي وحسنه،  داود،  وأبو  والدارمي،  أحمد،  أخرجه   (٢)

حبان، والحاكم، وصححه األلباين. 
بما حلف عليه. يأت  لم  إذا  لو  أنه ال يحنث  يمينه  اهللا» يف  «إن شاء  قال  أن من  المراد:   (٣)

(٤) لقوله تعالى: ﴿ © ª » ¬ ®̄  ﴾ [المائدة:٨٩]، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنما األعمال 

= بالنيات» [متفق عليه].          
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ِذي َهيََّج َالَيِميَن(١). َبِب َالَّ (ِب) ُثمَّ إَِلى َالسَّ
(جـ ) ثم إلى اللفظ الدال على النية واإلرادة(٢)

[٦١٩] إال في الدعاوي؛ ففي الحديث: «اليمني عىل نية املستحلف» [َرَواُه ُمْسِلٌم].

ورُ : ــــذُ  اَلنُّ

أْيتِ  هُ الَ يَ «إِنَّ َوَقاَل:  َالنَّْذِر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن  َوَقْد نهى  َمْكُروٌه(٣)،  َالنَّْذِر  [٦٢٠] وَعْقُد 
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. يلِ نْ اَلبَخِ جُ بِهِ مِ رَ تَخْ امَ يُسْ إِنَّ ، وَ ٍ ريْ بِخَ

اَهللاََّ  طِيعَ  يُ أَنْ  رَ  نَذَ نْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِقْولِِه  َالَوَفاُء؛  َعَلْيِه  َوَجَب   : بِرٍّ َعَلى  َعَقَدُه  َفإَِذا   [٦٢١]
» [ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]. هِ عْصِ َ اَهللاََّ فَالَ  يَ رَ أَنْ يَعْيصِ نْ نَذَ مَ (٤)، وَ هُ ليُطِعْ فَ

= قال اإلمام النووي: «قال القاضي عياض: ال خالف بين العلماء أن الحالف من غير 
استخالف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله» (شرح صحيح مسلم)، أما إذا 
«يمينك على ما  الغير؛ لحديث:  نية  فاليمين على  بالغير  متعلًقا  الحق  أو كان  اسُتحلف 

يصدقك عليه صاحبك» [رواه مسلم].
(١) فلو حلف أال يجالس أحًدا لفسقه لم يحنث إذا جالسه بعد توبته.

(٢) فإن لم تكن نية وال سبب لم يبق إال األخذ بالظاهر، وهو لفظه وإرادته.

(٣) ألنه معاوضة، وفيه التزام ما قد يشق عليه.

(٤) فإن عجز، فعليه كفارة يمين؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «كفارة النذر كفارة اليمين» [رواه مسلم].  

قال ابن عباس: «من نذر نذًرا فيما ال يطيق فكفارته كفارة يمين» [أخرجه عبد الرزاق يف =
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[٦٢٢] َوإِْن َكاَن َالنَّْذُر ُمَباًحا َأْو َجاِرًيا َمْجَرى َالَيِميِن-َكنَْذِر اللجاج والغضب(١)-، أو 
كان نذر معصية(٢)، لم َيِجْب َالَوَفاُء بِِه.

اَرُة َيِميٍن إَِذا َلْم ُيوفِّ بِِه(٣). - َوفِيِه َكفَّ  
- َوَيْحُرُم َالَوَفاُء بِِه فِي المعصية(٤).  

= (المصنف)، وصححه (صاحب التحجيل)].

(١) كقولك: هللا على كذا إن وقع كذا أو إن لم يقع كذا، ويجب الوفاء؛ ألنه ال يقصد الطاعة، 

إنما قصد الحض أو المنع.
ال  (٢) كقولك: نذرت أن أذبح لغير اهللا، أو أن أقتل فالًنا، أو أن أفعل كذا مما حرمه اهللا 

يجب الوفاء، بل ال يجوز.
(٣) لحديث: «ال نذر يف معصية وكفارته كفارة يمين». 

[رواه أحمد، وصححه األلباين يف (صحيح الجامع)]
(٤) للحديث المتقدم.
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اتِ ايَ نَ ابُ اَجلِ تَ كِ

، َينَْقِسُم إَِلى ثالثة أقسام: [٦٢٣] َالَقْتُل بَِغْيِر َحقٍّ
ُيَخيَُّر  َفَهَذا  َغالًِبا،  َتْقُتُل  بِِجنَاَيٍة  يقصده  أن  وهو:  العدوان،  العمد  أحدها-   
تِلَ له قتيل فهو بخري النظرين: إما  نْ قُ َالَولِيُّ فِيِه بين القتل والدية؛ لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

أن يقتل، وإما أن يفد» [متفق عليه].
َد َالِجنَاَيَة َعَلْيِه بَِما َال َيْقُتُل َغالًِبا(١). َالثَّانِي- ِشْبُه َالَعْمِد، َوُهَو: َأْن َيَتَعمَّ

َالثَّالُِث- َالَخَطُأ، َوُهَو: َأْن َتَقَع َالِجنَاَيُة مِنُْه بَِغْيِر َقْصٍد، بمباشرة أو سبب.

[٦٢٤] ففي األخير ال قود(٢)، َبل:
اَرُة فِي َماِل َالَقاتِِل(٣). ( أ  )  َالَكفَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: «إن قتيل الخطأ  لقوله  أربعون يف بطونها أوالدها؛  ناقة منها  الدية يف مائة  فيه  (١) وهذا 

شبه العمد: قتيل السوط أو العصا فيه مائة: منها أربعون يف بطونها أوالدها» [رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه األلباين].

(٢) القود: القصاص. 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال   (٣)

=@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
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َع َعَلْيِهْم  ُهْم، َقِريبهْم َوبِِعيُدُهْم، َتَوزَّ َيَة َعَلى َعاقَِلتِِه(١)، َوُهْم: َعِصَباُتُه ُكلُّ (ِب) َوالدِّ
ُل َعَلْيِهْم َثَالَث ِسنِيَن، ُكلَّ سنٍة َيْحِمُلوَن ُثُلُثَها(٢). بَِقْدِر َحالِِهْم، َوُتَؤجِّ

لت فِي َحِديِث َعْمِرِو ْبِن َحْزٍم: «َأنَّ َالنَّبِيَّ  َياُت لِلنَّْفِس َوَغْيِرَها َقْد ُفصَّ [٦٢٥] وَالدِّ
ملسو هيلع هللا ىلص كتب إلى أهل اليمن وفيه:

- أن من اعتبط مؤمنًا قتًال(٣)عن بينة، فإنه َقَوٌد إِالَّ َأْن َيْرَضى َأْولَِياُء َالَمْقُتوِل.
- َوإِنَّ في النفس: الدية، مائة من اإلبل(٤).

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   =
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

^ _ ` a ﴾ [النساء:٩٢].
(١) إجماًعا نقله ابن قدامة يف (المغني).

(٢) إجماًعا كذلك. قال الترمذي يف (السنن): «أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ يف ثالث 

سنين يف كل سنة ثلث الدية».
(٣) أي: قتل بال جناية وال جريرة.

شبه  يف  تجب  والمغلظة  الخطأ،  قتل  يف  تجب  فالمخففة  ومخففة،  مغلظة  تكون  الدية   (٤)

العمد، وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فهي ما اصطلحوا عليه؛ لحديث عمرو بن 
شاءوا  فإن  المقتول،  أولياء  إلى  ُدفع  متعمًدا  َقتل  «من  مرفوًعا:  جده  عن  أبيه  عن  شعيب 
قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهى: ثالثون حقة (استكملت ثالث سنين) وثالثون جذعة 
(استكملت الرابعة) وأربعون خلفة (الحامل)، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد=
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َيُة. - وفي األنف إذا أوعب جدعا: َالدِّ
َيُة. - َوفِي َاللَِّساِن: َالدِّ

َيُة. َفَتْيِن: َالدِّ - َوفِي َالشَّ
- وفي الذكر: الدية.

- وفي البيضتين: الدية.
- وفي الصلب: الدية.
َيُة. - َوفِي َالَعْينَْيِن: َالدِّ

َيِة. ْجِل َالَواِحَدِة: نِْصُف َالدِّ - َوفِي َالرِّ
َيِة. - َوفِي الَمْأُموَمِة(١): ُثُلُث َالدِّ

َيَة. - َوفِي َالَجائَِفِة(٢): ُثُلُث َالدِّ

= العقل» [رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه األلباين].
أما الدية المخففة: ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   
قضى أن من ُقتل خطأ، فديته مائة من اإلبل، ثالثون بنت مخاض (تمت سنة)، وثالثون 

بنت لبون (تمت سنتين)، وثالثون حقه (تمت ثالثة)، وعشرة بنى لبون ذكر». 
[رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي وحسنه األلباين]

(١) [المأمومة]: هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ.

(٢) [الجائفة]: الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره.
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َلِة(١): َخْمُس َعْشَرَة مِْن اإلبل. - َوفِي َالُمنَقِّ
ْجِل: عشر من اإلبل. - َوفِي ُكلِّ إِْصَبٍع مِْن َأَصابِِع َالَيِد َوالرِّ

- وفي (السنن): خمس مَِن َاِإلبِِل.
- َوفِي َالُموِضَحِة(٢): َخْمٌس مَِن َاِإلبِِل.

ُجَل ُيْقَتُل بِالَمْرَأِة. - َوَأنَّ َالرَّ
َهِب ألف دينار(٣) [رواه أبو داود](٤).  - َوَعَلى َأْهِل َالذَّ

(١) [المنقلة]: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيره.

(٢) [الموضحة]: هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه وال تكسره، فهي خاصة 

بالرأس والوجه.
(٣) أي: أن قيمة الدية آنذاك ألف دينار ذهب، فهي مقدرة بوقتها.

(٤) رواه أبو داود يف (المراسيل)، والنسائي يف (الكبرى)، والحاكم وصححه، وابن حزم يف 

(المحلى)، والبيهقي، والدارمي... وغيرهم. 
وقد اختلف يف تصحيحه، فضعفه قوم، وصححه آخرون، والخالف فيه مشهور.   

السير، معروف عند أهل  (التمهيد): «هذا كتاب مشهور عند أهل  البر يف  ابن عبد  قال   
العلم معرفة تغني عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة».

وقال العقيلي: «حديث ثابت».   
وقال ابن حجر يف (التلخيص): «وقد صحح هذا الحديث جماعة من األئمة، ال من حيث   
اإلسناد، بل من حيث الشهرة». وضعفه األلباين يف (ضعيف الجامع) وقال يف (اإلرواء): 

«صحيح لغيره»، وقال: أكثر فقراته لها شواهد.
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[٦٢٦] ويشترط في وجوب القصاص:
١- كون القاتل مكلًفا(١).

٢- والمقتول معصوًما(٢)، ومكافًئا للجاني في اإلسالم، والرق والحرية، فال 
يقتل المسلم بالكافر(٣)، وال الحر بالعبد(٤).

٣- وأال يكون والًدا للمقتول، فال يقتل األبوان بالولد(٥).
٤- والبد من اتفاِق األولياء المكلفين(٦).

(١) للحديث المتقدم: «رفع القلم عن ثالث، منها: عن الصبي حتى يبلغ...». 

(٢)  بأال يكون مهدر الدم لسبب من األسباب المذكورة ىف هذا الحديث: «ال يحل دم امرئ 

مسلم إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة»
[متفق عليه]

(٣) لحديث: «ال ُيقتل مسلم بكافر» [رواه البخاري وغيره].

هذا  يف  يصح  وال  األلباين]،  وضعفه  والبيهقي  الدارقطني  [رواه  بعبد»  ُيقتل حر  «ال  لحديث:   (٤)

المعنى شيء مع أن جمهور العلماء على ذلك، ولهذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو 
مذهب أبي حنيفة ورواية ألحمد أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «المؤمنون 

تتكافأ دماؤهم..» [رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين].
(٥) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال ُيقتل والٌد بولده» [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباين]. 

(٦) لما روى أن عمر بن الخطاب : «ُرفَِع إليه رجل قتل رجالً فأراد أولياء المقتول 

قتله فقالت أخت المقتول: -وهى امرأة القاتل- قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال 
عمر: عتق الرجل من القتل» [رواه عبد الرزاق وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
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٥- واألمن من التعدي في االستيفاء(١).
[٦٢٧] وتقتل الجماعة بالواحد(٢).

 ~﴿ َتَعاَلى:  لَِقْولِِه  تعٍد(٤)؛  بُِدوِن  َأْمَكَن  بِِمْثلِِه(٣)إَِذا  عضٍو  ُكلُّ  َوُيَقاُد   [٦٢٨]
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [اَلَماِئَدُة:٤٥].

َيَة َفُهَما َسَواٌء(٥). َكر، إِالَّ فِيَما ُدوَن ُثُلِث َالدِّ [٦٢٩] َوِدَيُة َالَمْرَأِة َعَلى نِْصِف ِدَيِة َالذَّ

إنها حبلى من  ملسو هيلع هللا ىلص فقالت:  النبي  إلى  الغامدية حين جاءت  المرأة  (١) لما رواه مسلم: (أن 

الزنى، فقال: «آنِت»، قالت: نعم، فقال: «حتى تضعي ما يف بطنك»).
(٢) لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب قتل نفًرا خمسة أو سبعة 

برجل واحد قتلوه قتل ِغيلة [خداع] وقال: لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميًعا»
[رواه البيهقي ومالك يف (الموطأ)، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ تعالى:  لقوله   (٣)

© ª » ¬ ® ¯ ﴾ [المائدة:٤٥].
(٤) بغير خالف عند العلماء، نقل ذلك ابن قدامة  يف (المغني).

والنساء  الرجال  أن جراحات  عند عمر  من  البارقي  «أتاين عروة  قال:  رواه شريح،  لما   (٥)

تستوي يف السن والموِضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل».
[رواه ابن أبي شيبة يف (المصنف)، وصححه األلباين يف (اإلرواء)]
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كتاب احلدود

[٦٣٠] ال حد إال علة ُمَكلٍَّف(١) ُملَتِزٍم(٢) َعالٍِم بِالتَّْحِريِم(٣).
ًة  يُِّد، َفإِنَّ َلُه َلُه إَِقاَمُتُه بِالِجلِد َخاصَّ [٦٣١] َوَال ُيِقيُمُه إِالَّ َاِإلَماُم َأْو َنائُِبُه(٤) إِالَّ َالسَّ

َعَلى َرقِيِقِه(٥).
[٦٣٢] وَحدُّ الرقيق في الجلد نصف حد الحر(٦).

حد الزنــــا :

َنا -َوُهَو فِْعُل َالَفاِحَشِة فِي ُقُبٍل َأْو ُدُبٍر-: [٦٣٣] فحد َالزِّ

(١) وهو البالغ العاقل؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «رفع القلم عن ثالث: «المجنون حتى يفيق، والنائم حتى 

يستيقظ، والصبى حتى يبلغ» [رواه البيهقي يف (معرفة السنن واآلثار)].
(٢) أي: الملتزم أحكام اإلسالم، وهو المسلم والذمي. 

(٣) ألن األحكام الشرعية ال تلزم المكلف إال بعد بلوغها.

(٤) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» [متفق عليه].

(٥) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد وال يثرب عليها..». 

[متفق عليه]
 ~ } | { z﴿ :(٦) إجماًعا نقله ابن عبد البر يف (التمهيد)، وقد قال تعالى

ے ¡ ¢﴾ [النساء:٢٥].
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َفاِن-: َفَهَذا  اِن ُمَكلَّ َج َوَوطَِئَها َوُهَما ُحرَّ ِذي َقْد َتَزوَّ ١- إِْن َكاَن ُمْحَصنًا -َوُهَو َالَّ
ُيْرَجُم َحتَّى َيُموَت(١).

٢- َوإِْن َكاَن َغْيَر ُمْحِصٍن: ُجلَِد مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاًما(٢).

ُعُدوٍل  َأْرَبَعُة  َعَلْيِه  َيْشَهَد  َأْو  اٍت(٣)،  َمــرَّ َأْرَبَع  بِِه  ُيِقرَّ  َأْن  بَِشْرِط  َوَلكِْن   [٦٣٤]
بَِشَهاَدتِِهْم(٤).  ُحوَن  ُيَصرِّ

2 ﴾ [النور:٢].   1  0  /  .  -  , -  قال تعالى: ﴿+ 
- وعن عبادة بن الصامت، مرفوًعا: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل اهللا لهنَّ 

زنى  قد  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص فحدثه  اهللا  أتى رسول  أسلم  من  «أن رجالً  األنصارّي:  لحديث جابر   (١)

فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول اهللا فُرجم، وكان قد أحصن». 
[رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين]

(٢) لحديث زيد بن خالد الجهني قال: «سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد 

مائة وتغريب عام» [رواه البيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
إلى أن تكرار اإلقرار  (٣) لنحو حديث حابر هامش رقم (٩٠٦)، وذهب مالك والشافعي 

ليس شرًطا لتكرار حاالت الرجم يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بال اشتراط ذلك كما يف قصة العسيف، 
وكما يف قصة الغامدية.

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ تعالى:  لقوله   (٤)

[ ﴾ [النور:١٣].
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سبيًال: بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم».
[َرَواُه ُمْسِلٌم]

- َوآِخُر َاألَْمَرْيِن َاِالْقتَِصاُر َعَلى َرْجِم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية(١).
حد القــذف :

الشهادة(٣):   َتْكُمِل  َوَلْم  بِِه،  َعَلْيِه  َأْو َشهَد  ُمْحَصنًا(٢)،  بالزني  [٦٣٥] ومن قذف 
جلد ثمانين جلدة(٤).

[٦٣٦] وقذف غير المحصن فيه التعزير(٥).
[٦٣٧] والمحصن: هو الحر، البالغ، المسلم، العاقل، العفيف.

التعزيـــر :

[٦٣٨] والتعزير َواِجٌب فِي ُكلِّ َمْعِصَيٍة َال َحدَّ فِيَها، وال كفارة.

(١) فلم يجلدهما ملسو هيلع هللا ىلص قبل الرجم، فالحد األصغر يدخل يف الحد األكبر.

(٢) أي: عفيًفا.

(٣) أي: لم تكمل إلى أربعة.

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \﴿ تعالى:  لقوله   (٤)

قذف  حين  أمية  بن  لهالل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ولقول  [النور:٤]،   ﴾  o  n  m  l  k  j
امرأته: «البينة أو حد يف ظهرك» [رواه البخاري].

(٥) ألن ذات القذف -ولو بحق- معصية يستحق فاعلها التعزير بما يراه الحاكم.
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حد السرقـــة :

َهِب َأْو َما ُيَساِويِه مَِن َالَمال(١) مِْن ِحْرِزِه(٢):  [٦٣٩] ومن سرق ُرْبَع ِدينَاٍر مَِن َالذَّ
ُقطَِعْت َيُدُه َالُيْمنَى(٣) من مفصل الكف(٤)، وحسمت(٥).

(١) لحديث عائشة وسيأتي: «ال ُتقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعًدا» [متفق عليه]. 

ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي  المال عادًة، وحرز كل شيء بحسبه، فقد سئل  (٢) و[الحرز]: ما ُيحفظ فيه 

التمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ ُخْبنَة فال شئ عليه ومن خرج 
بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيًئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 

المجن فعليه القطع» [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وحسنه األلباين]. 
و[الجرين]: ما يجمع فيه التمر، و[ثمن المجن] المراد: ربع دينار كما جاء مفسًرا.  

(٣) لقوله تعالى: ﴿/ 0 1 2 ﴾ [المائدة: ٣٨]. 

(٤) قال صاحب (الروضة الندية): «اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع 

يده اليمنى ثم إذا سرق ثانًيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما سرق ثالًثا بعد قطع يده 
ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق أيًضا تقطع رجله اليمنى، 

ثم إذا سرق أيًضا ُيعزر وُيحبس». 
قال األلباين يف تعليقاته عليها: «وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي».   

(٥) المراد بــ[الحسم]: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل يف السرقة ونحوها يف زيت 

أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم، فعن أبي هريرة: 
(أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُأتّي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول اهللا، إن هذا سرق، فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: «ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا: «اذهبوا به فاقطعوه 
ثم احسموه ثم إيتوين به»، فقطع ثم ُأتي به فقال: «تب إلى اهللا»، فقال: تبت إلى اهللا، فقال: =
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[٦٤٠] َفإِْن َعاَد ُقطَِعْت ِرْجُلُه َالُيْسَرى مِْن َمْفِصٍل الكعب وحسمت(١).
[٦٤١] فإن عاد حبس(٢).

[٦٤٢] وال يقطع غير يٍد ورجل.
- قال تعالى: ﴿/ 0 1 2 ﴾ [المائدة:٣٨].  

ا». - وعن عائشة ، مرفوًعا: «ال تقطع يد سارقٍ إال يف ربع دينار فصاعدً  
[ُمتـََّفٌق َعَلْيِه]

ثَر» [رواه أهل السنن](٣). رٍ وال كَ طْعَ  يفِ ثَمَ [٦٤٣] َوفِي َالَحِديِث: «الَ قَ

= «تاب اهللا عليك» [رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
(١) انظر هامش (٩١٨).

(٢) انظر هامش (٩١٨).

داود،  وأبو  والدارمي،  وأحمد،  (المسند)،  يف  والشافعي  (الموطأ)،  يف  مالك  أخرجه   (٣)

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، وصححه األلبانى.
ار النخل، وهو شحمه  ، و«الكثر»: هو ُجمَّ و[الثمر]: ما كان معلًقا يف النخل قبل أن ُيَجذَّ  
غير  والكثر  والثمر  الحرز،  القطع  شروط  من  أن  القطع:  عدم  وسبب  وسطه،  يف  الذي 
مرتين؛  بعوضه  يضمنه  أحمد  وعند  مرة،  بعوضه  الثالثة  األئمة  عند  ويضمنه  محرزين، 
لحديث رافع بن خديج على خالف يف المذهب: هل اإلضعاف خاص بالثمر والكثر، أو 

عام يف كل ما ُسرِق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. 
[انظر: المختارات الجلية)]
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حد الحرابـــة :

 P  O  N  M  L  K﴿ َالُمَحاِربِيَن:  فِي  َتَعاَلى  ــاَل  َوَق  [٦٤٤]
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

n m l k j ﴾ [اَلَماِئَدة:٣٣].

ِذيَن َيْخُرُجوَن َعَلى َالنَّاِس، َوَيْقَطُعوَن َالطَِّريَق َعَلْيِهْم بِنَْهٍب َأْو َقْتٍل. [٦٤٥] َوُهُم َالَّ
( أ ) َفَمْن قتل وأخذ ماًال: ُقتَِل َوُصلَِب.

(ب) َوَمْن َقَتَل: َتَحتََّم َقْتُلُه.
(جـ) َوَمْن َأَخَذ َماًال: ُقطَِعْت َيُدُه َالُيْمنَى َوِرْجُلُه َالُيْسَرى.

( د ) َوَمْن َأَخاَف َالنَّاَس: ُنِفَي من األرض(١).

حد البغــــاة :

[٦٤٦] َوَمْن َخَرَج َعَلى َاِإلَماِم ُيِريُد إَِزاَلَتُه َعْن َمنِْصبِِه َفُهَو َباٍغ(٢).

(١) وهذا التفصيل مروي نحوه عن ابن عباس كما يف (سنن البيهقي)، وقال األلباين: «إسناده 

التأمل نجد أن هذه جرائم مختلفة، كل جريمة  واٍه جًدا»، كما ىف (اإلرواء)، لكن عند 
على فاعلها حقها المذكور، وهو رأى جمهور العلماء.

(٢) فالبغاة: هم قوم يخرجون على اإلمام يريدون خلعه أو يمنعون الناس طاعته، ولهم تأويل.
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يجوز(١)،  ال  مما  عليه  ينقمون  ما  وإزالة  البغاة،  ُمَراَسَلُة  َاِإلَمــاِم  َوَعَلى   [٦٤٧]
وكشف شبههم(٢).

[٦٤٨] َفإِِن اِْنَتَهْوا َكفَّ َعنُْهْم، َوإِالَّ َقاَتَلُهْم إَِذا َقاَتُلوا(٣).

[٦٤٩] َوَعَلى َرِعيَّتِِه َمُعوَنُتُه َعَلى قَِتالِِهْم(٤).

افِِع(٥). [٦٥٠] َفإِْن اضطر إلى قتلهم أو تلف ما لهم، فال شيئ َعَلى َالدَّ
افُِع َكاَن َشِهيًدا(٦). [٦٥١] َوإِْن ُقتَِل َالدَّ

(١) فإن ذلك متعين عليه، لحقن الدماء، وتعميم األمن.

(٢) ألن اهللا تعالى أمر باإلصالح بين المقتتلين، وال يتم اإلصالح إال بذلك، كما بعث علّي 

 ابن عباس إليهم إلزالة شبههم، فرجع أكثرهم [وروى قصة هذا اإلرسال اإلمام أحمد 
والحاكم، وصححه األلباين كما يف (اإلرواء)].

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ تعالى:  لقوله   (٣)

z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © 
ª ﴾ [الحجرات:٩].

(٤) ألن اإلمام يجب عونه على طاعة اهللا.

(٥) ألنه دفع مأذون به شرًعا، ال خالف يف ذلك بين العلماء.

(٦) ألنه ُقتل يف قتاٍل أمر اهللا به. 
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[٦٥٢] َوَال ُيتََّبُع َلُهْم ُمْدبٌِر، َوَال ُيْجَهُز َعَلى َجِريٍح، َوَال ُيْغنَُم َلُهْم َماٌل، َوَال ُيْسَبى 
ٌة(١). يَّ َلُهْم ُذرِّ

نفوٍس  مِْن  َالَحْرِب  َحاَل  ُأْتلَِف  فِيَما  َالَفِريَقْيِن  َأَحــِد  َعَلى  َضَماَن  َوَال   [٦٥٣]
َوَأْمَواٍل(٢).

ابن قدامة يف (المغني): «فأما  قتالهم لكف شرهم. قال  ليسوا كفاًرا، وإنما جاز  (١) ألنهم 

غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فال نعلم يف تحريمه بين أهل العلم خالًفا».
(٢) ألن المأذون لهم شرًعا ال ضمان عليهم بال خالف؛ وألن اآلخرين متأولون.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (مجموع الفتاوى): «قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب   
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر».
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دِ تَ مُ اَملُرْ كْ اب: حُ بَ

[٦٥٤] َوالُمْرَتدُّ ُهَو: َمْن َخَرَج َعْن ِديِن َاِإلْسَالِم إَِلى َالُكْفِر بفعٍل(١)، َأْو قوٍل(٢)، 
.(٤) َأْو اعتقاٍد(٣)، َأْو َشكٍّ

َاِإلْسَالِم،  مِْن  َالَعْبُد  بِِه  َيْخُرُج  َما  َتَفاِصيَل  اهللا  َرِحَمُهُم  َالُعَلَماُء  َذَكَر  َوَقْد   [٦٥٥]
ٍل  َها إَِلى َجْحِد ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، َأْو َجْحِد َبْعِضِه َغْيَر ُمَتَأوِّ َوَتْرِجُع ُكلُّ

فِي َجْحِد َالَبْعِض(٥).

(١) كالسجود لصنم أو الذهاب إلى العرافين أو السحر، وقد يكون الفعل قلبًيا ككراهة ما 

أنزل اهللا ومحبة هزيمة المسلمين ونحو ذلك. 
(٢) كاالستهزاء بآيات اهللا أو برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو سب الدين، أو سب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

(٣) كمن اعتقد النفاق وأظهر اإلسالم أو اعتقد أن مدبًرا للكون مع اهللا.

(٤) كمن شك ىف كفر من حكم اهللا بكفرهم كاليهود والنصارى.

(٥) فالمتأول ال يحكم بكفره، فإن الرجل الذي قال لبنيه: «إذا أنا ِمتُّ فاحرقوين ثم اطحنوين 

ثم ذروين يف الريح، فواهللا لئن قدر علّي ربي ليعذبني عذاًبا ما عذبه أحًدا، فلما مات ُفعل به 
ذلك، فأمر اهللا األرض فقال: اجمعى ما فيِك منه ففعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك 

على ما صنعت؟ قال: يارب خشيتك َفَغفَر له» [متفق عليه].
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اٍم(٢) َفإِْن رجع وإال قتل بالسيف(٣). : ُاْسُتتِيَب(١) َثَالَثَة َأيَّ [٦٥٦] َفَمِن اِْرَتدَّ

(١) أي: ُطِلَب منه التوبة َوُحَض عليها.

قال ابن عبد البر  يف (التمهيد): «ال أعلم بين الصحابة خالًفا يف استتابة المرتد».  
(٢) ُروي ذلك عن عدد من أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

(٣) لما رواه البخاري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
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كتاب القضاء والدعاوى
والبينات وأنواع الشهادات

[٦٥٧] وَالَقَضاُء البد لِلنَّاِس مِنُْه، َفُهَو َفْرُض كَِفاَيٍة(١).
بِالَقَضاِء  َمْعِرَفٌة  َلُه  ْن  َالكَِفاَيُة مِمَّ فِيِه  َيْحُصُل  َمْن  َنْصُب  َاِإلَماِم  َيِجُب َعَلى   [٦٥٨]

ْرِعيَِّة، َوَتْطبِيِقَها َعَلى َالَوَقائِِع َالَجاِرَيِة َبْيَن َالنَّاِس(٢). بَِمْعِرَفِة َاألَْحَكاِم َالشَّ
َفاِت َالُمْعَتَبَرِة فِي القاضي(٣). َي َاألَْمَثَل َفاألَْمَثَل فِي َالصِّ [٦٥٩] َوَعَلْيِه َأْن ُيَولِّ

ا ُهَو َأُهُم مِنُْه(٥). [٦٦٠] َوَيَتَعيَُّن َعَلى َمْن َكاَن َأْهًال، َوَلْم ُيوَجْد َغْيُرُه(٤)، َوَلْم َيْشَغلُه َعمَّ
.(٦)« رَ نْ أَنْكَ ىلَ مَ نيُ عَ اليَمِ عِي، وَ ىلَ اَملُدَّ [٦٦١] َوَقْد َقاَل َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «اَلبَيِّنَةُ عَ

(١) ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه.

(٢) ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكم بين الناس وبعث علًيا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاُء الراشدون، 

َوَوُلوا القضاء يف األمصار.
(٣) ألنه ناظر على المسلمين يجب أن يعمل على ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية.

(٤) ألنه فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم به إال فالن تعين عليه. 

(٥) ألنه ينبغي على العاقل أن يبدأ يف شئونه كلها باألهم فالمهم.

(٦) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس، وصححه األلباين يف (مشكاة المصابيح)، وأصله 

يف (الصحيحين).
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[٦٦٢] وقال: «إنام أقيض بنحو ما أسمع»(١).

َعى َماًال َوَنْحَوُه، َفَعَلْيِه َالَبيِّنَُة: [٦٦٣] فمن اِدَّ
ا َشاِهَداِن َعْدَالِن.    ( أ ) إِمَّ

(ب) َأْو َرُجٌل َواِْمَرَأَتاِن.
 [  Z  Y﴿ َتَعاَلى:  لَِقْولِِه  ِعي؛   َالُمدَّ َوَيِميُن  َرُجٌل  َأْو  (جـ) 
 ﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

[اَلبـََقَرة:٢٨٢].

 «َوَقْد َقَضى َالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالشاهد مع اليمين» وهو حديث صحيح(٢).

َعى َعَلْيِه َوَبِرَئ(٣). [٦٦٤] فإن لم يكن له بينة: حلف َالُمدَّ

(١) رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي يف (نور البصائر): «وال يحكم بعلمه إال يف 

األمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له يف مجلس حكمه».
(٢) أخرجه مسلم.

(٣) فعن ابن عباس: «أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى باليمين على المدَعى عليه» [متفق عليه].
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َعَلى  َالَيِميُن  ْت  ُردَّ َأْو  بِالنُُّكوِل(٢)،  َعَلْيِه  ُقِضَي  َالَحلِِف(١)  َعْن  َنَكَل  َفإِنَّ   [٦٦٥]
َعى بِِه. َعى(٣) َعَلْيِه َأَخَذ َما اِدَّ ِعي، َفإَِذا َحَلَف َمَع ُنُكول َالُمدَّ َالُمدَّ

ُة َعَلى ِصْدِق َأَحِد َالُمَتَداِعَيْيِن(٤): الَّ [٦٦٦] َومِْن َالَبيِّنَِة: َالَقِرينَُة َالدَّ
َعى بَِها بَِيِد َأَحِدِهَما، َفِهَي َلُه بَِيِمينِِه(٥). ( أ  )   مِْثُل َأْن َتُكوَن َالَعْيُن َالُمدَّ

(١) بأن رفضه أو سكت عنه مع القدرة عليه. 

(٢) فقد باع عبد اهللا بن عمر غالًما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذى ابتاعه البن 

الرجل:  فقال   ، عفان  بن  عثمان  إلى  «فاختصما  لي  تسمه  لم  داٌء  بالغالم  عمر: 
باعني عبًدا وبه داء لم يسمه، وقال ابن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر أن 
يحلف لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد اهللا أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده، 
أبي شيبة،  الرزاق وابن  [رواه مالك وعبد  بألف وخمسمائة درهم»  بعد ذلك  فباعه عبد اهللا 

وصححه األلباين يف (اإلرواء)].

(٣) وهو القول الثاين يف المسألة وهو للمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو أقوى؛ 

ألنه أبلغ يف الحكم وأوعب يف قيام الحجة.
(٤) لما رواه الشيخان أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن 

إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك وقالت األخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى 
داود، فقضى به للكبرى، فخرجنَّ على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوين بالسكين أشقه 

بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل يرحمك اهللا هو ابنها فقضى به  للصغرى».
(٥) فاألصل أن كل إنسان له ما يف يده. 
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اٍر َوَنْحِوِه   َيَتَداَعى اثنان ماًال ال يصلح إال ألحداهما، َكَتنَاُزِع َنجَّ (ب) َومِْثُل َأْن 
بِآَلِة نَِجاَرتِِه، وحداٍد َوَنْحِوِه بآلة حدادٍة، ونحو ذلك.

ل الشهادة في حقوق اآلدميين: فرض كفاية(١). [٦٦٧] وَتَحمُّ
[٦٦٨] وأداؤها: فرض عين(٢).

[٦٦٩] ويشترط أن يكون الشاهد عدًال ظاهًرا وباطنًا(٣).
 .﴾g f e d﴿ :[٦٧٠] والعدل: هو من رضيه الناس؛ لقوله تعالى
[البقرة:٢٨٢]

[٦٧١] وال يجوز أن يشهد إال بما يعلمه(٤):
١- برؤية.              ٢- أو سماع من المشهود عليه.
٣- أو استفاضة(٥) يحصل بها العلم في األشياء التي ُيحتاج فيها إليها، األنساب 

ونحوها.
.﴾ t s r q p o ﴿ :(١) لقوله تعالى

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8﴿ :(٢) لقوله تعالى

E﴾ [البقرة:٢٨٣].
(٣) لقوله تعالى: ﴿Z Y X ﴾ [الطالق:٢].

̀ d c b a ﴾ [يوسف:٦٨]. (٤)  لقوله تعالى: ﴿ 

(٥) أي: شهرة غالبة بلغ حكمها حكم المعلوم بالضرورة. 
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وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: «تر الشمس؟»، قال: نعم، قال: «عىل مثلها فاشهد   
أو دع» [رواه ابن عدّي](١).

[٦٧٢] ومن موانع الشهادة: َمظِنَُّة التهمة، كشهادة الوالدين ألوالدهم، وبالعكس، 
الحديث: «ال جتوز   الزوجين لآلخر، والعدو على عدوه، كما في  وأحد 
شهادة خائن وال خائنة، وال ذي غمر(٢) عىل أخيه، وال جتوز شهادة القانع(٣) ألهل 

البيت» [رواه أحمد وأبو داود](٤).
[٦٧٣]  وفي الحديث: «من حلف عىل يمني يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: 

لقي اهللا وهو عليه غضبان» [متفق عليه].

ُه  َردَّ (١) أخرجه ابن عدّي يف (الكامل)، والعقيلي يف (الضعفاء)، والحاكم وصححه، لكن 

الذهبي بقوله: «قلت: واٍه، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدّي: كان يسرق الحديث، 
وابن مسمول ضعفه غير واحد»، ورواه البيهقي وقال: «ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، 
بن  محمد  إسناده  «ويف  (التلخيص):  يف  الحافظ  وقال  عليه»،  يعتمد  وجه  من  يرو  ولم 
سليمان بن مسمول، وهو ضعيف»، وقال يف (بلوغ المرام): «إسناد ضعيف، وصححه 

الحاكم فأخطأ».
(٢) [الغمر]: الحقد والشحناء.

من  عليه  لهم  لما  البيت وقضاء حوائجهم،  أهل  لخدمة  المنقطع  الخادم  [القانع]: هو   (٣)

السلطة، ولما له عندهم من المنفعة. 
يف  الحافظ  قال  والدارقطني،  ماجه  وابن  داود،  وأبو  وأحمد،  الرزاق،  عبد  أخرجه   (٤)

التلخيص: «وسنده قوي»، وحسنه األلباين يف (اإلرواء).
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ةِ مَ سْ : اَلقِ ابُ بَ

[٦٧٤] َوِهَي َنْوَعاِن:
١- قِْسَمُة إِْجَباٍر، فِيَما َال َضَرَر فِيِه، َوَال َردَّ ِعَوٍض، َكالِمْثلَِياِت، والدور الكبار، 

واألمالك الواسعة(١).
فِيِه  َأْو  َالِقْسَمِة،  فِي  َرَكاِء  َالشُّ َأَحِد  َعَلى  َضَرٌر  فِيِه  َما  َوِهَي  تراٍض،  َوقِْسَمُة   -٢
فِيَها  َأَحُدُهْم  َطَلَب  َوإِْن  ِهْم(٢)  ُكلِّ َرَكاِء  َالشُّ فِيَها مِْن ِرضا  َردُّ عوض، فالبد 
َقْدِر  َعَلى  فِيَها  َاألُْجَرُة  َكاَنِت  ُروَها:  َأجَّ َوإِْن  إَِجاَبُتُه(٤)،  َوَجَبْت  َالَبْيع(٣) 

َملِكِِهْم فِيَها. والله أعلم.

(١) إجماًعا، نقله ابن المنذر يف (اإلجماع).

َم اهللا مال المسلم على  (٢)  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل المرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما َحرَّ

المسلم» [رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، وصححه األلباين يف (اإلرواء)].
(٣) يف القسم الثاين.

(٤) ألنه ال يمكن رفع الضرر الحاصل بالشركة إال بذلك.
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: اإلقرار ابُ بَ

[٦٧٥] وهو اعتراف َاِإلْنَساِن بَِحقٍّ َعَلْيِه، بُِكلِّ َلْفٍظ داٍل َعَلى َاِإلْقَراِر، بَِشْرِط َكْوِن 
ًفا. َالُمِقرِّ ُمَكلَّ

[٦٧٦] َوُهَو مِْن َأْبَلِغ َالَبيِّنَاِت.

َواألَْنكَِحِة  َوالُمَعاَمَالِت  َالِعَباَداِت  مِْن  َالِعلِم  َأْبَواِب  َجِميِع  فِي  َوَيْدُخُل   [٦٧٧]
َوالِجنَاَياِت َوَغْيِرَها.

.(١)« رَّ رَ ملَِنْ أَقَ ذْ [٦٧٨] َوفِي َالَحِديِث: «الَ عُ

لِآلَدمِيِّيَن  َعَلْيِه  تِي  َالَّ َالُحُقوِق  بَِجِميِع  َيْعَتِرَف  َأْن  َاِإلْنَساِن  َعَلى  َوَيِجُب   [٦٧٩]
لَِيْخُرَج مَِن َالتَّبَِعِة بَِأَداٍء َأْو اِْستِْحَالٍل(٢). والله أعلم.

(١) قال السخاوي يف (المقاصد الحسنة): (قال شيخنا –يعني: الحافظ ابن حجر-: «ال أصل 

له، وليس معناه على إطالقه صحيًحا»).
(٢) لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة : (أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من كانت عنده مظلمة 

ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صالح 
أُخذ منه بقدر مظلمته وإلم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فُحمل عليه»).
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تسليًما  وسلم  وأصحابه  آله  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َوَنبِّينَا  َسيِِّدَنا  َعَلى  اهللا  َوَصلَّى 
كثيًرا.

ْحَمِن  اِجي مِنُْه َأْن ُيْصلَِح ِدينَُه َوُدْنَياُه: َعْبُد َالرَّ ِه، َالرَّ َاللَّ َالَفِقيُر إَِلى  َقُه َكاتُِبُه  َعلَّ
، َغَفَر اهللا َلُه َولَِوالَِدْيِه َولَِجِميِع َالُمْسلِِميَن، َنَقلُتُه مَِن َاألَْصِل،  ْبُن َناِصٍر ْبِن َسْعِديٍّ

َوَتمَّ َالنَّْقُل ٣/الحجة/١٣٥٩. 

والحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
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٥ .................................................... مقدمة العالمة السعدي
٧ ........................................................ مقدمة ُمسطِّر األدلة
األحكام خمسة............................................................ ٩
كتاب الطهارة ........................................................... ١٠
١٢ .......................................................... َفْصٌل فِي: الِمَياِه
١٥ ............................................................... َباُب: اآلنَِيِة
١٦ .............................. باب: آداب االستنجاء وآداب قضاء الحاجة 
٢٠ ................................... َفْصٌل: إَزاَلُة النََّجاَسِة واألَْشَياِء النَِّجَســـِة
٢٤ ....................................................... َباُب: ِصَفِة الُوُضوِء
٢٧ .................................. يِن والَجبِيَرِة َفْصٌل فِي: الَمْسِح َعَلى الُخفَّ
٢٩ .................................................... َباُب: َنَواقِِض الُوُضوِء 
٣١ ...........................................  َباُب: َما ُيوِجُب الُغْسَل َوِصَفُتُه 
٣٤ .............................................................. ِم َباُب: الَتَيمُّ
َباُب: الَحيِض............................................................. ٣٩
٤١ ........................................................... الِة  كَتاُب الصَّ
٤٧ ........................................................ َالِة َباُب: ِصَفِة الصَّ
٦٢ ...................................... ْكِر ْهِو والتِّالَوِة والشُّ َباُب: ُسُجوِد السَّ
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َباب: مفسدات الصالة ومكروهاتها....................................... ٦٥
٦٩ ....................................................... ِع َباُب: َصالِة التََّطوُّ
٧٣ ............................................................. َأْوَقاُت َالنَّْهِي 
٧٤ ............................................ َباُب: َصالِة الَجَماَعِة واإلَماَمِة 
٧٨ ................................................. باُب: َصالِة َأْهِل األَْعَذاِر 
٨١ ...................................................... َباُب: َصالِة الُجُمَعِة 
٨٦ ...................................................... باُب: َصالِة الِعيَديِن 
٩١ .......................................................... ِكَتاُب الَجَناِئِز 

َكاِة ............................................................ ٩٧ ِكَتاُب الزَّ

١٠٧ ........................................................ َباُب: َزَكاِة الِفْطِر
١٠٩ .......................................... َكاِة َوَمْن ُتْدَفُع َلُه  باُب: َأْهِل الزَّ
١١٢ ......................................................... َياِم  ِكَتاُب الصِّ

ِكَتاُب الَحجِّ ............................................................ ١٢٠

١٣٢ .................................................. َأْرَكاُن َالَحجِّ َوَواِجَباُتُه 
١٣٥ ............................................................ َأْنَساُك َالَحجِّ
١٤٦ ....................................... َباُب: الَهْدي واألُْضِحَيِة والَعِقيَقِة 
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١٥٠ .......................................................... ِكَتاُب الُبُيوِع 

١٥٨ .............................................. َباُب: َبيِع األُُصوِل والثَِّماِر 
١٦٠ ..................................................... َباُب: الِخَياِر وَغيِرِه 
١٦٣ ............................................................ َلِم  َباُب: السَّ
١٦٤ ......................................... َماِن والَكَفاَلِة ْهِن والضَّ َباُب: الرَّ
١٦٦ ............................................. َباُب: الَحْجِر لَِفَلٍس َأْو َغيِرِه
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١٨٧ ................................................ َباُب: الُمَساَبَقِة والُمَغاَلَبِة
١٩٠ .......................................................... َباُب: الَغْصِب 
١٩٢ .................................................. باُب: الَعاِرَيِة والَوِديَعِة 
١٩٤ ........................................................... ْفَعِة  َباُب: الشُّ
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١٩٧ ............................................ َباُب: الِهَبِة والَعطِيَِّة والَوِصيَِّة
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